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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αλίρλεπζεο θίλεζεο Kinect ζηελ ζεξαπεπηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη 

θαη λα αλαδείμεη ηνλ βαζκφ βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θάκεξα Kinect 

ηφζν ζηα ίδηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, φζν θαη ζηνπο εηδηθνχο 

ζεξαπεπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ηελ ηερλνινγία 

Kinect γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη βαζίζηεθε ζηελ 

θηινζνθία ηνπ γλσζηνχ παηρληδηνχ Pacman, κε ηνλ ζρεδηαζκφ δηάθνξσλ 

δηαδξνκψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε βαζηθέο θηλήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 

θφξνλ νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο. Έηζη, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε θαη αιιειεπίδξαζαλ κε ην παηρλίδη, 

πξαγκαηνπνίεζαλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηηο ζεξαπεπηηθέο θηλήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλήζσο κε θπζηθφ ηξφπν ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη έγηλε 

ε θαηαγξαθή ησλ επηδφζεψλ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, κειεηήζεθαλ απηέο νη 

επηδφζεηο θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ είραλ νη καζεηέο κε θπζηθφ 

ηξφπν, εμάγνληαο ηα απνηειέζκαηα θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα, 

αλαδεηθλχνληαο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαη ε 

θάκεξα Kinect. Σέινο, πξνηείλνληαη θάπνηεο βειηηψζεηο ηνπ παηρληδηνχ, σο 

κειινληηθέο επεθηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη λα 

βνεζήζνπλ ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο ζην δχζθνιν 

έξγν ηνπο. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Πξψην απφ φινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

πκεψλ Ρεηάιε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθά πζηήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Δπίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νκάδα ηεο ITisArt.Ltd γηα ηελ 

πξνγξακκαηηζηηθή θαη γξαθηζηηθή πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ πνιχ θαιή δνπιεηά πνπ 

έθαλαλ, παξά ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. 

Σηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο ηηο νθείισ ζηνλ ζπλάδειθν αθειιάξε Ηιία, 

θπζηθνζεξαπεπηή ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ πνπ εξγάζηεθα θαη ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δελ 

ζα κπνξνχζα λα θέξσ εηο πέξαο ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία.  

Αθφκα πνιιέο επραξηζηίεο ρξσζηάσ ζηνπο 3 καζεηέο κνπ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

παξέκβαζε θαη ζηνλ αγαπεκέλν κνπ καζεηή . Κ., πνπ κε βνήζεζε κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ θαη ηνπ εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ηνπο γνλείο κνπ, Κψζηα θαη 

Μαξηάλλα, γηα ηελ εζηθή ζηήξημε θαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηελ αδειθή κνπ 

Γψξα κε ηνλ ζχδπγφ ηεο Υξίζην, γηα ηα ηξία αληςάθηα πνπ κνπ ράξηζαλ θαη ηα 

νπνία κνπ δίλνπλ δχλακε λα πξνζπαζψ γηα ην θαιχηεξν ζηελ δσή κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα, αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηα δχν δχζθνια, αιιά 

ζπγρξφλσο πνιχ φκνξθα θαη δεκηνπξγηθά ρξφληα πνπ πέξαζα ζην Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηά.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε αμηνπνίεζε 

δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ κε ηερλνινγίεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο 

ε κηα επνρή φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δεζπφδνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

καο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, ε εθπαίδεπζε δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη 

αλεπεξέαζηε θαη λα κελ εηζάγεη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Απηέο νη θαηλνηνκίεο δελ πεξηνξίδνληαη απιά ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ησλ δηάθνξσλ εθαξκνγψλ ηνπ, αιιά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα 

ηελ εθκάζεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν, εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ έρνπλ εηζάγεη ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ζηα καζήκαηά ηνπο, κε ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ εηνηκάδνπλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ινγηζκηθά, αλαβαζκίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παξερφκελε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο, εθηφο απφ ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, απνηεινχλ πνιχηηκν 

εξγαιείν θαη γηα ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηελ εηδηθή 

αγσγή. Έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα 

νπνία απεπζχλνληαη ζηα παηδηά κε δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη αλαπεξίεο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε βνήζεηα, αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, θπθινθνξνχλ πνιιά ινγηζκηθά αλάγλσζεο 

νζφλεο, πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά κε ηχθισζε ή κεησκέλε φξαζε θαη ηα 

νπνία δηαβάδνπλ φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζφλε, 

δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή, φπσο θάλεη 

θάζε άιινο ρξήζηεο. Έηζη, θαη παξφιν πνπ ηα παηδηά κε γεληθφηεξεο αλαπεξίεο 

θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε 

ηνπ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξίεο (Brown-Chidsey & 

Boscardin, 2001), νη ππνινγηζηέο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ θαηάιιειε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο, κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πνιιά εθπαηδεπηηθά 

νθέιε θαη λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, νη επηζηεκνληθέο 

πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ εχξεζε λέσλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε 

ηνπο ππνινγηζηέο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηνπο ρεηξηζηνχλ κε ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπζθεπέο εηζφδνπ, φπσο είλαη ην πνληίθη θαη 

ην πιεθηξνιφγην. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζπζθεπέο θαη ινγηζκηθά, φπσο είλαη 

ην ρεηξηζηήξην joystick, ε ηρλφζθαηξα (trackball), ην πιεθηξνιφγην νζφλεο, 

πξνγξάκκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο, αιιά θαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θαη 

αλίρλεπζεο θίλεζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ καηηνχ (Mauri, Granollers, Lorés & 

García, 2006), κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλνληαλ ε πξφζβαζή ηνπο ζηνλ 

ππνινγηζηή, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ.   

Οη δπλαηφηεηεο, φκσο, ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο δίλνπλ ην πεξηζψξην 

γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα βνεζάλε νπζηαζηηθά 

ζηελ βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη φρη απιά λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή γηα απιή ρξήζε. Έηζη, 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πνπ ζα βνεζάλε ζε 

ζεξαπεπηηθφ επίπεδν ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξίδνληαο ηνπο 

εηδηθνχο ζεξαπεπηέο ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. Οη 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, εμάιινπ, γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο λεπξνινγηθά δηαηαξαγκέλεο 

θίλεζεο έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, κέζσ ηεο ξνκπνηηθήο (van Vliet & 

Wing, 1991). 

Απφ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα είλαη 

νη ηερλνινγίεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηερλνινγίεο, κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο λα έξρνληαη ζε άκεζε 

επαθή κε θάπνηα κνλάδα εηζφδνπ. Οη πξψηεο ηερλνινγίεο θπζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ πξννξίδνληαλ γηα θνλζφιεο παηρληδηψλ, αιιά 

νη δπλαηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα ζπλφδεπαλ, ηα θαζηζηνχζαλ 

θαηάιιεια γηα ηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ. 

Έηζη, έγηλαλ θαη γίλνληαη ζπλερψο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα εθαξκνζηνχλ 
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ηέηνηεο ηερλνινγίεο, φπσο ην Nintendo Wii θαη νη θάκεξεο δηθηχνπ (webcam), 

ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ αηφκσλ (de Graaf, 2010), βνεζψληαο θαη 

ππνζηεξίδνληαο ηνπο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο ζην δχζθνιν έξγν ηνπο. 

Η ηειεπηαία πξφηαζε ζηηο ηερλνινγίεο θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο, είλαη ε θάκεξα 

Microsoft Kinect, ε νπνία κπνξεί λα αληρλεχεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη λα ηηο κεηαθέξεη ζηνλ ππνινγηζηή. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Kinect 

είλαη ηεξάζηηεο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ 

δηαηίζεηαη δσξεάλ, ππάξρεη ην πεξηζψξην δεκηνπξγίαο πνηθίισλ εθαξκνγψλ, ζε 

πνιιά θαη δηάθνξα πεδία. Έηζη, εθηφο απφ ηελ ςπραγσγία πνπ ήηαλ ν αξρηθφο 

ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ, ην Kinect κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο 

ζθνπνχο, εθπαηδεπηηθνχο (http://www.kinecteducation.com/) ή ζεξαπεπηηθνχο 

(Chang, Chen & Huang, 2011), αιιά έρεη εθαξκνγέο θαη ζε άιια πεδία, ιφγσ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ φπσο είλαη ε θαηαγξαθή ηξηζδηάζηαησλ θηλήζεσλ (Dutta, 

2011).  

1.2. Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

Η δηπισκαηηθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ κειέηε θαη αλάδεημε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Kinect, αμηνινγψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο πξνο 

ηελ βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Γηα 

ηελ επίηεπμε, φκσο, θαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο πξνο 

ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε, θεληξίδνληάο ηνπο ζπγρξφλσο ην 

ελδηαθέξνλ. Έηζη, ε ρξήζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ήηαλ ε θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε, θαζψο γεληθά ε κάζεζε θαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ επηηπγράλνληαη 

πην εχθνια κέζα απφ ηνλ δηαζθεδαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ παηρληδηψλ (Mitchell & 

Savill-Smith, 2004).  

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, θαη έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ζεξαπεπηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία, δεκηνπξγήζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ-ζεξαπεπηηθφ παηρλίδη, 

αμηνπνηψληαο ηελ θάκεξα Kinect θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

http://www.kinecteducation.com/
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παηρλίδη ζρεδηάζηεθε κε βάζε θάπνηεο βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο θηλήζεηο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ηνπ ζε 3 παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα ζε έλα ειιεληθφ εηδηθφ ζρνιείν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ηελ 

ζπλέρεηα έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα λα θαηαιήμνπκε 

ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θάκεξαο Kinect θαη ζην θαηά πφζν κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ζηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θάκεξαο αλίρλεπζεο 

θίλεζεο Kinect θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ηφζν ζηελ ζεξαπεπηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, φζν θαη ζηελ βνήζεηα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

ζπλεδξηψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν δεηήζεθε, θαη έγηλε απνδεθηή, ε βνήζεηα 

έκπεηξνπ ζεξαπεπηή, πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ζρεδίαζεο αιιά θαη εθαξκνγήο 

ηνπ παηρληδηνχ. 

1.3. Η δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία μεθηλάεη κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαηαγξάθνληαο ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο. Γίλεηαη κία πεξηγξαθή ησλ ζπρλφηεξσλ παζήζεσλ πνπ πξνμελνχλ 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο, νη νπνίεο είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ην εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, νη κπνπάζεηεο θαη ε δπζπξαμία, δίλνληαο έκθαζε θαη αλαιχνληαο ηηο 

δχν πξψηεο. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ 

θαη ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, επηζεκαίλνληαο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο πνπ είλαη πην γλσζηέο. 

ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο θάκεξαο Kinect, πεξηγξάθνληαο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θάπνηεο εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απνδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηεο άιιεο 
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ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε θνλζφια παηρληδηψλ 

Wii θαη νη θάκεξεο δηθηχνπ (webcam), αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα κε 

εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφλ ηνλ ιφγν. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πεξηγξάθνληαο ην πξνθίι ησλ παηδηψλ 

πνπ πήξαλε κέξνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη αλαπηχζζνληαο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ην ελ ιφγσ παηρλίδη. Σέινο, αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ θαη δίλεηαη θαη κία 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, καδί κε ελδεηθηηθέο νζφλεο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο 

θαη ε αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ηηο κειέηεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Έηζη, ζηελ αξρή γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ κέζνδν θαη 

ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάκεξαο Kinect. ηελ ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ην πιαίζην θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Kinect θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ. Σν θεθάιαην ζπλερίδεη κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππήξραλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο, φπσο επίζεο θαη νη ειιείςεηο πνπ δπζθφιεςαλ ηελ 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο, νη 

νπνίεο βειηηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ-ζεξαπεπηηθφ παηρλίδη, αιιά ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε άιισλ αληίζηνηρσλ παηρληδηψλ, κε βαζηθφ άμνλα ηελ ζεξαπεπηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ.  
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2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

2.1. Δηδηθέο αλάγθεο γηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

Σα θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπλήζσο 

νθείινληαη ζε παζήζεηο πνπ θέξνπλ απφ ηελ γέλλεζή ηνπο ή πξνθχπηνπλ ζηελ 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ δσήο ηνπο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο παζήζεηο είλαη ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, νη κπνπάζεηεο θαη ε δπζπξαμία. Δπίζεο, θηλεηηθή 

αλαπεξία κπνξεί λα πξνθχςεη θαη εμαηηίαο ελφο εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ή απφ 

θάπνην αηχρεκα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κία εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ζην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, θαζψο απηέο απνηεινχλ ηηο 

παζήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο, αιιά ζα γίλεη θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο κπνπάζεηεο θαη ζηελ 

δπζπξαμία, εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεηαο πνπ εκθαλίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο 

ζε άηνκα κηθξήο ειηθίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

2.1.1. Δγθεθαιηθή παξάιπζε 

Η εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη κία πνιχ ζνβαξή πάζεζε πνπ επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ δσή ηνπ αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ απηή, θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα βαξηάο κνξθήο, δελ ηνπ επηηξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα. Γεληθά πξνθαιεί κία γεληθφηεξε 

δπζιεηηνπξγία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ αηζζεηεξηαθψλ θηλήζεσλ θαη επηθέξεη 

πνηθίιεο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηα παηδηά ή ζηνπο ελήιηθεο πνπ 

πάζρνπλ απφ απηήλ (Krigger, 2006). Οη βαζηθφηεξεο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ δσή ησλ παζφλησλ είλαη ε δπζθνιία πνπ έρνπλ λα 

πεξπαηήζνπλ ή λα ρεηξηζηνχλ αληηθείκελα κε ηα ρέξηα ηνπο, ε έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ πνπ έρνπλ ζηηο θηλήζεηο ηνπο, ν πφλνο ζηνπο κπο θαη ζηηο θιεηδψζεηο 

(Andersson & Mattsson, 2001). Ο βαζκφο δπζθνιίαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο 

ηεο βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί ν εγθέθαινο θαη απφ ηα κέιε-άθξα πνπ έρνπλ 

επεξεαζηεί. 
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Αίηηα 

Η εγθεθαιηθή παξάιπζε πξνθαιείηαη εμαηηίαο θάπνηαο εγθεθαιηθήο βιάβεο, ε 

νπνία δεκηνπξγεί κφληκε δεκηά ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί α) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (ελδνκήηξηα δσή) απφ 

θάπνηα ινίκσμε ή λφζεκα, β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, εάλ ην λενγλφ 

γελλεζεί πξφσξα ή γ) ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ παηδηνχ, εμαηηίαο θάπνηαο 

θιεγκνλήο ή κφιπλζεο (Reddihough & Collins, 2003), κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ελδνκήηξηαο κφιπλζεο λα είλαη ε πην ζνβαξή αηηία πξφθιεζεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο (Wu & Colford, 2000).  

πκπηώκαηα - Δηάγλσζε 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηα 

πξψηα 1-2 ρξφληα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ φηαλ γίλεηαη θαη ε δηάγλσζε, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ήπηαο κνξθήο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο κε αληίζηνηρα ήπηα 

ζπκπηψκαηα, ε δηάγλσζε  κπνξεί λα γίλεη ζηελ ειηθία ησλ 4-5 ρξνλψλ. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαγλσζηεί ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ε θιηληθή εηθφλα ησλ παηδηψλ, ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ, νη εμεηάζεηο αμνληθήο θαη καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ν ππέξερνο 

(Krigger, 2006). Μεξηθά απφ ηα πην θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπο αιιά θαη αξγφηεξα 

είλαη αθακςία θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ κπψλ, πεξηνξηζκφο εχξνπο θίλεζεο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ αθακςία ησλ κπψλ, θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε 

θαη ζηελ αλάπηπμε αληαλαθιαζηηθψλ θαη αδξψλ θηλήζεσλ, αζπλήζηζηε ζηάζε 

ηνπ ζψκαηνο, γεληθφηεξε αζηάζεηα ηνπ θνξκνχ θαη ηνπ θεθαιηνχ πνπ 

παξνπζηάδεηαη θαηά ην πεξπάηεκα, αθνχζηεο θηλήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη 

ζθφπηκεο θαη δελ ειέγρνληαη απφ ην παηδί, δπζθνιία λα ζεθσζεί θαη λα ζηαζεί, 

δπζθνιία ζηελ εχξεζε ζσζηήο ηζνξξνπίαο, δπζθνιία ζην πεξπάηεκα θαη ζχξζηκν 

ησλ πνδηψλ, εχθνιεο πηψζεηο ρσξίο λα ζπξσρζεί ή λα απσζεζεί απφ άιιν άηνκν, 

δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ ζαιηψλ, δπζθνιία ζηελ φξαζε, 

αθνή θαη νκηιία, επηιεπηηθέο θξίζεηο, δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα, καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Krigger, 2006; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_palsy). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα εκθαλίδνληαη φια ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε θάζε πεξίπησζε παηδηνχ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, θαζψο ην θάζε παηδί απνηειεί κία μερσξηζηή πεξίπησζε θαη κπνξεί λα 

έρεη έλα ή παξαπάλσ απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ, αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη ην κέγεζνο ηεο 

δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί ν εγθέθαινο.   

Μνξθέο Εγθεθαιηθήο Παξάιπζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

Η εγθεθαιηθή παξάιπζε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αλάινγα κε ην 

θηλεηηθφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη θαη ην ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη ππνζηεί 

βιάβε. Έηζη ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο:  

παζηηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζηελ νπνία ε δεκηά ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θαη είλαη ε πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δπζθακςία θαη ην ζθίμηκν 

ησλ κπψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ην πξνβιεκαηηθφ 

ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πξνο ηνπο κπο είλαη ιαλζαζκέλα. Έηζη απηή ε δπζθακςία, 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζπαζηηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε, δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

ζηελ ηζνξξνπία ησλ αηφκσλ θαη ζηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ζην πεξπάηεκα, ηελ αδπλακία ρεηξηζκνχ 

δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ, ηελ κε εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απηή ε δπζθνιία ζηηο θηλήζεηο, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή ζε 

θάζε πεξίπησζε θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο ζπαζηηθφηεηαο, νδεγεί ην 

ζψκα ζε κηα ζπλερή αδξαλή θαηάζηαζε, ε νπνία επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα θαη 

ηελ αθακςία ησλ κπψλ, θαηαιήγνληαο ζηελ έιιεηςε θαιήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ (Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999).  

Αζεησζηθή ή Δπζθηλεηηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζηελ νπνία ε δεκηά πνπ πξνμελεί 

ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηα βαζηθά γάγγιηα ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα ηα 

άηνκα λα κελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ζε ζηαζεξή ζέζε θαη έηζη βξίζθνληαη ζε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_palsy
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δηαξθή θίλεζε. Απηέο νη θηλήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη ειεγρφκελεο θαη ζπκβαίλνπλ 

θπξίσο ζηα άθξα θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ζηφκαηνο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηέο 

φηαλ πξνζπαζνχλ λα πηάζνπλ θάηη ή λα θηλεζνχλ. Σέινο, ηα άηνκα κε αζέησζε 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο, αιιά θαη ζηελ 

γισζζηθή επηθνηλσλία ηνπο, θαζψο εμαηηίαο ησλ αζπληφληζησλ θηλήζεσλ ηεο 

γιψζζαο ηνπο, παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθή νκηιία (Παπατσάλλνπ-

ηαπξνπνχινπ, 1999). 

Αηαμηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζηελ νπνία ε βιάβε ηνπ εγθεθάινπ εληνπίδεηαη 

ζηελ παξεγθεθαιίδα θαη απνηειεί ηελ ιηγφηεξν ζπρλή κνξθή εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο. Η ιέμε αηαμία ππνδειψλεη ηελ αζηάζεηα θαη ηελ επηζθαιή θίλεζε ή 

ηξέκνπιν. πλήζσο φζνη έρνπλ αηαμηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε έρνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο λα θξαηεζνχλ ζε ηζνξξνπία θαη πέθηνπλ κε επθνιία, φπσο επίζεο δελ 

ηνπο είλαη εχθνιν λα θαζίζνπλ ή λα πηάζνπλ δηάθνξα αληηθείκελα 

(Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999). 

Η εγθεθαιηθή παξάιπζε θαηεγνξηνπνηείηαη θαη βάζε ηνπ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο 

πνπ εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα θαη έηζη ππάξρνπλ νη εμήο νξηζκνί: 

Ηκηπιεγία: Σα άηνκα πνπ έρνπλ εκηπιεγία, παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ζηελ κία 

πιεπξά ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηελ αξηζηεξή ή ηελ δεμηά. Έηζη, έρνπλ πξφβιεκα ζηηο 

θηλήζεηο είηε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ θαη αξηζηεξνχ πνδηνχ είηε ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

δεμηνχ ρεξηνχ θαη δεμηνχ πνδηνχ.  

Δηπιεγία: Σα άηνκα κε δηπιεγία έρνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηα ηέζζεξα άθξα, κε ηα 

πφδηα λα έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα ρέξηα ηνπο. πλήζσο 

φζνη έρνπλ δηπιεγία, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πεξπαηνχλ, έζησ θαη κε δπζθνιία 

θαη ίζσο θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηψληαο βνεζήκαηα. 

Σεηξαπιεγία: Η ηεηξαπιεγία είλαη ε ρεηξφηεξε πεξίπησζε εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο, θαζψο επεξεάδνληαη φια ηα άθξα, καδί κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο. 

Όζνη έρνπλ ηεηξαπιεγία ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ πάληα βνεζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεηξαπιεγίαο 
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επεξεάδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη νη κχεο ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ ιαηκνχ θαη 

ηνπ ζηφκαηνο. 

ε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο έρνπκε κνλνπιεγία, πνπ επεξεάδεηαη κφλν ην έλα 

κέινο ηνπ ζψκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ην έλα ρέξη είηε γηα ην έλα πφδη, 

παξαπιεγία, πνπ επεξεάδνληαη κφλν ηα δχν πφδηα θαη ηξηπιεγία, φπνπ 

επεξεάδνληαη ηα δχν πφδηα θαη ην έλα ρέξη. πλήζσο, φκσο, φηαλ έλα άηνκν 

παξνπζηάδεηαη φηη έρεη κνλνπιεγία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα 

εκηπιεγία, απιψο ην έλα άθξν έρεη θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην 

άιιν θαη δελ είλαη εκθαλέο. Αληίζηνηρα, φηαλ παξνπζηάδεηαη λα έρεη παξαπιεγία, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα δηπιεγία θαη φηαλ παξνπζηάδεηαη λα έρεη 

ηξηπιεγία, πξφθεηηαη γηα ηεηξαπιεγία (Παπατσάλλνπ-ηαπξνπνχινπ, 1999). 

ύζηεκα Σαμηλόκεζεο Αδξήο Κηλεηηθήο Λεηηνπξγίαο (GMFCS) 

Δθηφο απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην είδνο 

ηεο πξνβιεκαηηθήο θίλεζεο θαη κε ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ εληνπίδεηαη ην 

πξφβιεκα, νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο κία άιιε 

θαηεγνξηνπνίεζε, κε ηελ νπνία γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ παηδηψλ ή ελήιηθσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Απηή ε ηαμηλφκεζε 

ζεσξείηαη πην αμηφπηζηε θαη βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ θηλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαιχηεξνπ θαη πην 

θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο, θαζψο εζηηάδεη ζηελ θηλεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε παηδί (Bartlett, 2006). Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη γλσζηή σο χζηεκα Σαμηλφκεζεο Αδξήο Κηλεηηθήο 

Λεηηνπξγίαο (Gross Motor Function Classification System) θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

1997 απφ ηνπο Palisano, Rosenbaum, Walter et all. γηα λα ππάξρεη έλαο θνηλφο 

θψδηθαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, έηζη ψζηε λα πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα ε 

θηλεηηθή θαηάζηαζε θάζε παηδηνχ θαη λα δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν πιαίζην 

απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζήο ηνπ.  
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ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ζπλαληάκε 5 δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζηα νπνία ε 

θηλεηηθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα δηαρσξίδεηαη βάζε ηεο ειηθίαο πνπ βξίζθνληαη ηα 

παηδηά. ην 1
o
 επίπεδν πεξηιακβάλνληαη ηα παηδηά πνπ κπνξνχλ θαη πεξπαηάλε 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη γεληθά, εθηφο θαη εάλ πξφθεηηαη 

γηα εμεδεηεκέλεο αδξέο θηλήζεηο. ην 2
ν
 επίπεδν πεξηιακβάλνληαη ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζην πεξπάηεκα, ηδηαίηεξα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αιιά 

δελ ρξεζηκνπνηνχλε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο ή αλαπεξηθά ακαμίδηα. ην 3
ν
 επίπεδν 

πεξηιακβάλνληαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αξθεηέο θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη 

ρξεηάδνληαη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο ή αλαπεξηθά ακαμίδηα γηα λα θηλεζνχλε, ηα 

νπνία ρεηξίδνληαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κφλα ηνπο. ην 4
ν
 επίπεδν 

πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλε κφλα 

ηνπο ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα γηα λα θηλεζνχλε απηφλνκα θαη ρξεηάδνληαη είηε ηελ 

βνήζεηα άιινπ πξνζψπνπ γηα λα ηνπο ζπξψρλεη είηε θηλνχληαη κφλνη ηνπο κε ηελ 

βνήζεηα ειεθηξνθίλεησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Σέινο, ζην 5
ν
 επίπεδν 

πεξηιακβάλνληαη ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κφλα ηνπο νχηε ηα 

ειεθηξνθίλεηα αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη είλαη πιήξσο εμαξηψκελα απφ άιια 

άηνκα αθφκα θαη γηα ηηο πην απιέο θηλήζεηο. 

 Σν 1997 πνπ δεκηνπξγήζεθε ην χζηεκα Σαμηλφκεζεο Αδξήο Κηλεηηθήο 

Λεηηνπξγίαο πεξηειάκβαλε 4 ειηθηαθέο νκάδεο ζε θάζε επίπεδν, νη νπνίεο ήηαλ 

κέρξη 2 ρξνλψλ, απφ 2 κέρξη 4, απφ 4 κέρξη 6 θαη απφ 6 κέρξη 12 ρξνλψλ. Σν 2007 

ην ζχζηεκα επεθηάζεθε απφ ηνπο Palisano, Rosenbaum, Bartlett θαη Livingston 

θαη πξνζηέζεθε θαη ην εχξνο ειηθηψλ απφ 12 εηψλ κέρξη 18 ζην GMFCS θαη 

αλαλέσζαλ ηελ ηέηαξηε ειηθηαθή νκάδα, απφ 6 έσο 12 ρξνλψλ.  

2.1.2. Δγθεθαιηθφ επεηζφδην 

Σν εγθεθαιηθφ επεηζφδην είλαη ε βιάβε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ εγθέθαιν φηαλ 

ηα θχηηαξά ηνπ πεζάλνπλ εμαηηίαο ηεο κε ιήςεο νμπγφλνπ κεηά απφ δηαθνπή ηεο 

παξνρήο αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν ή εμαηηίαο θάπνηαο αηκνξξαγίαο. Σν 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην δηαθξίλεηαη ζε νμχ θαη ειαθξχ, αλάινγα κε ηελ βιάβε πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ εγθέθαιν θαη ρξφλην ή πξνζσξηλφ αλάινγα κε ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δηαξθνχλ ηα ζπκπηψκαηα.   



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

12 

Σύπνη εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ 

Σν εγθεθαιηθφ επεηζφδην ρσξίδεηαη ζε δχν ηχπνπο: ζην ηζραηκηθφ θαη ζην 

αηκνξξαγηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. ην ηζραηκηθφ ε αξηεξία κπινθάξεη γηα 

θάπνην ιφγν θαη ζηακαηάεη λα ιακβάλεη αίκα θάπνην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ κε 

απνηέιεζκα ηελ λέθξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηνπ εγθεθάινπ. ην 

αηκνξξαγηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ εμαηηίαο αηκνξξαγίαο, πνπ πξνήιζε απφ ξήμε θάπνηνπ αηκνθφξνπ 

αγγείνπ ηνπ εγθεθάινπ. Σν πνζνζηφ ησλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ πνπ είλαη 

ηζραηκηθά ππνινγίδεηαη ζην 87%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αηκνξξαγηθψλ 

εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ ζην 13% (http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke). 

