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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Σα παηδηά είλαη απφ ηε θχζε 

ηνπο δεκηνπξγηθά θαη πεξίεξγα, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Siew, Chin & Sombuling, 2017).χκθσλα κε έξεπλεο ε αλάπηπμε 

ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ ηηο πξαθηηθέο 

ελφο καζεηή αιιά θαη ηνλ παξνηξχλνπλ λα δνθηκάζεη δηαθνξεηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο γηα ηελ αλαθάιπςε ιχζεσλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο 

ηνπο. Δπηπιένλ ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γξαθή, 

δειαδή, ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, θαζψο ε εθµάζεζή ηεο απνηειεί µηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ε επηηπρήο παξαγσγή εμαξηάηαη φρη µφλν απφ 

γλσζηηθνχο αιιά θαη απφ ςπρνθηλεηηθνχο παξάγνληεο, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε µε ηε 

γξαθή έρεη θξηζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζεκαληηθή. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε  ηεο ςπρνθηλεηηθήο 

αλάπηπμεο κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη δηαθνξέο ησλ επηδφζεσλ 

αλάκεζα ζηα δχν θχια. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 30 καζεηέο (Ν=30) πνπ 

θνηηνχζαλ ζηελ Α΄ηάμε ελφο δεκφζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο πφιεο ησλ 

Ησαλλίλσλ. Γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπζηνηρία θηλεηηθψλ δνθηκαζηψλ ηνπ ΚΣΚ ηεζη (korperkoordination Test) ησλ 

Schilling θαη Kiphard (1974) ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία ηεζη ζπκπιήξσζεο ζρεδίνπ, πνπ ζχλζεζε ε εξεπλήηξηα 

επεξεαδφκελε απφ ηα ηεζη ηνπ Torrance (Torrance Tests of Creative Thinking,1998) 

θαη ην Test for Creative Thinking-Drawing Production ησλ Urban θαη Jellen (2010) . 

Σα ηεζη απηά αμηνινγήζεθαλ απφ δχν δηαθνξεηηθνχο θξηηέο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ 

αθνξά ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε αλάκεζα ζηα δχν θχια κέζα απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ θηλεηηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Ζ κφλε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηε δνθηκαζία ηεο 

ηζνξξνπίαο φπνπ ηα θνξίηζηα είραλ πςειφηεξεο επηδφζεηο. Όζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα νη κφλεο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζην ρξψκα φπνπ ηα θνξίηζηα 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ελψ ηα αγφξηα θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θίλεζε ζηα αληηθείκελα πνπ δσγξάθηζαλ. Σέινο, ζρεηηθά κε ηε 



 10 

ζπζρέηηζε ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαίλεηαη φηη ηα παηδηά πνπ είραλ 

πςειέο επηδφζεηο ζην ΚΣΚ, είραλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κε 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθθξάζεηο ηεο επρέξεηαο, ηεο πξσηνηππίαο θαη 

ηεο επεμεξγαζίαο ελψ ζην εηθαζηηθφ θνκκάηη δελ εληνπίζηεθε θάπνηα ζεκαληηθά 

ζεηηθή ζπζρέηηζε παξά κφλν ζηε δηάζηαζε πνπ αθνξά ηα ζρήκαηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: ςπρνθηλεηηθφηεηα, εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, θχιν, 

πξσηνζρνιηθή ειηθία, ΚΣΚ(korperkoordination) ηεζη 
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ABSTRACT 

 

Creativity has been identified as one of the basic factors contributing to the 

promotion of human civilization. The children are by nature creative and curious, a 

fact that has an impact on creativity (Siew, Chin & Sombuling, 2017). According to 

different surveys the development of psychomotor performance of each pupil is 

essential for the cultivation of creativity. The psychomotor skills not only enable the 

kids to act but also encourage them to try various and different solutions in problem 

solving situations. In addition, the psychomotor development of a child is closely 

connected to writing, as it is known to be a sophisticated procedure, the success of 

which depending both on cognitive and psychomotor factors. Their connection, 

though, with the writing skill has been proved important by many researchers. 

The purpose of the present research was to analyze the relation between the 

psychomotor development and the artistic creativity and at the same time to 

investigate the different performance of the two sexes. 30 pupils participated in the 

study, all of them attending the 1st Grade of a public Elementary  School in the city of 

Ioannina. The Korperkoordination Test fur Kinder (KTK), (Schilling & Kiphard, 

1974) was used for the psychomotor development and three tests made by the 

researcher and guided by the Torrance Tests of Creative Thinking were used for the 

evaluation of creativity. These tests were both assessed by two separate  judges. 

The results of the survey confirmed that statistically there are slight differences 

between the two sexes as far as the psychomotor development is concerned. The main 

difference, though, is found in the testing of balance, where the girls showed higher 

performance. As for the creativity, the only differences were spotted in color as the 

girls seemed to use more colors, while the boys seem to use the motion of the objects 

they painted. Finally, considering the relation between the psychomotor performance 

and creativity, it is evident that the children who did better in korperkoordination Test 

were also statistically more creative in terms of fluency, originality and elaboration, 

whereas in the artistic part, it was found no positive correlation but for the shapes. 

Key words: psychomotor performance, artistic creativity, sex, primary school, 

korperkoordination Test. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα γνληψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάπηπμε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο απηελέξγεηαο. Μέζσ, ινηπφλ, ηεο απηελέξγεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δξάζεο, ην παηδί κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (Zimmer, 2007:22). 

Υξεηάδεηαη επνκέλσο έλαλ πινχην θηλεηηθψλ εξεζηζκάησλ γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε 

ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί σο ελήιηθαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο (Εάξαγθαο, 2011:20). Οη ζπλζήθεο φκσο δσήο ζηελ 

θνηλσλία πςειήο ηερλνινγίαο πνπ δνχκε, πεξηνξίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ρψξν 

ησλ παηδηψλ γηα θίλεζε. Παξφιν πνπ ηα ζηάδηα ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο είλαη 

ηα ίδηα γηα φια ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηνλ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ (Baros, Fragoso, Oliviera, Cbral-Filho & Castro, 

2003).  

Απφ ηελ άιιε, ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζθέςεο πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ιχζεο πξνβιεκάησλ θαη παξνπζηάδεη επρέξεηα θαη 

επειημία ζηε ξνή ησλ ηδεψλ (Σζαπαθίδνπ, Εαρνπνχινπ, Αιεμίνπ & Σζνκπαλάθε, 

2003:175). Δίλαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ, πξσηφηππσλ θαη ρξήζηκσλ ηδεψλ 

πάλσ ζε κηα ζπλερή βάζε. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα δξάζε, 

κηα ελέξγεηα, κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξφο (Μαγλήζαιεο, 1996:78-79). 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά 

θπξίσο  ηε δηαδηθαζία θαη φρη ηφζν ην απνηέιεζκα. Γη‘ απηφ ην ιφγν έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζθέςεο. Ζ κειέηε ινηπφλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηε ζπκβνιή ηνπ πψο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη νη 

καζεηέο λα είλαη δεκηνπξγηθνί, αιιά θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (Cachia, Ferrari, Ala-Mutka & Punie,  

2010). Μηαο θνηλσλίαο πνπ έρεη σο δεηνχκελν ηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθψλ 

καζεηψλ νη νπνίνη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζα απνθηήζνπλ δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ινηπφλ ζηξάθεθε θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ φπνπ ην 2011 αλαθνίλσζε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα. 

ηφρνο απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζθέςεο πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ζηα άηνκα λα επεμεξγάδνληαη, λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, λα αλαιχνπλ 

θαη λα ζπλζέηνπλ δεδνκέλα, λα δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ θεθηεκέλεο γλψζεηο γηα λα επηιχνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν λέα 

πξνβιήκαηα ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011).  

Δθφζνλ ινηπφλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππνζηεξίδεη ηελ πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν 

θιίκα ψζηε λα πξνάγεη ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ησλ καζεηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε 

ηνλ Runco (2008) νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο θαη κνληέια πνπ 

λα πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηηο 

πξσηφηππεο εξκελείεο θαη ηδέεο θαη γη‘ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλνρή ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, θαζψο ηα δεκηνπξγηθά παηδηά δελ 

είλαη θαη ηα πην εχθνια παηδηά κέζα ζηελ ηάμε (Runco, M., 2008).  

Πψο κπνξεί ινηπφλ λα ζπλδεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ ςπρνθηλεηηθή; 

χκθσλα κε έξεπλεο, γηα νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά πεδία, ε αλάπηπμε ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ ηηο πξαθηηθέο 

ελφο καζεηή αιιά θαη ηνλ παξνηξχλνπλ λα δνθηκάζεη δηαθνξεηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Έλα θαιφ επίπεδν ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο, απνηξέπεη ζπλήζσο ηελ 

απνγνήηεπζε θαη εληζρχεη ην θίλεηξν επνκέλσο νη καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε 

επηζπκία θαη ηθαλφηεηα λα θαηλνηνκνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ (El-Sayed, M. & El-

Sayed, J., 2012). 

Καηά ηε Zimmer (2007), ε ςπρνθηλεηηθή κπνξεί λα απνδνζεί θαη σο κηα έλλνηα 

πνπ αθνξά ζπλδπαζκφ ζσκαηηθψλ-θηλεηηθψλ θαη ςπρηθψλ- πλεπκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Κάζε άλζξσπνο είλαη κηα ηέιεηα ςπρνθηλεηηθή νιφηεηα. ε ζηελά 

πιαίζηα δελ λνείηαη θίλεζε ρσξίο ηε ζπκκέηνρε ςπρηθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ παηδηθή αλάπηπμε απνηειεί πάληα κηα ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. ηελ 

θηλεηηθή δξάζε ζπκκεηέρεη  πάληα νιφθιεξε ε ππφζηαζε ηνπ παηδηνχ (Zimmer, 

2007:22). Ζ ζεκεξηλή ζεσξία ηεο ςπρνθηλεηηθήο είλαη ιηγφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ εμάζθεζε θαη πεξηζζφηεξν ζηε βησκαηηθφηεηα. Πξαθηηθή πξνζέγγηζή ηεο 

πξέπεη λα είλαη ε εηθφλα ελφο παηδηνχ, αλεμάξηεηνπ, ελεξγνχ θαη απηφβνπινπ φληνο, 

πνπ θαηαθηά ηνλ θφζκν κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ησλ αηζζήζεψλ ηνπ (Zimmer, 

2007:25). 

