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η επίλυση προβλημάτων, η μνήμη εργασίας, η γνωστική ευελιξία, η 
ανασταλτική λειτουργία

Επιτελικές Δεξιότητες

Μαθηματικά και Γλώσσα
Ακαδημαϊκές Δεξιότητες

Πρώτη σχολική ηλικία

Οπτικο-κινητικός συντονισμός, συνδυαστικές κινήσεις, στατική θέση, η βάδιση, το 
τρέξιμο και το κάθισμα με σωστή ευθυγράμμιση

Δεξιότητες Αδρής Κινητικότητας 



“What if I told you there was something that you can do 
right now that would have an immediate, positive 
benefit for your brain?” Neuroscientist and NYU 
professor Dr. Wendy Suzuki
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Παράδειγμα προγραφικών ασκήσεων
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Παράδειγμα ασκήσεων για αριθμούς & πράξεις
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Παράδειγμα ασκήσεων για φωνήματα
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Παράδειγμα ασκήσεων για σχήματα



8

Όλα κάπως ξεκινούν …



Ειδικά Σχεδιασμένα Προσωποποιημένα  Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

9
Κινησιολογικές Ασκήσεις

Μαθησιακές Μέθοδοι



Βασική τεχνολογία
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Η κάμερα Microsoft Kinect sensor 
ανιχνεύει και καταγράφει τις 

κινήσεις ενός χρήστη βάσει της 
ανατομίας του



Embodied Interaction 
Active Education 

Game-based Learning

R. Gage, "Excuse me, you're cramping my style: kinesthetics for the classroom," The English Journal, vol. 84, no. 8, pp. 52-55, 1995.
Hui-mei Justina Hsu, December 2011, The Potential of Kinect in Education, Member, IACSIT, International Journal of Information and Education Technology, Vol. 
1, No. 5

«Τα άτομα μαθαίνουν καλύτερα όταν 
φυσικά εμπλέκονται σε αυτό που 
μελετούν».



Active schools- More 
school programs and 
opportunities to add 
more physical activity 
into a school day.



https://www.youtube.com/kinems

https://www.youtube.com/kinems


Έλεγχος των ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων 
από τον εκπαιδευτικό 
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Παράδειγμα άσκησης ισορροπίας με το Lexis game
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36 Παιχνίδια για Πολλαπλές Δεξιότητες
Motor & Sensory Skills Cognitive Skills Academic Objectives

Fine Motors Visual/ Auditory 
Processing

Motor 
Planning

Executive
Functioning*

Higher Order 
Thinking (HOTS)

Math Literacy



Κύρια καινοτομικά χαρακτηριστικά
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Συνδυασμός Κίνησης και 
Μάθησης

Προσαρμόσιμα 
Διαδραστικά Εκπαιδευτικά 

Παιχνίδια
(Γλώσσες: GR, EN, ES)

Αναλυτικές εκθέσεις προόδου σε 
μαθησιακά και κινησιολογικούς τομείς 
ενδιαφέροντος
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Μία ματιά στα γραφικά…
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Συνδυάζοντας άσκησης Οπτικής Αντίληψης με Κινητική Άσκηση
στο Space Motif game

TVPS-3
VISUAL SEQUENTIAL MEMORY
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Παράδειγμα Beery VMI test με το Walks game
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Παράδειγμα άσκησης ισορροπίας με το Lexis game
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Παράδειγμα άσκησης ισορροπίας με το Lexis game



Videos για την πλατφόρμα

23

Kinems youtube channel: https://www.youtube.com/kinems

https://www.youtube.com/kinems


Goal-driven design
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Let’s find the CVC goal in ELA (Constant-Vowel-
Constant)
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Found it? Click “Add Lexis” and you are ready 
to play!
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Personalization without changing the goal
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Kinems Reports: Get the mastery level
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Progress report



Διακρίσεις
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Netherlands, EU
Massachusetts, USA 

Poland, EU

Greece, EU

Partnerships



20 παιδιά ηλικίας 6-11 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, Δυσλεξία,  Δυσπραξία, ΔΕΠ-Υ
6 εβδομάδες παρέμβασης αξιοποίησης των παιχνιδιών 
συμπληρωματικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πιλοτικές μελέτες στην Ελλάδα, 2015
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Pre- and post-test measurements

ΔΕΠΥ

Νοσοκομείο Παίδων 

Αγλαΐα Κυριακού

Στατιστικά σημαντική βελτίωση 
της νοημοσύνης ροής

Ειδικές Εκπ. 
Ανάγκες

Βελτίωση σε επιτελικές 
& γνωστικές δεξιότητες

13 παιδιά ηλικίας 6-10
Δεν υπήρχαν διακοπές, αρνήσεις ή πρόωρη εγκατάλειψη 
από κανένα παιδί στις 11 συνεδρίες. 