Αίηηα 

πλήζσο εγθεθαιηθφ επεηζφδην παζαίλνπλ νη άλζξσπνη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, 

αιιά ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα 

ρξφληα δσήο ηνπο θαη έξρνληαη αληηκέησπνη κε θάπνην εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

Η πην ζπλεζηζκέλε αηηία πξφθιεζεο εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηζραηκηθνχ εγθεθαιηθνχ, είλαη εμαηηίαο ελφο ζξφκβνπ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζε θάπνην αγγείν θαη απηφ απνηειεί ηνλ ιφγν απφθξαμεο ηεο 

αξηεξίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ πεξλάεη ην αίκα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ, άξα δελ ιακβάλεη νμπγφλν θαη ηα άιια απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά, κε απνηέιεζκα ηελ 

λέθξσζε ηνπ. 

Δπίζεο, άιιε κία αηηία πξφθιεζεο εγθεθαιηθνχ είλαη ε ιεγφκελε εκβνιή, ζηελ 

νπνία ν ζξφκβνο δεκηνπξγείηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, ζπλήζσο 

ζηελ θαξδηά. Ο ζξφκβνο απηφο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ δηάθνξεο 

αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο, φπσο νη θιεξνλνκηθέο αλεπάξθεηεο ηεο αληηζξνκβίλεο 

ΙΙΙ θαη ησλ πξσηετλψλ C θαη S, ηα αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζψκαηα θαη 

αληηπεθηηθά ιχθνπ, ε πνιπθπηηαξαηκία θαη δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θηι (Hart 

& Kanter, 1990). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke
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Δγθεθαιηθφ επεηζφδην κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη έπεηηα απφ κία ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε, νπφηε ηφηε πξφθεηηαη γηα κεηεγρεηξεηηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο πξνυπάξρεη ν θίλδπλνο χπαξμεο εγθεθαιηθήο 

λφζνπ, απιψο ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην εθδειψλεηαη θαηφπηλ ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαγλσζηεί ακέζσο ε αηηία ηνπ εγθεθαιηθνχ 

επεηζνδίνπ, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα λέν ζηελ ειηθία αζζελή, γηα λα 

αληηκεησπηζηεί φζν θαιχηεξα γίλεηαη θαη λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο 

θαη κφληκεο δπζιεηηνπξγίεο (Kelley, 2001). Η δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη κε κία 

αμνληθή ηνκνγξαθία ή κε θάπνηεο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, αιιά πηζαλφ λα 

ρξεηαζηνχλ θαη άιινπ ηχπνπ εμεηάζεηο, φπσο θαξδηνγξάθεκα γηα λα εμεηαζηνχλ 

πηζαλά θαξδηαθά λνζήκαηα ή θαιιηέξγεηεο αίκαηνο γηα πηζαλή βαθηεξηαθή 

ελδνθαξδίηηδα (Kelley, 2001). 

πκπηώκαηα – Δηάγλσζε 

Σν εγθεθαιηθφ επεηζφδην απνηειεί κία πνιχ ζνβαξή πάζεζε θαη ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηηο παζήζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή θαη κφληκε αλαπεξία. Η 

δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε εμεηάζεηο αίκαηνο, είηε κε θάπνηα καγλεηηθή ή 

αμνληθή ηνκνγξαθία. 

Σα πην θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην είλαη κνπδηάζκαηα ζε θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, 

δπζθνιίεο ζηελ φξαζε, νκηιία, έληνλνπο πνλνθεθάινπο ρσξίο θάπνηα εκθαλή 

αηηία. Αθφκα ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην πξνμελεί έιιεηςε θαιήο ηζνξξνπίαο, ε 

νπνία απμάλεηαη κε ηελ ηζρχ ηνπ εγθεθαιηθνχ (Tyson et all., 2006), δπζθνιίεο 

ζην πεξπάηεκα, δαιάδεο θαη αδπλακία ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ.  

2.1.3. Άιιεο παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο  

Τπάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαη είλαη νη κπνπάζεηεο θαη ε δπζπξαμία.  

Οη κπνπάζεηεο απνηεινχλ κία κεγάιε θαηεγνξία παζήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ κφληκε θαη ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία. Η πην ζπλεζηζκέλε πάζεζε 
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κπνπάζεηαο είλαη ε κπτθή δπζηξνθία, ζηελ νπνία νη κπο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ 

παξνπζηάδνπλ απνδπλακψλνληαη ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά, κε ζπλέπεηα ηελ 

γεληθφηεξε θηλεηηθή ηνπο δπζιεηηνπξγία. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη κπτθήο 

δπζηξνθίαο, φπσο είλαη ε Duchenne, ε Becker, ε Οζθπνππειηθή, ε 

Πξνζσπνσκνπιαηνβξαρηφληνο, ε Emery-Dreifuss, ε Οθζαικνθαξπγγηθή, ε 

Μπνηνληθή, ε πγγελήο Μπτθή Γπζηξνθία θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη, δελ ππάξρεη κφληκε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, παξά κφλν 

ππνζηεξηθηηθή κε ηελ ρξήζε θαξκάθσλ θαη θπζηθνζεξαπεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ θάπνηνπ ηχπνπ κπτθή δπζηξνθία 

(Lovering, Porter & Bloch, 2005). Μεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη 

ε κπτθή δπζηξνθία ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηήλ είλαη δπζθνιίεο ζην 

πεξπάηεκα, θαθή ηζνξξνπία, δπζθνιία ζην ζήθσκα ησλ ρεξηψλ θαη γεληθφηεξεο 

αδπλακίεο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ελψ ζπλήζσο επεξεάδεηαη θαη ε 

γεληθφηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπο αξλεηηθά ζχκθσλα κε έξεπλεο, είηε πξφθεηηαη γηα 

κηθξά παηδηά είηε γηα ελήιηθεο (Grootenhuis, de Boone & van der Kooi, 2007). 

Η δπζπξαμία ή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ φπσο είλαη ν πην επίζεκνο 

θαη δηεζλήο φξνο (Kirby, 2010), αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλδξνκν πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ δηάθνξεο θηλεηηθέο δπζθνιίεο ή ππάξρεη έιιεηςε θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ θαη δελ νθείιεηαη ζε θάπνην εκθαλέο νξγαληθφ πξφβιεκα (Bowens 

& Smith, 1999). Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ 

αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ςπρνθνηλσληθήο θχζεσο (Barnhart, 

Davenport, Epps & Nordquist, 2003), φπσο επίζεο θαη αξθεηά ζπρλά 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ιφγνπ, παξφκνηα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε δπζιεμία, αλ θαη απφ φηη έρνπλ δείμεη δηάθνξεο 

κειέηεο, βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθά ηξφπν (Jeffries & Everatt, 2003). 

2.1.4. πλνδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζε άηνκα κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο 

πλήζσο, ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο, παξνπζηάδνπλ θαη 

άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία νθείινληαη είηε ζηελ πάζεζε απφ ηελ νπνία πξνήιζε 
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ε θηλεηηθή αλαπεξία είηε απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ζπλήζσο ηηο παζήζεηο είλαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

θαη πξνβιήκαηα ιφγνπ, αθνήο ή φξαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο είλαη ζπλήζσο θνηλσληθνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα, θαζψο 

ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε.  

Σν πην ζπλεζηζκέλν ζπλνδεπηηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ηα πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο θαη ιφγνπ 

(Pakula, Van Naarden Braun & Yeargin-Allsopp, 2009) θαη απηφ γηαηί 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη κπο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. Φπζηθά ην κέγεζνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ κνξθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ην 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ έρεη επεξεαζηεί, αιιά θαη απφ ην επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ην θάζε παηδί ζην χζηεκα Σαμηλφκεζεο ηεο Αδξήο Κηλεηηθήο 

Λεηηνπξγίαο.  

Σν ζπλνδφ πξφβιεκα πνπ δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν, φκσο, ηα παηδηά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ηελ ζπλνδεχνπλ είλαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Η ρακειή λνεκνζχλε απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ απνζεξαπεία ηνπο θαη δπζθνιεχεη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ην έξγν ησλ ζεξαπεπηψλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Απφξξνηα ησλ 

λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε απνπζία πξνζσπηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ βέιηηζηε απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ε αδπλακία αλάπηπμεο 

δηάθνξσλ δεμηνηήησλ φπσο θξηηηθήο ζθέςεο, δεκηνπξγηθφηεηαο, επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θηι. 

Άιιε κία επίπησζε πνπ έρεη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηα παηδηά πνπ πάζρνπλ 

απφ απηή είλαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε ζπλαλαζηξνθήο κε 

ζπλνκήιηθνχο ηνπο, ε νπνία εληείλεηαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θηλεηηθφ 

πξφβιεκα πνπ έρνπλ (Palisano et all., 2009). Απηφ ην πξφβιεκα επεθηείλεηαη θαη 

ζηελ εθεβεία, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Οιιαλδνχο 
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εθήβνπο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ε νπνία έδεημε φηη έρνπλ κεησκέλεο 

θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο γηα ηελ ειηθία ηνπο, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο είλαη αξθεηά θαιή (επίπεδν 1 ηνπ 

GMFCS) (Wiegerink et all., 2008).  

Σέηνηεο ηάζεηο κνλαρηθφηεηαο θαη έιιεηςεο ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξείηαη θαη ζηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ (ή δπζπξαμία) (Poulsen, Ziviani, Cuskelly & Smith, 

2007) θαη γεληθά είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ.  

Παξφκνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πάζεη εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, θαζψο αξθεηά ζπρλά εκθαλίδνληαη ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θχζεσο πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. 

χκθσλα κε έξεπλεο ππάξρεη αθφκα θαη ν θφβνο ηεο θαηάζιηςεο γηα ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, αθφκα θαη εάλ δελ ηνπο έρεη 

δεκηνπξγήζεη θάπνηα ζνβαξή θαη κφληκε αλαπεξία (Husseini et all., 2012).  

2.2. Θεξαπεπηηθά πξσηφθνιια γηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο  

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα έξρεηαη 

κέζα απφ ηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. Απηή απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ παζφλησλ, φζν θαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο, πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ επηινγή θαη πινπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη εηδηθνί ζεξαπεπηέο πνπ αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ είλαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο θαη νη 

εξγνζεξαπεπηέο, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εκπιέθνληαη θαη νη 

ινγνζεξαπεπηέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ιφγνπ, πνπ ζπλήζσο 

ζπλνδεχνπλ ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο. πλήζσο, νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο 

αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο 

ζεξαπείαο, αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη παζφληεο δεκηνπξγνχλ δηθνχο 

ηνπο ηξφπνπο θαη «ηερλάζκαηα» γηα λα μεπεξλάλε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 
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ζπκβάιινληαο έηζη κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ζεξαπεπηψλ γηα 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνθαηάζηαζή ηνπο (Blijlevens, Hocking & Paddy, 2008). 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο απνζεξαπείαο θαη πνηθίια ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια, ηα νπνία είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε 

ζεξαπεπηή.  Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο απνζεξαπείαο ησλ παηδηψλ ή ησλ 

ελήιηθσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, είηε απηή έρεη πξνέιζεη απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, είηε απφ θάπνηα άιιε αηηία, είλαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Όπσο ε 

θπζηθή θαη ελεξγή δξαζηεξηφηεηα βνεζάεη θαη αλαδσνγνλεί φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, θαηά αληίζηνηρν ηξφπν ζπκβάιεη θαη ζηελ θπζηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ.  

Η θπζηθή απνθαηάζηαζε επηδηψθεη ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλήζεσλ 

ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο πξνζπαζνχλ κέζσ 

ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ λα επηηχρνπλ 

ηελ φζν κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

βειηίσζε δηάθνξσλ πεδίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηςε θαη δπζθνιίεο, φπσο ζηελ 

ηζνξξνπία, ζηνλ έιεγρν θηλήζεσλ, ζηνλ ζπλεηδεηνπνηεκέλν έιεγρν ηεο ζηάζεο 

ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ζηνλ ηξφπν βαδίζκαηνο, ζηελ εθκάζεζε λέσλ θηλήζεσλ θηι 

(Jette et all., 2005). 

Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κέζσ ηεο 

θπζηθήο άζθεζεο, ε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ γεληθφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, βειηηψλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ην επίπεδν 

δσήο ηνπο (Damiano, 2006). 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία είηε απφ πάζεζε είηε απφ θάπνην 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην, είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ θαιχηεξα νη αδπλακίεο 

θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί. Έηζη ζα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θαιχηεξνπ πιαηζίνπ απνθαηάζηαζεο, ην νπνίν ζα μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο 
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θιηληθήο εμέηαζεο θαη ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο έλα 

νινθιεξσκέλν παθέην απνζεξαπείαο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο, απμάλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πηζαλφηεηεο γηα βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Duncan, 1994). 

Δπίζεο, άιιν έλα πνιχ βαζηθφ κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

ρξνληθή έλαξμή ηεο, θαζψο φζν λσξίηεξα μεθηλήζεη, ηφζν κεγαιχηεξα ζα είλαη ηα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη ε πξφνδνο ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ 

(Salter et all., 2006), αλ θαη θάπνηεο έξεπλεο δελ απνθιείνπλ ην ελδερφκελν λα 

έρνπλ απνηέιεζκα νη ζεξαπείεο, αθφκα θαη αλ μεθηλήζνπλ κε κία ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε (Ferrarello et all., 2011).  

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ηπγράλνπλ νη αζζελείο κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ηα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ έπεηηα 

απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, θαζψο ηνπο βνεζάεη λα αλαξξψζνπλ γξεγνξφηεξα θαη 

λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά αξθεηά λσξίηεξα, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηζρπξνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ (Glass, Matchar, Belyea & Feussner, 1993). ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ κηθξφηεξεο ειηθίαο, έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απνκφλσζεο πνπ βηψλνπλ απηά 

ηα παηδηά είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Poulsen et all., 2007). 

Αξθεηνί ζεξαπεπηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηάθνξα νινθιεξσκέλα ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε φια ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα είηε απηά έρνπλ πξνθχςεη απφ θάπνηα πάζεζε είηε απφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα πην γλσζηά 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

Μέζνδνο Bobath 

Η ζεξαπεπηηθή ηερληθή Bobath ή λεπξναλαπηπμηαθή ζεξαπεία (neuro-

developmental treatment-NDT) είλαη κία κέζνδνο πνπ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε 

ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ, κέζσ ησλ εξεζηζκάησλ, ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ θαη ηελ εζειεκέλε πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ 
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θηλήζεσλ (Graham et all., 2009). Η ηερληθή Bobath απαηηεί εμαηνκίθεπζε θαη 

νξηνζέηεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ αζζελψλ, έρνληαο ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ βνήζεηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ (φπσο είλαη νη 

ζεξαπεπηέο θαη ην πεξηβάιινλ ησλ αζζελψλ), θαζηζηψληαο ηνπο κέξνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Graham et all., 2009). 

Έηζη, ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα ηνπο θαζνδεγήζεη γηα λα πξνβνχλ ζε δηάθνξεο 

ελέξγεηεο ή λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο 

θηλεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ή λα κάζνπλ λέεο θηλήζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, 

αλ θαη είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ζηνλ θφζκν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε εκηπαξάιπησλ αζζελψλ, δελ έρεη απνδεηρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Paci, 2003). 

Constraint Induced Movement Therapy 

Η κέζνδνο απνθαηάζηαζεο Constrained Induced Movement Therapy βαζίζηεθε 

ζηηο έξεπλεο ηνπ Edward Taub θαη ηεο νκάδαο ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηνπ λεπξνινγηθά πην αδχλακνπ άλσ άθξνπ 

κέζσ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ άιινπ άθξνπ πνπ έρεη επεξεαζηεί ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ. Έηζη, ε κέζνδνο πξνηείλεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ άθξνπ πνπ δελ έρεη 

επεξεαζηεί θαζφινπ ή έρεη επεξεαζηεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε θάπνηνλ λάξζεθα 

γηα ην 90% ησλ ελεξγψλ σξψλ ηεο εκέξαο (ρσξίο δειαδή λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ψξεο αλάπαπζεο) θαη γηα κηα πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ γηα 

λα «αλαγθαζηεί» ν αζζελήο λα πξαγκαηνπνηεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθά κε ην άθξν πνπ έρεη ππνζηεί ηελ κεγαιχηεξε δεκηά 

(Taub, Uswatte & Pidikiti, 1999). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε ηάζε ησλ 

αζζελψλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ην πξνζβεβιεκέλν άθξν, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή λέθξσζή ηνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο, 

απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, εηδηθά φηαλ εθαξκφδεηαη ακέζσο κεηά 

ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθεθαιηθή παξάιπζε κεηά ηελ 

δηάγλσζε ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη κειέηεο ησλ Blanton & 

Wolf ην 1999 θαη Wolf et all. ην 2006, φπνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζεξαπεπηηθή 
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κέζνδνο Constrained Induced Movement είλαη ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθή θαη 

επηθέξεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Sterr, Elbert, Berthold et all. ην 

2002, ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη ν αζζελήο έπεηηα απφ ηελ ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε είλαη κεγαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο CIMP εθαξκφδεηαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εκέξα. 

Conductive Education 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κία λέα ηερληθή απνθαηάζηαζεο ησλ 

θηλεηηθά αλαπήξσλ αηφκσλ, ε νπνία νλνκάδεηαη Conductive Education (= 

«Αγψγηκε Δθπαίδεπζε»), ε νπνία δελ πξφθεηηαη ηφζν γηα ζεξαπεία, φζν γηα κία 

κνξθή εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ έρεη ζηφρν ηελ εθκάζεζε λέσλ ηξφπσλ 

αμηνπνίεζεο ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ, έηζη ψζηε λα ηνπο είλαη 

ρξήζηκεο ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(http://www.conductive-ed.org.uk). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε θάπνηεο κειέηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη, ε Conductive Education θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο φπσο είλαη ε Bobath ζηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ζην ληχζηκν θαη ζηελ ρξήζε ηνπαιέηαο 

(Dalvand et all., 2009). Η εθαξκνγή ηνπ Conductive Education μεθίλεζε ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 απφ ηνλ Andras Pëto, αιιά νη κειέηεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

απνδείρζεθαλ αξθεηέο, νχηε παξείραλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Darrah, Watkins, Chen & Bonin, 2003). 

  

http://www.conductive-ed.org.uk/index.html
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3. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

3.1. Η ηερλνινγία Kinect γηα θπζηθή αιιειεπίδξαζε κέζσ 

αλίρλεπζεο θίλεζεο απφ θάκεξα 

Η θάκεξα Kinect είλαη κία θάκεξα αλίρλεπζεο θίλεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θπζηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ηεο γλσζηήο θνλζφιαο 

παηρληδηψλ Xbox 360 ηεο Microsoft. Γηα πξψηε θνξά δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ην 

Ννέκβξην ηνπ 2010 θαη ε απήρεζε πνπ είρε ζηνλ θφζκν ήηαλ ηεξάζηηα, θαζψο 

ηνπο πξψηνπο 2 κήλεο είρε ήδε πνπιήζεη 8 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο, θαηέρνληαο ην 

ζρεηηθφ ξεθφξ ζην βηβιίν Γθίλεο (http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect).  

 

Δηθφλα 1: Η θάκεξα αλίρλεπζεο θίλεζεο Kinect 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ην Kinect θαη ζην νπνίν νθείιεη ηελ 

ηεξάζηηα δεκνηηθφηεηά ηνπ, είλαη ε απνπζία νπνηνπδήπνηε ηειερεηξηζηεξίνπ, 

θαζψο κέζσ ηνπ εηδηθνχ αηζζεηήξα θαη ηεο θάκεξαο πνπ δηαζέηεη, αληρλεχεη φιεο 

ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ησλ ρξεζηψλ, θαζηζηψληαο ην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα 

σο ηειερεηξηζηήξην αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνλζφια Xbox 360. Έηζη, νη ρξήζηεο 

παηρληδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνλζφια Xbox 360 γηα ηελ δηαζθέδαζή ηνπο, 

κπνξνχλ πιένλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηρλίδηα εληειψο θπζηθά, ρσξίο θαλέλα 

ηειερεηξηζηήξην ζηα ρέξηα ηνπο, θάλνληαο κφλν απιέο θηλήζεηο κε ην ζψκα ηνπο.  

Σν Kinect θαηαγξάθεη ηξηζδηάζηαηα δεδνκέλα, θαζψο δηαζέηεη αηζζεηήξα 

βάζνπο, ν νπνίνο κε ηελ βνήζεηα ελφο πξνβνιέα ππεξχζξσλ θαη ηεο RGB 

θάκεξαο δεκηνπξγεί κία ςεθηαθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ησλ ρξεζηψλ, κε 

απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε θίλεζε γίλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, λα αληρλεχεηαη θαη λα 

κεηαθέξεηαη ζηα παηρλίδηα (http://www.xbox.com/el-GR/Kinect/). Δπίζεο, 

εηζάγνληαη θαη φια ηα ερεηηθά δεδνκέλα κέζσ ησλ θαλαιηψλ ήρνπ πνπ δηαζέηεη 

ην Kinect, απνθηψληαο ελ ηέιεη ηελ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θσλήο, ρεηξνλνκηψλ 

θαη πξνζψπνπ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect
http://www.xbox.com/el-GR/Kinect/


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

22 

 

Δηθφλα 2: Σα κέξε πνπ απνηειείηαη ε θάκεξα Kinect 

Η θαιχηεξε ζέζε ηνπ Kinect είλαη πεξίπνπ απφ 1 έσο 3 κέηξα απφζηαζε απφ ηνλ 

ρξήζηε, θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Khoshelham ην 2011, φζν απμάλεηαη ε 

απφζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ αηζζεηήξα, απμάλνληαη ηα ζθάικαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ εηθφλα θαη κεηψλεηαη ε αλάιπζή ηεο, επεξεάδνληαο ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ βάζνπο. 

Η αλίρλεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ πξνηείλνπλ 

νη Xia, Chen & Aggarwal θαη παξνπζίαζαλ ζην Computer Vision and Pattern 

Recognition Workshops θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ IEEE Computer Society 

Conference το 2011, γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηζδηάζηαηνπ ράξηε βάζνπο, πνπ 

εηζάγεηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα βάζνπο πνπ δηαζέηεη ην Kinect θαη εληνπίδνληαη 

φιεο νη πηζαλέο αλζξψπηλεο θηγνχξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εηθφλα. ηελ ζπλέρεηα 

γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ νη 

αλζξψπηλεο θηγνχξεο κε ηηο ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ RGB 

θάκεξα θαη λα ππάξμεη ηαχηηζε ησλ πξνζψπσλ. Έπεηηα θαη αθνχ εμαρζνχλ νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, εληνπίδεηαη ην αθξηβέο ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο πνπ αιιειεπηδξά κε ην παηρλίδη θαη πνηα ζέζε αθξηβψο έρεη ην ζψκα 

ηνπ, γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ςεθηαθφο ζθειεηφο ηνπ. Όιε απηή ε δηαδηθαζία 

ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη έηζη ην ςεθηαθφ ζψκα ηνπ ρξήζηε αιιάδεη 

θάζε θνξά  πνπ θάλεη κία ρεηξνλνκία ν ρξήζηεο ή αιιάδεη ζέζε. Έηζη, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ην Kinect έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη θάζε θνξά ηελ αθξηβή 

ζέζε θαη ηηο αθξηβείο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο θσλέο θαη ηα 

πξφζσπά ηνπο.  

Η Microsoft ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 έδσζε ζηελ θπθινθνξία ην παθέην αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ (Software Development Kit) γηα ηα Windows 7 

(http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/), δίλνληαο ηελ επθαηξία θαη 

ηελ δπλαηφηεηα ζε πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

23 

θαη παηρλίδηα κε ηελ θάκεξα Kinect, πνπ ζα πξννξίδνληαλ γηα ηνλ ππνινγηζηή. Οη 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηηο νπνίεο νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο ζην Kinect for Windows SDK είλαη ε C++, ε C# θαη ε 

Visual Basic. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, αιιά θαη πνιινί αλεμάξηεηνη πξνγξακκαηηζηέο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Kinect. 

Παξφιν πνπ ην Kinect δεκηνπξγήζεθε εμ αξρήο γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο θαη 

απεπζπλφηαλ ζε ρξήζηεο παηρληδηψλ, νη δπλαηφηεηέο ηνπ, ε παληειήο έιιεηςε 

ρεηξηζηεξίσλ θαη ε θπθινθνξία ηνπ Windows SDK ην κεηέηξεςαλ ζε έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ δηάζεζε πνιιψλ επηζηεκψλ. Έηζη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

Kinect θαη ηεο πιαηθφξκαο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο λέεο έξεπλεο ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, 

αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνζηηή ηνπ ηηκή.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο Kinect είλαη ην 

ζχζηεκα απνθαηάζηαζεο Kinerehab πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Yao-Jen Chang, 

Shu-Fang Chen θαη Jun-Da Huang ην 2011. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Kinect ζηελ 

ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν απνζεξαπείαο. Δπίζεο, έλαο άιινο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα αμηνινγεζεί θαη ν βαζκφο θηλεηνπνίεζεο πνπ είραλ νη καζεηέο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ, φηαλ αιιειεπηδξνχζαλ κε ην 

Kinect.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 2 παηδηά κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο, πεξηειάκβαλε ηξεηο θηλήζεηο απνθαηάζηαζεο, αλχςσζε ησλ 

δχν ρεξηψλ πξνο ηα κπξνζηά, πξνο ην πιάη θαη πξνο ηα πάλσ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ δηαδνρηθά θαη ζρεκάηηδαλ έλαλ θχθιν. Σξεηο θχθινη 

δεκηνπξγνχζαλ κία ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία θαη θάζε κέξα εθαξκνγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν ζπλεδξίεο. Ο έλαο 

καζεηήο επαλαιάκβαλε ηελ θάζε άζθεζε δέθα θνξέο, ελψ ε δεχηεξε καζήηξηα 
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έμη θνξέο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε νπνία 

είλαη παξφκνηα, κε πνιιά θνηλά ζεκεία θαη νκνηφηεηεο, κε ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ φηη επήιζε βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη 

επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα παηδηά γηα ην ζχζηεκα Kinerehab. 

Άιιεο εθαξκνγέο φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ε θάκεξα Kinect είλαη ζε 

εθαξκνγέο ραξηνγξάθεζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ (Khoshelham & Oude Elberink, 

2012) θαη ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη ρξήζηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, 

ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη 

ρεηξνλνκηψλ (Suma, Krum & Bolas, 2011). Σέινο, ην Kinect θαη νη εθαξκνγέο 

ηνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη κέζσ 

ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ θαη ησλ παηρληδηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ λέα θίλεηξα θαη ελδηαθέξνληα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ 

θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ (Ganesan & Anthony, 2012). 

3.2. Παξφκνηεο ηερλνινγίεο θαη είδε «παηρληδηψλ» γηα άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη εμειίμηκν πεδίν έξεπλαο 

θαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηζηήκεο πξνζπαζνχλ λα ηηο εληάμνπλ έηζη ψζηε λα 

αλαβαζκηζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. Έηζη, θαη 

ζηελ εηδηθή αγσγή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ, γίλνληαη έξεπλεο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε απηφλ ηνλ πνιχ επαίζζεην ρψξν. Έρνπλ 

εθαξκνζηεί δηάθνξεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, εθ ησλ νπνίσλ νη πην πξφζθαηεο 

είλαη ε θνλζφια παηρληδηνχ Wii, νη θάκεξεο δηθηχνπ θαη ηα πεξηβάιινληα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα νη ζεξαπεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ ξνκπνηηθή, σο έλα βαζηθφ εξγαιείν ζηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ. 