Άξαγε ην ζρνιείν ζήκεξα δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή γηα ηελ αλάπηπμε φισλ 

απηψλ ησλ ηνκέσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ; Μειεηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε επλνεί ηε ζπγθιίλνπζα 

ζθέςε, πξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο καζεηέο ζηε κία, ζσζηή θαη θνηλά απνδεθηή 
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απάληεζε. Καηά ηε δηάξθεηα δειαδή ηεο ζρνιηθήο ζεηείαο, επηδηψθεη λα κεηαβάιιεη 

ηνπο καζεηέο κε απνθιίλνληα ηξφπν ζθέςεο ζε καζεηέο κε ζπγθιίλνληα ηξφπν 

ζθέςεο. Έηζη ην παηδί ζπλεζίδεη λα ζθέθηεηαη κε πεξηνξηζκέλν ηξφπν, κε κνληέια 

ζθέςεο πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε παξφκνησλ πξνβιεκάησλ  

(Γεξβίζεο, 1996). 

Παξ‘φιν πνπ έρεη εθζπγρξνληζηεί θαη φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο ή πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε, ζπλερψο απμάλνληαη. Απηφ είλαη απνηέιεζκα 

πνιιψλ παξαγφλησλ. χκθσλα κε ηνπο Γξάθν θαη Μπίληα (2010), παξ‘ φιν πνπ νη 

καζεηέο έρνπλ έκθπηε ηελ επηζπκία γηα θίλεζε θαη γηα παηρλίδη έρνπλ πνιχ ιίγεο 

επθαηξίεο γη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ παξακνλή ζην ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, αθνινπζψληαο απζηεξά ην πξσηφθνιιν ηνπ ζρνιείνπ, ζηεξνχλ απφ ηα 

παηδηά ηελ θίλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηδάμνπλ άιιεο δεμηφηεηεο  ή λα ηνπο 

κεηαδψζνπλ γλψζεηο. Αθφκε ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα θίλεζε έρνπλ νη καζεηέο ζην 

ζπίηη. Οη θαηνηθίεο κε θήπνη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ζηελφρσξα δηακεξίζκαηα. 

Δπηπιένλ νη ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά, θαζψο 

νη γνλείο εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο θαη απνπζηάδνπλ απφ ην ζπίηη. Σέινο νη καζεηέο 

ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα δηαξθψο απμαλφκελν θαη θξνληηζηεξηαθφ ζηξεο. 

Λφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ζηεξνχληαη θαη ηελ θίλεζε κε ην παηρλίδη. Έηζη ινηπφλ 

εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά παξνπζηάδνπλ φρη κφλν 

θηλεηηθέο, αιιά ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

(Γξάθνο & Μπίληαο, 2010). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ νθείιεη λα είλαη γλψζηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δεη, κεγαιψλεη θαη εθπαηδεχεηαη ην παηδί γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα 

θαη λα εθαξκφζεη ηελ θαηάιιειε αγσγή. Δπνκέλσο πξέπεη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ 

¨εξγαιεία ¨γηα λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα 

αμηνινγήζεη θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Ζ κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη εηδηθά κειεηεκέλε έηζη ψζηε, αθελφο λα είλαη αμηφπηζηε θαη αθεηέξνπ 

λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηηγκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Ζ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

ινηπφλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε ην ΚΣΚ ηεζη (korperkoordination Test) ησλ 

Schilling θαη Kiphard (1974). Ζ δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηελ άιιε κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κέζσ ηεο δσγξαθηθήο κε ηεζη πνπ ζχλζεζε ε εξεπλήηξηα επεξεαδφκελε 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηνλ Torrance θαη ηνπο Urban & Jellen (2010). 
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χκθσλα κε ηελ Σξνχιε (2004) ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη 

ζηελά µε ηε γξαθή, θαζψο ε εθµάζεζή ηεο απνηειεί µηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο 

νπνίαο ε επηηπρήο παξαγσγή εμαξηάηαη φρη µφλν απφ γλσζηηθνχο αιιά θαη απφ 

ςπρνθηλεηηθνχο παξάγνληεο, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε µε ηε γξαθή έρεη θξηζεί απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο ζεκαληηθή (Σξνχιε, 2004). Ζ γξαθή, θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ε 

δσγξαθηθή, είλαη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο πνπ καζαίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ. Ζ κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

είλαη κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ θαη 

γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο εκέξαο ελφο παηδηνχ 

αθηεξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο, ε νπνία είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ 

επηηπρία ζην ζρνιείν. Απηφ ην ζχζηεκα αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ απαηηεί 

επαξθείο επηδφζεηο ζηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θίλεζεο 

θαη ηηο γλσζηηθν-αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο (Feder & Majnemer, 2005:163). 

Ζ γξαθή είλαη κηα ζχλζεηε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ φκσο είλαη δχζθνιν λα 

κεηξεζεί. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, νη δεμηφηεηεο γξαθήο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί, αιιά 

ζε απηφ ην επίπεδν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί ε εηνηκφηεηα γξαθήο ή ε 

πξνγξαθή (Van Hartingsveldt, Groot, Aarts & Nijhuis-Van Der Sanden,2011). 

Μπνξεί θαη είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί έλα έιιεηκκα ζηελ εηνηκφηεηα γξαθήο 

φηαλ έρνπλ θαθή επίδνζε ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ππάξρεη εθηελή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο γξαθήο (Smits-Engelsman & 

Galen, 1997).Ζ ζπζρέηηζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο κε ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερληθή ηνπ γξαςίκαηνο δελ κπνξεί λα 

ηδσζεί μέρσξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο 

(Σξνχιε,2004:112). 

χκθσλα κε ηηο Epstein θαη Σξίκε (2005) ην ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή είλαη κέξνο 

κηαο άιιεο γιψζζαο, έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ κε ην δηθφ ηνπ ιεμηιφγην  θαη ηε δηθή 

ηνπ ζχληαμε (Epstein & Σξίκε, 2005:195). Ζ δσγξαθηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε 

γξαθηθή γιψζζα ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ηα νπνία απνιακβάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηή. Δίλαη έλα παξάζπξν ζην λα δνχκε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θφζκν. Δίλαη επίζεο έλα 

θαλάιη, πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ επηπρία ηνπο 

θαζψο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο (Wei & Dezeng, 2015). Σα παηδηά απνιακβάλνπλ 

λα δεκηνπξγνχλ ζεκάδηα πξηλ δψζνπλ λφεκα ζηα ζεκάδηα απηά.  

Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 
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παξνπζηάδνληαη νη ζθνπνί, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη νη ελλνηνινγηθνί νξηζκνί ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γξαθνθηλεηηθήο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ φξσλ ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ 

θηλεηηθνχ ειέγρνπ, ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη 

ησλ ζεσξηψλ ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ηξίην θεθάιαην θηινμελεί ηηο ζεσξίεο 

ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ελψ ην ηέηαξην θεθάιαην ηηο ζεσξίεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαζψο γίλεηαη θαη κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 

θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο απηψλ. Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηε 

γξαθνθηλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζε ζρέζε κε ην θχιν αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ 

ηξία θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην έθην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο, ζην έβδνκν θεθάιαην ηα επξήκαηα απηήο θαη ζην φγδνν θεθάιαην ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο. 
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Α΄ΜΔΡΟ:ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1.κοπόρ ηηρ έπεςναρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ζε καζεηέο ηεο Α΄ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηε ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. πγθεθξηκέλα, λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο 

απφδνζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο δέζκεο θηλεηηθψλ δνθηκαζηψλ θαη εηθαζηηθψλ 

δεκηνπξγηψλ. Ζ έξεπλα ζε πξψηε θάζε ζα αλαδείμεη:  

α. ηνλ βαζκφ θηλεηηθήο απφδνζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

θαηάιιειεο δέζκεο θηλεηηθψλ δνθηκαζηψλ, θαη 

β.  ην επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζα απφ θαηάιιειεο εηθαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ηε δεχηεξε θάζε ζα ζπγθξηζνχλ νη δχν επηδφζεηο ηνπ βαζκνχ θηλεηηθήο απφδνζεο 

θαη ηνπ επηπέδνπ δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηνλ θάζε καζεηή. 

1.2.Δπεςνηηικέρ ςποθέζειρ 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Τ1: Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή, ν βαζκφο 

θηλεηηθήο απφδνζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ζα ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Τ01: Γελ ππάξρεη ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή, ν βαζκφο 

θηλεηηθήο απφδνζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε δελ ζα ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Τ2:  Τπάξρνπλ έκθπιεο  δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή, νη επηδφζεηο ηφζν ηνπ βαζκνχ θηλεηηθήο απφδνζεο 

φζν θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 
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Τ02: Γελ ππάξρνπλ έκθπιεο  δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ ηεο 

Α΄ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή, νη επηδφζεηο ηφζν ηνπ βαζκνχ θηλεηηθήο 

απφδνζεο φζν θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ ζα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

 

1.3.Δννοιολογικοί οπιζμοί 

1.3.1. Ζ έννοια ηηρ τςσοκινηηικόηηηαρ 

Καηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζηα παηδηά κηα 

πνηθηιία απφ θηλεηηθέο εκπεηξίεο, έηζη ψζηε ν εγθέθαινο λα δηαηεξεί ηέηνηεο 

ελέξγεηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηηο θαζηζηά πην πνιχπινθεο θαη πην εθιεπηπζκέλεο. Ζ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα, ινηπφλ, είλαη παξνχζα ζηηο δηάθνξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε γλψζε θαη ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπο. 

