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Εργονομικοί Παράγοντες που επηρεάζουν
τη Γραφή και Εργοθεραπευτικές Προσαρμογές
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Εργοθεραπεύτρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά εμφανίζουν δυσκολίες στη
γραφή και το γεγονός αυτό αποτελεί πολλές φορές την κύρια και πρωταρχική
2,7,19
παραπομπή τους στον Εργοθεραπευτή . Συνεπώς, πολλοί Εργοθεραπευτές
ασχολούνται όλο και περισσότερο με τη μελέτη και την αποκατάσταση των
προβλημάτων γραφής. Η γραφή είναι μια πολυπαραγοντική δραστηριότητα,
της οποίας η ανάπτυξη και η ομαλή εξέλιξη επηρεάζεται και εξαρτάται από
μια πληθώρα συνισταμένων. Στο παρόν άρθρο δε θα αναφερθούμε σε όλους
αυτούς τους παράγοντες που συνδέονται με τη γραφή, αλλά θα περιοριστούμε
στους εργονομικούς παράγοντες (ergonomic factors) και τις αντισταθμιστικές
τεχνικές (compensatory strategies) - όπως είναι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του περιβάλλοντος (environmental modifications) – που μπορεί να
πραγματοποιήσει ο Εργοθεραπευτής για να ευοδώσει τη γραφή.
Λέξεις κλειδιά: γραφή, παιδί, Εργοθεραπεία, εργονομικοί παράγοντες
(ergonomic factors), βιοκινητική προσέγγιση (biomechanical approach),
αντισταθμιστικές και προσαρμοστικές τεχνικές (compensatory and adaptation techniques), παρέμβαση στα περιβάλλοντα-πλαίσια εκτέλεσης του
μαθητή (student’s context).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γραφή είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που αποκτούν, αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν τα παιδιά καθόλη τη διάρκεια των σχολικών
τους χρόνων, κατά την εκτέλεση του ρόλου τους ως μαθητές. Περίπου το
10% με 20% των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν προβλήματα στη γραφή
(έρευνα στις Η.Π.Α.). Όταν οι γραφοκινητικές δεξιότητες είναι ανεπαρκείς, τα
παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με μια πληθώρα δυσμενών συνεπειών, τόσο στην
ακαδημαϊκή τους επίδοση όσο και στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η επιτυχής συμμετοχή τους στα σχολικά, καθημερινά
τους έργα. Πολλά από αυτά τα παιδιά παραπέμπονται σε Εργοθεραπευτές
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Εικόνα 1. Lisa A. Kurtz, 2003.

Εικόνα 2. Colangelo 1993.

οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πληθώρα
διαφορετικών μοντέλων αποκατάστασης. Παρακάτω θα
αναφερθούμε στο Βιοκινητικό Μοντέλο (ή Προσέγγιση
ή Πλαίσιο Αναφοράς) με βάση το οποίο γίνονται οι
κατάλληλες περιβαλλοντικές προσαρμογές16.
Η γραφή είναι μία πολύπλοκη σχολική δραστηριότητα
που απαιτεί τη σύνθεση και ολοκλήρωση των οπτικών,
κινητικών, αισθητηριακών και αντιληπτικών καναλιών2,3.
Οι Amundson και Weil δήλωσαν ότι: «Ο Εργοθεραπευτής
είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση κινητικών, αισθητηριακών, γνωστικών, ακόμα και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που μπορεί να παρεμβαίνουν αρνητικά στην ομαλή
εξέλιξη της γραφής και για την επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων στρατηγικών ώστε να ξεπεραστούν ή έστω
να μειωθούν αυτές οι δυσκολίες»19.