Κνλζόια παηρληδηώλ Wii  
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Σν Wii ηέζεθε ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ην 2006 θαη απνηέιεζε ηελ πξφηαζε ηεο 

Nintendo ζηηο θνλζφιεο παηρληδηψλ ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ 

αγνξά θαη θπξηαξρνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε παηρληδηψλ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wii).  

 

Δηθφλα 3: Η θνλζφια παηρληδηνχ Wii 

 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Wii θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ έηπρε ηεξάζηηαο 

απήρεζεο είλαη ην αζχξκαην ρεηξηζηήξηφ ηνπ, ην  Wii Remote (ή Wiimote), ην 

νπνίν δηαζέηεη αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηα παηρλίδηα απιά θξαηψληαο ην ζην ρέξη θαη θνπλψληαο ην. Σν Wii Remote 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνλζφια κέζσ Bluetooth θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππέξπζξεο 

αλίρλεπζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν θάζε θνξά πνπ αιιάδεη 

ζέζε απφ ηηο ρεηξνλνκίεο ησλ ρξεζηψλ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote). 

 

 

 

 

Σν Wii αλ θαη δεκηνπξγήζεθε εμ αξρήο γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο, νη δπλαηφηεηέο 

ηνπ αιιά, θπξίσο, ν επαλαζηαηηθφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην 

νδήγεζε ζην λα γίλεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηηο ζεξαπεπηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ δεμηνηήησλ κε 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ (Pearson & Bailey, 

2007). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

 

Δηθφλα 4: Wiimote, ην αζχξκαην 

ρεηξηζηήξην ηνπ Wii 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wii
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote
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Wii απνηειεί ε κειέηε πεξίπησζεο εθήβνπ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ν νπνίνο 

παίδνληαο κε ην Wii δηάθνξα παηρλίδηα κε αζιεηηθφ πεξηερφκελν, παξνπζίαζε 

βειηίσζε ζηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε (Deutsch et all., 2008). 

Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε πεξίπησζε ελφο ειηθησκέλνπ κε 

πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο, φπνπ έπεηηα απφ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα Wii Fit, ππήξμε ζαθήο βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο 

ηνπ, αιιά επέδεημε θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα νινθιεξσζεί ην 

πξφγξακκα απνθαηάζηαζήο ηνπ (Pigford & Andrews, 2010). Απηφ δείρλεη ηελ 

πνιχ κεγάιε επηξξνή πνπ έρνπλ νη θνλζφιεο παηρληδηψλ, αιιά θαη γεληθά ηα 

παηρλίδηα, ζηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

θπζηθήο θαηάζηαζεο.  

Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Wii, φκσο, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα παηρλίδηα πνπ ήδε 

ππάξρνπλ θαη θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, αιιά παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο λέσλ παηρληδηψλ απφ ηελ αξρή, ζηνρεχνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ 

απνθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλνπ θηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Σέηνην ζχζηεκα 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηνπο Decker, Li, Losowyj θαη Prakash (2009), 

νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ έλα παηρλίδη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θάκςεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ θαξπνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ Wiimote αμηνινγεί ην εχξνο θίλεζεο ηνπ θαξπνχ, ππνινγίδνληαο ηελ γσλία 

πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα απφ ηελ παιάκε θαη ζην ππφινηπν ρέξη, 

δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κία απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή κέζνδν 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ θαξπνχ. 

Κάκεξα δηθηύνπ ή web camera 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε ηνλ 

ππνινγηζηή, εμαηηίαο θπξίσο ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ρεηξηζηνχλ κε άλεζε ηηο 

βαζηθέο κνλάδεο εηζφδνπ φπσο είλαη ην πνληίθη θαη ην πιεθηξνιφγην, είλαη ε 

θάκεξα δηθηχνπ ή web camera. Η webcam θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο εηθφλεο 

πνπ εληνπίδεη ζην εχξνο θαηαγξαθήο ηνπ θαη ηηο εηζάγεη ζηνλ ππνινγηζηή. 

Έπεηηα, κε ηελ βνήζεηα ησλ δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ, γίλεηαη 
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δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπο, 

αλάινγα βέβαηα θαη κε ηνλ ζθνπφ θαηαγξαθήο ηνπο. 

Η ζπγθεθξηκέλε κνλάδα εηζφδνπ έθεξε ζηελ θπξηνιεμία επαλάζηαζε ζηελ ρψξν 

ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαζψο έθηνηε γίλνληαλ πξνζπάζεηεο θαη κειέηεο γηα ηελ 

ρξήζε ηεο web camera σο ζπζθεπή-δείθηεο ζηελ νζφλε (pointer device), 

αληηθαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ. Έηζη, ηα άηνκα κε βαξηά 

θηλεηηθή αλαπεξία, ηα νπνία αδπλαηνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνληίθη θαη ην 

πιεθηξνιφγην, ρξεζηκνπνηνχζαλ φπνην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο είρε θαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αιιειεπίδξαζεο 

κε ηνλ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην άιιν κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπο εθηφο 

ησλ ρεξηψλ ηνπο είλαη ην ζχζηεκα πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Chau θαη Betke 

ην 2005, ζην νπνίν κία νηθνλνκηθή θάκεξα κε ξπζκφ πιαηζίνπ 30 fps αληρλεχεη ην 

κάηη ηνπ ρξήζηε θαη εληνπίδεη ην αλνηγνθιείζηκν ηνπ βιεθάξνπ, αληηθαζηζηψληαο 

ην πνληίθη θαη ην αληίζηνηρν πάηεκά ηνπ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε 

βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία λα ρεηξίδνληαη ηνλ ππνινγηζηή. Δπίζεο, ε 

αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο γιψζζαο, κε ηελ βνήζεηα αηζζεηήξσλ, είλαη άιιε κία 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (Krishnamurthy & 

Ghovanloo, 2006) θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο, είλαη πηζαλφλ απηέο νη θηλήζεηο ηεο 

γιψζζαο λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πνληηθηνχ (Huo, Wang & Ghovanloo, 2008). 

Η web camera βέβαηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο δελ βνεζάεη ηφζν ζηελ 

θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζιεηηνπξγίεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζθεπή εληνπηζκνχ θαη θίλεζεο ηνπ 

δείθηε ηνπ πνληηθηνχ, έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε απηά ηα άηνκα ζηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γειαδή, 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζην «πγηέο» κέινο ηνπ ζψκαηνο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ρεηξηζηνχλ έλαλ 

ππνινγηζηή θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Βαζηδφκελνη, φκσο, ζηελ δπλαηφηεηα ηεο webcam λα αληρλεχεη θαη λα 

θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ 
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δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηα επηβαξπκέλα θαη αδχλακα κέιε 

ηνπ ζψκαηνο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Αξσγφο ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξθεηά πξνγξάκκαηα κε ηα αληίζηνηρα πιαίζηα γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο εθαξκνγέο, πνπ ζα θάλνπλ εθηθηή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δπζθίλεησλ θαη επηβαξπκέλσλ κειψλ ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ 

αηφκσλ, ρξεζηκνπνηψληαο απιέο θαη νηθνλνκηθέο θάκεξεο (Liu, Wunsche, 

Lutteroth & Delmas, 2011). Σέηνηεο εθαξκνγέο ζπλήζσο είλαη ηα πεξηβάιινληα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηα νπνία ε webcam κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν 

βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο λα είλαη αξθεηά κεγάινο.  

Πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο  

Σα πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο δσήο κέζα απφ ηελ νζφλε ελφο 

ππνινγηζηή θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ηεο πινήγεζήο ηνπο 

λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ εηθνληθά ζε απηέο. χκθσλα κε 

δηάθνξεο έξεπλεο ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ 

ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ αηφκσλ θαη ηνπο βνεζάλε 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ θαη ζηελ εθκάζεζε λέσλ 

θηλήζεσλ (Holden, 2005). Δπίζεο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη άηνκα πνπ 

πάζρνπλ απφ άιινπ είδνπο αλαπεξίεο ή έρνπλ θάπνηνπ είδνπο θνβίαο, φπσο είλαη 

ε αγνξαθνβία, ε πςνθνβία ή ε δεκφζηα νκηιία (Lányi et all., 2006). 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα είλαη ε 

εχθνιε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ κε 

αλαπεξία, φπσο θαη ε εθ ηνπ αζθαινχο έθζεζή ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Levin, 

Knaut, Magdalon & Subramanian, 2009). Δθηφο απφ ηελ βειηίσζε ζηηο θηλεηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, ηα πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο βνεζάλε θαη ζηελ 

βειηίσζε θαη άιισλ ζεκαληηθψλ θαη ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ, φπσο ε αχμεζε ηεο 

ρσξηθήο ηνπο αληίιεςεο, έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα ρσξηθά πιαίζηα 

ηνπ εθάζηνηε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Stanton, Wilson & Foreman, 1996). 
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Δθηφο απφ ηα ακηγψο εηθνληθά πεξηβάιινληα, ππάξρνπλ θαη ηα πεξηβάιινληα 

κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηα νπνία απαηηνχληαη πξαγκαηηθέο ελέξγεηεο θαη 

δσληαλή αιιειεπίδξαζε απφ ηνπο ρξήζηεο. Πηζαλφλ ηα πεξηβάιινληα κηθηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηλεηηθά 

αλάπεξσλ αηφκσλ, θαζψο ν ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε εηθνληθή παξνπζία, αιιά θαη 

ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο (Pridmore et all, 2007). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ νζφλε αθήο ή θάκεξα δηθηχνπ θαη ν 

ρξήζηεο ζπκκεηέρεη ελεξγά, πξαγκαηνπνηψληαο απιέο θαζεκεξηλέο θηλήζεηο, πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, βειηηψλνπλ θαη ηηο θηλεηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, αιιά εμνηθεηψλνληαη θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε 

λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ ζπλέρεηα θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. 

Ρνκπνηηθή  

Η ξνκπνηηθή ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ηερλνινγίεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απνζεξαπεία 

ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, κέζσ ησλ ξνκπνηηθψλ βνεζεκάησλ, 

βνεζψληαο ηνπο ζεξαπεπηέο ζην έξγν ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηψλ. Σα 

ξνκπνηηθά βνεζήκαηα κπνξεί λα είλαη ζπζθεπέο πνπ ελδπλακψλνπλ ηηο θηλήζεηο 

θαη ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε θπζηθέο θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο, αιιά 

κπνξεί θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο θαη ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο ξνκπνηηθήο ζπζθεπήο, ε 

νπνία απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία είλαη ε ζπζθεπή HANDY 1, ε νπνία βνεζάεη ηα άηνκα κε βαξηέο 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζην λα θάλε θαη 

λα πηνχλε, ζην πιχζηκν, μχξηζκα θαη πιχζηκν δνληηψλ, αιιά θαη ζην 

καθηγηάξηζκα (Topping & Smith, 2002). 

 

 

 
 

Δηθφλα 5: Ρνκπνηηθή ζπζθεπή HANDY 1 
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Οη εηδηθνί ζεξαπεπηέο ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζπλεδξίεο ξνκπνηηθέο 

ζπζθεπέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ 

κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην ζχζηεκα G-EO θαη ην 

Lokomat, ηα νπνία βνεζάλε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ βάδηζεο θαη γεληθά 

ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θάησ άθξσλ ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 

είηε απηά πξνέξρνληαη απφ παζήζεηο θαη εγθεθαιηθά επεηζφδηα είηε απφ άιια 

αίηηα (http://www.rehatechnology.com; http://www.brbiomedicals.com).  

  

Δηθφλα 6: Ρνκπνηηθφ ζχζηεκα G-EO Δηθφλα 7: Ρνκπνηηθφ ζχζηεκα Lokomat 

Αλ θαη δελ έρεη απνδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο παξαγφκελεο δχλακεο ηνπ ξνκπνηηθνχ 

βνεζήκαηνο ζηελ βειηίσζε πνπ έρεη ν αζζελήο ζηηο θηλεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη 

θηλήζεηο (Kahn, Lum, Rymer & Reinkensmeyer, 2006), ε εηζαγσγή ηεο 

ξνκπνηηθήο ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο αληηκεησπίζηεθε πνιχ ζεηηθά θαη 

έηπρε θαζνιηθήο απνδνρήο. Η ζπρλφηεηα θαη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

ξνκπνηηθήο θαη ησλ βνεζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο θαη ην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί ν αζζελήο θαη κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη 

απιά κία παξαδνζηαθή ζεξαπεπηηθή ηερληθή ή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη εμ 

νινθιήξνπ (Masiero, Armani & Rosati, 2011). 

Με ηελ βνήζεηα ηεο ξνκπνηηθήο, έλα κέξνο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ παξνπζία εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ θαη 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κπνξνχλ λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο κε ηηο 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, ζηηο νπνίεο ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζεξαπεπηψλ είλαη 

απαξαίηεηε (Kutner et all, 2010). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ ηα 

άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε ηελ ζπλερή παξνπζία ησλ 

http://www.rehatechnology.com/en/home.html
http://www.brbiomedicals.com/index.html
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εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ λα κελ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κε ηελ ρξήζε ηεο 

ξνκπνηηθήο, είλαη πηζαλφ λα επηθέξνπλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζηελ αξρή ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Lum et all, 

2002) ή φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ρξφληεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, αξθεηφ θαηξφ αθφηνπ 

έρεη πξνθιεζεί ε αλαπεξία (Finley et all, 2005).  
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4. ΥΔΓΙΑΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ  

4.1. ε πνηνπο απεπζχλεηαη 

ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ παξνπζηάδεηαη κε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή 

εξγαζία, ζπκκεηείραλ ηξεηο καζεηέο κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

βνήζεηά ηνπο ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Η επηινγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην ην ζνβαξφ θηλεηηθφ 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, αιιά ζπλεθηηκήζεθε θαη ε λνεηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Έηζη, πξνηηκήζεθαλ ηξεηο καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξή θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία ζηα άλσ άθξα ζε παξφκνην βαζκφ, αιιά ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν 

δηαθέξεη, κε ηνλ έλα καζεηή λα είλαη πνιχ έμππλνο, ν δεχηεξνο κε κέηξηα 

λνεκνζχλε θαη ν ηξίηνο κε ζνβαξφ λνεηηθφ πξφβιεκα.  

Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ιήθζεθε ππφςε ζηελ επηινγή ησλ ηξηψλ 

καζεηψλ ήηαλ ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην ζρνιηθφ πξφγξακκα, θαζψο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θιήζεθαλ λα θάλνπλ νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, 

δελ έπξεπε λα γίλνληαη ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο ησλ βαζηθψλ καζεκάησλ, αιιά ζηα 

θελά ηνπο θαη ζηα δεπηεξεχνληα καζήκαηα, γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα 

κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κία 

ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ καζεηψλ, κε αλαθνξά ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη 

ζηελ θηλεηηθή, γλσζηηθή θαη καζεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Ο πξψηνο καζεηήο, ν Γ. Μ. είλαη 18 ρξνλψλ θαη έρεη βαξηά αξηζηεξή εκηπιεγία 

(παξάιπζε άλσ θαη θάησ άθξνπ), ε νπνία πξνήιζε απφ κεηεγρεηξεηηθφ ηζραηκηθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην, έπεηηα απφ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε φγθνπ ζηελ 

ελδνηξαρειηθή ρψξα. 

Ο Γ. βαδίδεη αλεμάξηεηνο, αλ θαη ππάξρνπλ κηθξν-πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν 

βάδηζεο, ιφγσ ηεο αξηζηεξήο εκηπιεγίαο. Υξεζηκνπνηεί ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη δελ έρεη πξφβιεκα ζηελ δηαρείξηζε ρξεκάησλ, θαζψο ε αληίιεςή 

ηνπ είλαη πςειή. Δπίζεο, ηνπ αξέζεη ν αζιεηηζκφο θαη αζρνιείηαη κε ην πηλγθ 
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πνλγθ, φπνπ έρεη θαη δηαθξίζεηο. Γεληθά δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη είλαη αξθεηά απηφλνκνο. 

ηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, ε κε επηβεβαξπκκέλε πιεπξά (δεμί άλσ 

θαη θάησ άθξν) δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα. Η αξηζηεξή πιεπξά έρεη 

δπζθνιίεο, ηφζν ζηηο αηζζεηεξηαθέο, φζν θαη ζηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ. Σν 

αξηζηεξφ άλσ άθξν έρεη ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο θίλεζεο ζηελ άξζξσζε ηνπ ψκνπ, 

αιιά δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηνλ αγθψλα, ηνλ θαξπφ θαη ηα δάθηπια. Γελ μερσξίδεη 

ην ζεξκφ-ςπρξφ, νχηε κπνξεί λα δηαθξίλεη νπηηθά εξεζίζκαηα (ζθιεξφ-καιαθφ) 

ζηα αξηζηεξά άλσ θαη θάησ άθξα ηνπ. Γελ αηζζάλεηαη ηνλ πφλν θαη δελ κηιάεη 

δπλαηά, ιφγσ πξνβιήκαηνο ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο.  

Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπ δεμηφηεηεο, δελ παξνπζηάδεη θακία 

δπζθνιία, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα έμππλν παηδί, κε εξεζίζκαηα απφ ηελ 

θνηλσλία θαη πνιιέο πξννπηηθέο ζηελ δσή ηνπ. Σν κφλν πξφβιεκα είλαη ν 

αλέκεινο ραξαθηήξαο ηνπ θαη ε απξνζπκία ηνπ λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα κπεη ζε θάπνηα 

Παλεπηζηεκηαθή ζρνιή θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη.  

Ο δεχηεξνο καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηε  έξεπλα είλαη ν Γ. Η. ν νπνίνο είλαη 21 

ρξνλψλ θαη έρεη εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Σα θάησ άθξα 

ηνπ είλαη παξάιπηα θαη δελ κπνξεί λα βαδίζεη θαζφινπ. Μεηαθηλείηαη κε 

αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη ρξήδεη ζπκπαξάζηαζεο έηεξνπ αηφκνπ ζηηο κεηαθηλήζεηο 

ηνπ. 

Ο Γ. ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα πάεη 

ζηελ ηνπαιέηα, λα ληπζεί, λα πιπζεί, λα μπξηζηεί ή λα ρηεληζηεί.  Μπνξεί λα θάεη 

κφλνο ηνπ θαη λα πηάζεη πνηήξη γηα λα πηεί, αιιά κε κεγάιε δπζθνιία. Έρεη 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε ηφπν-ρξφλν θαη θπθινθνξεί έμσ απφ ην ζπίηη, πάληα κε 

παξέα. Γεληθά είλαη έλα ζπλεζηαικέλν παηδί, πνπ δελ ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη 

ζέιεη ζπρλή παξαθίλεζε. 

ηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, ην εχξνο θίλεζεο ζηα άλσ άθξα είλαη 

ζρεηηθά θαιφ, αιιά δελ ηηο έρεη εμαζθήζεη πνιχ, γη’ απηφ θαη ν αδξφο 
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ζπληνληζκφο ηνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, θπξίσο, ζε δξαζηεξηφηεηεο ξήςεο 

αληηθεηκέλσλ θαη κεηαθίλεζεο ακαμηδίνπ. Μπνξεί λα πηάζεη ην καξθαδφξν, ην 

κνιχβη θ.η.ι., αιιά δελ θαηαθέξλεη λα ηα θξαηήζεη ζσζηά θαη λα γξάςεη ή λα 

ρξσκαηίζεη κέζα ζε πιαίζην (ιεπηφο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ). Υξεζηκνπνηεί, 

θπξίσο, ην δεμί άλσ άθξν γηα λα θξαηήζεη ην ζηπιφ.  

Η επίδνζε ζην ζρνιείν είλαη κέηξηα πξνο ρακειή αλ θαη έρεη δπλαηφηεηεο, ηηο 

νπνίεο δελ έρεη αλαπηχμεη. Γεληθά δελ ηνπ αξέζεη πνιχ ην δηάβαζκα θαη 

δπζθνιεχεηαη ζηα Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία θαη Αξραία. Έρεη ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζηελ καζεκαηηθή ζθέςε θαη δπζθνιεχεηαη ζε απιέο ζρεηηθά πξάμεηο, 

αλ θαη γλσξίδεη πνιιαπιαζηαζκφ θαη απηφ ιφγσ έιιεηςεο εμάζθεζεο. Γλσξίδεη 

ηελ ψξα, αιιά φρη λα ππνινγίδεη ηα ρξήκαηα θαη απηφ γηαηί δελ θάλεη ζπλαιιαγέο 

κε ρξήκαηα. Γεληθά πξφθεηηαη γηα παηδί κε ηθαλφηεηεο ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαη 

ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ, εληφο ελφο νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ, κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ ζηελ εθπιήξσζε θάπνησλ ζηφρσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, έρεη πνιχ θαιή κλήκε θαη ζπκάηαη 

πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. Ο ίδηνο δηαβάδεη αξγά θαη ζπιιαβηζηά, αιιά κπνξεί λα 

αθεγεζεί κε δηθά ηνπ ιφγηα κηα ηζηνξία πνπ ηνπ έρνπλ δηαβάζεη. Παξνπζηάδεη 

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε θαλφλσλ θαη ελψ δείρλεη λα θαηαλνεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, δπζθνιεχεηαη λα ηηο εθαξκφζεη. Γηαζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή 

ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη θαη ε δηάξθεηά ηεο θαη γηα απηφ ζέιεη ζπλερή 

ππφδεημε θαη ππελζχκηζε ηνπ πιαηζίνπ. 

Ο ηξίηνο καζεηήο απνηειεί θαη ηελ δπζθνιφηεξε πεξίπησζε, θαζψο ν 18 εηψλ Ι. 

Μ. πάζρεη απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε κε παξαπιεγία θαη ζπγρξφλσο έρεη θαη 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Αδπλαηεί λα πεξπαηήζεη θαη κεηαθηλείηαη κφλν κε 

αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη κε ηελ βνήζεηα άιινπ πξνζψπνπ. 

Ο Ι. ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα, γηα λα ληπζεί, λα πιπζεί, λα 

μπξηζηεί ή λα ρηεληζηεί. Γελ κπνξεί λα θάεη κφλνο ηνπ θαη δελ έρεη 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε ηφπν-ρξφλν. Γελ θπθινθνξεί έμσ απφ ην ζπίηη θαη δελ κπνξεί  

λα θάλεη ζπλαιιαγέο κε ρξήκαηα γηαηί δελ μέξεη θαζφινπ αξηζκεηηθή. Γεληθά 

είλαη ζπλεξγάζηκν, πξφζραξν θαη ρακνγειαζηφ παηδί, αιιά είλαη πιήξσο 
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εμαξηεκέλνο απφ άιια άηνκα θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ζε θακία 

πεξίπησζε. 

ηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, παξνπζηάδεη ζνβαξφ θηλεηηθφ πξφβιεκα, 

κε γξαθνθηλεηηθέο δπζθνιίεο. Σα άλσ άθξα ηνπ είλαη ζε ρακειφ ιεηηνπξγηθά 

επίπεδν, κε επηθξαηέζηεξν ην δεμί άλσ άθξν. Γπζθνιεχεηαη λα θηλήζεη εκπξφζεηα 

αθφκε θαη πνληίθη ηχπνπ joystick. Τπνιείπεηαη ν αδξφο-ιεπηφο ζπγρξνληζκφο ησλ 

άλσ άθξσλ. Πνιχ δχζθνιε ε κεηαθίλεζή ηνπ απφ ην αλαπεξηθφ ακαμίδην ζην 

ζηξψκα, θαζψο θαη ε κεηαθίλεζή ηνπ ζην ζηξψκα απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε. 

Γεληθά πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θηλεηηθή θαηάζηαζε, κε φρη θαιέο 

πξννπηηθέο εμέιημεο. 

Παξνπζηάδεη πνιιέο ειιείςεηο ζε καζεζηαθφ επίπεδν θαη ε ρξνλνινγηθή ηνπ 

ειηθία δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ λνεηηθή ηνπ. Γπζθνιεχεηαη 

πάξα πνιχ λα ζπγθεληξσζεί θαη πνιχ εχθνια δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. Έρεη 

θαιφ πξνθνξηθφ ιφγν, αλ θαη μερλά ιέμεηο θαη ζπρλά ςάρλεη γηα λα αλαζχξεη απφ 

ηελ κλήκε ηνπ ηε ιέμε πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη πξνζσπηθφ 

ηνπ βίσκα, ζρεκαηίδνληαο κία έσο δχν πξνηάζεηο. Γηαζέηεη πεξηνξηζκέλν 

ιεμηιφγην, αιιά επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ. Γελ 

ηνπ αξέζεη ην δηάβαζκα θαη κεηξά έσο ην 10 κεραληθά, αιιά αλαγλσξίδεη θαη 

νλνκάδεη αξηζκνχο σο ην πέληε. Αλαγλσξίδεη ηα ρξψκαηα θαη ιέεη κεραληθά ηηο 

κέξεο. Με κεγάιε δπζθνιία κπνξεί λα πεξηγξάςεη έλα αληηθείκελν κηαο εηθφλαο 

θαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ζεκείν ηεο ζειίδαο πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη.  

4.2. Οη ζηφρνη ηνπ παηρληδηνχ 

Σν παηρλίδη δεκηνπξγήζεθε απφ κηα νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ, ζην πιαίζην ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ δχζθνιε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ ζηα 

άλσ άθξα. Δθηφο απφ ηα παηδηά, φκσο, ην παηρλίδη απεπζχλεηαη θαη ζηνπο εηδηθνχο 

ζεξαπεπηέο, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ηελ ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε θαη 

επηδηφξζσζε ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ, γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 
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δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη σο έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν λα ζπλδξάκεη ζην 

δχζθνιν έξγν ηνπο.   

Ο βαζηθφο ζηφρνο πνπ έρεη ην παηρλίδη είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

νινθιεξψζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο αζθήζεηο-θηλήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο 

ζεξαπεπηέο ηνπο θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ 

θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα άλσ άθξα. Η πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ κε ζσζηφ ηξφπν είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ 

γηα κία επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία θαη κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθή 

βειηίσζε θαη κεγάιε αλάπηπμε ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ.  

Σελ νξζφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ κπνξεί λα ηελ εμαζθαιίζεη ην 

παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή κε ηελ βνήζεηα ηεο θάκεξαο Kinect, θαζψο ε αθξίβεηα 

είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθά ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, φκσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζσζηή κεηαθνξά ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ κέζα ζην παηρλίδη, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ηνλ ζσζηφ θαη ελδεδεηγκέλν ζεξαπεπηηθά ηξφπν. Αλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία, ηφηε 

κπνξεί λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα θάπνηα ζηηγκή λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ φπσο ήηαλ γλσζηφο κέρξη ζήκεξα 

θαη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζα απφ έλα πνιχ πην επράξηζην πεξηβάιινλ, φπσο 

είλαη ηα παηρλίδηα.  

Η επράξηζηε δηάζεζε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλα δεηνχκελν απφ 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Έηζη, δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαηξεζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο 

ζπλεδξίεο, φπνπ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα παηδηά είλαη πνιχ δχζθνιεο 

θαη απαηηεηηθέο. Μέζα απφ ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ, 

ζηνρεχεηε ε δηαζθεδαζηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ηα παηδηά ζηελ πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο θαη λα 

ππάξμεη ζαθήο βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Σέινο, έλαο αθφκα ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη λα πεηχρεη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη ην θαιχηεξν πιαίζην, πνπ δίλεη ε απεηθφληζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

αζθήζεσλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην παηρλίδη 
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πξνο ηα παηδηά. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

παηρληδηνχ απφ ηα παηδηά απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ 

ζεξαπεπηή, πξαγκαηνπνηψληαο ηηο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζέινπλε. 