Δίλαη κηα απαξαίηεηε κέζνδνο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη νκνηφκνξθε αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ σο ζεκειηψδεο βάζε κάζεζεο (Camargos & Maciel , 2016). 

Ζ Φπρνθηλεηηθή σο φξνο είλαη ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ςπρή + θίλεζε, κε ηηο νπνίεο 

δειψλεηαη ε ζρέζε απηψλ ησλ δχν, δειαδή ηεο ςπρήο θαη ηεο θίλεζεο. Με ηνλ φξν 

τςσοκινηηική ικανόηηηα ελλνείηαη ε ζθφπηκε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία 

εκπιέθεηαη ην ζψκα ηνπ λεπίνπ θαη ε νπνία πξνθαιείηαη, νξγαλψλεηαη θαη ειέγρεηαη 

απφ ςπρηθνχο κεραληζκνχο (De Meur & Staes ζην Εάξαγθαο,2011). Οη ςπρηθνί 

κεραληζκνί αλαθέξνληαη ζηε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη ην παηδί πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θίλεζε. Έλα αθφκε ςπρηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ λεπίνπ είλαη ε κηκηθή (ηάζε ηνπ λεπίνπ λα κηκεζεί απηφ πνπ 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ). Δπίζεο δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ ςπρηθφ 

κεραληζκφ ηνπ παηδηνχ θαη ε πνιηηηζκηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

(Εάξαγθαο, 2011:20). 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο Camargos & Maciel (2016), η τςσοκινηηικόηηηα 

πεξηιακβάλεη θάζε ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη απφ ην άηνκν. Δίλαη ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο ςπρήο θαη ηεο θίλεζεο, επηδηψθνληαο κηα ζθαηξηθή αλάπηπμε θαη 

εζηηάδνληαο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο πηπρέο. Οδεγεί ινηπφλ ην 

άηνκν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο θίλεζεο. Καηά ηνλ Μπίληα 

(2005), σο τςσοκινηηική νξίδεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα, ζε απηφ πνπ 
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αληηιακβάλεηαη ην άηνκν κε ηε βνήζεηα αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη ζηηο εκπεηξίεο πνπ 

απηφ θάλεη θηλνχκελν κέζα ζην πεξηβάιινλ. Αθφκε κπνξεί λα είλαη ε εηθφλα ησλ 

καζεηψλ καο πνπ είλαη απφξξνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ςπρηθψλ θαη ησλ 

θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Πην απιά, θαηά ηνλ Γξάθν θαη Μπίληα (2010) ε 

τςσοκινηηική εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θηλείηαη, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην 

ζψκα ηνπ, αιιά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

χκθσλα κε ηε Zimmer (2007) θάζε άλζξσπνο είλαη κηα ηέιεηα ςπρνθηλεηηθή 

νιφηεηα. ε ζηελά πιαίζηα δελ λνείηαη θίλεζε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ςπρηθψλ ή 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ παηδηθή αλάπηπμε απνηειεί πάληα κηα 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Ζ ςπρνθηλεηηθή ινηπφλ, ζεσξείηαη κηα εηδηθή νπηηθή ηεο ηεο 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε θίλεζε απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν 

έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ (Zimmer, 2007:22). 

 Καηά  ηνλ Κακπά (1998) κε ηνλ φξν τςσοκινηηικέρ αλαθέξνληαη νη ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ αληηιεπηηθνχ θαη θηλεηηθνχ κεραληζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη ε δπλακηθή 

ηζνξξνπία, ε ηαρχηεηα αληίδξαζεο, ε ηαρχηεηα θίλεζεο, ε ζηφρεπζε θαη ν θηλεηηθφο 

έιεγρνο πνπ δηαθξίλεηαη ζην ζσκαηηθφ ζρήκα θαη ζην κπτθφ ηφλν (Κακπάο, 

Kηνπκνπξηδφγινπ, Αγγεινχζεο & Μαπξνκάηεο, 1998:60). 

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα ινηπφλ είλαη κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Θέιεη λα αλαδείμεη ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηε λφεζε θαη ζην ζπλαίζζεκα θαη 

λα επλνήζεη κε κία ηερληθή ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ (De Meur & Staes, 

1990:8). Ζ άζθεζε θαη σξίκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη θηλεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

λνεηηθήο ηνπ νξγάλσζεο . 

1.3.2. Ζ έννοια ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ 

Ζ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο ζχληαμεο θαη ηεο 

αλάγλσζεο δελ είλαη πιένλ αξθεηά. Οη καζεηέο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην ζα πξέπεη 

λα είλαη ηθαλνί λα ζθέθηνληαη γξήγνξα θαη ζηνρεπκέλα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο. πλεπψο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηξφπνπο θαη κέζα δηδαζθαιίαο πνπ λα δεκηνπξγνχλ 

καζεηέο έηνηκνπο λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπλερψο αιιάδεη. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ, αλαγλσξίδεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη επξέσο σο κία 

απαξαίηεηε δεμηφηεηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Craft, 2003). 
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Αλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηε 

θηινζνθία θαη ηελ ςπρνινγία, ε αιήζεηα είλαη φηη δελ ππάξρεη επαξθήο γλψζε 

ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα. Βεβαίσο πνιιέο θαη 

δηάθνξεο απφςεηο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, σο 

πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθή θίλεζε απφ εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο, αιιά αζαθήο φξνο, πνπ αληηκεησπίδνπκε 

δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα λα δψζνπκε νξηζκφ (Sawyer, 2006a). Οη ζεσξίεο θαη νη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηεξίδνληαη, θπξίσο, ζε 

δηαθνξεηηθέο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο θαη ζεσξίεο κάζεζεο. 

Ο Guilford ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ φξηζε ηε δημιοςπγικόηηηα: «Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαιχπηεη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δεκηνπξγηθψλ 

αηφκσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα έλα άηνκν λα εθθξάζεη κηα δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία λα εθδειψλεηαη κε εθεπξεηηθφηεηα, ζχλζεζε θαη ζρεδηαζκφ» 

(Ξαλζάθνπ, 2011:32). 

Όηαλ θάπνηνο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, κπνξεί λα ελλνεί θάηη λέν ή 

δεκηνπξγηθφ, λα αλαθέξεηαη ζε δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα, ζε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία ή θαη ζε κηα δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα. Όια απηά δελ είλαη αξθεηά αλ 

δελ ζπλππάξρεη ε θαηαιιειφηεηα ή ε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο θαηλνηνκίαο( Beghetto 

& Kaufman, 2014). 

Γηα ηνλ Csikszentmihalyi (1996,1999), ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη έλα πξάγκα 

αιιά έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ. ην ζπζηεκηθφ κνληέιν ν Csikszentmihalyi (1999) 

νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηξηψλ παξαγφλησλ, ηνπ αηφκνπ, ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνκέα (domain) θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεδίνπ (field). Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Αλαθέξεη ηηο ηξεηο παξαθάησ δηαζηάζεηο απνθιίλνπζαο ζθέςεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα: ε επρέξεηα (fluency), ην λα παξάγεη, δειαδή, θαλείο φζεο 

πεξηζζφηεξεο ηδέεο κπνξεί, ε επειημία ( flexibility) ην λα δίλεη φζεο πεξηζζφηεξεο 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο κπνξεί θαη ε πξσηνηππία ( originality ), ην λα παξάγεη αλφκνηεο 

ηδέεο (Csikszentmihalyi, 1996,1999).   

χκθσλα κε ηνλ Torrance, ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ηεο δσήο κε επαηζζεζία θαη 

πξσηνηππία, λα ζπκπιεξψλεη ηε γλψζε ηνπ κε κεζνδηθφηεηα θαη ηάμε, λα ςάρλεη 
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ιχζεηο ζε θάζε δπζρέξεηα θαη λα ηξνπνπνηεί κε επηηπρία ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

(Αιβαλνχδε ,Γξφζδνο, 1998). 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ ζπλδέεηαη κε κνξθέο απνθιίλνπζαο ζθέςεο πνπ 

νδεγνχλ ζε πνιιαπιέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο. Έλαο ηξφπνο 

ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επρέξεηα, επιπγηζία θαη πξσηνηππία θαηά ηελ 

παξαγσγή, ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ λέσλ πξντφλησλ ( Ξαλζάθνπ, 2011:51).  

Όπσο παξαηεξείηαη ππάξρεη κηα δπζθνιία νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο θαη απφδνζεο 

ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Χζηφζν ε δπζθνιία απηή δελ 

κεηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο, νχηε θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

1.3.3. Ζ έννοια ηηρ γπαθοκινηηικήρ 

Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο κπτθέο θηλήζεηο, εθείλεο πνπ 

ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηα δάρηπια, ηα νπνία πνηέ δελ ελεξγνχλ κφλα ηνπο αιιά ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θαξπφ, ηνλ βξαρίνλα θαη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Σα κέξε απηά 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηε ζηαζεξφηεηα πνπ απαηηείηαη ψζηε ηα 

δάρηπια λα ιεηηνπξγνχλ κε επηδεμηφηεηα. Οη ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

ελζσκαηψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, πεξηιακβάλνπλ ηε δχλακε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαρηχισλ (Spanaki,Venetsanou, 

Evaggelinou & Skordilis, 2014) αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκφ ρεξηνχ-καηηνχ(Suggate, 

Pufke & Stoeger, 2019). Δλζσκαηψλνληαη ζε ζεκαληηθέο θαζεκεξηλέο δεμηφηεηεο 

φπσο ε γξαθή θαη ε δσγξαθηθή, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία 

ησλ καζεηψλ (Spanaki et al., 2014). 