όρων: εύρος κίνησης, δύναμη και αντοχή. Στα παιδιά
με δυσκολίες στη γραφή η βιοκινητική προσέγγιση επικεντρώνεται κυρίως σε παράγοντες εργονομικούς, όπως
η καθιστή στάση, η θέση του χαρτιού, η σύλληψη του
μολυβιού, τα εργαλεία γραφής, οι τύποι των χαρτιών
για τη γραφή και σε ειδικές ασκήσεις για τη βελτίωση
της μυϊκής δύναμης και αντοχής2,3,5,10,12.
Αντισταθμιστικές τεχνικές περιλαμβάνουν ειδικές προσαρμοστικές συσκευές, διαβάθμιση των δραστηριοτήτων
και περιβαλλοντικές τροποποιήσεις, με σκοπό τη βελτίωση
της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δυνατότητες του παιδιού
και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις μαθησιακές
του υποχρεώσεις. Οι εργονομικές διευθετήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι ζωτικής σημασίας για
το παιδί με δυσκολίες στη γραφή, γιατί ευοδώνουν τη
μέγιστη λειτουργικότητα. Οι διευθετήσεις αυτές αφορούν
τη σωστή στάση του σώματος και τη σωστή τοποθέτηση
του μαθητή για τη σχολική εργασία1,2,3,5,12.
Αναλυτικότερα:
• Η καθιστή θέση (sitting posture). Αν και η όρθια
στάση και η πρηνής θέση μπορεί να χρησιμοποιηθούν
ως εναλλακτικές θέσεις γραφής, οι μαθητές περνούν την
περισσότερη ώρα της σχολικής ημέρας καθισμένοι στο
θρανίο. Για το λόγο αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε άμεσα
στην καθιστή θέση του μαθητή όταν είναι στην τάξη. Η
Benbow προτείνει ότι ο μαθητής πρέπει να κάθεται με τα
πόδια σταθερά και αμετακίνητα στο πάτωμα (σπονδυλική
στήλη - ισχία στις 90ο, άρθρωση του γόνατος και ποδο-

- Εργονομικοί Παράγοντες στη Γραφή
(Ergonomic Factors) και η Βιοκινητική
Προσέγγιση (Biomechanical Approach) ή το
Βιοκινητικό Πλαίσιο Αναφοράς (Biomechanical
Frame of Reference)
Η θέση για τη γραφή, η κινητικότητα και η σταθερότητα
των άνω άκρων, ο τρόπος σύλληψης των εργαλείων γραφής, η θέση και η ποιότητα του χαρτιού και ο τύπος των
εργαλείων γραφής είναι οι εργονομικοί παράγοντες που
εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα2,3,5,8.
H Βιοκινητική προσέγγιση ασχολείται με την επίδοση
της εκτέλεσης του έργου, κυρίως από τη σκοπιά των
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Εικόνα 3. Hackett 2003.
Εικόνα 5. Alston & Taylor, 1985.

Εικόνα 4. Hackett 2003.

Εικόνα 6. Cavey, 2000.

κνημική επίσης στις 90ο) παρέχοντας, έτσι, στήριξη στις
μετακινήσεις βάρους και στις ρυθμίσεις της στάσης του
σώματος καθώς γράφει. Η επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει
να είναι 5 εκ. πάνω από τους λυγισμένους αγκώνες όταν
κάθεται στην καρέκλα. Σε αυτή τη θέση το παιδί μπορεί
να έχει συμμετρία και σταθερότητα καθώς εκτελεί γραπτή
εργασία (εικόνα 1).
Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να προτείνει τροποποίηση
στα ύψη των θρανίων και των καθισμάτων ώστε να παρέχεται η απαραίτητη στήριξη και να διευθετήσει τον τρόπο
και τον τόπο όπου πρέπει να κάθεται ο μαθητής. Μια
προσαρμογή που βοηθά τη σταθερότητα του κορμού, τη
σωστή στάση της κεφαλής και σταθεροποιεί τα αντιβράχια
είναι η αύξηση της γωνίας της επιφάνειας γραφής. Από
το οριζόντιο, δηλαδή, επίπεδο δημιουργείται μια γωνία
30-40 το πολύ μοιρών. Αυτή η προσαρμογή, εκτός από
το ότι εμποδίζει ένα καμπτικό πρότυπο, φέρνει, επίσης,
το οπτικό ερέθισμα πιο κοντά στο οπτικό επίπεδο του
παιδιού και συμβάλλει στην εστίαση της προσοχής (ει1,2,3,5,9
.
κόνες 2, 3, 4)
Η θέση του χαρτιού για τη γραπτή εργασία περιλαμβάνεται, επίσης, στις απαραίτητες διευθετήσεις. Η θέση
του χαρτιού πρέπει να είναι πλάγια στο γραφείο έτσι
ώστε να είναι παράλληλη με τον πήχη του χεριού που
χρησιμοποιεί το παιδί για να γράψει. Αυτή η γωνία του
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χαρτιού επιτρέπει στο μαθητή να βλέπει τι γράφει και
αποτρέπει τη διακοπή του γραψίματος. Οι δεξιόχειρες
μαθητές πρέπει να πλαγιάζουν την κορυφή του χαρτιού
25-30 μοίρες αριστερά, με το χαρτί ακριβώς δεξιά από τη
μέση γραμμή του σώματος. Αντιθέτως, για τους αριστερόχειρες, μια κλίση 25-30 μοιρών δεξιά και τοποθέτηση
του χαρτιού αριστερά της μέσης γραμμής του σώματος
είναι απαραίτητη (εικόνα 5). Για τον αριστερόχειρα μαθητή που έχει σύλληψη του μολυβιού με κάμψη του
καρπού (σαν γάντζο), η οποία μειώνει τις πλευρικές
κινήσεις του καρπού, είναι κατάλληλη η πλάγια κλίση
του χαρτιού προς τα αριστερά όπως κάνουν οι δεξιόχειρες
1,2,3,4,13
.
μαθητές
Η σύλληψη του μολυβιού είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας για τη σωστή εκτέλεση των γραπτών εργασιών
και είναι ένα κομμάτι όπου ο Eργοθεραπευτής μπορεί
να επέμβει. Η Benbow όρισε την ιδανική σύλληψη του
μολυβιού ως μια δυναμική τριποδική σύλληψη με έναν
ανοιχτό χώρο μέσα στην παλάμη. Αυτός ο ανοιχτός χώρος
σε συνδυασμό με τα κερκιδικά δάχτυλα επιτρέπει στον
αντίχειρα, το δείκτn και το μέσο να έχουν μεγαλύτερη
κάμψη, έκταση και κυκλική κίνηση με ένα μολύβι κατά
τη διάρκεια του γραψίματος. Παραλλαγές της σύλληψης
υπάρχουν με κάποιες λαβές να κάνουν το γράψιμο πιο
δύσκολο και λιγότερο λειτουργικό (εικόνα 6).
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Εικόνα 7. Kurtz 2003.