Σν παηρλίδη βαζίζηεθε ζην δεκνθηιέο παηρλίδη Pacman, ην νπνίν απνηειεί 

δηαρξνληθή αμία ζηνλ θφζκν ησλ παηρληδηψλ θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα φισλ ησλ 

ειηθηψλ, αλεμαξηήησο πλεπκαηηθήο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο. Έηζη, ζεσξήζεθε 

θαηάιιειν γηα ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ πνπ 

θιήζεθαλ λα θάλνπλ νη καζεηέο κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ε θχζε 

ηνπ παηρληδηνχ ζα ηνπο δηεπθφιπλε ζηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ. 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ ζηελ ινγηθή ηνπ 

Pacman είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν, παγθνζκίσο γλσζηφ, 

παηρλίδη ζηελ ζρεδίαζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηαδξνκψλ, πνπ κπνξεί λα 

απνηεινχληαη απφ απιέο επζείεο γξακκέο έσο πνιχπινθνπο ιαβχξηλζνπο. Δθηφο 

απφ ηελ πνηθηιία ζηηο αζθήζεηο, ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πξνζθέξεη θαιχηεξν 

πιαίζην ζηηο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο, θαζψο νπηηθνπνηνχληαη θαιχηεξα νη 

επηζπκεηέο θηλήζεηο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ ηα παηδηά θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

δηαδξνκψλ, γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, 

κε ζαθέζηεξα ηα φξηα θίλεζεο.  

Δπίζεο, ην παηρλίδη Pacman δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ δπζθνιία ησλ δηαδξνκψλ, 

κέζα απφ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εηζαγσγή εκπνδίσλ γηα λα δπζθνιέςεη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ παηρληδηνχ ή εκθάληζε δηάθνξσλ θηγνχξσλ γηα λα ζπιιέμεη ν παίρηεο 

πεξηζζφηεξνπο πφληνπο. Έηζη, κπνξεί λα ππάξμεη πνηθηιία ζηηο αζθήζεηο θαη ην 

παηρλίδη λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα παηδηά ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ ειαθξηά ή 

βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία, ζε ζπλδπαζκφ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή ρσξίο. 
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4.3. Σν πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ θαη ελδεηθηηθέο νζφλεο 

Με δεδνκέλν ην πξνθίι ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε θαη πνπ 

απνηειείηαη απφ έλαλ καζεηή ηδηαίηεξα έμππλν αιιά κε βαξηά αξηζηεξή 

εκηπιεγία, έλαλ καζεηή κε κέηξηα αληίιεςε θαη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία θαη έλαλ 

καζεηή κε παξαπιεγία θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξε ε 

ζρεδίαζε απιψλ αζθήζεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ νξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο θαη 

δηαγψληεο θηλήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηηο νινθιεξψζνπλ θαη λα εμαρζνχλ ηα 

δεηνχκελα ζπκπεξάζκαηα. Αθφκα θαη κε απηέο ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

βαζηθέο θηλήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο ζεξαπεπηέο ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο, ηα παηδηά δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά θαη θάπνηεο δελ 

θαηάθεξαλ λα ηηο νινθιεξψζνπλ. 

Έηζη, νη πξψηεο 3 αζθήζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην παηρλίδη ήηαλ κε νξηδφληηεο 

θηλήζεηο, κε ηελ 1
ε
 λα έρεη κήθνο 20 εθαηνζηά (Δηθφλα 8), ε 2

ε
 λα έρεη κήθνο 40 

εθαηνζηά (Δηθφλα 9) θαη ε 3
ε
 60 εθαηνζηά (Δηθφλα 10). Καη ζηηο 3 αζθήζεηο ηνπ 

παηρληδηνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη πξνο 

ηα δεμηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή 

λα πξαγκαηνπνηεί ζε κία άζθεζε ηνπ παηρληδηνχ, δχν δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

αζθήζεηο, πνπ είλαη ε θίλεζε πξνο ηα δεμηά θαη ε θίλεζε πξνο ηα αξηζηεξά. 

 Δηθφλα 8: Οξηδφληηα 20 εθ. 

 Δηθφλα 9: Οξηδφληηα 40 εθ. 

 Δηθφλα 10: Οξηδφληηα 60 εθ. 

ηελ ζπλέρεηα, ζρεδηάζηεθαλ νη θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, πάιη κέζα απφ 3 

αζθήζεηο ζην παηρλίδη, πνπ νπζηαζηηθά αληηζηνηρνχλ ζε 6 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο, 

θαζψο ε θνξά πάεη πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ, κε ηα κήθε λα είλαη 3 

δηαθνξεηηθά, 20, 40 θαη 60 εθαηνζηά (Δηθφλεο 11,12,13). Άξα, ζχκθσλα κε ηελ 
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ζεξαπεπηηθή νξνινγία ππάξρνπλ 3 θηλήζεηο κε θάκςε ηνπ ψκνπ (θνξά πξνο ηα 

πάλσ) θαη κήθνο 20, 40, 60 εθαηνζηά αληίζηνηρα θαη 3 θηλήζεηο κε έθηαζε ηνπ 

ψκνπ (θνξά πξνο ηα θάησ) θαη κήθνο πάιη 20, 40, 60 εθαηνζηά αληίζηνηρα.  

 Δηθφλα 11: Καηαθφξπθε 20 εθ. 

 Δηθφλα 12: Καηαθφξπθε 40 εθ. 

 Δηθφλα 13: Καηαθφξπθε 60 εθ. 

Οη επφκελεο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ παξέρεη ην παηρλίδη είλαη νη δηαγψληεο 

θηλήζεηο θαη νη νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε 6 δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο ζηα πιαίζηα 

ηνπ παηρληδηνχ. ηηο 3 αζθήζεηο νη δηαγψληεο θηλήζεηο μεθηλνχλ απφ θάησ 

αξηζηεξά θαη θαηαιήγνπλ πάλσ δεμηά θαη κέζα απφ ηηο ίδηεο αζθήζεηο ηνπ 

παηρληδηνχ ε θνξά αιιάδεη θαη μεθηλάεη απφ πάλσ δεμηά θαη θαηαιήγεη θάησ 

αξηζηεξά (Δηθφλεο 14,15,16). Καη ζηηο 3 αζθήζεηο, ην κήθνο δηαθέξεη θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα είλαη 20, 40 θαη 60 εθαηνζηά.  

 Δηθφλα 14: Γηαγψληα 20 εθ. 

 Δηθφλα 15: Γηαγψληα 40 εθ. 

 Δηθφλα 16: Γηαγψληα 60 εθ. 

ηηο άιιεο 3 αζθήζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ δηαγψληεο θηλήζεηο, ηα κήθε είλαη 

πάιη 20, 40, 60 εθαηνζηά, αιιά ζε απηέο ηηο αζθήζεηο ε θίλεζε μεθηλάεη απφ 

πάλσ αξηζηεξά θαη θαηαιήγεη θάησ δεμηά θαη φηαλ αιιάμεη ε θνξά έρνπκε ηελ 
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δηαγψληα θίλεζε πνπ μεθηλάεη απφ θάησ δεμηά θαη θαηαιήγεη πάλσ αξηζηεξά 

(Δηθφλεο 17,18,19). 

 Δηθφλα 17: Γηαγψληα 20 εθ. 

 Δηθφλα 18: Γηαγψληα 40 εθ. 

 Δηθφλα 19: Γηαγψληα 60 εθ. 

Σέινο, ζρεδηάζηεθαλ θαη θάπνηεο αζθήζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ζχλζεηεο 

θηλήζεηο, γηα λα ππάξμεη κία δηαβαζκηζκέλε δπζθνιία, έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ 

νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζε πην ζχλζεηεο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο.  

Οπφηε, ε 1
ε
 άζθεζε απφ ηηο ζχλζεηεο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θηλήζεηο, δχν 

νξηδφληηεο θαη κία θαηαθφξπθε. Η άζθεζε μεθηλάεη απφ ηελ νξηδφληηα ε νπνία 

έρεη κήθνο 20 εθαηνζηά θαη θνξά πξνο ηα δεμηά, ζπλερίδεη κε ηελ θαηαθφξπθε κε 

θνξά πξνο ηα θάησ θαη κήθνο 20 εθαηνζηά θαη ηειεηψλεη κε ηελ δεχηεξε 

νξηδφληηα, πάιη κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κήθνο 20 εθαηνζηά (Δηθφλα 20). Όπσο 

ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο αζθήζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην παηρλίδη, έηζη θαη εδψ ε 

θνξά ησλ θηλήζεσλ αληηζηξέθεηαη θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο δεχηεξεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο απφ ηελ κεξηά ηνπ καζεηή, ζηελ ίδηα άζθεζε ηνπ 

παηρληδηνχ, κε ην λα αθνινπζήζεη απιά ηελ αληίζεηε πνξεία. 

 Δηθφλα 20: χλζεηε 20-20-20 

Η 2
ε
 άζθεζε κε ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο απνηειείηαη θαη απηή απφ δχν νξηδφληηεο 

θηλήζεηο θαη κία θαηαθφξπθε, κε κήθνο 20 εθαηνζηά ε θάζε κία. Η δηαθνξά κε 

ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε κε ζχλζεηεο θηλήζεηο είλαη ζηελ θνξά ηεο 

θαηαθφξπθεο θίλεζεο ε νπνία πάεη πξνο ηα πάλσ. Έηζη, ε άζθεζε μεθηλάεη κε 

ηελ πξψηε νξηδφληηα θίλεζε κε θνξά πξνο ηα δεμηά, ζπλερίδεη κε ηελ θαηαθφξπθε 
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θίλεζε κε θνξά πξνο ηα πάλσ θαη ηειεηψλεη κε ηελ δεχηεξε νξηδφληηα πάιη κε 

θνξά πξνο ηα δεμηά (Δηθφλα 21). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν καζεηήο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη δεχηεξε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζηελ ίδηα 

άζθεζε ηνπ παηρληδηνχ, αθνινπζψληαο ηελ αληίζεηε δηαδξνκή, δειαδή 

μεθηλψληαο απφ δεμηά κε ηελ νξηδφληηα θίλεζε πνπ έρεη θνξά πξνο ηα αξηζηεξά, 

ζπλερίδεη κε ηελ θαηαθφξπθε πνπ πάεη πξνο ηα θάησ θαη θαηαιήγεη πάιη κε ηελ 

νξηδφληηα κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά. 

 Δηθφλα 21: χλζεηε 20-20-20 

Η 3
ε
 άζθεζε κε ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ 1

ε
 άζθεζε, κε 

ηελ δηαθνξά φηη ε θαηαθφξπθε θίλεζε είλαη κήθνπο 40 εθαηνζηψλ (Δηθφλα 22). 

Ο ιφγνο ζρεδηαζκνχ απηήο ηεο άζθεζεο, πνπ απνηειεί κία δπζθνιφηεξε εθδνρή 

ηεο 1
εο

 άζθεζεο, είλαη ε αλάγθε δηαπίζησζεο γηα ην πνηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα 

ηελ νινθιεξψζνπλ θαη λα εμαρζνχλ ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα.  

 Δηθφλα 22: χλζεηε 20-40-20 

Με παξφκνην ζθεπηηθφ ζρεδηάζηεθε θαη ε 4
ε
 άζθεζε κε ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο, 

θαζψο είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ 2
ε
 άζθεζε, κε ηελ δηαθνξά λα βξίζθεηαη ζην 

κήθνο ηεο θαηαθφξπθεο θίλεζεο πνπ ζηελ 4
ε
 είλαη 40 εθαηνζηά, ελψ ζηελ 2

ε
 

είλαη 20 εθαηνζηά (Δηθφλα 23). 

 Δηθφλα 23: χλζεηε 20-40-20 

Σν παηρλίδη πιαηζηψλεηαη απφ έλαλ αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ πνπ βνεζάλε ηνπο 

ζεξαπεπηέο λα απνζεθεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

πξφνδφ ηνπο. Έηζη, ζηελ αξρηθή νζφλε ηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο πξνθίι-ινγαξηαζκνχ ηνπ καζεηή πνπ αλακέλεηαη λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ην παηρλίδη (Δηθφλα 24).  
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 Δηθφλα 24: Αξρηθή νζφλε παηρληδηνχ 

Απηφ ην πξνθίι δηαηεξείηαη θαη κεηά ην θιείζηκν ηνπ παηρληδηνχ, απνζεθεχνληαο 

ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ηελ πξψηε θνξά δεκηνπξγίαο. Δπίζεο, ζην πξνθίι 

απνζεθεχνληαη θαη φια ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ-θηλήζεσλ πνπ θάλεη ην 

παηδί, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνξηθνχ ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ επηρείξεζε ν καζεηήο. 

Σα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη λα εηζάγεη ν καζεηήο (ή ν ζεξαπεπηήο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ καζεηή) είλαη φλνκα, ειηθία θαη ηειέθσλν. Έπεηηα, κε ηελ επηινγή ηνπ 

θνπκπηνχ «Create user», δεκηνπξγείηαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Σελ επφκελε θνξά 

πνπ ζα επηρεηξήζεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην παηρλίδη ν καζεηήο, ζα κπνξεί λα 

επηιέμεη ην φλνκά ηνπ απφ ηελ ιίζηα ζην «Select user» (Δηθφλα 25).  

 Δηθφλα 25: Δπηινγή ρξήζηε 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ε άζθεζε πνπ επηζπκεί ν ζεξαπεπηήο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν καζεηήο απφ ην πεδίν “Select stage” (Δηθφλα 26) θαη ην ρέξη 

πνπ ζα αιιειεπηδξάζεη κε ην παηρλίδη απφ ην πεδίν “Select hand”.  
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 Δηθφλα 26: Δπηινγή επηπέδνπ 

Έπεηηα, ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί “Start game!” (Δηθφλα 27) θαη ν καζεηήο 

κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε ηνπ παηρληδηνχ, έηνηκνο λα μεθηλήζεη ηελ άζθεζε 

(Δηθφλα 28). 

 Δηθφλα 27: Δλεξγνπνίεζε “Start game!” 

 

 Δηθφλα 28: Οζφλε παηρληδηνχ 
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ηελ νζφλε ηνπ παηρληδηνχ, ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα κεγαιψζεη ην πιάηνο ηεο 

δηαδξνκήο επηιέγνληαο ην θνπκπί “Settings” (Δηθφλα 29), εάλ δηαπηζηψζεη 

δπζθνιία ηνπ καζεηή λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ή αληίζηνηρα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κηθξχλεη ην πιάηνο, εάλ ζειήζεη λα ηνλ δπζθνιέςεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο.  

 Δηθφλα 29: Αιιαγή πιάηνπο δηαδξνκήο 

Δπίζεο, ν ζεξαπεπηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηιέγνληαο ην θνπκπί “Backend” λα 

κεηαβεί ζηελ νζφλε αλαθνξψλ (Δηθφλα 30), φπνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλεο φιεο 

νη πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ ν καζεηήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε θαη λα πξνβάιεη ηελ θαηαγεγξακκέλε πνξεία ηνπο. Έηζη, φηαλ γίλεη 

επηινγή ηεο επηζπκεηήο πξνζπάζεηαο απφ ην κελνχ “Select route”, ε απεηθφληζε 

ηεο πνξείαο ηεο θίλεζεο ηνπ καζεηή εκθαλίδεηαη κε κία θφθθηλε γξακκή θαη 

γίλεηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο θίλεζεο ηνπ καζεηή κε ηελ ηδαληθή θίλεζε, πνπ 

αλαπαξηζηάηαη κε κία πξάζηλε γξακκή (Δηθφλα 31). Αθφκα, εκθαλίδνληαη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο φπσο ν ρξφλνο πνπ έθαλε ν καζεηήο λα νινθιεξψζεη ηελ 

άζθεζε, ην ρέξη πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη πάλσ δεμηά εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο 

ηνπ καζεηή, πνπ εηζήρζεθαλ ζηελ αξρηθή δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ. Σέινο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο, επηιέγνληαο 

ην θνπκπί “Replay”.  
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 Δηθφλα 30: Οζφλε αλαθνξψλ 

 

 Δηθφλα 31: Απεηθφληζε πνξείαο ρξήζηε 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

5.1. θνπφο θαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο 

Η ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ηνπο 3 καζεηέο 

ειιεληθνχ εηδηθνχ ζρνιείνπ ρσξίζηεθε ζε 2 θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν δηάθνξεο βαζηθέο θηλήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

εηδηθνχο ζεξαπεπηέο, φπσο νξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο θαη δηαγψληεο. Δπίζεο, νη 

καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κε θπζηθφ ηξφπν θαη θάπνηεο αζθήζεηο κε ζχλζεηεο 

θηλήζεηο, ζηηο νπνίεο ζπλδπάδνληαη νη πξναλαθεξφκελεο βαζηθέο θηλήζεηο, φπσο 

λα μεθηλάεη κε νξηδφληηα, λα ζπλερίδεη κε θαηαθφξπθε θίλεζε θαη λα ηειεηψλεη 

ηελ άζθεζε κε άιιε κία νξηδφληηα θίλεζε. Όιεο απηέο νη αζθήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πξψηε θάζε κε ηνλ θιαζζηθφ θπζηθφ ηξφπν πνπ 

ζπλεζίδεηαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο θαη κεηξήζεθε ν ρξφλνο πνπ έθαλαλ νη 

καζεηέο, ε γεληθή πνξεία ηεο θίλεζήο ηνπο, αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ 

πξνζπαζεηψλ, κέρξη λα γίλεη ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ ηεο θαιχηεξεο πνξείαο. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη αζθήζεηο ηεο 

πξψηεο θάζεο ήηαλ 5 εβδνκάδεο θαη νη κέξεο θαη νη ψξεο πνπ γίλνληαλ νη 

ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο αιιάδαλε, αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζε θάπνηεο απφ απηέο. 

ηελ δεχηεξε θάζε ηεο παξέκβαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην παηρλίδη πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη πνπ αμηνπνηεί ηελ θάκεξα Kinect γηα λα αληρλεχεη ηηο θηλήζεηο 

ησλ παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ. Με ηελ βνήζεηα 

ηνπ παηρληδηνχ, ηα παηδηά πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αληίζηνηρεο ζεξαπεπηηθέο 

αζθήζεηο ηεο πξψηεο θάζεο θαη έγηλε θαηαγξαθή ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε ην παηρλίδη ήηαλ ηξεηο κέξεο, νη ηειεπηαίεο 

κέξεο ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο κεηά μεθίλεζαλ νη εμεηάζεηο 

θαη δελ θαηέζηε δπλαηφ ε πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην παηρλίδη 

θαη ηελ θάκεξα Kinect. 
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ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην παηρλίδη δελ απνζεθεχεη ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ δελ θηάλνπλ ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο άζθεζεο, νπφηε δελ 

ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο κέζα ζην παηρλίδη φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ 

επηρείξεζαλ νη καζεηέο, παξά κφλν απηέο πνπ έθηαζαλ ζην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο 

θάζε άζθεζεο. Άξα, έπξεπε λα θαηαγξαθεί ρεηξφγξαθα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ηελ θάζε άζθεζε. 

Σα άιια ζηνηρεία πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ν ρξφλνο θαη ε γεληθή πνξεία ηεο 

θίλεζεο. 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δηαζέζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ είραλ νη καζεηέο 

γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην παηρλίδη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ 

αζθήζεσλ πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ ε επαλάιεςε 

ησλ αζθήζεσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνξείαο ησλ θηλήζεσλ ή ηελ κείσζε 

ησλ ρξφλσλ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο. Έηζη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε ην 

πνπ νινθιήξσλε έλαο καζεηήο κία άζθεζε θαη γηλφηαλ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο 

ζην ινγαξηαζκφ-πξνθίι ηνπ, πξνρσξνχζε ζηελ επφκελε άζθεζε γηα λα πξνιάβεη 

λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο αζθήζεηο θαη λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πνξείεο γηα 

φζεο πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο ήηαλ δπλαηφ. 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα 

απφ ην παηρλίδη θαη ησλ επηδφζεσλ πνπ είραλ κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν θαη εμήρζεθαλ 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία είραλ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο θάκεξαο Kinect ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, 

εμεηάζηεθε θαη ν βαζκφο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο πνπ είρε ην παηρλίδη ζηνπο 

καζεηέο θαη ηελ βνήζεηα θαη ρξεζηκφηεηα πνπ πξφζθεξε ζηνπο εηδηθνχο 

ζεξαπεπηέο ζηελ δηεμαγσγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ. 
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5.2. Πιαίζην θαη εξγαιεία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

αμηνιφγεζεο 

5.2.1. Θεξαπεπηηθέο αζθήζεηο κε θπζηθφ ηξφπν 

ηελ πξψηε θάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν 

αμηνιφγεζεο έλα ρξνλφκεηξν θαη έλαο ράξαθαο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

έγηλαλ νη κεηξήζεηο, γηα λα δηαπηζησζεί ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο 

ησλ επηιεγκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ. Οη απνθιίζεηο ησλ ρεξηψλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, ππνινγίζηεθαλ πξνζεγγηζηηθά, θαζψο δελ 

ππήξρε δηαζέζηκν γσληφκεηξν γηα λα γίλνπλ αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ απνθιίζεσλ.  

1
νο

 καζεηήο Γ. Μ. 

Οξηδόληηεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Ο πξψηνο καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξέκβαζε ήηαλ ν Γ. Μ. θαη νη πξψηεο 

αζθήζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ νη νξηδφληηεο, κε θνξά πξνο ηα δεμηά. Οη 

αζθήζεηο έγηλαλ κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ην νπνίν είλαη θαη ην πξνβιεκαηηθφ, 

νπφηε είρακε ηελ νλνκαδφκελε κε ζεξαπεπηηθνχο φξνπο νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ 

αξηζηεξνύ ώκνπ. Έηζη, φηαλ ην κήθνο ήηαλ 20 εθαηνζηά θαηάθεξε θαη 

νινθιήξσζε ηελ θίλεζε ζρεηηθά άλεηα θαη γξήγνξα. Βέβαηα επεηδή ε θίλεζε 

ήηαλ ζηελ νπζία ζηνλ αέξα, ηνπ ήηαλ πνιχ εχθνιν εμαηηίαο θαη ηεο πςειήο 

αληίιεςεο θαη λνεκνζχλεο πνπ έρεη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα. Σν κφλν δχζθνιν θνκκάηη πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ήηαλ ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζην επηζπκεηφ χςνο. Απφ εθεί θαη πέξα θαη κε 

δεδνκέλν ηελ ζχληνκε δηαδξνκή πνπ είρε λα δηαλχζεη, δελ δπζθνιεχηεθε 

ηδηαίηεξα λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε, νπφηε κε ηελ 1
ε
 θηφιαο πξνζπάζεηα έγηλε 

θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο θίλεζεο, πνπ ήηαλ 6’’ θαη ε νπνία δελ 

είρε θάπνηα απφθιηζε.  

Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά δπζθνιεχηεθε ιίγν θπξίσο ζην λα θξαηήζεη 

ην ρέξη ηνπ ζε ζηαζεξφ χςνο θαη λα νινθιεξψζεη ηελ θίλεζε ρσξίο απφθιηζε, 
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νπφηε δηαπηζηψζεθε κία κηθξή απφθιηζε, πεξίπνπ 20
ν
 θαη ζηηο 3 πξνζπάζεηεο πνπ 

δνθίκαζε, κε ηνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 2
ε
 

πξνζπάζεηα θαη λα είλαη 10’’. Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά ε απφθιηζε πνπ 

έθαλε ην ρέξη ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξε, θαζψο απμήζεθε θαη ε δπζθνιία ηνπ λα 

θξαηήζεη γηα πνιχ ψξα ςειά θαη ζην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν ην ρέξη ηνπ. Έηζη 

δηαπηζηψζεθε κία απμαλφκελε απφθιηζε πξνο ηα θάησ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θίλεζήο ηνπ θαη ε νπνία ήηαλ πεξίπνπ 30
ν
 θαη ζηηο δχν πξνζπάζεηεο πνπ 

επηρείξεζε. Ο θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 2
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 15’’. 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζε πάιη νξηδφληηεο θηλήζεηο, αιιά ε θνξά απηήλ ηελ 

θνξά ήηαλ πξνο ηα αξηζηεξά, νπφηε είρακε ηελ νξηδόληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ 

ώκνπ. Γελ αληηκεηψπηζε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα νχηε ζε απηήλ ηελ νξηδφληηα 

θίλεζε θαη αληαπεμήιζε ζρεηηθά άλεηα εηδηθά φηαλ ην κήθνο ήηαλ 20 εθαηνζηά. 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ καζεηή, απηή ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ήηαλ ε 

επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο πνπ δνθίκαζε. Έηζη, ζηελ πξψηε θηφιαο 

πξνζπάζεηα ηελ νινθιήξσζε ρσξίο απφθιηζε θαη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, 

πνπ ήηαλ 8’’. 

Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά ε κφλε –κηθξή– δπζθνιία πνπ 

αληηκεηψπηζε ήηαλ ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ θαη απηφ είρε ζαλ 

ζπλέπεηα κία κηθξή απφθιηζε, πεξίπνπ 20
ν
. Η ζπγθεθξηκέλε απφθιηζε (πνπ 

δηαπηζηψλεηαη πξνζεγγηζηηθά) βξέζεθε θαη ζηηο 3 πξνζπάζεηεο πνπ δνθίκαζε. Ο 

θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 2
ε
 πξνζπάζεηά ηνπ θαη ήηαλ 

13’’. Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά, ε δπζθνιία νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο, 

φπσο αλακελφηαλ, κεγάισζε, θαζψο είρε λα δηαλχζεη κία αξθεηά κεγάιε 

απφζηαζε. Έηζη δηαπηζηψζεθε κία κεγαιχηεξε απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο αζθήζεηο θαη ήηαλ πεξίπνπ 30
ν
. Οη πξνζπάζεηεο πνπ δνθίκαζε 

ήηαλ 3 θαη ν ρξφλνο πνπ θαηαγξάθεθε θαη ήηαλ 18’’ ηνλ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ 3
ε
 

ηνπ πξνζπάζεηα.  

Καηαθόξπθεο 20-40-60 εθαηνζηά 
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Οη επφκελεο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ θαηαθφξπθεο θηλήζεηο κε θνξά 

πξνο ηα πάλσ. Απηέο νη θηλήζεηο, κε ζεξαπεπηηθνχο φξνπο, νλνκάδνληαη θάκςε 

ηνπ ώκνπ. ε απηήλ ηελ άζθεζε, ην κήθνο ήηαλ αξρηθά 20 εθαηνζηά θαη 

δπζθνιεχηεθε αξθεηά, θαζψο δελ κπνξνχζε λα θξαηήζεη ζηαζεξφ ην ρέξη ηνπ ελψ 

ην ζήθσλε πξνο ηα πάλσ. Γνθίκαζε 5 θνξέο ζπλνιηθά θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

ήηαλ πην πξνζεθηηθφο θαη δελ απέθιηλε θαζφινπ ην ρέξη ηνπ, ν ρξφλνο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο. Όζεο θνξέο βηαδφηαλ γηα λα επηηχρεη θαιχηεξν ρξφλν, ππήξρε 

απφθιηζε ζηελ πνξεία ηνπ ρεξηνχ ηνπ. Σνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν, πνπ ήηαλ 

15’’, ηνλ πέηπρε ζηελ 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, θαηά ηελ νπνία δελ είρε θαζφινπ 

απφθιηζε. ηελ άιιε πξνζπάζεηα πνπ δελ είρε θαζφινπ απφθιηζε, ν ρξφλνο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θαηαγεγξακκέλν θαη νη ππφινηπεο πξνζπάζεηεο είραλ 

απφθιηζε, αλ θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο θηλήζεηο γξεγνξφηεξα. 

Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά ε δπζθνιία λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε 

ηειείσο κφλνο ηνπ κε ην επηβεβαξπκκέλν ρέξη ήηαλ πνιχ κεγάιε. Έηζη, 

βνεζήζεθε ιίγν πξνηάζζνληαο ην ζψκα ηνπ θαη βνεζψληαο ην ρέξη ηνπ λα 

ζεθσζεί ιίγν πην ςειά. ε απηήλ ηελ θίλεζε δηαπηζηψζεθε κία απφθιηζε πεξίπνπ 

20
ν
 - 30

ν
 θαη ζηηο 3 πξνζπάζεηεο πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο. ηελ 3

ε
 πξνζπάζεηα 

ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθφο θαη κε έλαλ αξγφ θαη ζηαζεξφ ξπζκφ θαηάθεξε λα 

νινθιεξψζεη ηελ θίλεζε ζην ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πξνζπάζεηεο 

θαη ήηαλ 25’’, έρνληαο κία απφθιηζε πεξίπνπ 20
ν
. Έγηλε πξνζπάζεηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε κε ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά, αιιά δπζθνιεχηεθε 

πάξα πνιχ θαη δελ έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφθιηζεο. 

ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ θαηαθφξπθεο 

θηλήζεηο κε θνξά πξνο ηα θάησ θαη νη νπνίεο νλνκάδνληαη έθηαζε ηνπ ώκνπ. Καη 

ζε απηέο ηηο θηλήζεηο μεθίλεζε κε ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά θαη ηηο νινθιήξσζε 

αξθεηά εχθνια, αλ θαη ζηελ 1
ε
 πξνζπάζεηα δελ είρε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ρεξηνχ 

ηνπ θαη πεξηζζφηεξν ην άθεζε λα πέζεη απφ κφλν ηνπ θάησ. ηελ 2
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα ηα πήγε θαιχηεξα θαη δελ απέθιηλε θαζφινπ, έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο 

θίλεζήο ηνπ θαη έηζη έγηλε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ πνπ ήηαλ 11’’. 

Όηαλ ην κήθνο απμήζεθε ζηα 40 εθαηνζηά ππήξμε κία κηθξή απφθιηζε πξνο ηα 

δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά, θαζψο δελ κπνξνχζε λα ζηαζεξνπνηήζεη ην ρέξη ηνπ 
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θαη λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ. 

Έηζη, θαζψο πξαγκαηνπνηνχζε ηελ θίλεζε, ζηα κέζα ηεο δηαδξνκήο έραλε ηνλ 

έιεγρν θαη ηνπ έθεπγε ην ρέξη πξνο ηα θάησ πξαγκαηνπνηψληαο άηαθηε απφθιηζε. 

Με ηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα ε απφθιηζε ήηαλ πεξίπνπ 20

ν
 θαη έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ 

ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο, πνπ ήηαλ 18’’. 

Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά ε δπζθνιία νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο απμήζεθε 

πάξα πνιχ. Δθηφο απφ ηελ αζηάζεηα ηνπ ρεξηνχ ηνπ, ν καζεηήο αληηκεηψπηζε 

πξφβιεκα θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο, 

θαζψο ην ζεκείν πνπ μεθηλνχζε ε θίλεζε ήηαλ ςειά θαη απηφ ηνλ δπζθφιεςε λα 

ην θξαηήζεη ζηαζεξφ θαη φξζην γηα πάλσ απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα. Έηζη, ήηαλ 

αλακελφκελν λα απμεζεί ιίγν ε απφθιηζε θαη λα θηάζεη πεξίπνπ ηηο 30
ν
. Σνλ 

θαηαγεγξακκέλν ρξφλν ηνλ έθαλε ζηελ 5
ε
 ηνπ πξνζπάζεηά θαη ήηαλ 30’’. 

Δηαγώληεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πνπ θιήζεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν καζεηήο ήηαλ 

δηαγώληεο θηλήζεηο έθηαζεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ πάλσ αξηζηεξά θαη 

θαηαιήγνληαο θάησ δεμηά. Γελ δπζθνιεχηεθε ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηελ θίλεζε εάλ 

εμαηξεζεί ε αξρηθή αζηάζεηα κέρξη λα βξεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή ζέζε γηα λα 

μεθηλήζεη ηελ άζθεζε. Όηαλ ην κήθνο ήηαλ 20 εθαηνζηά ηελ νινθιήξσζε ρσξίο 

απφθιηζε θαη ηνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν ηνλ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ 2
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 10’’. Όζν απμαλφηαλ ην κήθνο ππήξρε θαη κία απφθιηζε 

πξνο ηα θάησ, πηζαλφ ιφγσ θνχξαζεο θαη επεηδή δελ έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ. Έηζη φηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά ην ρέξη απέθιηλε ζπλέρεηα 

πξνο ηα θάησ, πεξίπνπ 20
ν
, θαη ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο ήηαλ 19’’ θαη ηνλ 

έθαλε ζηελ 4
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα. 

Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά ε δπζθνιία έγηλε πνιχ κεγαιχηεξε θαη ν καζεηήο 

δελ κπνξνχζε νχηε λα νινθιεξψζεη ηελ θίλεζε ζσζηά θαη ρσξίο απφθιηζε, αιιά 

νχηε θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη πνιχ θαιά ην ρέξη ηνπ ζηελ θνξπθή ηεο θίλεζεο, 

θαζψο κε ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά ην ζεκείν εθθίλεζεο βξηζθφηαλ αξθεηά 

ςειά. Γηα απηφ θαη έγηλαλ 5 πξνζπάζεηεο, (θάπνηεο κε βνήζεηα κε ηνλ θνξκφ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ) θαη ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο έγηλε ζηελ 4
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα θαη 
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ήηαλ 32’’. Η ειάρηζηε απφθιηζε πνπ δηαπηζηψζεθε πξνζεγγηζηηθά ήηαλ πεξίπνπ 

30
ν
. 

Οη επφκελεο αζθήζεηο ήηαλ νη δηαγώληεο θάκςεο ώκνπ, δειαδή μεθηλνχζε απφ 

θάησ αξηζηεξά θαη θαηέιεγε πάλσ δεμηά. ε απηέο ηηο θηλήζεηο δπζθνιεχηεθε 

αξθεηά, θαζψο φζν αλέβαηλε ην ρέξη, ηφζν έραλε ηελ πνξεία ηνπ θαη έθαλε 

απφθιηζε. Όηαλ ην κήθνο ήηαλ 20 εθαηνζηά, έπεηηα απφ 3 πξνζπάζεηεο δελ 

ζεκεηψζεθε θαζφινπ απφθιηζε θαη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο 

ηεο άζθεζεο, πνπ ήηαλ 16’’. Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά ε δπζθνιία 

απμήζεθε θαη απηφ είρε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο απφθιηζεο, θαζψο αλέβαηλε ην 

ρέξη ηνπ πξνο ηα πάλσ δεμηά. Με ηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ήηαλ 25’’, έρνληαο κία απφθιηζε πεξίπνπ 20
ν
, θπξίσο ιφγσ ηεο βνήζεηαο πνπ 

παξείρε ην ζψκα ηνπ ζην πξνβιεκαηηθφ ρέξη. Με ην κήθνο ζηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ 

(60 εθαηνζηά) ν καζεηήο αδπλαηνχζε λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε κφλν κε ην 

πξνβιεκαηηθφ ηνπ ρέξη. Έηζη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαηάθεξε κε 

κεγάιε δπζθνιία λα νινθιεξψζεη ηελ θίλεζε ζηνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν, πνπ 

ήηαλ 40’’, έρνληαο κία απφθιηζε πεξίπνπ 30
ν
, έπεηηα απφ 5 πξνζπάζεηεο. 

ύλζεηεο 

Η ηειεπηαία νκάδα αζθήζεσλ πεξηειάκβαλε 3 βαζηθέο θηλήζεηο, 1 θαηαθόξπθε 

θαη 2 νξηδόληηεο. ηελ πξψηε άζθεζε ε θίλεζε μεθηλνχζε κε νξηδφληηα θίλεζε 

πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα 

θάησ κήθνπο 40 εθαηνζηψλ θαη θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά 

κήθνπο 20 εθαηνζηψλ. ε απηήλ ηελ άζθεζε, πνπ ήηαλ θαη ε πην πνιχπινθε 

θαζψο πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε θίλεζε, δελ δπζθνιεχηεθε πάξα πνιχ θαη ηελ 

νινθιήξσζε έρνληαο κία κηθξή απφθιηζε ζηελ θαηαθφξπθε θίλεζε (πεξίπνπ 20
ν
) 

θαη ζηελ δεχηεξε νξηδφληηα (πάιη πεξίπνπ 20
ν
) θπξίσο ιφγσ θνχξαζεο θαη 

αδπλακίαο λα θξαηήζεη γηα αξθεηή ψξα ην ρέξη ηνπ ζε ζηαζεξφ χςνο. Δπίζεο 

έθαλε ζηάζε πξηλ ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο (γηα λα πάεη πξνο ηα θάησ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα γηα λα πάεη πξνο ηα δεμηά), γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην ρέξη ηνπ θαη λα 

ζπλερίζεη ηελ θίλεζε κέρξη λα ηελ νινθιεξψζεη. Σνπο θαηαγεγξακκέλνπο 

ρξφλνπο ηνπο ζεκείσζε ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 8’’ ζηελ πξψηε 
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νξηδφληηα, 19’’ ζηελ θαηαθφξπθε θίλεζε, 11’’ ζηελ δεχηεξε νξηδφληηα θίλεζε θαη 

ζην ζχλνιν ηεο άζθεζεο ήηαλ 38’’.  

ηελ δεχηεξε άζθεζε ε θίλεζε μεθηλνχζε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά 

κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα πάλσ κήθνπο 40 

εθαηνζηψλ θαη θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 

εθαηνζηψλ. ε απηήλ ηελ θίλεζε δπζθνιεχηεθε ιίγν πεξηζζφηεξν θπξίσο ιφγσ 

ηεο θαηαθφξπθεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ θαη ρξεηάζηεθε λα ηελ θάλεη 3 θνξέο 

πξηλ ηελ νινθιεξψζεη κε ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ρξφλνπο θαη νη νπνίνη ήηαλ 

10’’, 30’’ θαη 16’’ ζηηο αληίζηνηρεο επηκέξνπο θηλήζεηο θαη ζην ζχλνιν ηεο 

άζθεζεο 56’’. Οη απνθιίζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ ζηελ θαηαθφξπθε θίλεζε 

θαη ζηελ δεχηεξε νξηδφληηα θαη ήηαλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πεξίπνπ 20
ν
. Όπσο 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε έηζη θαη εδψ έθαλε ζηάζεηο πξηλ ηελ αιιαγή 

θαηεχζπλζεο γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην ρέξη ηνπ θαη λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε.  

2
νο

 καζεηήο Δ. Η. 

Οξηδόληηεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Ο επφκελνο καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη είλαη ν Γ. 

Η., έρεη θηλεηηθφ πξφβιεκα θαη ζηα δχν ρέξηα, νπφηε πξαγκαηνπνίεζε φιεο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο θαη κε ηα δχν ηνπ ρέξηα. Έηζη, μεθίλεζε κε ηηο νξηδφληηεο 

θηλήζεηο, έρνληαο θνξά πξνο ηα δεμηά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην δεμί ηνπ ρέξη, 

νπφηε είρακε ηελ νξηδόληηα απαγσγή ηνπ δεμηνύ ώκνπ, κε ην κήθνο λα είλαη ζηα 20 

εθαηνζηά. ηελ αξρή μεθίλεζε πνιχ δηζηαθηηθά θαη πξφζερε πάξα πνιχ γηα λα 

θάλεη ηελ νξηδφληηα θίλεζε ζσζηά. Απηφ είρε ζπλέπεηα ζηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο, 

πνπ ήηαλ αξθεηά κεγάινο. Ο ρξφλνο βειηηψζεθε κεηά απφ 2 πξνζπάζεηεο, θαζψο 

εμνηθεηψζεθε θαη ε θίλεζή ηνπ γηλφηαλ πην γξήγνξε θαη ζηαζεξή θαη ζηελ 3
ε
 

πξνζπάζεηα έγηλε ε θαηαγξαθή ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ πνπ ήηαλ 9’’. Με ην 

αξηζηεξφ ρέξη ε νξηδφληηα θίλεζε κε θνξά πξνο ηα δεμηά νλνκάδεηαη νξηδόληηα 

πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ θαη ε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ηνλ δπζθφιεςε ιίγν 

πεξηζζφηεξν, θαζψο ε αζηάζεηα ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε, αιιά θαηάθεξε λα 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

54 

νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ζε 11’’ ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, ρσξίο λα απνθιίλεη 

ηδηαίηεξα ην ρέξη ηνπ. 

Όηαλ κεγάισζε ην κήθνο ηεο θίλεζεο ζηα 40 εθαηνζηά, πξνζπάζεζε λα 

νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε πην γξήγνξα θαη απηφ είρε επίπησζε ζηελ νξζφηεηα ηεο 

άζθεζεο, θαζψο ην ρέξη ηνπ είρε αζηάζεηα θαη παξαηεξήζεθε κία κηθξή 

απφθιηζε. Σνλ θαηαγεγξακκέλν ρξφλν, πνπ ήηαλ 15’’ κε ην δεμί ρέξη, ηνλ πέηπρε 

ζηελ 4
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα ρσξίο λα θάλεη απφθιηζε, θαζψο ζηηο πξψηεο 3 

πξνζπάζεηεο ήηαλ βηαζηηθέο νη θηλήζεηο ηνπ θαη αξθεηά αζηαζείο, αλ θαη ηηο έθαλε 

ζε ιηγφηεξν ρξφλν. Με ην αξηζηεξφ ρέξη δελ απνθεχρζεθε ζε θακία πξνζπάζεηα ε 

απφθιηζε θαη ζηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα πνπ επηρείξεζε, παξνπζίαζε ηελ κηθξφηεξε, 

πεξίπνπ 20
ν
 πξνο ηα θάησ θαη έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 20’’. 

Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά θαη κε ην δεμί ρέξη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ άζθεζε, 

ε απφθιηζε πξνο ηα θάησ γηλφηαλ πην εκθαλήο θαη ήηαλ πεξίπνπ 30
ν 

 ελψ θαη ν 

ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο ήηαλ κεγαιχηεξνο, πεξίπνπ 25’’. Σνλ 

θαηαγεγξακκέλν ρξφλν ηνλ πέηπρε ζηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα θαη αλ θαη δελ ήηαλ πνιχ 

ζσζηή, δελ έγηλε άιιε πξνζπάζεηα θαζψο ήηαλ θνπξαζκέλνο θαη έθαλε θάπνηα 

παξάπνλα. Πηζαλφ λα θαηάθεξλε λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ρσξίο θακία 

απφθιηζε έπεηηα απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο, αιιά ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη 

θνχξαζεο ηνπ παηδηνχ δελ επηρεηξήζεθαλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο. Με ην 

αξηζηεξφ ρέξη ήηαλ αθφκα πην δχζθνιν λα θξαηήζεη ζηαζεξφ ην ρέξη ηνπ θαη 

έπαηδε κία πάλσ, κία θάησ, κε ηελ κεγαιχηεξε απφθιηζε λα είλαη πεξίπνπ 45
ν
 

κνίξεο πξνο ηα θάησ. ηελ 5
ε
 πξνζπάζεηα έθαλε ηελ θαιχηεξε θίλεζε θαη έγηλε 

θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 34’’. 

Οη επφκελεο νξηδφληηεο θηλήζεηο είραλ κήθνο 20 εθαηνζηά θαη θνξά πξνο ηα 

αξηζηεξά. Πξψηα πξαγκαηνπνίεζε ηελ νξηδόληηα πξνζαγσγή δεμηνύ ώκνπ, φπνπ 

δελ δπζθνιεχηεθε ηδηαίηεξα λα ηελ θάλεη θαη γεληθά ήηαλ αξθεηά πξνζεθηηθφο θαη 

ζηαζεξφο. Απφ φηη είπε θαη ν ίδηνο ν καζεηήο, απηή ε θίλεζε ηνπ θάλεθε πην 

εχθνιε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο. Σελ άζθεζε ηελ νινθιήξσζε κε ηελ 2
ε
 

πξνζπάζεηα θαη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ (10’’), ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα 

ηδηαίηεξε απφθιηζε. ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζε ηελ νξηδόληηα απαγσγή ηνπ 

αξηζηεξνύ ώκνπ (θίλεζε πξνο ηα αξηζηεξά κε ην αξηζηεξφ ρέξη), κε κήθνο 20 
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εθαηνζηά, φπνπ δπζθνιεχηεθε ιηγάθη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

θίλεζε πνπ έθαλε κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη. Σελ άζθεζε ηελ νινθιήξσζε ζε 9’’, 

κε ηελ 3
ε
 πξνζπάζεηα, ρσξίο λα απνθιίλεη ην ρέξη ηνπ. 

Με ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ηελ νξηδφληηα πξνζαγσγή δεμηνχ ψκνπ θαηάθεξε 

λα ηελ νινθιεξψζεη κε ηελ 3
ε
 πξνζπάζεηα ζε 18’’, ρσξίο λα θάλεη θάπνηα κεγάιε 

απφθιηζε. Δίρε κία ηάζε λα πάεη ην ρέξη ηνπ πξνο ηα θάησ, αιιά πξνζπαζνχζε λα 

ην θξαηάεη ζε κία ηζνξξνπία. ηελ νξηδφληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ 

δπζθνιεχηεθε ιίγν πεξηζζφηεξν θαη ην ρέξη ηνπ πήγαηλε ζηγά-ζηγά πξνο ηα θάησ, 

έρνληαο κία ειάρηζηε απφθιηζε (20
ν
). Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ θίλεζε ήηαλ 20’’ θαη ηνλ πέηπρε ζηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα.  

Όηαλ ην κήθνο απμήζεθε ζηα 60 εθαηνζηά, ηελ νξηδφληηα πξνζαγσγή δεμηνχ 

ψκνπ δπζθνιεχηεθε αξθεηά λα ηελ νινθιεξψζεη, θαζψο είρε αξρίζεη λα 

θνπξάδεηαη θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαιχηεξε επίδνζή ηνπ ζηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα 

θαη ε νπνία ήηαλ 27’’, έρνληαο κία απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 30
ν
 πξνο ηα θάησ. 

ηελ νξηδφληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ, ε δπζθνιία ήηαλ αθφκα 

κεγαιχηεξε, θαζψο ην ρέξη ηνπ πήγαηλε ζπλερψο πξνο ηα θάησ θαη φηαλ 

πξνζπαζνχζε λα ην επαλαθέξεη ζε ηζνξξνπία, ηνπ έθεπγε πξνο ηα πάλσ. ηελ 4
ε
 

πξνζπάζεηα έθαλε ηελ άζθεζε πην ζσζηά ζε 30’’ θαη ε απφθιηζε ήηαλ 45
ν
 θαηά 

πξνζέγγηζε. 

Καηαθόξπθεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Γ. Η. ήηαλ θάκςε ηνπ δεμηνύ θαη 

ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ, δειαδή θαηαθφξπθεο θηλήζεηο κε θνξά πξνο ηα πάλσ. Σν 

κήθνο ηεο πξψηεο άζθεζεο ήηαλ 20 εθαηνζηά θαη κε ην δεμί ηνπ ρέξη, αλ θαη 

δπζθνιεχηεθε αξθεηά, θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη ζε 16’’ ζηελ 4
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα, ρσξίο λα απνθιίλεη θαζφινπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έθαλε 

κία ζηάζε ζηα κηζά ηεο δηαδξνκήο θαη ζπλέρηζε κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα. Με ην 

αξηζηεξφ ρέξη αληηκεηψπηζε αθφκα κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη ζηηο πξψηεο 4 

πξνζπάζεηεο απέθιηλε απφ ηελ πνξεία, δχν θνξέο πξνο ηα αξηζηεξά θαη δχν θνξέο 

πξνο ηα δεμηά. Δλ ηέιεη, θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη ζηελ 5
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα 
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ζε 23’’ ρσξίο απφθιηζε. Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζήο ηνπ, θαζψο αλέβαηλε πξνο ηα 

πάλσ, ήηαλ φιν θαη κηθξφηεξε θαη έθαλε 2 ζηάζεηο ζηα κηζά ηεο πνξείαο. 

Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά ε δπζθνιία λα ηελ νινθιεξψζεη απμήζεθε, 

αιιά θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ζε 35’’ ζηελ 5
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα, ρσξίο λα θάλεη θάπνηα απφθιηζε. Οη ζηάζεηο πνπ έθαλε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ήηαλ 2 θαη ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζήο ηνπ γίλνληαλ φιν θαη 

κηθξφηεξε, θαζψο αλέβαηλε πξνο ηα πάλσ. Με ην αξηζηεξφ ρέξη ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο απμήζεθε αξθεηά, αιιά πξνζπάζεζε λα ηελ θάλεη 

φζν πην ζσζηά γηλφηαλ θαη ρσξίο απφθιηζε, γηα λα κελ ηελ επαλαιάβεη μαλά, γηα 

απηφ θαη θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, θάλνληαο 4-5 

ζηάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο. Ο ρξφλνο πνπ έθαλε θαη έγηλε θαηαγξαθή ήηαλ 

55’’. Δπεηδή ήηαλ πνιχ θνπξαζκέλνο θαη έθαλε παξάπνλα, ηνλ βνήζεζα ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ρεξηνχ ηνπ γηα λα ηελ νινθιεξψζεη φζν πην ζσζηά 

γηλφηαλ θαη λα κελ ρξεηαζηεί λα ηελ επαλαιάβεη. Με ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά, 

δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη θάπνηα πξνζπάζεηα νχηε κε ην δεμί νχηε κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη θαη γηα απηφ δελ έγηλε θαηαγξαθή θάπνηαο θίλεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη αζθήζεηο κε έθηαζε ηνπ δεμηνύ θαη ηνπ αξηζηεξνύ 

ώκνπ, θαηαθφξπθεο θηλήζεηο δειαδή κε θνξά πξνο ηα θάησ, κήθνπο 20 θαη 40 

εθαηνζηψλ. Σελ πξψηε άζθεζε κε έθηαζε ηνπ ψκνπ κε ην δεμί ρέξη θαη κήθνο 20 

εθαηνζηά ηελ νινθιήξσζε κε ζρεηηθά κεγαιχηεξε επθνιία ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε άζθεζε κε θάκςε ηνπ ψκνπ, αλ θαη δπζθνιεπφηαλ λα θξαηήζεη ζε 

ζηαζεξή ζέζε ην ρέξη ηνπ ζηελ αξρή ηεο άζθεζεο. ηελ ζπλέρεηα ε θίλεζε πξνο 

ηα θάησ ηνπ ρεξηνχ ηνπ γηλφηαλ πην εχθνια, αλ θαη ηηο πξψηεο θνξέο δελ ην 

έιεγρε πιήξσο θαη ην άθελε λα πέζεη ζρεδφλ κφλν ηνπ. Σελ άζθεζε ηελ 

νινθιήξσζε ζε 10’’ ζηελ 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, ρσξίο λα θάλεη απφθιηζε θαη 

έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Όηαλ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ άζθεζε κε ην αξηζηεξφ ρέξη δπζθνιεχηεθε ιηγάθη 

πεξηζζφηεξν θαη ήηαλ πην πξνζεθηηθφο θαζψο ην θηλνχζε πξνο ηα θάησ. ηελ 

αξρή θηλνχζε ην ρέξη ηνπ πνιχ αξγά θαη κε πνιχ πξνζνρή θαη πξνο ην ηέινο 

ραιάξσλε θαη ηνπ έπεθηε πξνο ηα θάησ ρσξίο λα ην ειέγρεη. Σελ 4
ε
 θνξά πνπ 
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έθαλε ηελ θίλεζε ηελ νινθιήξσζε ρσξίο απφθιηζε ζε 15’’ θαη είρε ζηελ 

πεξηζζφηεξε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ ηνπ.  

Όηαλ ην κήθνο πήγε ζηα 40 εθαηνζηά, ήηαλ ιίγν πην δχζθνιν λα θξαηήζεη ην ρέξη 

ηνπ ζε απφιπηε ηζνξξνπία, θαζψο ζηα κηζά ηεο δηαδξνκήο ραιάξσλε θαη έθαλε 

ειεχζεξε πηψζε. Η 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα πνπ ηελ νινθιήξσζε κε ην δεμί ρέξη ζε 

15’’ δελ είρε απφθιηζε, αλ θαη δελ έιεγρε πιήξσο ην ρέξη ηνπ θαη θάπνπ ην άθελε 

λα πέθηεη κφλν ηνπ. Με ην αξηζηεξφ ρέξη ε δπζθνιία λα ειέγμεη πιήξσο ην ρέξη 

ηνπ έγηλε κεγαιχηεξε γηα απηφ θαη ηηο ηξεηο πξψηεο θνξέο έπεζε κφλν ηνπ απφ ηελ 

κέζε θαη θάησ. Σελ 4
ε
 θνξά ε θίλεζε ήηαλ θαιχηεξε θαη ηελ έιεγρε ζηελ 

κεγαιχηεξε δηάξθεηά ηεο θαη έηζη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζήο ηεο 

πνπ ήηαλ 18’’, κε ειάρηζηε απφθιηζε.  

Δηαγώληεο 20-40 εθαηνζηά 

Η επφκελε άζθεζε ήηαλ ε δηαγώληα θίλεζε έθηαζεο ώκνπ (δηαγψληα απφ πάλσ 

αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά), κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, φπνπ εηδηθά κε ην δεμί ρέξη 

δελ παξνπζίαζε θάπνηα δπζθνιία θαη θαηάθεξε λα ηελ νινθιεξψζεη ζηελ 2
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα ζε 11’’, ρσξίο απφθιηζε θαη ελψ ηελ πξψηε θνξά ηελ είρε θάλεη 

ζσζηά αιιά ζε πεξηζζφηεξν ρξφλν. Με ην αξηζηεξφ ρέξη δπζθνιεχηεθε 

πεξηζζφηεξν, θαζψο νινθιήξσζε ηελ άζθεζε ζηελ 5
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα θαη ελψ 

ηηο πξψηεο θνξέο ε –κηθξή– απφθιηζε ήηαλ πφηε πξνο ηα θάησ θαη πφηε πξνο ηα 

δεμηά. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο θίλεζεο ήηαλ 17’’.  

ηελ δηαγψληα θίλεζε έθηαζεο ηνπ ψκνπ θαη κε ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, κε ην 

δεμί ρέξη έθαλε κηα κηθξή απφθιηζε αιιά δελ ήηαλ ζπγθεθξηκέλε θαζψο ηελ 

πξψηε θνξά ήηαλ πξνο ηα δεμηά θαη ηελ δεχηεξε πξνο ηα θάησ. Σελ άζθεζε ηελ 

νινθιήξσζε ζηελ 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα κε ηελ απφθιηζε (πεξίπνπ 20

ν
) λα είλαη 

πξνο ηα θάησ θαη ν ρξφλνο λα είλαη 18’’. Με ην αξηζηεξφ ρέξη ε απφθιηζε ήηαλ 

κεγαιχηεξε (γχξσ ζηηο 30
ν
) αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη θνχξαζεο ηνπ παηδηνχ. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

άζθεζεο ήηαλ 25’’ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 2
ε
 πξνζπάζεηα.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

58 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ δηαγώληεο θηλήζεηο θάκςεο ηνπ ώκνπ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην ρέξη μεθηλνχζε απφ θάησ αξηζηεξά θαη θαηέιεγε πάλσ δεμηά. Σν 

πξψην κήθνο πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ηα 20 εθαηνζηά θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

άζθεζε αξρηθά κε ην δεμί ρέξη, φπνπ δπζθνιεχηεθε αξθεηά, θαζψο δελ κπνξνχζε 

λα θξαηήζεη ζε θαιή ηζνξξνπία ην ρέξη ηνπ. Καζψο ην ζήθσλε πξνο ηα πάλσ 

δεμηά, δελ κπνξνχζε λα ππνινγίζεη θαιά ηελ πνξεία θαη ην ρέξη ηνπ έθεπγε 

θπξίσο πξνο ηα δεμηά, αιιά κία θνξά πήγε θαη πξνο ηα πάλσ. ηελ 4
ε
 πξνζπάζεηα 

πνπ έθαλε κε ην δεμί ηνπ ρέξη, νινθιήξσζε ηελ άζθεζε ζε 18’’, ρσξίο λα 

απνθιίλεη, θάλνληαο θαη κία ζηάζε ιίγν πξηλ θηάζεη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. 