Όπσο γξάθεη ν Κακπάο θ.ά. (1998) νη αληηιεπηηθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή, απνθαινχληαη γπαθοκινηηικέρ (graphomotor) θαη αθνξνχλ 

ηηο θηλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαςίκαηνο. Δίλαη νη επηδέμηεο 

εθείλεο θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γξάςηκν (γξακκέο, θχθινη, γξάκκαηα, αξηζκνί 

θιπ). Οη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη 

πνιιέο θαη ζχλζεηεο (Κακπάο θ.ά,1998). 

χκθσλα κε ηηο Ziviani θαη Wallen (2006) νη γπαθοκινηηικέρ δεμηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ηηο ελλνηνινγηθέο θαη αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δσγξαθηθή θαη ηε γξαθή. Ζ δσγξαθηθή είλαη ε ηέρλε ηεο 

παξαγσγήο κηαο εηθφλαο ή ελφο ζρεδίνπ κε εξγαιεία φπσο κνιχβηα, ζηπιφ ή 
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θεξνκπνγηέο. Ζ γξαθή είλαη ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ γξακκάησλ, αξηζκψλ ή 

άιισλ ζεκαληηθψλ ζπκβφισλ θπξίσο πάλσ ζε ραξηί. Αλαπηπμηαθά, νη 

γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο επηηξέπνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ απηφ-έθθξαζε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ (Ziviani & Wallen, 2006:217). 

Ζ δσγξαθηθή θαη ε γξαθή ινηπφλ, είλαη πνιχπινθεο θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε  

ηηο νπνίεο αιιειεπηδξνχλ νη ςπρνθηλεηηθέο θαη νη γισζζηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Smits Engelsman & Van Galen, 

1997:164). πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο Suggate et al.,( 2018) νη γπαθοκινηηικέρ 

δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζε έλα ππνζχλνιν ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε γξαθή (π.ρ αληηγξαθή 

ραξαθηήξσλ/ζπκβφισλ), ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο αλαπαξαγσγήο γξακκάησλ 

απφ κλήκεο (Suggate et al., 2018).  

1.4.Ζ ζποςδαιόηηηα ηηρ έπεςναρ 

Έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ππνδειψλνπλ φηη 

θαζψο ηα παηδηά εθηεινχλ κε απηνπεπνίζεζε ηηο ιεπηέο θαη αδξέο θηλήζεηο θαη 

νηθνδνκνχλ έλα αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν ξεπεξηφξην θηλήζεσλ, πεηπραίλνπλ έλα 

πςειφ επίπεδν θηλεηηθήο επάξθεηαο πνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηάο  ηνπο, ηε λνεηηθή ηνπο πγεία αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ηζρπξήο 

πξνζσπηθφηεηαο (Marouli, Papavasileiou, Dania & Venetsanou, 2016:1365). Άιιεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαιέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο 

αξσγφο ζηηο δπζθνιίεο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ απφ ηε κία ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ 

άιιε, ελψ νη θησρέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ 

καζεηψλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ (Bart, Hajami & Bar-Haim,2007). 

Ζ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ ηη ζρέζε κπνξεί λα έρεη κε ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα; χκθσλα κε ηελ Σξνχιε (2004), ε γξαθή είλαη ην απνηέιεζκα 

κηαο καθξφρξνλεο εθκάζεζεο, θαζψο ε θίλεζε ηεο γξαθήο, λεπξνινγηθά, απνηειεί 

κηα ζχλζεηε θαη επαίζζεηε ελέξγεηα εκπιέθνληαο ηε γεληθή/αδξή θηλεηηθφηεηα θαη ηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηνπ ρεξηνχ. Με απηή ηελ έλλνηα, ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη γξαθή 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο θαζψο ε κία αληηθαηνπηξίδεη ηνλ βαζκφ 

σξίκαλζεο  ηεο άιιεο, ψζηε κηα θαθή ςπρνθηλεηηθή θαηάζηαζε ζε επίπεδν 

γεληθήο/αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο εκπνδίδεη ηε γξαθηθή πξάμε, ελψ κε ηε 

ζεηξά ηεο ε γξαθή αληαλαθιά ην επίπεδν εμέιημεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ (Σξνχιε,2004). 
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Καηά ηνλ Runco ε θηλεηηθή αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

είλαη δχν αιιειέλδεηεο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, εηδηθά θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο ησλ παηδηψλ (Runco, 2007). Σν 1981, ν Vygotsky (1981) πξφηεηλε φηη ε 

εγθαζίδξπζε ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο επεξεάδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη φηη κία 

δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα απφ ηελ άιιε. Ζ κάζεζε ζεσξείηαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ ηα κηθξά παηδηά πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ λφεκα ζε θάηη κέζσ 

πεηξακαηηζκνχ, δεκηνπξγψληαο εξσηήζεηο θαη αλαδεηψληαο ιχζεηο (Ourda, 

Gregoriadis,  Mouratidou, Grouios,  & Tsorbatzoudis, 2017:23). 

Ζ πιεηνλφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία 

δαπαλάηαη ζην ζρνιείν θαη ην 30-60% απηνχ ηνπ ρξφλνπ δαπαλάηαη εθηειψληαο 

εξγαζίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. ρεδφλ ην 85% ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο 

εξγαζίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

ρξήζε ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ. Οη εξγαζίεο απηέο είλαη ίζσο νη ζεκαληηθφηεξεο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία (Marr, Cermak, Cohn & Henderson, 

2003).Έρεη δηαπηζησζεί επίζεο φηη ηα παηδηά κε αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο αλέπηπμαλ λσξίηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο θαη είραλ 

πςειφηεξε αθαδεκατθή επηηπρία (Cameron, Brock, Murrah, Bell, Worzalla, 

Grissmer, & Morrison 2012).Οη εξγαζίεο παξαηήξεζεο θαη δσγξαθηθήο είλαη ηα 

θπξηφηεξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ 

(Smits et al., 2018). 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλακέλεηαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλ παηδηά κε 

πςειέο ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηέο δηαζέηνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο ζηελ 

εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. ρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δελ 

εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

γεγνλφο πνπ έζεζε ην θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ έξεπλα 

απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε απηψλ ησλ δχν 

παξακέηξσλ, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο, έρνληαο σο εξγαιείν ηε δσγξαθηθή, θαη λα παξεκβαίλνπλ ή λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπο.  
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1.5. Παπαδοσέρ και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 Ζ έξεπλα ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ κεηθηψλ 

κεζφδσλ, δειαδή πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ζπζρεηηζηηθή κε πεηξακαηηθφ 

ζθνπφ. Δίλαη ζπγθιίλνπζα κεηθηή κέζνδνο (convergent mixed methods) 

ζηελ νπνία ε εξεπλήηξηα ζπγθιίλεη ή ζπγρσλεχεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα γηα λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο (Creswell & Creswell,2019).Ζ εξεπλήηξηα ζπλέιεμε 

δεδνκέλα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κνξθήο, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ εξκελεία ησλ ζπλνιηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο δηφηη πεξηιακβάλεη κηα κηθξή νκάδα 

αηφκσλ-καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο δεκνηηθνχ (Ν=30), ηα νπνία απφ θνηλνχ 

ζρεκαηίδνπλ έλα αληηθείκελν έξεπλαο ή κηα κνλάδα αλάιπζεο (Schnell, 

Hill & Esser,2014).ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δελ 

αθνινπζείηαη ν ζθνπφο εμέηαζεο κηαο ζεσξίαο φηη δειαδή, ππάξρεη ζεηηθή 

ή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θηλεηηθήο απφδνζεο θαη ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο αιιά εμππεξεηεί ηε 

δεκηνπξγία ππνζέζεσλ. Σν πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

πέξα απφ άιιεο πεγέο, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζεσξίαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο 

απφδνζεο (ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε) θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο  

θαη ησλ θαζνξηζκφ ησλ ελλνηψλ. χκθσλα κε ηνλ Κακπίηζε (2004) γηα 

ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ε ινγηθή έρεη λα θάλεη πσο απηφ πνπ ηζρχεη 

γηα κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ, φπσο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηζρχεη θαη γηα 

πνιιά αθφκε άηνκα. 

 Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο γελίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε επξχηεξνπο πιεζπζκνχο κέζσ ηεο 

απνκίκεζεο ηεο έξεπλαο (Κακπίηζεο,2004).Ζ παξνχζα έξεπλα απνθηά 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ 

ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ κέζσ ηεο απνκίκεζεο, ηεο ζε 

βάζνο εμέηαζεο, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα θαηλνχξηεο ππνζέζεηο πνπ 

δηαθνξεηηθά πεξλνχλ απαξαηήξεηεο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη 

αθνξνχλ γεληθά ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 
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ησλ καζεηψλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο (Α΄ηάμε δεκνηηθνχ) θαη πην εηδηθά 

ηεο θηλεηηθήο απφδνζεο θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Ζ ζπζρεηηζηηθή έξεπλα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

δελ είλαη δπλαηφο κε ηηο πεηξακαηηθέο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, νη έξεπλεο 

πάλσ ζε δηάθνξα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη δπλαηέο κε ηε ρξήζε 

κφλν ζπζρεηηζηηθψλ εξεπλψλ, γηαηί δελ είλαη δπλαηφ ζηνλ εξεπλεηή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηέηνηεο κεηαβιεηέο. 

 Οη ζπζρεηηζηηθέο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ θηλεηηθήο απφδνζεο θαη εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα δελ εμεηάζηεθαλ άιινη παξάγνληεο, πνπ κπνξεί λα 

επηδξνχλ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηα αληίζηνηρα θηλεηηθά 

θαη εηθαζηηθά εξεζίζκαηα απφ ην ζρνιείν.  