Όταν, λοιπόν, η σύλληψη του μολυβιού επηρεάζει
αρνητικά την εκτέλεση των γραπτών εργασιών, τότε
ο Εργοθεραπευτής μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο
σύλληψης χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο, όπως μια
ειδική πιάστρα μολυβιού.
Συνήθως, παρεμβαίνουμε και σε ανώριμες συλλήψεις
των εργαλείων γραφής ακόμη και όταν το αποτέλεσμα
της γραφής είναι καλό και αυτό διότι τις περισσότερες
φορές επηρεάζεται αρνητικά η ταχύτητα (δηλαδή τα παιδιά αυτά γράφουν πιο αργά ή στο μέλλον –όπου και οι
απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες- θα γράφουν πιο αργά)
ή η προσπάθεια που καταβάλλεται από τα παιδιά (τώρα
ή στο μέλλον) είναι υπερβολικά μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη, με συνέπεια την κόπωση, την εξάντληση και
την απογοήτευση. Ειδικές πιάστρες, δακτυλίδια, ακόμα και
νάρθηκες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή άλλες τεχνικές,
όπως η σύλληψη ενός μικρού αντικειμένου π.χ. μικρό
κομματάκι πλαστελίνης ή γόμες με τα ωλένια δάκτυλα, η
οποία προάγει μια ωριμότερη σύλληψη του μολυβιού από
τα κερκιδικά δάκτυλα. Άλλα εργαλεία που υποστηρίζουν
τη γραφή είναι τα μολύβια με επιπρόσθετο βάρος (υπάρχουν στο εμπόριο) που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις
αχνής γραφής και τρέμουλου και ειδικά βραχιόλια για
2,3,4
καλύτερη σταθεροποίηση του μολυβιού .
• Εργαλεία γραφής. Ο τύπος των εργαλείων γραφής
που χρησιμοποιεί ένας μαθητής για να γράψει μπορεί να
παίξει τόσο θετικό όσο και αρνητικό ρόλο στο αποτέλεσμα
της γραφής. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επιλογές ανάμεσα σε μια πληθώρα διαφορετικών υλικών για γραφή