Καη κε ην αξηζηεξφ ρέξη δπζθνιεχηεθε αξθεηά θαη είρε κία κηθξή απφθιηζε, ηεο 

ηάμεσο ησλ 20
ν
, αιιά πξνζπάζεζε λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο έηζη ψζηε λα κελ 

ηελ επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο δηφηη είρε θνπξαζηεί. Έηζη ζήθσλε ην ρέξη ηνπ πάξα 

πνιχ αξγά θαη φηαλ έβιεπε φηη απφθιηλε πξνο ηα δεμηά έθαλε ζηάζε θαη ζπλέρηδε. 

Η θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ έγηλε ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 32’’. 

Με ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ε δπζθνιία απμήζεθε αξθεηά θαη δελ κπφξεζε λα 

απνθεπρζεί ε απφθιηζε πξνο ηα δεμηά. Σελ 4
ε
 θνξά πνπ δνθίκαζε λα θάλεη ηελ 

άζθεζε κε ην δεμί ρέξη ηελ νινθιήξσζε ζε 27’’, κε απφθιηζε 30
ν
 θάλνληαο θαη 

2-3 ζηάζεηο θαη έρνληαο κηα κηθξή βνήζεηα απφ κέξνπο κνπ, θαζψο θάλεθε 

ηδηαίηεξα θνπξαζκέλνο. Με ην αξηζηεξφ ρέξη ε απφθιηζε ήηαλ κεγαιχηεξε 

(πεξίπνπ 45
ν
) θαη φζν θαη λα πξνζπάζεζε λα είλαη ζχληνκνο θαη ζηαζεξφο, έθαλε 

αξθεηφ ρξφλν λα ηελ νινθιεξψζεη. Η θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ έγηλε ζηελ 5
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα, ε νπνία θαη πάιη δελ ήηαλ ε θαιχηεξε δπλαηή, θαζψο έθαλε 50’’. 

Λφγσ θνχξαζεο θαη αδηαζεζίαο ηνπ παηδηνχ δελ επαλαιήθζεθε πεξαηηέξσ ε 

άζθεζε.  

ύλζεηεο 

Οη επφκελεο 2 αζθήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ θαη νη ηειεπηαίεο θαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία, ήηαλ νη ζύλζεηεο θηλήζεηο, πνπ πεξηειάκβαλαλ 2 νξηδφληηεο θηλήζεηο 

θαη κία θαηαθφξπθε. ηελ πξψηε άζθεζε, ε πνξεία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη 

ν καζεηήο μεθηλνχζε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, 

ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα θάησ κήθνπο 40 εθαηνζηψλ θαη 

θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 εθαηνζηψλ. Γηα λα 
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νινθιεξψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε κε φζν πην ζσζηφ ηξφπν γηλφηαλ, 

ρξεηάζηεθαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο αζθήζεηο πνπ έθαλε ν καζεηήο. Ξεθηλψληαο κε ην δεμί ρέξη, ν καζεηήο 

δπζθνιεχηεθε λα θξαηήζεη ζε ζηαζεξή πνξεία ηελ θίλεζή ηνπ, θαζψο δελ ηνπ 

ήηαλ εχθνιν λα αιιάδεη θαηεχζπλζε θαη λα κελ απνθιίλεη. Η βηαζχλε ηνπ λα 

ηειεηψζεη δελ ηνπ επέηξεπε λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ζσζηά θαη ζπλερψο 

αθνπκπνχζε λνεηά ηηο δχν γσλίεο. Όζν επαλαιάκβαλε ηελ άζθεζε, ηφζν 

θαιχηεξα ηα πήγαηλε θαη ε θίλεζή ηνπ γηλφηαλ αξγή θαη ζηαζεξή ρσξίο απφθιηζε, 

εθηφο απφ ηελ δεχηεξε νξηδφληηα πνπ είρε κία κηθξή απφθιηζε πεξίπνπ 30
ν
, 

θπξίσο ιφγσ θνχξαζεο. πλνιηθά έθαλε 7 πξνζπάζεηεο κέρξη λα γίλεη θαηαγξαθή 

ησλ ρξφλσλ θαη νη νπνίνη ήηαλ 11’’, 20’’, 15’’ γηα ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο θαη 46’’ 

γηα ηελ ζπλνιηθή άζθεζε.  

Με ην αξηζηεξφ ρέξη νινθιήξσζε ηελ άζθεζε πην εχθνια αθνχ είρε θαηαιάβεη ηη 

έπξεπε λα θάλεη θαη γηα απηφ ήηαλ πην πξνζεθηηθφο θαη πξνζπάζεζε λα απνθχγεη 

ηηο πνιιέο επαλαιήςεηο. Έηζη, ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

ρξφλσλ, νη νπνίνη ήηαλ 13’’, 30’’, 25΄΄ γηα ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο θαη 68’’ γηα 

νιφθιεξε ηελ άζθεζε. Γεληθά πξνζπάζεζε λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαηά ηελ 

θίλεζή ηνπ θαη λα κελ θάλεη θαζφινπ απφθιηζε, αιιά ζην ηέινο δελ κπφξεζε λα 

θξαηήζεη θαιή ηζνξξνπία θαη είρε κία απφθιηζε πεξίπνπ 45
ν
 θπξίσο ιφγσ 

θνχξαζεο. Γελ επαλαιήθζεθε πεξαηηέξσ ε άζθεζε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ 

ρξφλσλ (θάηη πνιχ πηζαλφ) ιφγσ θνχξαζεο ηνπ παηδηνχ θαη έιιεηςεο ρξφλνπ.  

Γηα ηελ ηειεπηαία άζθεζε, πνπ πεξηειάκβαλε 2 νξηδφληηεο θηλήζεηο πξνο ηα δεμηά 

θαη κία θαηαθφξπθε κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κήθνο ηεο θαηαθφξπθεο θίλεζεο 

ζηελ αξρή ήηαλ 40 εθαηνζηά (φπσο ήηαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε αιιά κε 

αλάπνδε θνξά). Δμαηηίαο φκσο ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηζε ν 

καζεηήο ζηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, ζεσξήζεθε θαιχηεξν λα κεησζεί ην 

κήθνο ηεο θαηαθφξπθεο θίλεζεο ζηα 20 εθαηνζηά γηα λα νινθιεξσζεί κε πην 

ζσζηφ ηξφπν ε άζθεζε. Έηζη, ε άζθεζε μεθηλνχζε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα 

δεμηά κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα πάλσ 

κήθνπο 20 εθαηνζηψλ θαη θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 

εθαηνζηψλ. ηελ 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα κε ην δεμί ρέξη θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη 
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ηελ άζθεζε ζε 43’’ ζπλνιηθφ ρξφλν, κε ηνλ ρξφλν ζηηο επηκέξνπο θηλήζεηο λα 

είλαη 9’’, 18’’, 16’’, αληίζηνηρα, έρνληαο κία κηθξή απφθιηζε ζηε δεχηεξε 

νξηδφληηα θίλεζε πεξίπνπ 30
ν
. Με ην αξηζηεξφ ρέξη δπζθνιεχηεθε πεξηζζφηεξν, 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ αιιαγή πνξείαο ηνπ ρεξηνχ ηνπ (απφ δεμηά πξνο ηα πάλσ θαη 

απφ πάλσ πξνο ηα δεμηά) θαη εθεί έραζε αξθεηφ ρξφλν. Οη ρξφλνη πνπ έθαλε ζηηο 3 

επηκέξνπο θηλήζεηο ήηαλ 15’’, 30’’, 20’’ αληίζηνηρα θαη ζπλνιηθά έθαλε 65’’. 

Απηνί νη ρξφλνη πξνέθπςαλ ζηελ 4
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, έρνληαο θαη κία απφθιηζε 

πεξίπνπ 45
ν
 ζηε δεχηεξε νξηδφληηα.  

3
νο

 καζεηήο Ι. Μ. 

Ο ηξίηνο καζεηήο, ν Ι. Μ., πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

απνηέιεζε θαη ηελ πην βαξηά πεξίπησζε καζεηνχ, θαζψο εθηφο απφ ην ζνβαξφ 

θηλεηηθφ πξφβιεκα, αληηκεησπίδεη θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηφ δπζθφιεςε 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θαη νη ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη 

ήηαλ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ησλ άιισλ καζεηψλ. 

Οξηδόληηεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη πξψηεο αζθήζεηο πνπ θιήζεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ήηαλ νξηδφληηεο θηλήζεηο, 

κήθνπο 20 θαη 40 εθαηνζηψλ, κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κε ηα δχν ηνπ ρέξηα. 

Έηζη, μεθίλεζε κε νξηδόληηα απαγσγή ηνπ δεμηνύ ώκνπ, κε ην κήθνο ζηα 20 

εθαηνζηά θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο δελ ήηαλ επηηπρεκέλεο, θαζψο ην ρέξη 

απέθιηλε πξνο ηα πάλσ (πεξίπνπ 40
ν
-50

ν
) κε αξθεηά κεγάιε ηαρχηεηα, ρσξίο λα 

κπνξεί λα ην ειέγρεη. Μεηά απφ 6-7 πξνζπάζεηεο θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ 

άζθεζε ζε 10’’, κε κία απφθιηζε πεξίπνπ 20
ν
. Καη κε ην αξηζηεξφ ρέξη, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ γηα νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ, ε δπζθνιία ήηαλ 

εκθαλήο θαη γεληθά δελ είρε ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ, αλ θαη ην 

πξνζπαζνχζε. Έηζη, κεηά απφ 3-4 πξνζπάζεηεο θαηάθεξε θαη νινθιήξσζε ηελ 

άζθεζε ζε 14’’, έρνληαο κία κηθξή απφθιηζε 20
ν
. Πξνζπαζνχζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θίλεζε κε φζν πην αξγφ ηξφπν γηλφηαλ, αιιά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έιεγρε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνξεία ηνπ ρεξηνχ ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα θεχγεη πξνο ηα πάλσ. 
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ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο, αιιά κε ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ε απφθιηζε 

ζπλέρηδε λα είλαη κεγάιε θαη δπζθνιεχνληαλ πνιχ πεξηζζφηεξν λα θξαηήζεη ην 

ρέξη ηνπ ζε κία ζηαζεξή πνξεία. Έηζη, ζηελ νξηδφληηα απαγσγή ηνπ δεμηνχ ψκνπ 

κεηά απφ 6 πξνζπάζεηεο θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε θαη λα γίλεη 

θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 15’’, κε ηελ απφθιηζε πεξίπνπ ζηηο 45
ν
. ηελ 

νξηδφληηα πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ θαη ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ε 

δπζθνιία λα ειέγμεη ην ρέξη ηνπ θαη λα ην θξαηήζεη ζε κηα ηζνξξνπία ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε θαη έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 πξνζπάζεηεο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ 

άζθεζε ζε 22’’, κε κία απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 45
ν
 πξνο ηα πάλσ θαη απηφ κε 

κία κηθξή βνήζεηα. 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ήηαλ νξηδφληηεο θηλήζεηο 

20 θαη 40 εθαηνζηψλ, αιιά κε ηελ θνξά πξνο ηα αξηζηεξά. Απηέο ηηο αζθήζεηο ηηο 

έθαλε ιίγν πην άλεηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κε αληίζεηε θνξά, αιιά θαη 

πάιη δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη πιήξσο ην ρέξη ηνπ θαη πήγαηλε κία πάλσ, κία 

θάησ. Έηζη, ζηελ νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ δεμηνύ ώκνπ θαη κε ην κήθνο ζηα 20 

εθαηνζηά θαηάθεξε λα ζηαζεξνπνηήζεη ην ρέξη ηνπ ζηελ 5
ε
 πξνζπάζεηα θαη έθαλε 

κία απφθιηζε πξνο ηα πάλσ πεξίπνπ 30
ν
. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο θίλεζεο 

ήηαλ 8’’. ηελ νξηδόληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ ήηαλ πην δχζθνιν λα 

ππάξμεη κία ζηαζεξφηεηα θαη είρε απφθιηζε θπξίσο πξνο ηα πάλσ ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε. ε απηφ ίζσο λα ζπλέβαιε θαη ε θνχξαζε, θαζψο 

πνιχ γξήγνξα θνπξάζηεθε θαη απνζπληνλίζηεθε, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε 

δπζθνιία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ. Έηζη, ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ 

ήηαλ 9’’, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 3
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, έρνληαο κία απφθιηζε 

πεξίπνπ 45
ν
.  

Με ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά ε δπζθνιία ειέγρνπ ηεο θίλεζεο απμήζεθε πάξα 

πνιχ θαη ε απφθιηζε δελ έπεζε θάησ απφ ηηο 45
ν
. Ο θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο, 

πνπ ήηαλ 15’’, επεηεχρζε ζηελ 5
ε
 πξνζπάζεηα ζηελ νξηδφληηα πξνζαγσγή ηνπ 

δεμηνχ ψκνπ έπεηηα απφ βνήζεηα. ηελ νξηδφληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ, 

νη πξνζπάζεηεο ηνπ παηδηνχ γηα επηηπρή νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο απφ κφλν ηνπ 

δελ επνδψζεθαλ, κέρξη λα δερζεί βνήζεηα γηα λα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, 
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πνπ ήηαλ 15’’, ζηελ 5
ε
 πξνζπάζεηα θαη κε ηελ απφθιηζε λα είλαη πεξίπνπ ζηηο 

45
ν
.  

Καηαθόξπθεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, μεθηλψληαο απφ 

θάκςε δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ψκνπ θαη κε κήθνο 20 θαη 40 εθαηνζηψλ. 

Ξεθηλψληαο κε θάκςε δεμηνύ ώκνπ θαη ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά, αληηκεηψπηζε 

αξθεηή δπζθνιία, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο θαη απψιεηαο ειέγρνπ πνπ έρεη, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θξαηήζεη ζε ζηαζεξή πνξεία ην ρέξη ηνπ. Έηζη, 

θαζψο πξαγκαηνπνηνχζε ηελ θίλεζε πξνο ηα πάλσ, ην ρέξη ηνπ μέθεπγε απφ ηελ 

πνξεία θαη πήγαηλε είηε πξνο ηα αξηζηεξά είηε πξνο ηα δεμηά. Η θαηαγξαθή ηνπ 

ρξφλνπ έγηλε ζηελ 5
ε
 πξνζπάζεηά ηνπ θαη ήηαλ 12’’, κε απφθιηζε πεξίπνπ 30

ν
 

ρσξίο βνήζεηα. ηελ θάκςε αξηζηεξνύ ώκνπ θαη ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά, είρε 

πάιη έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη παξνπζίαζε κεγάιε αζηάζεηα. Οη πξνζπάζεηεο 

πνπ έθαλε ν καζεηήο ήηαλ 4 ζπλνιηθά θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ήηαλ 14’’ θαη ν νπνίνο επεηεχρζε ζηελ 3
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα, θαζψο ζηελ 4
ε
 έθαλε πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηελ ίδηα απφθιηζε, 

πεξίπνπ 30
ν
. 

ηηο επφκελεο αζθήζεηο, πνπ ην κήθνο απμήζεθε ζηα 40 εθαηνζηά, απμήζεθε καδί 

ηνπ θαη ε δπζθνιία νινθιήξσζεο ησλ αζθήζεσλ, θαζψο νη πξνζπάζεηεο πνπ 

επηρείξεζε γηα ηελ νξζή νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο δελ ήηαλ επηηπρεκέλεο, θάηη 

πνπ ίζσο λα νθείιεηαη θαη ζηελ θνχξαζε ηνπ παηδηνχ. Έηζη ζηελ θάκςε δεμηνύ 

ώκνπ κε ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, πξαγκαηνπνίεζε 5 πξνζπάζεηεο θαη ε 

κηθξφηεξε απφθιηζε ήηαλ 45
ν
 θαη ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο επεηεχρζε ζηελ 3

ε
 

πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 20’’. ηελ θάκςε αξηζηεξνύ ώκνπ νη πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ 3 θαζψο ην παηδί είρε θνπξαζηεί πνιχ θαη δελ 

κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί θαζφινπ. Έηζη κε ιίγε βνήζεηα ζηελ 3
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζε ηελ άζθεζε ζε 23’’ θαη έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο απφθιηζεο, πνπ ήηαλ πεξίπνπ 45
ν
. 

Ο Ι. ζπλέρηζε κε θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, αιιά κε ηελ θνξά πξνο ηα θάησ, 

πξαγκαηνπνηψληαο έθηαζε ηνπ δεμηνύ θαη ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ, κήθνπο 20 θαη 40 
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εθαηνζηψλ. Η πξψηε άζθεζε ήηαλ έθηαζε δεμηνχ ψκνπ κε κήθνο 20 εθαηνζηά, 

ηελ νπνία νινθιήξσζε αξθεηά γξήγνξα, αιιά ρσξίο λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηεο θίλεζήο ηνπ, ε νπνία δελ ήηαλ ζηαζεξή. Σηο πξψηεο 3 θνξέο άθελε ην ρέξη 

ηνπ ειεχζεξν λα πέθηεη θάησ φηαλ έθηαλε ζηελ κέζε ηεο δηαδξνκήο, θάλνληαο 

αξθεηά κεγάιε απφθιηζε. Σελ 5
ε
 θνξά ε απφθιηζε ήηαλ πεξίπνπ 20

ν
 θαη έγηλε 

θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 8’’. ηελ έθηαζε αξηζηεξνχ ψκνπ δελ 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη κφλνο ηνπ θάπνηα πξνζπάζεηα απφ ηηο πξψηεο 5 πνπ 

επηρείξεζε θαη ρξεηάζηεθε βνήζεηα γηα λα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 

10’’, θαη ηεο απφθιηζεο, πνπ ήηαλ πεξίπνπ 20
ν
 ζηελ 6

ε
 ηνπ πξνζπάζεηα.  

Με ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά ε αζηάζεηα ήηαλ κεγαιχηεξε θαη πην εκθαλήο. 

Έηζη, ζηελ έθηαζε δεμηνχ ψκνπ άθελε ην ρέξη ηνπ ειεχζεξν λα πέθηεη θάησ ζηηο 

πξψηεο 3 πξνζπάζεηεο, πξαγκαηνπνηψληαο κεγάιε απφθιηζε. ηελ 4
ε
 πξνζπάζεηά 

ηνπ θαη κε κηθξή βνήζεηα θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε ζε 13’’, κε κία 

απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 45
ν
 θαη έγηλε θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο. ηελ έθηαζε 

αξηζηεξνχ ψκνπ εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηζε θαη ηεο κεγάιεο 

θνχξαζεο ηνπ, δελ επηρεηξήζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη έηζη έγηλε θαηαγξαθή 

ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 15’’, ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, έρνληαο κία απφθιηζε 

πεξίπνπ 45
ν
. 

Δηαγώληεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ δηαγώληεο θηλήζεηο έθηαζεο ώκνπ, φπνπ 

δπζθνιεχηεθε αξθεηά λα θαηαιάβεη ηη έπξεπε αθξηβψο λα θάλεη θαη 

πξαγκαηνπνηνχζε είηε θαηαθφξπθεο θηλήζεηο είηε νξηδφληηεο. Πάλησο φηαλ ην 

αληηιήθζεθε ηνπ έβγαηλε πην εχθνια θαη πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ην ρέξη ηνπ 

φζν πην ζηαζεξφ κπνξνχζε. ηελ 6
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα κε ην δεμί ρέξη θαη ην κήθνο 

ζηα 20 εθ., θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ δηαγψληα θίλεζε ζε 13’’, έρνληαο κία 

κηθξή απφθιηζε πεξίπνπ 20
ν
. Με ην αξηζηεξφ ρέξη ε απφθιηζε ήηαλ ιίγν 

κεγαιχηεξε, θαζψο έρεη κεγαιχηεξε αζηάζεηα θαη έθαλε 4 ζπλνιηθά πξνζπάζεηεο 

πνπ ήηαλ ζρεηηθά νξζέο, αιιά ζηελ 4
ε
 είρε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο 3 

πξψηεο, ίζσο ιφγσ θνχξαζεο θαη απνζπληνληζκνχ. Ο θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 3
ε
 πξνζπάζεηα κε κία απφθιηζε πεξίπνπ 30

ν
 θαη ήηαλ 

16’’. 
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ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο κε ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, κε ην δεμί ρέξη έθαλε 3 

πξνζπάζεηεο, έρνληαο ζε φιεο κία απφθιηζε πεξίπνπ 30
ν
. Ο θαηαγεγξακκέλνο 

ρξφλνο ήηαλ 20’’ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 2
ε
 ηνπ πξνζπάζεηα, θαζψο ζηελ 3

ε
 

έθαλε πεξηζζφηεξν ρξφλν. Με ην αξηζηεξφ ρέξη έθαλε πάιη 3 πξνζπάζεηεο κε 

απφθιηζε πεξίπνπ 45
ν
 θαη κε κία κηθξή βνήζεηα, θαζψο είρε θνπξαζηεί θαη δελ 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη κφλνο ηνπ. Η θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ έγηλε ζηελ 3
ε
 ηνπ 

πξνζπάζεηα θαη ήηαλ 24’’. 

ύλζεηε 

Η ηειεπηαία άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Ι. Μ. ήηαλ ε ζχλζεηε, κε ηηο 2 

νξηδφληηεο θηλήζεηο θαη ηελ κία θαηαθφξπθε κε θνξά πξνο ηα θάησ. Έηζη, ε 

πνξεία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο μεθηλνχζε κε νξηδφληηα θίλεζε 

πξνο ηα δεμηά κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα 

θάησ κήθνπο 20 εθαηνζηψλ θαη θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε πξνο ηα δεμηά 

κήθνπο πάιη 20 εθαηνζηψλ. ε απηήλ ηελ θίλεζε δπζθνιεχηεθε πεξηζζφηεξν, 

θαζψο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη πσο ζα έπξεπε λα θάλεη ηελ θίλεζε. Γελ 

κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ην πιαίζην θαη ρξεηάζηεθε λα πξνζπαζήζεη 7-8 θνξέο κε 

ην δεμί ρέξη κέρξη λα αθνινπζήζεη ηελ ζσζηή πνξεία θαη λα γίλεη ε θαηαγξαθή 

ηνπ ρξφλνπ, πνπ ήηαλ 33’’ ζπλνιηθά. Οη επηκέξνπο ρξφλνη πνπ έθαλε ζηηο 3 

θηλήζεηο ήηαλ αληίζηνηρα 8’’, 13’’ θαη 12’’. Καη ζηηο ηξεηο επζείεο είρε απφθιηζε 

θαη φζν βηάδνληαλ ηφζν ιαλζαζκέλε ήηαλ ε πνξεία ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαζψο  δελ 

κπνξνχζε λα ειέγμεη θαιά ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηελ αιιαγή πνξείαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. ηελ πξψηε νξηδφληηα θαη ζηελ θαηαθφξπθε είρε 

απφθιηζε πεξίπνπ 30
ν
 θαη ζηελ δεχηεξε νξηδφληηα είρε 45

ν
 θαηά πξνζέγγηζε. 

Αληίζηνηρεο δπζθνιίεο είρε θαη κε ην αξηζηεξφ ρέξη θαζψο “έραλε” ην πιαίζην ηεο 

θίλεζεο θαη δελ κπνξνχζε λα θξαηεζεί κέζα ζηελ ζσζηή πνξεία ηεο άζθεζεο. 

Έπεηηα απφ 4 πξνζπάζεηεο ζηακάηεζε θαη έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο 

λα έρεη νινθιεξψζεη ζσζηά ηελ θίλεζε, θαζψο είρε αξρίζεη λα δαιίδεηαη θαη λα 

απνζπληνλίδεηαη. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ έθαλε ήηαλ 44’’ θαη νη επηκέξνπο 

ρξφλνη ζηηο 3 θηλήζεηο ήηαλ 12’’, 17’’, 15΄΄ αληίζηνηρα. Οη απνθιίζεηο ήηαλ 

αληίζηνηρεο κε ηηο απνθιίζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη κε ην δεμί ρέξη (30
ν
, 30

ν
, 45

ν
 

αληίζηνηρα), πάληα θαηά πξνζέγγηζε.  
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5.2.2. Θεξαπεπηηθέο αζθήζεηο κε ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect 

ηελ δεχηεξε θάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παηρλίδη 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη ε θάκεξα Kinect, ε νπνία 

αληρλεχεη ηηο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ θαη θαηαγξάθεη ηηο πνξείεο θαη ηνλ ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο θάζε άζθεζεο. εκαληηθή βνήζεηα ζηελ δηεμαγσγή ηεο 2
εο

 

θάζεο πξφζθεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ λα επαλαιακβάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ 

έθαλαλ νη καζεηέο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο 

αλάιπζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.  

1
νο

 καζεηήο Γ. Μ. 

Ο πξψηνο καζεηήο πνπ αιιειεπίδξαζε κε ην παηρλίδη είλαη ν Γ. Μ., ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά. Απηφ 

ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ πςειή αληίιεςή ηνπ θαη ην κεγαιχηεξν θίλεηξν θαη 

επηζπκία πνπ έρεη γηα βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπ δπζθνιηψλ, θαζψο ππάξρνπλ 

αξθεηέο πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Γ. κπνξεί θαη 

πεξπαηάεη, άξα φιεο ηηο αζθήζεηο ηηο πξαγκαηνπνίεζε φξζηνο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, φληαο ην ρέξη πνπ παξνπζηάδεη 

πξφβιεκα θαη ρξήδεη ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

Οξηδόληηεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ νξηδφληηα θίλεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην παηρλίδη θαη ηελ 

θάκεξα Kinect, ν καζεηήο πξαγκαηνπνίεζε 6 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο, 

αμηνπνηψληαο ηηο 3 πξψηεο αζθήζεηο ηνπ παηρληδηνχ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

νξηδφληηεο θηλήζεηο κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά, κήθνπο 20, 40 

θαη 60 εθαηνζηψλ αληίζηνηρα. Οη 3 πξψηεο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ έθαλε 

είραλ θαηεχζπλζε πξνο ηα δεμηά, νπφηε πξαγκαηνπνίεζε νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ 

αξηζηεξνύ ώκνπ θαη νη άιιεο 3 πξνο ηα αξηζηεξά, νπφηε πξαγκαηνπνίεζε 

νξηδόληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ.  

Σν ηελησκέλν ρέξη πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ νξηδφληηα θίλεζε πξέπεη λα έρεη γσλία 

90
ν
 ζε ζρέζε κε ην ζψκα, αιιά εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο πνπ είρε ν 
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καζεηήο λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ ζε απηφ ην ζεκείν, ε κέηξεζε (θαη κε ηνλ 

θπζηθφ ηξφπν, αιιά θαη κέζα απφ ην παηρλίδη) έγηλε κε ην ρέξη ηνπ λα βξίζθεηαη 

ζε γσλία 45
ν
 πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Γηα απηφ θαη ε 

θάκεξα Kinect ηνπνζεηήζεθε ζην θαηάιιειν ζεκείν, πεξίπνπ 1,2 κέηξα απφ ην 

πάησκα θαη ζηελ επζεία κε ην ηελησκέλν ηνπ ρέξη θαη ζε απφζηαζε 1,3 κέηξσλ 

απφ ηνλ καζεηή. Έηζη, αθνχ βξέζεθαλ ηα θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα λα 

ηνπνζεηεζεί ζσζηά ε θάκεξα Kinect, κπφξεζε ν καζεηήο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

αζθήζεηο κε ηηο νξηδφληηεο θηλήζεηο κε φζν πην ζσζηφ ζεξαπεπηηθά ηξφπν 

θαηέζηε δπλαηφ. Οη θαιχηεξεο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ζε απηέο 

ηηο νξηδφληηεο θηλήζεηο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα 

δεξιά 20 εκ. 

 Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα 

απιζηεπά 20 εκ. 

 

 

 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα 

δεξιά 40 εκ. 

 Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα 

απιζηεπά 40 εκ. 

 

 

 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα 

δεξιά 60 εκ. 

 Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα 

απιζηεπά 60 εκ. 
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Πίλαθαο 1: Πνξείεο νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

Καηαθόξπθεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο 5 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο 

αιιειεπηδξψληαο κε ην παηρλίδη ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο θαη 

ρσξίδνληαη ζηηο θηλήζεηο κε θνξά πξνο ηα πάλσ, νπφηε θαη έρνπκε ηελ θάκςε ηνπ 

ώκνπ θαη ζηηο θηλήζεηο κε θνξά πξνο ηα θάησ, νπφηε θαη έρνπκε ηελ έθηαζε ηνπ 

ώκνπ. Μεηξήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ 2 αζθήζεηο κε θάκςε ηνπ ψκνπ κήθνπο 

20 θαη 40 εθαηνζηψλ θαη 3 αζθήζεηο κε έθηαζε ηνπ ψκνπ κήθνπο 20, 40 θαη 60 

εθαηνζηψλ. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηέο ηηο αζθήζεηο κε ηηο θαηαθφξπθεο 

θηλήζεηο είλαη φηη ελψ ζηελ πξψηε θάζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ κε 

θπζηθφ ηξφπν ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη θάκςε ηνπ 

ψκνπ κε ην κήθνο ζηα 60 εθαηνζηά θαη επνκέλσο δελ έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπ 

ρξφλνπ, ζηελ αληίζηνηρε άζθεζε κε ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect θαηάθεξε 

λα ηελ νινθιεξψζεη, αλ θαη δπζθνιεχηεθε αξθεηά. Απφ ηελ ζηηγκή, φκσο, πνπ 

δελ έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

καζεηήο κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζηα 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, αλ θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

άζθεζε κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect.  

ε απηέο ηηο θηλήζεηο, ν θνξκφο ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη φξζηνο θαη ην ρέξη ηνπ 

ηελησκέλν. Με ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά, φηαλ πξαγκαηνπνίεζε ηελ άζθεζε κε 

ηελ θάκςε ηνπ ψκνπ ε αξρηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή βξηζθφηαλ ζε γσλία 

40
ν
 ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη θαηέιεγε ζε ζεκείν πνπ ε γσλία 

ηνπ ρεξηνχ κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο ήηαλ πεξίπνπ 60
ν
. Με ην κήθνο ζηα 20 

εθαηνζηά φηαλ πξαγκαηνπνίεζε ηελ άζθεζε κε ηελ έθηαζε ηνπ ψκνπ ε αξρηθή 

ζέζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή βξηζθφηαλ ζε γσλία 60
ν
 ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ 
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ζψκαηφο ηνπ θαη θαηέιεγε ζε ζεκείν πνπ ε γσλία ηνπ ρεξηνχ κε ηνλ θνξκφ ηνπ 

ήηαλ πεξίπνπ 40
ν
.  Θα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε απηφ ην ζεκείν ε επηζήκαλζε 

φηη ν ππνινγηζκφο ησλ κνηξψλ έγηλε πξνζεγγηζηηθά θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γσληφκεηξν. Όηαλ ην κήθνο απμήζεθε ζηα 40 εθαηνζηά ζηελ θάκςε ηνπ ψκνπ, ε 

αξρηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ 

ήηαλ ζηηο 30
ν
 πεξίπνπ θαη θαηέιεγε ζηηο 70

ν
. ηελ άζθεζε κε ηελ έθηαζε ηνπ 

ψκνπ θαη ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ε γσλία ρεξηνχ κε θνξκφ ήηαλ 70
ν
 ζηελ 

αξρηθή ζέζε θαη 30
ν
 ζηελ ηειηθή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, άζθεζε 

κε 60 εθαηνζηά κήθνο πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κε έθηαζε ηνπ ψκνπ θαη ε γσλία 

εθθίλεζεο ήηαλ 90
ν
 θαη ε γσλία ηεξκαηηζκνχ 20

ν
.  

Η θάκεξα Kinect ηνπνζεηήζεθε ζε χςνο ιίγν ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε 

πνπ είρε ηνπνζεηεζεί γηα ηηο νξηδφληηεο θηλήζεηο θαη ήηαλ 1 κέηξν απφ ην πάησκα 

θαη ε απφζηαζή ηεο απφ ηνλ καζεηή ήηαλ 1,3 κέηξα, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο 

αζθήζεηο κε νξηδφληηεο θηλήζεηο. Οη θαιχηεξεο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

καζεηήο ζε απηέο ηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα 

πάνω 20 εκ. 

 Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα 

κάηω 20 εκ. 

 

 

 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα 

πάνω 40 εκ. 

 Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα 

κάηω 40 εκ. 
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 Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα 

κάηω 60 εκ. 

Πίλαθαο 2: Πνξείεο θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ 

ηνπ 1νπ καζεηή 

 

 

 

 

Δηαγώληεο 20-40-60 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο 6 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ήηαλ 

δηαγψληεο κε ηηο 3 πξψηεο λα είλαη δηαγώληεο έθηαζεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ πάλσ 

αξηζηεξά θαη θαηαιήγνληαο θάησ δεμηά θαη νη επφκελεο 3 λα είλαη δηαγώληεο 

θάκςεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ θάησ αξηζηεξά θαη θαηαιήγνληαο πάλσ δεμηά.  

Η ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή ζε απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη 

αληίζηνηρεο κε ηηο αζθήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ κε ηελ έθηαζε θαη ηελ θάκςε ηνπ 

ψκνπ. Οη κφλεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξείηαη είλαη ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ 

πνπ ηνπνζεηείηαη πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζηελ ζέζε πνπ θαηαιήγεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο πνπ είλαη πξνο ηα δεμηά. Η ζέζε ηεο θάκεξαο Kinect 

παξέκεηλε ζηαζεξή ζην 1 κέηξν απφ ην πάησκα θαη 1,3 απφ ηελ ζέζε ηνπ καζεηή. 

ηνλ Πίλαθα 3 θαίλνληαη νη θαιχηεξεο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο 

ζε απηέο ηηο αζθήζεηο κε ηηο δηαγψληεο θηλήζεηο. 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά 

ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

 Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά 

ππορ πάνω δεξιά 20 εκ. 
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Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά 

ππορ κάηω δεξιά 40 εκ. 

 Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά 

ππορ πάνω δεξιά 40 εκ. 

 

 

 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά 

ππορ κάηω δεξιά 60 εκ. 

 Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά 

ππορ πάνω δεξιά 60 εκ. 

 

 

 

Πίλαθαο 3: Πνξείεο δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

ύλζεηεο 

ηηο ηειεπηαίεο 2 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζχλζεηεο θηλήζεηο 

κε νξηδφληηα θίλεζε κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, θαηαθφξπθε θίλεζε κήθνπο 40 

εθαηνζηψλ θαη νξηδφληηα θίλεζε κήθνπο 20 εθαηνζηψλ, κειεηήζεθε ε 

δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα νινθιεξψζεη ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ παηρληδηνχ. ηελ πξψηε άζθεζε ε θνξά ηεο θαηαθφξπθεο ήηαλ πξνο ηα θάησ, 

ελψ ζηελ δεχηεξε άζθεζε ε θνξά ήηαλ πξνο ηα πάλσ.  

Η ζηάζε ηνπ καζεηή θαη ε γσλία πνπ ζρεκάηηδε ην ρέξη ηνπ κε ηνλ θνξκφ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ήηαλ παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε ησλ δηαγψλησλ θηλήζεσλ. Σν ίδην 
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ηζρχεη θαη γηα ηελ θάκεξα Kinect, ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε κε απηή ησλ 

πξνεγνχκελσλ αζθήζεσλ, δειαδή ζην 1 κέηξν απφ ην πάησκα θαη ζην 1,3 κέηξα 

απφ ηνλ καζεηή. Ο Πίλαθαο 4 δείρλεη ηηο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο 

ζε απηέο ηηο αζθήζεηο, κε ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο. 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα πάνω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

 

Πίλαθαο 4: Πνξείεο ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

2
νο

 καζεηήο Δ. Η. 

Ο δεχηεξνο καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξέκβαζε θαη έγηλε κειέηε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπ κε ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect ήηαλ ν Γ. Η., ν νπνίνο 

μεθίλεζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηδφληησλ θηλήζεσλ, ζπλέρηζε κε ηηο 

θαηαθφξπθεο θαη ηηο δηαγψληεο θαη ηέιεησζε κε ηηο ζχλζεηεο θηλήζεηο. ε φιεο ηηο 

αζθήζεηο ρξεζηκνπνίεζε θαη ηα δχν ηνπ ρέξηα θαζψο θαη ηα δχν ρξήδνπλ 

βνήζεηαο θαη ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο.  

Οξηδόληηεο 20-40-60 εθαηνζηά 
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ηηο πξψηεο 6 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηδφληηεο θηλήζεηο 

θαη κε ηα δχν ρέξηα, έρνληαο δηαθνξεηηθά κήθε θάζε θνξά θαη εμεηάδνληαο 

δηαθνξεηηθή θνξά θαηεχζπλζεο. Έηζη, ζηηο πξψηεο 3 αζθήζεηο ε θνξά 

θαηεχζπλζεο ήηαλ πξνο ηα δεμηά θαη αληίζηνηρα ηα κήθε ήηαλ 20, 40 θαη 60 

εθαηνζηά. Οπφηε, φηαλ πξαγκαηνπνηνχζε ηηο αζθήζεηο κε ην δεμί ρέξη, ε 

εθηεινχκελε άζθεζε ήηαλ ε νξηδόληηα απαγσγή ηνπ δεμηνύ ώκνπ, ελψ φηαλ ηηο 

εθηεινχζε κε ην αξηζηεξφ ρέξη ήηαλ ε νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ. 

Με αληίζηνηρν ηξφπν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη επφκελεο 3 αζθήζεηο κε ηηο 

νξηδφληηεο θηλήζεηο κε θνξά απηήλ ηελ θνξά πξνο ηα αξηζηεξά, πάιη θαη κε ηα 

δχν ρέξηα θαη κε ηα αληίζηνηρα κήθε 20, 40 θαη 60 εθαηνζηά. ηελ πεξίπησζε 

απηή, φκσο, αιιάδνπλ νη νλνκαζίεο ησλ θηλήζεσλ, θαζψο έρνπκε ηελ νξηδόληηα 

πξνζαγσγή ηνπ δεμηνύ ώκνπ θαη ηελ νξηδόληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ.  

Γηα ηελ ζσζηή πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο, ην ρέξη ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη 

ηελησκέλν θαη λα βξίζθεηαη ζε γσλία πεξίπνπ 90
ν
 ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. Με δεδνκέλν απηφ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν καζεηήο βξίζθεηαη 

κφληκα ζε ρεηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην, ε θάκεξα Kinect βξηζθφηαλ ζε έλα 

χςνο θνληά ζηα 80 εθαηνζηά απφ ην πάησκα θαη ε απφζηαζε πνπ ηελ ρψξηδε απφ 

ηνλ καζεηή ήηαλ 1,3 κέηξα. Οη θαιχηεξεο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

καζεηήο ζε απηέο ηηο νξηδφληηεο θηλήζεηο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.  

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 
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Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 60 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 60 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 
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Πίλαθαο 5: Πνξείεο νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

Καηαθόξπθεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο 4 ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο κε ην 

παηρλίδη ήηαλ θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 2 είραλ θνξά πξνο ηα 

πάλσ, άξα έθαλε θάκςε ηνπ ώκνπ, κε ην κήθνο λα είλαη 20 θαη 40 εθαηνζηά θαη νη 

άιιεο 2 είραλ θνξά πξνο ηα θάησ, άξα έθαλε έθηαζε ηνπ ώκνπ, κε ην κήθνο πάιη 

ζηα 20 θαη 40 εθαηνζηά.  

Δμαηηίαο θάπνηνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο, ην παηρλίδη γεληθά θνιινχζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη θαηαγξαθή κφλν 

ηεο 1 άζθεζεο απφ ηηο 4 θαη ε νπνία ήηαλ ε έθηαζε ηνπ ψκνπ κε κήθνο 20 

εθαηνζηά. ε απηήλ ηελ άζθεζε, φπνπ έγηλε θαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο 

θίλεζεο, ε αξρηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ 

ζψκαηνο έθαλε γσλία 100
ν
 θαη θαηέιεγε ζε ζεκείν κε γσλία 70

ν
 θαηά 

πξνζέγγηζε. Γηα ηελ αληίζηξνθε θίλεζε (θάκςε κε 20 εθαηνζηά κήθνο) ε γσλία 

εθθίλεζεο ήηαλ 70
ν
 θαη ε γσλία θαηάιεμεο 100

ν
. Γηα ηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο κε 

κήθνο 40 εθαηνζηά (αλ θαη δελ έγηλε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο θίλεζεο ιφγσ 

ηνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο), ε αξρηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή ζηελ έθηαζε 

ηνπ ψκνπ είρε γσλία 110
ν
 ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη θαηέιεγε 

ζε γσλία 60
ν
 θαη ζηελ θάκςε ηνπ ψκνπ μεθηλνχζε κε γσλία 60

ν
 θαη θαηέιεγε ζε 

γσλία 110
ν
. Η ζέζε ηεο θάκεξαο ζε απηέο ηηο θηλήζεηο ήηαλ ε ίδηα κε ηελ ζέζε 

ζηηο πξνεγνχκελεο νξηδφληηεο θηλήζεηο, δειαδή 80 εθαηνζηά ην χςνο απφ ην 

πάησκα θαη 1,3 κέηξα ε απφζηαζε απφ ηνλ καζεηή. ηνλ Πίλαθα 6 θαίλνληαη νη 

θαηαγεγξακκέλεο πνξείεο πνπ έθαλε ν καζεηήο ζην παηρλίδη. 
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Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Πίλαθαο 6: Πνξείεο θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

Δηαγώληεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο 4 αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ δηαγψληεο θηλήζεηο κε ηηο 2 πξψηεο λα 

είλαη δηαγώληεο έθηαζεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ πάλσ αξηζηεξά θαη θαηαιήγνληαο 

θάησ δεμηά θαη νη επφκελεο 2 λα είλαη δηαγώληεο θάκςεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ 

θάησ αξηζηεξά θαη θαηαιήγνληαο πάλσ δεμηά. Σα κήθε ησλ δηαγψλησλ θηλήζεσλ 

ήηαλ 20 θαη 40 εθαηνζηά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαγψληαο έθηαζεο ηνπ ψκνπ 

θαη ζηελ δηαγψληα θάκςε ηνπ ψκνπ.  

Η ζέζε ηνπ καζεηή θαη ηεο θάκεξαο ήηαλ ζηα ίδηα ζεκεία κε ηα αληίζηνηρα ησλ 

θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ, κε ηελ κφλε δηαθνξά ην φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο ήηαλ 

πξνο ηα αξηζηεξά θαη ην ζεκείν θαηάιεμεο πξνο ηα δεμηά θαη ζηηο 4 αζθήζεηο. 

ηνλ Πίλαθα 7 θαίλνληαη νη πνξείεο ησλ θηλήζεσλ ηνπ καζεηή πνπ έθαλε κε ην 

παηρλίδη. 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 
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Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Πίλαθαο 7: Πνξείεο δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

ύλζεηεο 

Οη ηειεπηαίεο 2 αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ ζχλζεηεο θηλήζεηο πνπ ζπλδχαδαλ 

νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο θηλήζεηο. Έηζη ζηελ 1
ε
 άζθεζε ε θίλεζε μεθηλνχζε 

απφ αξηζηεξά κε νξηδφληηα θίλεζε 20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε πξνο 

ηα θάησ κήθνπο 40 εθαηνζηψλ θαη θαηέιεγε κε νξηδφληηα θίλεζε 20 εθαηνζηψλ 

πξνο ηα δεμηά. Η άιιε άζθεζε μεθηλνχζε κε κία νξηδφληηα θίλεζε 20 εθαηνζηψλ 
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πξνο ηα δεμηά, ζπλέρηδε κε κία θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ 20 εθαηνζηψλ θαη 

θαηέιεγε κε κία νξηδφληηα 20 εθαηνζηψλ πξνο ηα δεμηά.  

Οη ζέζεηο ηνπ καζεηή θαη ηεο θάκεξαο ήηαλ ίδηεο κε ηηο ζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αζθήζεσλ κε ηηο θαηαθφξπθεο θαη ηηο δηαγψληεο θηλήζεηο θαη νη θαιχηεξεο 

πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ζε απηέο ηηο αζθήζεηο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8. 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα πάνω (20 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Πίλαθαο 8: Πνξείεο ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

3
νο

 καζεηήο Ι. Μ. 

Ο ηξίηνο καζεηήο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, είλαη ν Ι. Μ., ν 

νπνίνο, εθηφο απφ ηελ βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία, πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα 

κεηαθηλείηαη ζπλερψο κε ηελ βνήζεηα ζπλνδνχ ζε ρεηξνθίλεην αλαπεξηθφ 

ακαμίδην, αληηκεησπίδεη θαη ζνβαξά λνεηηθά πξνβιήκαηα. Απηφ δπζθφιεςε 
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ηδηαίηεξα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ θαη κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν, αιιά θαη 

κε ην παηρλίδη κε ηελ θάκεξα Kinect θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπρλέο απνπζίεο 

ηνπ απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, νη αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δελ ήηαλ 

πνιιέο θαη απηέο ζπλήζσο νινθιεξψλνληαλ έρνληαο βνήζεηα.  

Οξηδόληηεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη πξψηεο 4 αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε πεξηειάκβαλαλ νξηδφληηεο θηλήζεηο 

πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά, κε ην κήθνο λα είλαη 20 θαη 40 εθαηνζηά, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δχν ρέξηα. Η 1
ε
 άζθεζε ήηαλ ε νξηδόληηα απαγσγή ηνπ 

δεμηνύ ώκνπ θαη ε νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ κε ην κήθνο λα είλαη 

20 εθαηνζηά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε θίλεζε γηλφηαλ πξνο ηα δεμηά 

πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη ηα ρέξηα ηνπ ηελησκέλα θαη ζε γσλία 90
ν
 κε ηνλ 

θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Απηφ δελ ζπλέβαηλε θαζψο ν καζεηήο δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη θαζφινπ θαιά ηα ρέξηα ηνπ θαη λα ηα θξαηήζεη ζε κηα ηζνξξνπία θαη 

ζπλερψο πήγαηλαλ αλεμέιεγθηα πξνο ηα πάλσ. Γηα απηφ ρξεηάδνληαλ βνήζεηα 

ψζηε λα νινθιεξψζεη ηηο αζθήζεηο θαη λα γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ. Η 

2
ε
 άζθεζε ήηαλ ε νξηδφληηα απαγσγή ηνπ δεμηνχ ψκνπ θαη ε νξηδφληηα 

πξνζαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ έρνληαο σο κήθνο ηα 40 εθαηνζηά. ηελ 3
ε
 

άζθεζε ε θνξά ησλ θηλήζεσλ άιιαμε θαη πήγαηλε πξνο ηα αξηζηεξά, 

πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηα πξνζαγσγή ηνπ δεμηνχ ψκνπ θαη νξηδφληηα απαγσγή 

ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ κε ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά. Σέινο, ζηελ 4
ε
 άζθεζε ην 

κήθνο απμήζεθε ζηα 40 εθαηνζηά θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ νξηδφληηα πξνζαγσγή 

ηνπ δεμηνχ ψκνπ θαη ηελ νξηδφληηα απαγσγή ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ καζεηή λα νινθιεξψζεη 

κφλνο ηνπ ηηο αζθήζεηο, έρνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζε γσλία 90
ν
 ζε ζρέζε κε ηνλ 

θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, αιιά ρσξίο βνήζεηα δελ κπνξνχζε λα ηα θαηαθέξεη. Η 

θάκεξα Kinect βξίζθνληαλ ζε χςνο πεξίπνπ ζηα 90 εθαηνζηά απφ ην πάησκα θαη 

ζε απφζηαζε 1,3 κέηξσλ απφ ηελ ζέζε ηνπ καζεηή. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 9 

θαίλνληαη νη πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ζηηο αζθήζεηο κε ηηο 

νξηδφληηεο θηλήζεηο κε ην παηρλίδη. 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 20 εκ. 
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ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Πίλαθαο 9: Πνξείεο νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 
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Καηαθόξπθεο 20-40 εθαηνζηά 

Οη επφκελεο 4 αζθήζεηο είραλ θαηαθφξπθεο θηλήζεηο κήθνπο 20 θαη 40 

εθαηνζηψλ θαη κε θνξά πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Έηζη ζηελ 1
ε
 άζθεζε κε 

θαηαθφξπθε θίλεζε είρακε κήθνο 20 εθαηνζηά θαη θνξά πξνο ηα πάλσ, πνπ 

ζεκαίλεη θάκςε ηνπ δεμηνύ θαη ηνπ αξηζηεξνύ ώκνπ. Η γσλία πνπ έθαλε ην ρέξη 

ηνπ καζεηή κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο άζθεζεο 

ήηαλ πεξίπνπ 80
ν
 θαη θαηέιεγε ζηηο 100

ν
. ηελ 2

ε
 άζθεζε κε ηελ ίδηα θνξά, αιιά 

κε ην κήθνο ζηα 40 εθαηνζηά, ε γσλία πνπ ζρεκάηηδε ην ρέξη ηνπ καζεηή κε ηνλ 

θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο άζθεζεο ήηαλ 60
ν
 

πξνζεγγηζηηθά θαη θαηέιεγε ζηηο 120
ν
. Παξφιν ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε δελ 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ιφγσ ελφο ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίζακε κε ην παηρλίδη θαη έηζη δελ έγηλε θαηαγξαθή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο. ηελ 3
ε
 άζθεζε ζηελ νπνία ε θνξά ήηαλ πξνο ηα 

θάησ θαη κε ην κήθνο ζηα 20 εθαηνζηά, πξαγκαηνπνίεζε έθηαζε ηνπ ώκνπ 

μεθηλψληαο απφ ηηο 100
ν
 θαη θαηαιήγνληαο ζηηο 80

ν
 θαη κε ηα δχν ηνπ ρέξηα. ηελ 

4
ε
 άζθεζε φπνπ είρακε έθηαζε ηνπ δεμηνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ κε ην κήθνο 

ζηα 40 εθαηνζηά, νη γσλίεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ ήηαλ 120
ν
 ζην ζεκείν εθθίλεζεο θαη 60

ν
 ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο 

άζθεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ έθηαζε 

ηνπ αξηζηεξνχ ψκνπ, θαζψο κε απηφ ην ρέξη δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν θαη 

θαηέζηε αδχλαηε ε θαηαγξαθή πνξείαο κε ην αξηζηεξφ ρέξη.  

Η θάκεξα Kinect ζε φιεο ηηο αζθήζεηο κε θαηαθφξπθεο θηλήζεηο βξηζθφηαλ ζην 

ίδην ζεκείν κε ηηο πξνεγνχκελεο αζθήζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ νξηδφληηεο 

θηλήζεηο, δειαδή ζε χςνο πεξίπνπ 90 εθαηνζηψλ απφ ην πάησκα θαη 1,3 κέηξσλ 

απφ ηνλ καζεηή. Οη θαηαγεγξακκέλεο πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν καζεηήο ζε 

απηέο ηηο θηλήζεηο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10. 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα πάνω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 
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Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

  

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 40 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

 

 

Πίλαθαο 10: Πνξείεο θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 

Δηαγώληεο 20-40 εθαηνζηά 

ηηο δηαγψληεο θηλήζεηο πξαγκαηνπνίεζε 2 αζθήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ δηαγώληεο 

έθηαζεο ώκνπ, μεθηλψληαο απφ πάλσ αξηζηεξά θαη θαηαιήγνληαο θάησ δεμηά, κε 

ην κήθνο λα είλαη 20 θαη 40 εθαηνζηά. Γπζηπρψο, νινθιήξσζε κφλν ηελ κία θαη 

απηή κφλν κε ην δεμί ρέξη, θαζψο δελ κπνξνχζε λα νινθιεξψζεη ηηο άιιεο 

αζθήζεηο φζεο θνξέο θαη αλ πξνζπάζεζε. Η άζθεζε πνπ θαηάθεξε λα 

νινθιεξψζεη ήηαλ ε δηαγψληα έθηαζεο δεμηνχ ψκνπ κε κήθνο 20 εθαηνζηά. Η 

γσλία πνπ ζρεκάηηδε ην ρέξη ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ ήηαλ 

αληίζηνηρε κε ηηο αζθήζεηο κε ηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, κε ηελ δηαθνξά φηη 
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μεθηλνχζε ηελ άζθεζε φληαο ην ρέξη ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζε γσλία 100
ν
 θαη 

θαηέιεγε πξνο ηα δεμηά κε γσλία 80
ν
. Απηφ ίζρπε θαη ζηηο άιιεο αζθήζεηο πνπ 

δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη θαη λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ θηλήζεσλ. 

Η θάκεξα βξηζθφηαλ πεξίπνπ 90 εθαηνζηά απφ ην πάησκα θαη 1,3 κέηξα απφ ηελ 

ζέζε ηνπ καζεηή. Η κνλαδηθή πνξεία πνπ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη θαη λα γίλεη 

θαηαγξαθή απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11. 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 

 

 

Πίλαθαο 11: Πνξείεο δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 

ύλζεηεο 

Η ηειεπηαία άζθεζε είρε ζχλζεηεο θηλήζεηο πνπ ζπλδχαδε 2 νξηδφληηεο θηλήζεηο 

θαη 1 θαηαθφξπθε. Έηζη ε θίλεζε μεθηλνχζε απφ αξηζηεξά κε νξηδφληηα θίλεζε 

20 εθαηνζηψλ, ζπλέρηδε κε θαηαθφξπθε πξνο ηα θάησ κήθνπο 20 εθαηνζηψλ θαη 

θαηέιεγε πάιη κε νξηδφληηα θίλεζε 20 εθαηνζηψλ πξνο ηα δεμηά. Οη ζέζεηο ηνπ 

καζεηή θαη ηεο θάκεξαο ήηαλ ίδηεο κε ηηο ζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ αζθήζεσλ κε 

ηηο θαηαθφξπθεο θαη ηηο δηαγψληεο θηλήζεηο θαη νη πνξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

καζεηήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (20 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ ΥΔΡΙ ΑΡΙΣΔΡΟ ΥΔΡΙ 
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Πίλαθαο 12: Πνξείεο ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 

5.3. Δπξήκαηα – πκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ νη καζεηέο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο ζηελ 1
ε
 θάζε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν θαη 

ζηελ 2
ε
 κε ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect, έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Έηζη, ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά νη ρξφλνη θαη νη 

πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη καζεηέο κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο δχν θάζεηο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο. ηελ αξηζηεξή πξψηε ζηήιε δείρλεη ην ρέξη κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ θίλεζε ν καζεηήο, ζηελ δεχηεξε ζηήιε βξίζθνληαη νη ρξφλνη 

θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ν καζεηήο κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν ζηελ πξψηε θάζε 

ηεο παξέκβαζεο θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε βξίζθνληαη νη ρξφλνη θαη νη πξνζπάζεηεο 

πνπ έθαλε ν καζεηήο κε ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect.  

1
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ 6’’ / 1 πξνζπάζεηα 5’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  10’’ / 2 πξνζπάζεηεο 7’’ / 1 πξνζπάζεηα 
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Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 60 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  15’’ / 2 πξνζπάζεηεο 13’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  8’’ / 1 πξνζπάζεηα 3’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  13’’ / 2 πξνζπάζεηεο 4’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 60 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  18’’ / 3 πξνζπάζεηεο 15’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Πίλαθαο 13: χγθξηζε απνηειεζκάησλ νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

 

1
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα πάνω 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  15’’ / 3 πξνζπάζεηεο 4’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα πάνω 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  25’’ / 3 πξνζπάζεηεο 16’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  11’’ / 2 πξνζπάζεηεο 6’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  18’’ / 4 πξνζπάζεηεο 21’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 60 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  30’’ / 5 πξνζπάζεηεο 34’’ / 3 πξνζπάζεηεο 

Πίλαθαο 14: χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 
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1
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  10’’ / 2 πξνζπάζεηεο 3’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  19’’ / 4 πξνζπάζεηεο 10’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 60 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  32’’ / 4 πξνζπάζεηεο 9’’ / 2 πξνζπάζεηεο 

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 20 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  16’’ / 3 πξνζπάζεηεο 4’’ / 1 πξνζπάζεηα 

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 40 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  25’’ / 4 πξνζπάζεηεο 6’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 60 εκ. 