 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηθξά παηδηά πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηεζη κπνξεί λα έραζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ή θάπνην λα 

επεξεάζηεθε απφ ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. Κινηηική ςμπεπιθοπά 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα εθηειεί επηδέμηεο θηλήζεηο απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο χπαξμήο καο. Ο άλζξσπνο γελληέηαη γλσξίδνληαο θηλήζεηο απφ 

ηηο νπνίεο θάπνηεο είλαη αληαλαθιαζηηθέο θαη θάπνηεο εζεινληηθέο. Όζν σξηκάδεη, 

καζαίλεη λέεο θηλήζεηο πνπ ηνλ βνεζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, π.ρ. πεξπάηεκα, ή 

καζαίλεη λα εθηειεί θηλήζεηο πνπ έρνπλ θάπνην πνηνηηθφ ή πνζνηηθφ ζηφρν, π.ρ. 

αζιεηηθή  εθηέιεζε. Σν παίμηκν ηνπ πηάλνπ, νη ρνξεπηηθέο θηγνχξεο, ην πεξπάηεκα κε 

έλα ηερλεηφ κέινο, ην πέηαγκα κηαο κπάιαο, ην ρηχπεκα ηεο κπάιαο κε κηα ξαθέηα, 

αθφκε θαη ην νδήγεκα ελφο αεξνπιάλνπ είλαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Σδέηδεο, & Λφια, 

2015:13). 

Ο άλζξσπνο αλαπηχζζεηαη θηλεηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο θηλεηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπ, θαη απηφ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηά λέεο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη βειηηψλεη ηηο παιηέο δεμηφηεηεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη. Καζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο, νη γελεηηθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ, 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Δπίζεο ν ζπληνληζκφο καηηνχ-ρεξηνχ ππνδειψλεη ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ζπλδπαζκφ αηζζεηεξηαθψλ, αληηιεπηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο πξνζδνθψκελνπ θηλεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δλέξγεηεο φπσο ε 

νδήγεζε απηνθηλήηνπ, ην κπάζθεη, ε πξνεηνηκαζία θάπνηνπ γεχκαηνο, ε δσγξαθηθή, 

ην παίμηκν θηζάξαο, φιεο απαηηνχλ ζπγρξνληζκέλεο κπτθέο θηλήζεηο πξσηαγσληζηψλ 

θαη αληαγσληζηψλ κπψλ πνπ πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο ζε θαηάιιειε 

αθνινπζία, γηα λα εθηειεζηεί ζσζηά ε πξάμε (Εάξαγθαο ζην Haibach- Beach, Reid & 

Collier, 2018:14). 

Ζ κινηηική ζςμπεπιθοπά απνηειεί έλαλ φξν νκπξέια γηα ηα πεδία ηνπ κινηηικού 

ελέγσος, ηεο κινηηικήρ μάθηζηρ θαη ηεο κινηηικήρ ανάπηςξηρ. Παξαθάησ ινηπφλ 

γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πεδίσλ απηψλ θαη νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γχξσ απφ ηνπο ηνκείο ηνπο. 

2.1.Κινηηικόρ έλεγσορ 

Ο  κινηηικόρ έλεγσορ είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηηο λεπξηθέο, ζσκαηηθέο, θαη ζπκπεξηθνξηθέο πιεπξέο ηεο 

αλζξψπηλεο θίλεζεο (Haibach- Beach, Reid & Collier,2018:37). Οη εξεπλεηέο 
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εμεηάδνπλ ζπλήζσο ηνλ ξφιν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο, 

ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο σο δείθηε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ηαρπηήησλ 

αγσγήο ησλ λεχξσλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη πψο ην ζχζηεκα θηλείηαη κε 

ειεγρφκελν θαη ζπληνληζκέλν ηξφπν. 

Σν πεδίν ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ αζρνιείηαη κε ηξία θνκβηθά δεηήκαηα: ην 

πξφβιεκα ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, ην πξφβιεκα ηεο ζεηξηαθήο ηάμεο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο αληηιεπηηθνθηλεηηθήο ελζσκάησζεο.  

Οη βαθμοί ελεςθεπίαρ  είλαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ ψζηε λα παξαρζεί ζπληνληζκέλε θίλεζε. Ο ζπληνληζκφο απαηηεί ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, κε ζθνπφ λα κεησζεί ε πνιππινθφηεηα ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν θίλεζεο θαη λα 

επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο έξγνπ. Δθηφο φκσο απφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ηνπ 

ζψκαηνο ην άηνκν πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα κε έιεγρν. 

Σν ππόβλημα ηηρ ζειπιακήρ ηάξηρ αλαθέξεηαη ζηε ζεηξνζέηεζε θαη αιιεινπρία 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ θίλεζεο. Ο ρξνληζκφο θαη ε ζεηξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

θαζνξηζηηθά γηα ζρεδφλ θάζε θίλεζε πνπ εθηεινχκε. 

Σν ππόβλημα ηηρ ανηιληπηικοκινηηικήρ ενζυμάηυζηρ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν 

ελζσκάησζεο ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ. Γηα παξάδεηγκα, πψο 

επεξεάδεηαη ε θίλεζε απφ ηελ αληίιεςε θαη , πψο απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ελέξγεηέο καο (Haibach- Beach et al., 2018:36-40). 

2.2.Κινηηική μάθηζη 

Ζ κινηηική μάθηζη είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη θαηαθηνχλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ 

θηλεηηθή κάζεζε είλαη κηα ζρεηηθά κφληκε αιιαγή ζηελ ηθαλφηεηα ηεο εθηέιεζεο 

κηαο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο σο απνηέιεζκα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ή εκπεηξίαο. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απφδνζε, ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εθηειείηαη κηα θηλεηηθή 

δεμηφηεηα, πνπ αθνξά κηα πξνζσξηλή, κε κφληκε αιιαγή (Schmidt & Lee ζην 

Haibach- Beach et al., 2018:41). 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο είλαη φηη απαηηείηαη κηα 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί κηα αιιαγή ζηελ ηθαλφηεηα επηδέμηαο 

εθηέιεζεο κηαο θίλεζεο (Haibach- Beach et al., 2018:41). Ζ ηθαλφηεηα ππνδειψλεη 

φηη  κηα επηδέμηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδεισζεί εθφζνλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο (Haibach- Beach et al., 2018:41). Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηλεηηθήο 
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κάζεζεο είλαη φηη πξέπεη λα ζπκβεί σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο 

(Haibach- Beach et al., 2018:41). Ζ θηλεηηθή κάζεζε δελ νθείιεηαη ζηελ σξίκαλζε ή 

ζε θάπνηα θπζηνινγηθή κεηαβνιή. Μηα αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη σο απνηέιεζκα ηεο 

σξίκαλζεο είλαη κηα αιιαγή θηλεηηθήο αλάπηπμεο. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θηλεηηθήο κάζεζεο είλαη φηη δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί άκεζα. Μπνξεί κφλν λα 

ππνηεζεί βάζεη καθξνπξφζεζκσλ αιιαγψλ ζηελ απφδνζε. Γελ κπνξνχκε λα ηε 

δνχκε, αιιά ζπκπεξαίλνπκε φηη έρεη ζπληειεζηεί φηαλ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά 

κφληκεο αιιαγέο ζηελ ηθαλφηεηα επηδέμηαο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ αιιαγψλ 

απφδνζεο (Haibach- Beach et al., 2018:41-42).  

2.3.Κινηηική ανάπηςξη 

Ζ κινηηική ανάπηςξη είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εμεηάδεη ηηο δηαδνρηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία θαη παξαηεξνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φπσο επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ή κε ηελ 

εκπεηξία, νθείινληαη πηζαλφηαηα ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε. Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε 

αμηνινγείηαη αλάινγα κε ην πξντφλ (ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο) ή ηε 

δηαδηθαζία ( ηνπο ππνθείκελνπο κεραληζκνχο ηεο αιιαγήο) (Haibach- Beach et al., 

2018:56). 

Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα ζπκβεί εληφο ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ πνηθίινπλ απφ πνιχ 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (θπινγέλεζε) έσο πνιχ ζχληνκα, σο απφθξηζε ζε 

άκεζεο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζσκαηηθή αλάπηπμε 

αλαθέξεηαη ζε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο ή κεκνλσκέλσλ κεξψλ ηνπ ε νπνία 

επέξρεηαη κε ηελ σξίκαλζε. Ο φξνο σξίκαλζε αλαθέξεηαη ζηηο παγησκέλεο 

κεηαβάζεηο ή ζηε ζεηξά ησλ πξνφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν λα θαηαθηήζεη 

πςειφηεξα επίπεδα ιεηηνπξγίαο. Πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο νη εκπεηξίεο 

κάζεζεο, ε γνλεïθή επηξξνή θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ αλαπηπμηαθψλ κεηαβάζεσλ. Σν πεδίν ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο 

ζπλδπάδεη ηε βηνινγία, δειαδή ηε κειέηε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

σξίκαλζεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, κε ηελ ςπρνινγία, δειαδή ηε κειέηε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Haibach- Beach et al., 2018:56-58). 
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2.4.Θευπίερ κινηηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα ζηελ 

θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά: ε ζεσξία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νηθνινγηθή 

πξνζέγγηζε θαη ε πξνζέγγηζε ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ζεσξίεο απηέο 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμεηάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά.  

