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GMFCS E & R από τα 6α έως τα 12α γενέθλια: 

Σύντομη περιγραφή με εικόνες 

 

GMFCS Επίπεδο I 

Τα παιδιά βαδίζουν στο σπίτι, στο σχολείο, σε εξωτερικούς 

χώρους και στην κοινότητα. Μπορούν να ανεβαίνουν τη σκάλα 

χωρίς τη χρήση κουπαστής. Τα παιδιά εκτελούν αδρές κινητικές 

δεξιότητες, όπως τρέξιμο και άλμα, αλλά η ταχύτητα, η 

ισορροπία και ο συντονισμός είναι περιορισμένα. 

 

GMFCS Επίπεδο II 

Τα παιδιά βαδίζουν στους περισσότερους χώρους και 

ανεβαίνουν τη σκάλα κρατώντας την κουπαστή. Ενδεχομένως 

δυσκολεύονται να βαδίσουν μεγάλες αποστάσεις και να 

ισορροπήσουν σε ανώμαλο έδαφος, ανηφόρες-κατηφόρες, 

πολυκοσμία ή περιορισμένο χώρο. Τα παιδιά ενδεχομένως 

βαδίζουν με σωματική βοήθεια, βοήθημα βάδισης ή 

χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο σε μεγάλες αποστάσεις. Τα 

παιδιά έχουν πολύ περιορισμένη ικανότητα να εκτελέσουν 

αδρές κινητικές δεξιότητες, όπως τρέξιμο και άλμα. 

 

GMFCS Επίπεδο III 

Τα παιδιά βαδίζουν χρησιμοποιώντας βοήθημα βάδισης στους 

περισσότερους εσωτερικούς χώρους. Ενδεχομένως ανεβαίνουν 

τη σκάλα κρατώντας την κουπαστή με επίβλεψη ή βοήθεια. 

Όταν κάνουν μεγάλες αποστάσεις, τα παιδιά χρησιμοποιούν 

αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο είναι πιθανόν χειροκίνητο για τις 

μικρότερες αποστάσεις. 

 

GMFCS Επίπεδο IV 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τρόπους μετακίνησης που απαιτούν 

σωματική βοήθεια ή μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο στους 

περισσότερους χώρους. Ενδεχομένως βαδίζουν μικρές 

αποστάσεις στο σπίτι με σωματική βοήθεια ή χρησιμοποιώντας 

μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ή περιπατητήρα με στήριξη 

σώματος, αφού τοποθετηθούν από άλλους. Στο σχολείο, στους 

εξωτερικούς χώρους και στην κοινότητα τα παιδιά 

μεταφέρονται από άλλους με χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ή 

χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. 

 

GMFCS Επίπεδο V 

Τα παιδιά μεταφέρονται από άλλους με χειροκίνητο αναπηρικό 

αμαξίδιο σε όλους τους χώρους. Τα παιδιά περιορίζονται ως 

προς την ικανότητά τους να διατηρήσουν τις αντιβαρυτικές 

στάσεις κεφαλής και κορμού και να ελέγξουν τις κινήσεις των 

άνω και κάτω άκρων. 
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GMFCS E & R από τα 12α έως τα 18α γενέθλια: 

Σύντομη περιγραφή με εικόνες 

 

GMFCS Επίπεδο I 

Οι νέοι βαδίζουν στο σπίτι, στο σχολείο, σε εξωτερικούς 

χώρους και στην κοινότητα. Οι νέοι μπορούν να ανεβαίνουν 

κράσπεδα και σκάλες χωρίς σωματική βοήθεια ή κουπαστή. 

Εκτελούν αδρές κινητικές δεξιότητες, όπως τρέξιμο και άλμα, 

αλλά η ταχύτητα, η ισορροπία και ο συντονισμός είναι 

περιορισμένα. 

 

GMFCS Επίπεδο II 

Οι νέοι βαδίζουν στους περισσότερους χώρους, αλλά οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι προσωπική επιλογή 

επηρεάζουν τον τρόπο μετακίνησης. Στο σχολείο ή στην 

εργασία ίσως να χρειάζονται ένα βοήθημα βάδισης για 

ασφάλεια, ενώ ανεβαίνουν τη σκάλα κρατώντας την κουπαστή. 

Σε εξωτερικούς χώρους και στην κοινότητα, οι νέοι 

ενδεχομένως χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο όταν κάνουν 

μεγάλες αποστάσεις. 

 

GMFCS Επίπεδο III 

Οι νέοι μπορούν να βαδίζουν χρησιμοποιώντας βοήθημα 

βάδισης. Ενδεχομένως ανεβαίνουν τη σκάλα κρατώντας την 

κουπαστή με επίβλεψη ή βοήθεια. Στο σχολείο, οι νέοι 

ενδεχομένως χρησιμοποιούν χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο 

αναπηρικό αμαξίδιο. Σε εξωτερικούς χώρους και στην 

κοινότητα, οι νέοι μεταφέρονται από άλλους με αναπηρικό 

αμαξίδιο ή χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. 

 

GMFCS Επίπεδο IV 

Οι νέοι χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο στους 

περισσότερους χώρους. Απαιτείται σωματική βοήθεια από ένα ή 

δύο άτομα για τη μεταφορά τους. Στους εσωτερικούς χώρους, 

οι νέοι ενδεχομένως βαδίζουν μικρές αποστάσεις με σωματική 

βοήθεια, χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή περιπατητήρα με 

στήριξη σώματος, αφού τοποθετηθούν από άλλους. 

Ενδεχομένως χειρίζονται μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, 

ειδάλλως μεταφέρονται από άλλους με χειροκίνητο αναπηρικό 

αμαξίδιο. 

 

GMFCS Επίπεδο V 

Οι νέοι μεταφέρονται από άλλους με χειροκίνητο αναπηρικό 

αμαξίδιο σε όλους τους χώρους. Οι νέοι περιορίζονται ως προς 

την ικανότητά τους να διατηρήσουν τις αντιβαρυτικές στάσεις 

κεφαλής και κορμού και να ελέγξουν τις κινήσεις των άνω και 

κάτω άκρων. Η ανεξάρτητη μετακίνηση είναι σοβαρά 

περιορισμένη, ακόμη και με τη χρήση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. 

 