όπως: κιμωλία, ειδικά στυλό με φως, με δόνηση ή με
βάρος, δακτυλομπογιές, νερομπογιές, παστέλ, τζελ για
τα μαλλιά, μαρκαδόροι κ.ά.
• Επιφάνειες γραφής. Μια πληθώρα διαφορετικών χαρτιών γραφής πρέπει να είναι διαθέσιμα στα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Χαρτιά χοντρά ή λεπτά, ματ ή γυαλιστερά,
χρωματιστά, με γραμμές ή χωρίς γραμμές, με περιθώρια ή
όχι, με τετραγωνάκια, με διακριτές γραμμές για τη σωστή
τοποθέτηση των γραμμάτων (π.χ. τετραχάρακο τετράδιο).
Ο Εργοθεραπευτής και ο Παιδαγωγός πρέπει να παρέχουν
στο μαθητή τη δυνατότητα να πειραματιστεί με διαφόρων
ειδών χαρτιά γραφής μέχρι να ανακαλύψει αυτό που του
προσφέρει τη μέγιστη βοήθεια. Οι περισσότερες έρευνες
επιβεβαιώνουν ότι το χαρτί με τις γραμμές βελτιώνει
την επίδοση των παιδιών στη γραφή σε σύγκριση με τη
χρήση χαρτιού χωρίς γραμμές.
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες
επιφάνειες γραφής όπως πίνακας κιμωλίας, γραφή με το
δάκτυλο σε άμμο, πάνω σε καθρέφτη με αφρό ξυρίσματος.
Η γραφή σε κάθετο επίπεδο (εικόνα 7) (π.χ. στον τοίχο)
προάγει την ενδυνάμωση και τη σταθερότητα του ώμου
και του καρπού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας ξοδεύουν το 31% ως και
το 60% της ακαδημαϊκής τους ημέρας πραγματοποιώντας
δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας μέσα στις οποίες
κυρίαρχη θέση κατέχει η γραφή11. Από τα μεγαλύτερα
παιδιά αναμένεται να μπορούν χρησιμοποιήσουν τη
γραφή και σε άλλους τομείς της ζωής τους, όπως στο
σπίτι, για να σημειώσουν για παράδειγμα ένα τηλεφωνικό
μήνυμα, για να καταγράψουν δουλειές του σπιτιού, για
να αλληλογραφήσουν με ένα φιλικό πρόσωπο κ.ά.19.
Συμπεραίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γραφή
σε όλη, τελικά, τη ζωή των παιδιών και πόσο αρνητικό
αντίκτυπο μπορεί να έχουν τα προβλήματα γραφής σε
πολλά καθημερινά έργα τους.
Ο Εργοθεραπευτής οφείλει να παρέμβει σε όλα εκείνα
τα στοιχεία που δυσχεραίνουν την ομαλή πρόοδο της γραφής. Ακόμη και σε πολύ σοβαρά προβλήματα μπορεί να
προτείνει λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας που πολλές
φορές μπορεί να αποδειχτούν και σωτήριες. Κλείνοντας,
οφείλουμε να αναφερθούμε στα επιτεύγματα της υψηλής
τεχνολογίας (high tech tools) που μπορούν να βοηθούν
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παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες γραφής. Στην πρώτη
γραμμή βρίσκονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι
προσφέρουν μια ποικιλία βοηθητικών προγραμμάτων
όπως: επεξεργαστές κειμένων, προγράμματα με πρόβλεψη
λέξεων (π.χ. πατώντας το 1ο γράμμα σου δείχνουν πιθανές
λέξεις και συνώνυμά τους), προγράμματα που διορθώνουν ορθογραφικά λάθη, προγράμματα ηχογράφησης
και ηλεκτρονικούς λογογράφους και ειδικά περιφερικά
συστήματα όπως: μεγάλα πληκτρολόγια, ειδικά ποντίκια,
οθόνες αφής κ.ά.4,7,13,16.
ABSTRACT
Xirou P.
In recent years, the number of children with writing
difficulties is rising and this fact is the main and initial
cause of their reference to the Ergotherapist2,7,19. As
so, many Ergotherapists are occupied more and more
with the study and rehabilitation of writing difficulties.
Writing is a multi-factorial activity, which’s development
and natural evolution is affected by and depends on a
majority of factors. In the present article we will not
refer to all these factors that are related to writing but
we will focus on the ergonomic factors and the compensatory strategies - such as certain environmental
modifications that the Ergotherapist can accomplish
to help the writing procedure.
Key words: writing, child, Ergotherapy, ergonomic
factors, biomechanical approach, compensatory and adaptation techniques, environmental modifications.
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