2.4.1.Θευπία επεξεπγαζίαρ ηηρ  πληποθοπίαρ 

ηε βάζε ηεο ζεσξίαο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο βξίζθεηαη ε ηδέα φηη ν 

εγθέθαινο ιεηηνπξγεί φπσο έλαο ππνινγηζηήο, ν νπνίνο δνπιεχεη σο δέθηεο θαη 

επεμεξγαζηήο πιεξνθνξηψλ. Κχξην πεδίν έξεπλαο απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Όηαλ εθηεινχκε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δεμηφηεηα, αλαθαινχκε ζηε κλήκε έλα ζχλνιν νδεγηψλ, ζηέιλνληαο κήλπκα ζηνπο 

θαηάιιεινπο κπο (Haibach- Beach et al., 2018). Ζ δεκηνπξγία, ε ζχλδεζε θαη ε 

νκαδνπνίεζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ εληνιψλ ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο ή, ζην ηέινο, ζε 

κηα εληνιή πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κηθξφηεξεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ελφο θηλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο θάζε θηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο (Σδέηδεο, & Λφια,2015:17). 

Γηα λα ηαμηλνκεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεληθεπκέλν θηλεηηθφ πξφγξακκα κηα 

ελέξγεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηε κηα δνθηκή ζηελ άιιε. 

Σα ηξία αμεηάβληηα σαπακηηπιζηικά είλαη: ε αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ, ν ζρεηηθφο 

ρξνληζκφο θαη ε ζρεηηθή δχλακε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο θηλεηηθνχ πξνηχπνπ νλνκάδνληαη παπάμεηποι. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ καο επηηξέπεη λα πξνζαξκφδνπκε ηηο απνθξίζεηο καο. 

Οη ηξεηο παξάκεηξνη είλαη ε επηινγή κπψλ, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ε ζπλνιηθή 

δχλακε (Haibach- Beach et al., 2018:90-92).  

2.4.2.Οικολογική Πποζέγγιζη 

Ζ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ησλ 

θηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αληίιεςεο είλαη γλσζηή σο 

άμεζη διαδικαζία, δηφηη ζεσξεί φηη ε ρξήζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηεο κλήκεο 

δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε αληηθείκελα ή γεγνλφηα ζην 

πεξηβάιινλ. Οη ςπρνιφγνη ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο εμεγνχλ φηη δελ δηεξρφκαζηε 
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απφ κηα καθξά ζεηξά δηαδηθαζηψλ γηα λα νινθιεξψζνπκε κηα απιή δξαζηεξηφηεηα. 

Αληίζεηα δξνχκε επί ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνλ ηξφπν πνπ καο πξνζθέξεη ην ίδην ην 

αληηθείκελν (Haibach- Beach et al., 2018:98).  

Δπηπιένλ απνξξίπηεηαη ε ηδέα φηη ππάξρεη αλάγθε αλαδήηεζεο αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο απνζήθεο ηεο κλήκεο. Σα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα ππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ή αλάγθεο  θαη φρη επεηδή ππάξρεη 

πξνγελέζηεξε κλήκε ρξήζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Σέινο ηα επξήκαηα 

ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη ε αληίιεςε ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα αληηιακβάλνληαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο κέζσ εμεξεχλεζεο ηεο θίλεζεο (Haibach- 

Beach et al., 2018:98-100). 

2.4.3.Ζ θευπία ηυν Γςναμικών ςζηημάηυν 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη Kugler, Kelso, θαη Turvey (1982) εηζήγαγαλ 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Σφληζαλ φηη νη θηλήζεηο δελ ειέγρνληαη 

κφλν απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ειέγρνληαη επίζεο απφ αιιειεπηδξάζεηο 

αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο θαζψο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Πνιινί 

παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλνχκαζηε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

καο θάλεη λα θηλνχκαζηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε σο 

απνηέιεζκα αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ, ζηε δξαζηεξηφηεηα ή ζε πξνζσπηθνχο 

παξάγνληεο. 

Ζ ζεσξία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο βεβαηψλεη φηη ε ιεηηνπξγία ζπκβαίλεη κε 

έλα ηεξαξρηθφ ηξφπν, δειαδή φια ηα ζήκαηα πεγαίλνπλ ζηνλ εγθέθαιν θαη ν 

εγθέθαινο δίλεη εληνιέο πνπ πξέπεη λα ζηαινχλ ζηνπο κπο. Χζηφζν ε ζεσξία 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο δελ ιακβάλεη ππφςε ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ (Haibach- Beach et al., 2018:100). 

Ο Kugler θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1980) πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ εκπνδίσλ, πνπ 

αλαθέξεη φηη ν ζπληνληζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ αιιαγή ησλ εκπνδίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ο Newell 

(1986) πξφηεηλε φηη ε θίλεζε πεξηνξίδεηαη απφ ηα εκπφδηα- φξηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θίλεζεο. Σα εκπφδηα απηά κπνξεί λα είλαη: α) ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, β) ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεμηφηεηαο θαη γ) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Σδέηδεο, & Λφια,2015:19). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.Φςσοκινηηικόηηηα 

3.1.Ζ ζημαζία ηηρ τςσοκινηηικόηηηαρ 

Ζ ζχγρξνλε παηδηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηηθέο αιιαγέο. Ο ρψξνο θαη ε 

ειεπζεξία ηνπ παηρληδηνχ κεηψζεθε ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη 

ηεο απμαλφκελεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα έρεη ελεξγφ ξφιν 

ζηελ πεξίπησζε απηή δείρλνληαο ελδηαθέξνλ φρη κφλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη γηα ηελ απηνλνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε. 

Καηά ηε Zimmer (1992), ε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ είλαη κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία ε θίλεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κέζα απφ ηελ θίλεζε θαη ην 

παηρλίδη ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ζψκα ηνπο θαη έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα 

θηλνχληαη θαη λα καζαίλνπλ κέζσ ηεο θίλεζεο (Gallahue, 2002) θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαθαιχπηνπλ ηνλ θφζκν (Zimmer, 1992 ζην Tsapakidou, Stefanidou & 

Tsompanaki,2014:1). 

χκθσλα κε ηνπο Lubans, Morgan, Cliff, Barnett θαη Okely (2010), ην θίλεηξν θαη 

ε θίλεζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, δεδνκέλνπ φηη 

πξνάγνπλ ηηο ζσκαηηθέο, ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ζ θίλεζε 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ελεξγνχο δσήο ησλ παηδηψλ, θαζψο απνθηνχλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Lubans et 

al., 2010). 

Πιεζψξα εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ απνδεηθλχεη φηη ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

επηδηψθεη λα παξάζρεη ζηα παηδηά αξθεηέο δεμηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαιέο 

επηδφζεηο ζην ζρνιείν (Fisher et al., 2005· Stodden et al., 2008). Δπηπιένλ ε 

αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθαίσλ ηθαλνηήησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. ηελ ειηθία ησλ 3 κε 5 εηψλ, ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο απνθηνχλ έλα ζχλνιν θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηνλ ζηαδηαθφ έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ηα παηδηά πξέπεη λα αλαπηχμνπλ απνθηψληαη κέζσ ηεο θίλεζεο. Απηή ε πεξίνδνο 
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είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Gallahue & Donnely, 2003). 

Μειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Ηζπαλία ζε πγηή παηδηά 8 εηψλ, πνπ θνηηνχζαλ ζηε 

δεχηεξε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, αλαθέξνπλ φηη ε ιεθηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη ζεηηθά 

κε ηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε ηαρχηεηα, ν νπηηθναθνπζηηθφο ζπληνληζκφο θαη ν 

ζσκαηηθφο έιεγρνο, ελψ νη πξσηαξρηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηε κε ιεθηηθή 

λνεκνζχλε είλαη ε ηζνξξνπία, ε αθξίβεηα, ε νπηηθή αληίιεςε θαη ν ρσξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο  (Garaigordobil, 1999).Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο ζε κηα άιιε κειέηε ζε 

παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ, δειψλεη φηη ε λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ςπρνθηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ ξπζκνχ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ 

ζσκαηηθνχ ειέγρνπ (Maite Garaigordobil & Amigo, 2010 ζην Osorio et al.,2017). 

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αηζζεηεξηαθή θηλεηηθφηεηα θαη 

ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία (δεκνηηθφ ζρνιείν), θαη 

ηνλίδεη ηε ζηελή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ςπρηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε. 

ηελ ςπρνθηλεηηθή θάζε ην ζψκα κε ηελ ςπρή βξίζθνληαη ζε έλα παηρλίδη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ θάζε απηή ηνλίδεη επίζεο ηδηαίηεξα ηα γλσζηηθά 

κέξε ηεο θίλεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

νπνίσλ έρεη πξνεγεζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρφο ηνπο. ‘ απηή ηε θάζε θαίλεηαη 

μεθάζαξα φηη ε αηζζεηεξηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ε ςπρνθηλεηηθή, φρη κφλν βξίζθνληαη 

ζε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, αιιά απνηεινχλ απφ θνηλνχ κηα νινθιεξσκέλε 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνχ (Γξάθνο & Μπίληαο, 2010:23). 

Οη ζεκεξηλνί εηδηθνί πξνζπαζνχλ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο πηπρέο ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο, δειψλνληαο φηη ν βαζκφο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πιήξε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, εηδηθά εθείλσλ κε ςπρηθέο ή ζσκαηηθέο ειιείςεηο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε παξέκβαζε ζε ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν είλαη αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ελζσκάησζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

νκάδα. 

Οη Camargos θαη Maciel (2016) πηνζεηνχλ ηελ ηδέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ςπρνθηλεηηθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα μεπεξάζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη λα ππεξπεδήζνπλ πνιιά εκπφδηα θαη λα ελζσκαησζνχλ πην εχθνια 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη. Οη ζπγγξαθείο ζπκβνπιεχνπλ 

επίζεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο ζηελ 

εμεξεχλεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ  θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε κεραληθή 
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πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηηο απιέο θηλήζεηο. Ζ θίλεζε εμαζθαιίδεη ηε 

κάζεζε θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ. 

χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη 

ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή 

φπσο: 

 λα θάλεη κεηξήζεηο  

 λα εθηειεί πεηξάκαηα µε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο,  

 λα ρξεζηκνπνηεί φξγαλα 

  λα θαηαζθεπάδεη θαη λα ρεηξίδεηαη ζπζθεπέο, 

  λα ζρεδηάδεη ράξηεο πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία / γεγνλφηα, 

  λα εθαξκφδεη κεραληθά δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε, 

  λα ηξνπνπνηεί ηηο θηλήζεηο ηνπ φηαλ ην απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο,  

 λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά θαη µε επρέξεηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. 

Όια απηά ζα ηνλ βνεζήζνπλ φρη µφλν ζηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα, αιιά θαη ζηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπ(ζει.9). 

χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, αλάκεζα ζηνπο 

ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο είλαη θαη νη αθφινπζνη: 

 λα αλαπηχμνπλ ηηο αληηιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο: ηελ  θηλαηζζεηηθή αληίιεςε, 

ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε, ηελ αληίιεςε κέζσ ηεο αθήο, ηηο 

ηθαλφηεηεο ζπληνληζκνχ. 

 λα αλαπηχμνπλ απιέο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο. 

 λα γλσξίζνπλ ην ζψκα ηνπο κέζα απφ ηελ θίλεζε. 

 λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα θίλεζε (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην,2020:559). 

 λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα θηλνχληαη αξκνληθά ηα 

κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,2020:565). 

 λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη ίδηνη ζέινπλ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην,2020:566).  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ε ςπρνθηλεηηθφηεηα επλνεί ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ην παηδί έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηήζεη πιήξσο ηελ 

πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπλερψο αιιάδεη (Borges & Rubio, 

2013· Rabelo & Aquino, 2014· Bessa & Maciel, 2016 ζην Berdila et al.,2019:27).  
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3.2.Θευπίερ τςσοκινηηικόηηηαρ 

3.2.1 Ζ θευπία ηος Kiphard  

Ζ βαζηθή αξρή ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλαπηπμηαθήο αγσγήο βξίζθεηαη ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο νιφθιεξεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Καηά θχξην 

ιφγν πξφθεηηαη απφ ηε κία πιεπξά γηα ηελ ελίζρπζε αλάπηπμεο ησλ αηνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ δξάζεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηελ ελίζρπζε επίιπζεο 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα λα απνθηήζεη ην παηδί ηθαλφηεηεο επηηπρνχο δξάζεο, 

ρξεηάδεηαη αζθήζεηο ζε ηξεηο θεληξηθνχο ηνκείο: 

 ζηνλ αληηιεπηηθφ ηνκέα  

 ζηνλ θηλεηηθφ ηνκέα 

 ζηνλ θηλαηζζεηηθφ-θνηλσληθφ ηνκέα. 

Ο Kiphard (1981) ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

απηελέξγεηα σο απαξαίηεηεο αξρέο θάζε ςπρνθηλεηηθήο παξέκβαζεο. ηξέθεηαη 

ελάληηα ζηελ εμάζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ νπνία θξίλεη σο αθαηάιιειε γηα παηδηά 

θαη αηαίξηαζηε κε ηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο ςπρνθηλεηηθήο (Zimmer, 2007:37-38). 

3.2.2 Ζ θευπία ηος Schilling 

Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζεσξίαο ηνπ Schilling ήηαλ ε ππφζεζε φηη ηα 

πνιχπιεπξα θηλεηηθά θαη ηα αληηιεπηηθά πξφηππα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππφβαζξν 

γηα ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα δξάζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηα κνληέια θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε αληίιεςε θαη ε θίλεζε εμαξηψληαη απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο σο κηα απηνθαζνξηδφκελε  βηνινγηθή ελφηεηα, ν Schilling 

(1975) πεξηγξάθεη ηελ  αλάπηπμε σο κηα εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αλαπηπμηαθέο πξφνδνη 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο, απφ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη απφ 

ηηο εμσγελείο επηξξνέο. 

Ο Schilling βιέπεη ην ζηφρν θάζε θηλεηηθήο πξνζαξκνγήο ζην φηη κέζα απφ ηε 

ζπλερή επαλάιεςε ησλ θηλήζεσλ (κάζεζε – εμάζθεζε) βειηηψλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Σν παηδί πξέπεη λα παξνηξπλζεί 

πξνο ηελ απηελέξγεηα κέζα απφ πινχζηεο ζε εξεζίζκαηα θαη θαιά δνκεκέλεο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν επίθεληξν απηψλ ησλ ζεσξηψλ δελ είλαη νη αδπλακίεο 
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ηνπ παηδηνχ, αιιά ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ  (Zimmer, 

2007:39-40). 

3.2.3 Ζ θευπία ηηρ  Ayres 

Ζ ζεσξία ηεο αηζζεηεξηαθήο ελζσκάησζεο δε δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο ζεσξίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ J. Ayres (2002), κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εθπξνζψπνπο ηεο ζεξαπείαο ηεο αηζζεηεξηαθήο ελζσκάησζεο, ζεσξεί φηη νη 

ζπκπεξηθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα νθείινληαη θαηά πξψην ιφγν ζηελ ¨αλεπάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ εληππψζεσλ απφ ηνλ εγθέθαιν¨. Ζ Ayres θαηάθεξε λα απνδείμεη ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο   

(βαξχηεηα, ηζνξξνπία, θίλεζε), ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο (κχεο, αξζξψζεηο ) θαη ηνπ 

απηηθνχ ζπζηήκαηνο (αθή) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Απηά ηα ηξία αηζζεηεξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα ραξαθηεξίδεη  σο ηηο ηξεηο ¨βαζηθέο αηζζήζεηο¨. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θίλδπλνη, αλ ζεσξεζεί θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ σο 

ιεηηνπξγία ελζσκάησζεο ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη 

θνηλσληθέο- πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, νη αηνκηθέο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

δελ ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε. ε απηή ηε ζεσξία ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία 

ηνπ παηρληδηνχ γηα ην παηδί θαη ε Ayres θαηαδεηθλχεη νινθάλεξα ην γεγνλφο φηη ην 

παηδί πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα θαζνξίδεη κφλν ηνπ ηηο ελέξγεηέο ηνπ (Zimmer, 

2007:41-42). 

3.2.4 Οι απότειρ ηηρ Zimmer για ηην Φςσοκινηηική Παπέμβαζη 

Ζ θίλεζε θαη ην παηρλίδη ζεσξνχληαη ζεκαληηθά κέζα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηα παηδηά θαη κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα ζεηηθή εθηίκεζε γηα ην άηνκφ ηνπο. Ζ ςπρνθηλεηηθή 

αλαπηπμηαθή παξέκβαζε αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία σο κηα 

βνήζεηα γηα απηνβνήζεηα. Πξφθεηηαη ιηγφηεξν γηα ηε βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ απνδφκεζε ησλ θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ αιιαγή ηεο απηναληίιεςεο ηνπ παηδηνχ. Ο ελήιηθαο ζπλνδεχεη ην παηδί ζε απηή 

ηνπ ηελ πνξεία, ηνπ δείρλεη ηελ εθηίκεζή ηνπ θαη ζρνιηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ παηδηνχ 

κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα πεγάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ φρη απφ ηνλ 

έπαηλν ή ηελ αμηνιφγεζε αιιά απφ ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία.  
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χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή ηεο  ςπρνθηλεηηθήο νη ζσκαηηθέο θαη νη θηλεηηθέο 

εκπεηξίεο δελ απνηεινχλ κφλν ηα πην απαξαίηεηα κέζα θαηάθηεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα παηδί, αιιά ζεσξνχληαη βάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπ. Έλα ζεκαληηθφ ρξένο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο βξίζθεηαη 

ζην λα ζπκβάιεη ζηε δφκεζε κηαο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο/ηνπ παηδαγσγνχ (Zimmer,  

2007:43). 

3.2.5 Ζ θευπία ηος Seewald 

Ζ θίλεζε ζεσξείηαη εδψ ¨θαηλφκελν κε λνεκαηηθφ πεξηερφκελν¨. Σν παηδί 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θίλεζε, επηθνηλσλεί κε ζπκβνιηθέο πξάμεηο. ε απηή ηελ 

¨ςπρνθηλεηηθή βάζε κε λνεκαηηθφ πεξηερφκελν¨ ηα ζηνηρεία ηεο θηλεηηθήο εμέιημεο 

ζεσξνχληαη κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Με ην λα πξνζπαζεί ε/ν 

παηδαγσγφο θαη ε/ν ζεξαπεχηξηα/ηήο λα θαηαιάβεη ηηο ζθέςεηο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ 

ην παηρλίδη θαη ηελ θίλεζε, απνθηά κηα εηθφλα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί 

επεμεξγάδεηαη ηα βηψκαηα κέζα απφ ηηο ζθελέο θαη ηνπο ξφινπο, πνπ παίδεη, ζηε 

ζπκβνιηθή δπλαηφηεηα έθθξαζεο θξχβεηαη έλαο ζεκαληηθφο ζεξαπεπηηθφο 

παξάγνληαο. 

Ο Seewald (1992) πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ην λφεκα ηεο θαληαζίαο ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαη λα εξεπλήζεη ηηο έκκεζεο θαη άκεζεο λνεηηθέο 

δνκέο ηεο παηδηθήο δξάζεο. Οη πεξηζζφηεξεο παηδηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηζηνξηψλ θαη εηθφλσλ ή θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ. Σν 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο ζεσξίαο βξίζθεηαη ζηνλ άκεζν ζπλππνινγηζκφ ηεο αηνκηθήο 

ζεκαζίαο ησλ παηδηθψλ ελεξγεηψλ. Οη πξάμεηο ησλ παηδηψλ έρνπλ πάληα 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα απηά, αθφκα θαη ε ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη 

θαηά ζπλέπεηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν λφεκα, θαη ζα ήηαλ γη‘ απηφ ιάζνο λα 

απνκνλψζνπκε απφ ηελ ψξα ηεο ςπρνθηλεηηθήο ηηο ελνριήζεηο απηέο κε δηάθνξα 

κεζνδηθά θφιπα (ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

απαζρνιεκέλα). Έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ βξίζθεηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο 

ππεξβνιηθήο εξκελείαο ησλ παηδηθψλ ελεξγεηψλ (Zimmer, 2007:43-45). 