ΑΡΙΣΔΡΟ  40’’ / 5 πξνζπάζεηεο 52’’/ 3 πξνζπάζεηεο 

Πίλαθαο 15: χγθξηζε απνηειεζκάησλ δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

 

1
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΑΡΙΣΔΡΟ  

8’’ 3’’ 

19’’ 3’’ 

11’’ 3’’ 

38’’ (ζχλνιν) / 2 πξνζπάζεηεο 9’’ (ζχλνιν) / 1 πξνζπάζεηα 
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Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα πάνω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΑΡΙΣΔΡΟ  

10’’ 2’’ 

30’’ 4’’ 

16’’ 4’’ 

56’’ (ζχλνιν) / 3 πξνζπάζεηεο 
10’’ (ζχλνιν) / 2 

πξνζπάζεηεο 

Πίλαθαο 16: χγθξηζε απνηειεζκάησλ ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 1νπ καζεηή 

 

2
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Η. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  9’’ / 3 πξνζπάζεηεο 8’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  11’’ / 2 πξνζπάζεηεο 7’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  15’’ / 4 πξνζπάζεηεο 11’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  20’’ / 4 πξνζπάζεηεο 23’’/ 2 πξνζπάζεηεο 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 60 εκ. 

ΓΔΞΙ  25’’ / 4 πξνζπάζεηεο 34’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  34’’ / 5 πξνζπάζεηεο 26’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  10’’ / 2 πξνζπάζεηεο 8’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  9’’ / 3 πξνζπάζεηεο 14’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  18’’ / 3 πξνζπάζεηεο 27’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  20’’ / 4 πξνζπάζεηεο 50’’/ 1 πξνζπάζεηα 
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Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 60 εκ. 

ΓΔΞΙ  27’’  / 4 πξνζπάζεηεο 31’’/ 2 πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  30’’ / 4 πξνζπάζεηεο 33’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Πίλαθαο 17: χγθξηζε απνηειεζκάησλ νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

 

2
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Η. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  10’’ / 3 πξνζπάζεηεο 12’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  15’’ / 4 πξνζπάζεηεο 15’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Πίλαθαο 18: χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

 

2
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Η. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  11’’ / 2 πξνζπάζεηεο 7’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  17’’ / 5 πξνζπάζεηεο 12’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  18’’ / 3 πξνζπάζεηεο 25’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  25’’ / 2 πξνζπάζεηεο 50’’/ 1 πξνζπάζεηα 

Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  18’’  / 4 πξνζπάζεηεο 18’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  32’’ / 2 πξνζπάζεηεο 30’’/ 1 πξνζπάζεηα 
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Γιαγώνια από κάηω απιζηεπά ππορ πάνω δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  27’’ / 4 πξνζπάζεηεο 39’’/ 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  50’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
24’’ (κε βνήζεηα)  

/ 1 πξνζπάζεηα 

Πίλαθαο 19: χγθξηζε απνηειεζκάησλ δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 

2
ορ

 μαθηηήρ: Γ. Η. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (40 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ  

11’’ 6’’ 

20’’ 14’’ 

15’’ 16’’ 

46’’ (ζχλνιν) / 7 πξνζπάζεηεο 36’’ (ζχλνιν) / 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  

13’’ 8’’ 

30’’ 12’’ 

25’’ 11’’ 

68’’ (ζχλνιν) / 2 πξνζπάζεηεο 31’’ (ζχλνιν) / 1 πξνζπάζεηα 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα πάνω (20 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ  

9’’ 11’’ 

18’’ 24’’ 

16’’ 11’’ 

43’’ (ζχλνιν) / 3 πξνζπάζεηεο 46’’ (ζχλνιν) / 1 πξνζπάζεηα 

ΑΡΙΣΔΡΟ  

15’’ 8’’ 

30’’ 16’’ 

20’’ 26’’ 

65’’ (ζχλνιν) / 4 πξνζπάζεηεο 50’’ (ζχλνιν) / 1 πξνζπάζεηα 

Πίλαθαο 20: χγθξηζε απνηειεζκάησλ ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 2νπ καζεηή 
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3
ορ

 μαθηηήρ: Ι. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  10’’ / 6-7 πξνζπάζεηεο 
5’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  14’’ / 3-4 πξνζπάζεηεο 
15’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Οπιζόνηια από απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  15’’ / 6 πξνζπάζεηεο 
20’’ (κε βνήζεηα) / 2 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  22’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
33’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  8’' / 5 πξνζπάζεηεο 
6’’ (κε βνήζεηα) / 2 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  9’’ / 3 πξνζπάζεηεο 
20’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Οπιζόνηια από δεξιά ππορ ηα απιζηεπά 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  15’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
18’’ (κε βνήζεηα) / 4 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  15’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
24’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Πίλαθαο 21: χγθξηζε απνηειεζκάησλ νξηδφληησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 
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3
ορ

 μαθηηήρ: Ι. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Καηακόπςθα από κάηω ππορ ηα πάνω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  12’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
20’’ (κε βνήζεηα) / 4 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  14’’ / 3 πξνζπάζεηεο 
28’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  8’’ / 5 πξνζπάζεηεο 
24’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  10’’ / 6 πξνζπάζεηεο 
35’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

Καηακόπςθα από πάνω ππορ ηα κάηω 40 εκ. 

ΓΔΞΙ  13’’ / 4 πξνζπάζεηεο 
22’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ    

Πίλαθαο 22: χγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 

 

3
ορ

 μαθηηήρ: Ι. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Γιαγώνια από πάνω απιζηεπά ππορ κάηω δεξιά 20 εκ. 

ΓΔΞΙ  13’’ / 6 πξνζπάζεηεο 
22’’ (κε βνήζεηα) / 3 

πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ    

Πίλαθαο 23: χγθξηζε απνηειεζκάησλ δηαγψλησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 
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3
ορ

 μαθηηήρ: Ι. Μ. 

ΥΔΡΙ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΦΤΙΚΟ 

ΣΡΟΠΟ / ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ 

ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ 

ΥΡΟΝΟΙ ΜΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙ / 

ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΠΟΤ 

ΔΚΑΝΔ 

Οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.), καηακόπςθα ππορ ηα κάηω (20 εκ.) 

οπιζόνηια ππορ ηα δεξιά (20 εκ.) 

ΓΔΞΙ  

8’’ 10’’ 

13’’ 5’’ 

12’’ 7’’ 

33’’ (ζχλνιν) / 7-8 

πξνζπάζεηεο 

22’’ (ζχλνιν) 

(κε βνήζεηα) / 2 πξνζπάζεηεο 

ΑΡΙΣΔΡΟ  

12’’ 13’’ 

17’’ 4’’ 

15’’ 7’’ 

44’’ (ζχλνιν) / 4 πξνζπάζεηεο 
24’’ (ζχλνιν) 

(κε βνήζεηα) / 2 πξνζπάζεηεο 

Πίλαθαο 24: χγθξηζε απνηειεζκάησλ ζχλζεησλ θηλήζεσλ ηνπ 3νπ καζεηή 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ ησλ καζεηψλ δηαπηζηψλεηαη φηη ην παηρλίδη κέζσ 

ηεο θάκεξαο Kinect βνήζεζε αξθεηά ηα παηδηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ εηδηθνχο ζεξαπεπηέο, θαζψο 

θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο αζθήζεηο επηρεηξψληαο αξθεηά ιηγφηεξεο 

πξνζπάζεηεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ θαηέβαιιαλ κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν. 

Οη ζπλνιηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ήηαλ ιηγφηεξεο κε ην παηρλίδη θαη 

απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην θαιχηεξν πιαίζην πνπ ηνπο δίλεη ζηηο επηζπκεηέο 

θηλήζεηο, θαζνδεγψληαο ηα ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ. Μέζσ ηνπ 

πιαηζίνπ, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη έηζη 

νινθιεξψλνπλ επθνιφηεξα ηηο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο.  
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Παξαηεξψληαο ηνπο ρξφλνπο ησλ παηδηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ κία πεξίπησζε 

καζεηή (Γ. Μ.) νη ρξφλνη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζηηο 16 αζθήζεηο είλαη κηθξφηεξνη 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηηο θπζηθέο θηλήζεηο, ελψ ζηηο 3 αζθήζεηο είλαη 

κεγαιχηεξνη. Όιεο νη αζθήζεηο έγηλαλ κε ην αξηζηεξφ ρέξη, ην νπνίν είλαη θαη ην 

πξνβιεκαηηθφ.  

ηνλ δεχηεξν καζεηή (Γ. Η.) είλαη πην ηζνξξνπεκέλνη νη ρξφλνη, θαζψο ζε ζχλνιν 

13 αζθήζεσλ κε ην δεμί ρέξη, ζηηο 5 αζθήζεηο θάλεη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα ηηο 

νινθιεξψζεη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ηηο νινθιεξψζεη κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν, ελψ ζηηο 7 ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

κε ην παηρλίδη ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν. ε κία άζθεζε έθαλε ηνλ ίδην 

ρξφλν λα ηελ νινθιεξψζεη θαη κε ην παηρλίδη θαη κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν. Με ην 

αξηζηεξφ ρέξη ζηηο 13 αζθήζεηο πνπ δνθίκαζε κε ην παηρλίδη έθαλε ιηγφηεξν 

ρξφλν ζηηο 7 ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν θαη ζηηο 5 αζθήζεηο έθαλε 

πεξηζζφηεξν. Καη κε ην αξηζηεξφ ρέξη (φπσο ζπλέβε θαη κε ην δεμί) ζε κία 

άζθεζε έθαλε ηνλ ίδην ρξφλν θαη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν. 

ηνλ ηξίην καζεηή (Ι. Μ.) ην παηρλίδη ηνλ δπζθφιεςε πάξα πνιχ, θαζψο δελ 

κπνξνχζε λα νινθιεξψζεη θακία άζθεζε ρσξίο βνήζεηα. πλερψο έθεπγαλ θαη 

ηα δχν ηνπ ρέξηα εθηφο νξίσλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη απφ 

κφλνο ηνπ θακία άζθεζε. Έηζη, θαη έπεηηα απφ βνήζεηα, θαηάθεξε λα 

νινθιεξψζεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη 9 αζθήζεηο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, απφ ηηο νπνίεο 

κφλν ζηηο 3 ν ρξφλνο ήηαλ ιηγφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν θαη ζηηο 

άιιεο 6 ν ρξφλνο ήηαλ κεγαιχηεξνο. Με ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ ρεηξφηεξα, θαζψο κφλν ζε 1 άζθεζε θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη 

γξεγνξφηεξα κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ζε ζχλνιν 7 αζθήζεσλ πνπ δνθίκαζε θαη ζηηο 

ππφινηπεο 6 ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ φηη ήηαλ κε θπζηθφ 

ηξφπν. 

Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ ηξηψλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο 

ησλ αζθήζεσλ δείρλνπλ φηη ζηνλ πξψην καζεηή ην παηρλίδη ηνλ βνήζεζε λα θάλεη 

γξεγνξφηεξα ηελ θίλεζε, ζηνλ δεχηεξν καζεηή νη ρξφλνη ησλ θηλήζεσλ πνπ 

έθαλε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ ηζνξξνπεκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο θηλήζεηο πνπ 

έθαλε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν θαη ζηνλ ηξίην καζεηή έδεημε φηη νη ρξφλνη 
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νινθιήξσζεο ησλ αζθήζεσλ κε ην παηρλίδη ήηαλ αλεβαζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρξφλνπο πνπ έθαλε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν 

πνπ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θαη λα ην ζπλδέζνπκε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ρξφλσλ, είλαη φηη ν καζεηήο, ν νπνίνο έθαλε ηαρχηεξα ηηο αζθήζεηο κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ, έρεη αξθεηά κεγάιε αληίιεςε, ν δεχηεξνο καζεηήο, ηνπ νπνίνπ νη 

ρξφλνη ήηαλ ηζνξξνπεκέλνη, έρεη κέηξηα θαη ν ηξίηνο, ν νπνίνο θαζπζηέξεζε λα 

νινθιεξψζεη ηηο αζθήζεηο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, έρεη ηδηαίηεξα ρακειή αληίιεςε 

θαη λνεκνζχλε. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην παηρλίδη κε ηελ θάκεξα Kinect 

βνεζάεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά πνπ έρνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο αιιά έρνπλ 

απμεκέλε αληίιεςε θαη λνεκνζχλε, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ εθηφο απφ 

θηλεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ θαη λνεηηθά πξνβιήκαηα. 

ε απηφ ην ζεκείν, φκσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν ρξφλνο δελ αληηπξνζσπεχεη 

πνιχ θαιά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ, 

θαζψο κπνξεί ην παηδί λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη ηηο θηλήζεηο ζσζηά αιιά 

κε πην αξγφ ξπζκφ. Δίλαη πξνηηκφηεξε ε νξζφηεηα ηεο άζθεζεο-θίλεζεο παξά ν 

κηθξφο ρξφλνο (κεγάιε ηαρχηεηα θίλεζεο) νινθιήξσζήο ηεο θαζψο κπνξεί έλα 

παηδί λα θάλεη δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ζην ίδην κήθνο θαη λα είλαη ζσζηέο νη 

θηλήζεηο θαη απηφ ιφγσ έιιεηςεο ζπγθέληξσζεο, άγρνπο, θνχξαζεο ή αδηαζεζίαο. 

Γεληθά ν ρξφλνο είλαη θάηη ζρεηηθφ θαη εμαξηάηαη, φπσο θαη ε απφδνζε ηνπ 

παηδηνχ, απφ ηελ ςπρηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

αξθεηά απφ πξνζπάζεηα ζε πξνζπάζεηα, αθφκα θαη κε ην ίδην κήθνο ηεο ίδηαο 

άζθεζεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην παηδί ηελ δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Οπφηε πξέπεη λα δίλεηε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νξζφηεηα ηεο 

θίλεζεο πνπ θάλεη ην παηδί, παξά ζηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο, θαζψο 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Παξφια απηά ν ρξφλνο απνηειεί 

έλα ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ παηδηνχ θαη 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, είηε απηέο γίλνληαη 

κε θπζηθφ ηξφπν είηε κέζσ ησλ παηρληδηψλ θαη ηεο θάκεξαο Kinect.  

Σέινο, ε δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ κέζσ 

ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ πνιχ πην επράξηζηε θαη ζέιαλε λα ζπλερίδνπλ παξά ηελ 

θνχξαζε πνπ εκθαλίδνληαλ έπεηηα απφ θάπνηεο πξνζπάζεηέο ηνπο. ηηο 
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αληίζηνηρεο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν, χζηεξα απφ 3-4 

πξνζπάζεηεο θνπξάδνληαλ θαη ζέιαλε λα θάλνπλ δηάιεηκκα.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ κέζα 

απφ ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηα 3 παηδηά, φζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ην παηρλίδη κε ηελ θάκεξα Kinect ζηα παηδηά κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηα νθέιε θαη ηελ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

ζεξαπεπηέο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα επηηπρεκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

ζπλεδξίεο: 

1. Με ην παηρλίδη κέζσ ηεο θάκεξαο Kinect απνθηάεη έλα πιαίζην ε θίλεζε θαη 

απηφ θαζνδεγεί θαη βνεζάεη ην παηδί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο κε 

ζσζηφ ηξφπν, θαζψο βιέπεη ηα φξηα θαη θηλείηαη αλάκεζα ζε απηά. Απηφ 

κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο, θαζψο ην 

παηδί επηθεληξψλεηαη ζην παηρλίδη θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ην παηρλίδη, θαζπζηεξεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο.  

2. Μέζσ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παηρληδηνχ, ε επηζπκεηή θίλεζε είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλήο θαη αξθεηά ζηνρεπκέλε κε αξρή θαη ηέινο, κε απνηέιεζκα λα ηελ 

αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ην παηδί ζε ζρέζε κε φηαλ ηελ θάλεη κε θπζηθφ 

ηξφπν θαη κπνξεί λα θαηαιάβεη ην πσο πξέπεη λα γίλεη ε άζθεζε ρσξίο λα ηνπ 

εμεγήζνπλ πνιιά πξάγκαηα. Έηζη, «δνπιεχεηαη» θαη αλαπηχζζεηαη θαη ε 

αληίιεςή ηνπ, εθηφο ησλ θηλεηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Η θαιχηεξε αληίιεςε 

ηεο άζθεζεο, φκσο, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα παξαζχξεη ην παηδί θαη λα ην 

νδεγήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, 

ράλνληαο ζε ζηαζεξφηεηα ζηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ.  

3. Ο ζεξαπεπηήο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα ζρεδηάδεη αζθήζεηο κε ηηο 

αθξηβείο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα δνπιεχεη ην παηδί θαη ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα 

επαλαιακβάλεη φζεο θνξέο ζέιεη ζην ζπίηη ηνπ ή νπνηαδήπνηε ψξα ζέιεη 

ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ ζεξαπεπηή. Απηφ πξνυπνζέηεη ηηο αθξηβείο 

νδεγίεο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηήξεζεο απζηεξνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ 

απφ ην παηδί γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο θάκεξαο Kinect.  
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4. Με ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect γίλεηαη πνιχ πην επράξηζηε ε ζπλεδξία 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ. 

5. Δπίζεο, βνεζάεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ κε 

ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη εζηίαζε ηνπ καηηνχ ηνπ. 

6. Με ην παηρλίδη ην παηδί απνθηάεη θίλεηξν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε, θαζψο «μερλάεη» φηη θάλεη ζεξαπεπηηθή άζθεζε 

θαη επηθεληξψλεηαη ζην παηρλίδη, ραιαξψλνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηηο 

αζθήζεηο κε πην ραιαξφ ηξφπν, ρσξίο λα ζθίγγεηαη απηφο θαη νη κχεο ηνπ 

καδί, θάηη πνπ κπνξεί λα απνθέξεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

7. Με ην παηρλίδη θαη ηελ θάκεξα Kinect κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θίλεζε 

πνπ δελ έρεη δνθηκάζεη λα θάλεη κε θπζηθφ ηξφπν (φπσο π.ρ. δηαδξνκή 

κεγαιχηεξνπ κήθνπο), θαζψο ην παηδί παξαζχξεηαη κε ην παηρλίδη θαη ζα 

ζέιεη λα ην ηειεηψζεη, πξνζπαζψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν λα θηάζεη ζην 

ηέινο, ζε αληίζεζε κε ηνλ θπζηθφ ηξφπν πνπ κπνξεί λα κελ πηζηεχεη φηη 

κπνξεί λα ηελ νινθιεξψζεη, βάδνληαο αζπλείδεηα «θξέλν» ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ. 

8. Μπνξεί λα θξαηάεη ν ζεξαπεπηήο πην εχθνια ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ ησλ 

ζπλεδξηψλ, αθνχ απνζεθεχνληαη θαηεπζείαλ νη θηλήζεηο ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα γξάθεη 

ζεκεηψζεηο, παξά κφλν ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο. Δπίζεο, νη 

αλαθνξέο πξνφδνπ είλαη πην εχρξεζηεο θαη νη θαηαγεγξακκέλεο θηλήζεηο 

έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ψζηε λα μέξεη ν ζεξαπεπηήο αθξηβψο ηελ θίλεζε 

πνπ έθαλε ν καζεηήο θαη λα βγάδεη θαιχηεξα θαη πην αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

9. Η θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ κε ην παηρλίδη γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν 

ελψ κε ηελ θπζηθή θίλεζε είλαη ππνθεηκεληθή θαη γίλεηαη κφλν κε 

πεξηγξαθηθφ ηξφπν θαη κε έγγξαθεο παξαηεξήζεηο.  

10. Οιφθιεξε ε θίλεζε ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζσ ηνπ replay 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, νπφηε θαίλεηαη αλαιπηηθά ε πνξεία ηεο θίλεζεο φπνηε 

ην ζειήζεη ν ζεξαπεπηήο θαη κπνξεί λα ην δεη φζεο θνξέο ζέιεη. Με ηνλ 

θπζηθφ ηξφπν ε πξαγκαηνπνηεζείζα θίλεζε δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί, άξα 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 
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5.4. Γπζθνιίεο θαη αδπλακίεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 

Η βαζηθφηεξε δπζθνιία πνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί, ήηαλ ηα πνιχ 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα, θαζψο ε ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε έπξεπε λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σν παηρλίδη 

ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρή κε ζηφρν ηνπο 3 καζεηέο θαη 

έπξεπε λα νινθιεξσζεί θαη λα γίλεη θαη ε αμηνιφγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Έηζη, νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ήηαλ πνιχ κεγάινη θαη απηφ είρε 

ζαλ ζπλέπεηα ηελ κηθξή ρξνληθά εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ ζηνπο καζεηέο. 

Δπίζεο, φιε ε παξέκβαζε έγηλε ζε ειιεληθφ εηδηθφ ζρνιείν θαη εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαζαξία απφ άιινπο 

καζεηέο, θνχξαζεο καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε απφ ηα ππφινηπα 

καζήκαηα, απνπζίεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν ιφγσ ηψζεσλ θαη γεληθά 

ππήξραλ αξθεηνί εμσγελείο παξάγνληεο απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ζηφρν ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.  

Σέινο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έιαβε ρψξα ε παξέκβαζε δελ 

ππήξραλ βαζηθά εξγαιεία πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο θάκεξαο, φπσο γσληφκεηξν γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ησλ γσληψλ 

απφθιηζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ ρεξηψλ ησλ καζεηψλ κε ην ζψκα ηνπο ή 

πξνηδέθηνξα γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζε κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο. Έηζη, νη κεηξήζεηο ησλ γσληψλ απφθιηζεο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ρεξηψλ 

ησλ καζεηψλ κε ην ζψκα ηνπο έγηλαλ πξνζεγγηζηηθά, κεηψλνληαο ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεηξήζεσλ θαη ε πξνβνιή ηνπ παηρληδηνχ έγηλε απφ ηελ νζφλε θνξεηνχ 

ππνινγηζηή.   

5.5. Μειινληηθέο επεθηάζεηο  

Μία ζεκαληηθή κειινληηθή επέθηαζε ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε αχμεζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, εκπινπηίδνληάο ην κε κεγαιχηεξε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ θηλήζεσλ, 

δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε εμάζθεζε. ην ζπγθεθξηκέλν 
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παηρλίδη θαη ιφγσ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππήξραλ, ζεσξήζεθε θαιχηεξν 

λα ππάξρνπλ κφλν νη βαζηθέο θηλήζεηο (νξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο θαη δηαγψληεο) 

ζε δηαθνξεηηθά κήθε, αιιά θαη 2 αζθήζεηο κε ζχλζεηεο θηλήζεηο. Θα κπνξνχζε, 

φκσο, λα πεξηιακβάλεη θαη θπθιηθέο θηλήζεηο ή ζχλζεηεο θηλήζεηο κε κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα ή λα ππάξρνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηελ πνξεία ηεο θίλεζεο ησλ 

ρξεζηψλ γηα λα εμαζθνχληαη ζην ζηακάηεκα θαη ηελ επαλέλαξμε ηεο θίλεζήο 

ηνπο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα απνθφπηεηαη ε δηαδξνκή γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα, 

γηα λα ζηακαηήζεη ηελ θίλεζή ηνπ ν ρξήζηεο, κέρξη λα μαλαεκθαληζηεί ην 

θνκκάηη πνπ απνθφπεθε θαη λα ηελ ζπλερίζεη κέρξη λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε. 

Γειαδή ζα ιεηηνπξγνχζε ζαλ κία γέθπξα πνπ ζα άλνηγε θαη ζα έπξεπε ν ρξήζηεο 

λα θάλεη κία ζηάζε θαη λα πεξηκέλεη κέρξη λα θιείζεη γηα λα ζπλερίζεη ηελ θίλεζή 

ηνπ. Απηφ ζα βνεζνχζε πάξα πνιχ ηα παηδηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αζθήζεσλ κε πην πξνζεθηηθφ ηξφπν, θαζψο παξαηεξήζεθε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ε αλεμέιεγθηε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ, ρσξίο λα έρεη ν καζεηήο ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ ησλ «γεθπξψλ», 

πνπ ζα εκπφδηδε ηελ θίλεζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ζα 

εμαξηηφηαλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή, φπσο επίζεο θαη ν ρξφλνο ηνπ κελχκαηνο 

πξνεηδνπνίεζεο πνπ ζα έδεηρλε ζηνλ καζεηή ην ηπραίν ζεκείν πνπ ζα απνθνπεί ε 

δηαδξνκή γηα 2-3 δεπηεξφιεπηα.    

Δπίζεο, άιιε κία βειηίσζε πνπ ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε θπξίσο πξνο ηνπο 

ζεξαπεπηέο, ζα ήηαλ ε αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο φινπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ ρξήζηε, γηα 

λα βιέπνπλ νη ζεξαπεπηέο φιε ηελ θίλεζε πνπ θάλνπλ ηα παηδηά φηαλ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην παηρλίδη, ρσξίο ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία. Έηζη, δελ ζα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ιαλζαζκέλα ηελ ζεξαπεπηηθή άζθεζε, 

ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ ζεξαπεπηή. Με απηήλ ηελ ιεηηνπξγία ν 

ζεξαπεπηήο απνθηάεη κία επηπιένλ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κία θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε αλαθνξά πξνφδνπ. 

Άιιε κία βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ζην παηρλίδη είλαη ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ επηρεηξνχλ νη ρξήζηεο, αθφκα θαη απηψλ 

πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ. ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, νη πνξείεο 
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πνπ θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηελ αλαθνξά πξνφδνπ ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη κφλν φζεο έρνπλ θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαδξνκήο, ελψ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ έθηαζαλ ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο δελ 

απνζεθεχνληαη.  

Αθφκα κία ρξήζηκε επέθηαζε ηνπ παηρληδηνχ, ε νπνία ζα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκε 

πξνο ηνπο ζεξαπεπηέο, είλαη ε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε φισλ ή θάπνησλ εθ ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο ζε κία ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε, γηα ηελ θαιχηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν θαη 

ηελ βειηίσζή ηνπ. Να κπνξεί, δειαδή, ν ζεξαπεπηήο λα επηιέγεη ηηο πνξείεο πνπ 

έθαλε ν ρξήζηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε θαη ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, 

γηα λα ηηο πξνβάιεη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηελ κία πνξεία πάλσ ζηελ άιιε, γηα λα 

δηαθξίλεη θαιχηεξα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.  

Σέινο, άιιε κία ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ ζα είρε πνιιά πξαθηηθά νθέιε είλαη ν 

νξηζκφο ηνπ εχξνπο αλίρλεπζεο ηεο θάκεξαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ εχξνπο 

θίλεζεο ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο θηλήζεηο λα γίλεηαη 

δπλακηθά απφ ηνλ ζεξαπεπηή ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ πξαθηηθά ζα 

βνεζνχζε πάξα πνιχ ηνλ ζεξαπεπηή λα έρεη ζε ζηαζεξφ ζεκείν ηελ θάκεξα 

Kinect ζε φιεο ηηο αζθήζεηο θαη ζε φια ηα παηδηά θαη λα αιιάδεη δπλακηθά θάζε 

θνξά ην εχξνο αλίρλεπζεο ηεο θάκεξαο, επηιέγνληαο ν ίδηνο ηα αλψηαηα άθξα. 

Απηφ δηαπηζηψζεθε ηδηαίηεξα ζηνλ καζεηή Γ.Μ. πνπ πξαγκαηνπνίεζε φξζηνο ηηο 

αζθήζεηο, ελψ νη άιινη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αζθήζεηο θαζηζκέλνη ζην 

αλαπεξηθφ ηνπο ακαμίδην, κε απνηέιεζκα ηελ ζπρλή αιιαγή ζέζεο ηεο θάκεξαο.  
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