Δύο (2) Δημοτικά σχολεία  

στην Αττική με τη έγκριση 
του Υπ. Παιδείας



Αποτελέσματα 
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Στατιστικά σημαντική βελτίωση γνωστικών διεργασιών και επιτελικών δεξιοτήτων

Μαθησιακοί Στόχοι
Επίδραση

(Effect Size)

Ανάκληση Αριθμών
Large

Μαθηματικοί Υπολογισμοί Large

Συμπερασματική σκέψη Large

Ανάκληση Λέξεων Medium



4 Δημοτικά σχολεία Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Εκπαίδευσης παιδιών 
στο φάσμα του αυτισμού, Αιγάλεω
• 6ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
• 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής –ΧΕΛΜΕΙΟ
• 46ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
11 Εκπαιδευτικοί, 61 Μαθητές, 705 Παιχνίδια, 173 Στόχους

Στόχος
• Μελέτη αποδεκτικότητας από τη μεριά των εκπαιδευτικών
• Αξιοποίηση των Analytics για καταγραφή αποτελεσμάτων
• Αξιολόγηση του Curriculum Planner ως εργαλείο διευκόλυνσης 

του τρόπου σχεδίασης Εξατομικευμένων προγραμμάτων

Πιλοτικές μελέτες στην Ελλάδα, Ιαν. 2019 ως σήμερα
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https://www.inteled.org/

«Εξατομικευμένη Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση για Παιδιά με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες» έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «American Spaces»

https://www.inteled.org/


ΠοιοτικάΕυρήματα– Σχόλια
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«Αυξήθηκε η συμμετοχή τους γιατί είναι ένα κίνητρο επιπλέον και η 
τεχνολογία τα εμπνέει ιδιαίτερα να ασχοληθούν»

«Τον ηρεμούσε και τα κατάφερνε»

«Το γεγονός ότι είχε επιτυχία στα παιχνίδια, έκανε πρόοδο και τα 
κατάφερνε είναι αυτό που βελτίωσε και την αυτοπεποίθησή του»

«Είδα βελτίωση στο συναισθηματικό κομμάτι των παιδιών, στην 
αυτοπεποίθηση, είχαν πιο πολλή εμπιστοσύνη στον εαυτό τους κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. 



Λονδίνο 2018: Μελέτη από το Institute of Education, UCL
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Συμμετέχοντες: 
• 5 αγόρια (Ν=5), ηλικίας 4;01 (y:m) έως 6:02 (Μ=5,082, SD=1,02), που φοιτούσαν στο 

προνήπιο (early years class) ενός ειδικού σχολείου για αυτιστικά παιδιά στο Λονδίνο
• παρουσίαζαν σοβαρές διαταραχές επικοινωνίας  (επίπεδο κατανόησης Μ=2,08, 

SD=0,54) και προβλήματα συμπεριφοράς. 

Στόχοι της έρευνας: 
• Μπορούν τα παιχνίδια Kinems να ενισχύσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου και 

ομιλίας - αντιληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο

Αξιολογητικά Εργαλεία: 
• Reynell Developmental Language Scales (RDLS) (κλίμακες Κατανόησης & Έκφρασης)
• Childhood Autism Rating Scale (CARS) (βαρύτητα αυτισμού)
• Συνεντεύξεις με δασκάλους και βοηθητικό προσωπικό (teachers & TAs) . 

Ποιοτική έρευνα μελέτης περίπτωσης (experimental single case quantitative study)



Λονδίνο 2018: Κύρια Αποτελέσματα
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• Μεγάλη πρόοδος από την έναρξη της παρέμβασης και μετά σε δεξιότητες λόγου και 
ομιλίας. 

• Μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών και αυξημένο κίνητρο συμμετοχής και 
παραγωγής προφορικού λόγου. Τα παιδιά απόλαυσαν τα παιχνίδια

• Μεγαλύτερη κοινωνικότητα: περισσότερες επικοινωνιακές προσπάθειες με τους 
ενήλικες, αιτήματα για βοήθεια, παιχνίδι

• Τα οφέλη παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών και όχι μόνο, και 
παρατηρήθηκε γενίκευση των νέων συμπεριφορών και σε άλλες δραστηριότητες.



Υποστηρίζοντας Σταθμούς Εργασίας (Learning Stations)
Συνδυάζοντας δραστηριότητες στο Kinems με «παραδοσιακές έντυπες δραστηριότητες
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Σταθμοί Εργασίας (Learning Stations)
Θεματική Ενότητα: Κεφαλαία-Πεζά - Δραστηριότητα: Αντιστοίχισε τα πεζά με τα κεφαλαία γράμματα 
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Επιτραπέζιο παιχνίδι με 
κάρτες

Φύλλο Εργασίας
(Kinems Printables)

Ελληνικό Αλφάβητο
(Τikka Bubble)



Περισσότερες πληροφορίες
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Kinems website: http://www.kinems.com
Kinems youtube channel: https://www.youtube.com/kinems
Kinems Academy: http://academy.kinems.com

http://www.kinems.com/
https://www.youtube.com/kinems
http://academy.kinems.com/
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