3.2.6 Ζ θευπία ηυν Klaes,Walthes και Balgo 

Δπίθεληξν απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε ζθέςε φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Κάζε άλζξσπνο δηακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ  
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(θνλζηξνπθηηβηζκφο). Έηζη ν φξνο ¨θηλεηηθή δηαηαξαρή, πνπ ππάξρεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά απνηειεί κηα δηαθνξνπνίεζε απφ θάηη άιιν, πνπ 

δηαπηζηψζεθε απφ θάπνηνλ παξαηεξεηή. Αλάκεζα ζηνλ παξαηεξεηή θαη ηνλ 

απνδέθηε ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα παξαηεξνχκε ην 

πψο παξαηεξνχκε θαη πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε ην πψο αληηιακβαλφκαζηε, 

επεηδή κφλν έηζη κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε θξίζε καο δελ εμαξηάηαη απφ 

αληηθεηκεληθά, αλεμάξηεηα απφ εκάο γεγνλφηα, αιιά απφ ηηο δηθέο καο δνκέο θαη ηνπο 

δηθνχο καο ηξφπνπο ζθέςεο. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο ζπζηεκηθήο-θνλζηξνπβηζηηθήο ζεσξίαο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ελφο θηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, κε ην λα κελ ζεσξείηαη ε θίλεζε 

πξνβιεκαηηθή, αιιά επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ ίδηα ηελ θίλεζε. Οη Klaes 

θαη Walthes (1995) ραξαθηεξίδνπλ ηνπο επηζηήκνλεο σο ¨επαγγεικαηίεο παξαηεξεηέο 

ησλ πξνβιεκάησλ¨, πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα κε ηηο δηαγλψζεηο ηνπο, επεηδή 

ζπκβάινπλ ζηελ εδξαίσζε κηαο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ζέινπλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ. ε απηή ηε βάζε πξνθχπηεη κηα θαηλνχξηα ζεξαπεπηηθή αληίιεςε: 

κφλν αλ ην παηδί ληψζεη απφ κφλν ηνπ φηη έρεη θάπνην πξφβιεκα θαη ζέιεη λα ην 

θαηαπνιεκήζεη, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη κηα ζεξαπεία. Ζ ζεσξία απηή δελ απνηειεί 

κέζνδν αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ζεσξίεο θαη κνληέια αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο (Zimmer, 

2007:45-46). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4.Γημιοςπγικόηηηα 

4.1.Ζ ζημαζία ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε δηαπίζησζε, φηη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο πνιχηηκνο, αιιά ζπρλά κε 

πξαγκαηνπνηήζηκνο, εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο. Έλαο ιφγνο είλαη επεηδή ε δσή ζηελ 

ςεθηαθή επνρή ζεσξείηαη πην αβέβαηε απφ πνηέ (Craft, 2011).Γηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ  έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ ζηφρσλ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Beghetto &Kaufman, 2014). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ ηφζνη πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη δελ είλαη 

δεκηνπξγηθνί είλαη ε εθπαίδεπζε. Ο Πηθάζν είπε θάπνηε φηη φια ηα παηδηά 

γελληνχληαη θαιιηηέρλεο: ην πξφβιεκα είλαη λα παξακείλνπκε θαιιηηέρλεο θαζψο 

κεγαιψλνπκε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο ηέρλεο ή ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε, εληνχηνηο δελ κεγαιψλνπκε εληφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

αιιά εθηφο απηήο. Δθπαηδεπφκαζηε ζπρλά λα είκαζηε εθηφο ηεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη πνιχεδξε δηαδηθαζία. ρεηίδεηαη κε πνιιέο θαζεκεξηλέο ηθαλφηεηεο θαη κε 

θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη απαηηεί επζπθξηζία καδί κε θαληαζία, 

ελνξαηηθφηεηα θαη  ελζηηθηψδε απζνξκεηηζκφ. Οη θπξίαξρεο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαηαπλίγνπλ ζηελ πξάμε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ είλαη βαζηθέο γηα ηε δεκηνπξγηθή 

αλάπηπμε. Σα λέα παηδηά εηζέξρνληαη ζην πξνλήπην έρνληαο δσληαλή κέζα ηνπο ηε 

δεκηνπξγηθή ηνπο απηνπεπνίζεζε. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε , πνιιά απφ απηά ηελ έρνπλ απνιέζεη νισζδηφινπ. Αλ 

είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα λα απνθηήζεη θεληξηθή ζέζε ζην κέιινλ καο, ζα πξέπεη 

πξσηίζησο λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο (Robinson, 2011:69). 

χκθσλα κε ηνλ Williams (2002), ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο νδεγεί ζηελ  

αδηακθηζβήηεηε πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ζηα κηθξά παηδηά, ηδηαίηεξα 

ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Saracho, 2012:35). Πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο. Σα επξήκαηα απηά ζπκπίπηνπλ κε 

άιιεο έξεπλεο φπνπ ηα εμαηξεηηθά αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ζπλδένληαη κε ηα 
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δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα (Kuncel, Hezlett & Ones,2004:157).Δπίζεο κεγάιε 

ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο. Οη 

δεκηνπξγηθνί καζεηέο κε πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ θαη 

εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ( Bergendahl, Magnusson, & Bjork, 2015). 

Σν ζρνιείν επλνψληαο έλαλ παζεηηθφ ηξφπν κάζεζεο κε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, 

θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ππφζεζε ην λα αλαπηπρζεί έλα επηλνεηηθφ κπαιφ κέζα 

ζηελ ηάμε. πρλά πεξηζσξηνπνηεί ηνλ δεκηνπξγηθφ καζεηή, αθξηβψο γηαηί ε 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απεηιή γηα ηηο ιεπηέο 

ηζνξξνπίεο ηεο ηάμεο. πλήζσο ν κέηξηνο θαη εππεηζήο πξνθξίλεηαη θαη αξηζηεχεη, 

ελψ ν δεκηνπξγηθφο θαη επθάληαζηνο ρεηξαγσγείηαη θαη ζπκκνξθψλεηαη πξνο 

κνλνζήκαληνπο ηξφπνπο ζθέςεο. Πνιιέο θνξέο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, 

θαζψο ππνρξεψλεηαη λα απνβάιιεη ηελ φπνηα απφθιηζε – πξσηνηππία θαη πξνζσπηθή 

απηνέθθξαζε ράξηλ ηεο δεηνχκελεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα θνηλψο 

απνδεθηά (Λπθεζάο, Παπαδνπνχινπ, Σζαπαθίδνπ, Θσκαΐδνπ, & Σζνκπαλάθε 

2003:218). 

Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θηλεηνπνηψληαο θαη 

αλαπηχζζνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε, ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί θαη λα αλαπηπρζεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ κε ηελ θίλεζε 

(McBride,1992 ζην Λπθεζάο θ.ά, 2003:218). 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ είλαη ζηξακκέλν ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο έρεη ζηφρν ηελ ελαξκνληζκέλε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αηφκνπ θαζνιηθά θαη φρη απνζπαζκαηηθά, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο 

κε ηε δσή, ηελ ηθαλφηεηα γηα απηνκφξθσζε θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ επλνεί ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε είλαη κηα εθπαίδεπζε ε νπνία αλαπξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζηα λέα δεδνκέλα, 

είλαη επέιηθηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο, ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηε γλψζε θαη ζηε κάζεζε. ηε      

Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, απνηειεί βαζηθφ 

ζθνπφ θαη ζηφρν ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ Διιάδα, 

ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΓΔΠΠ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην,2020), πξνθεηκέλνπ ην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ λα είλαη αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα φια ηα παηδηά. Αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθέο επηδηψμεηο, ζχκθσλα κε ηηε νπνίεο  ζα πξέπεη: 
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 Σν παηδί λα εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. 

 Σν παηδί λα ρξεζηκνπνηεί κε έλα θαηλνχξην ηξφπν θάηη παιηφ θαη νηθείν. 

 Σν παηδί λα ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί λέεο ηδέεο/απφςεηο/αληηθείκελα. 

 Σν παηδί λα αλαπηχμεη επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία ζθέςεο θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο ηδέεο ηνπ θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ. 

 Αλαγλψξηζε/πηνζέηεζε πξσηφηππσλ ηδεψλ δεκηνπξγίαο κέζα απφ δηαδηθαζία 

ζθέςεο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο. 

 Δληνπηζκφο πνιιαπιψλ ηδεψλ θαη επειημία πξνζαξκνγήο ηνπο (Ηλζηηηνχην, 

2020:64) 

Όζνλ αθνξά ηε γξαθή θαη ηε γξαπηή έθθξαζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο είλαη: 

 Σν παηδί λα αμηνπνηεί κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2020:81). 

Όπσο θάζε ζπλήζεηα, έηζη θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ή λα 

απνζαξξπλζεί. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνσζνχλ κηα ζπλήζεηα είλαη: α) νη επθαηξίεο  

πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή, β) ε ελζάξξπλζε φηαλ νη άλζξσπνη επσθεινχληαη απφ 

απηέο ηηο επθαηξίεο, θαη γ) αληακνηβέο φηαλ νη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη ζε απηή ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη δεκηνπξγηθά. Κάπνηνη ρξεηάδνληαη 

θαη ηα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία. Αλ αθαηξέζνπκε ηηο επθαηξίεο, ηελ ελζάξξπλζε ή ηηο 

αληακνηβέο ηφηε ζα ραζεί θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Απφ απηή ηελ άπνςε ε 

δεκηνπξγηθφηεηα δελ δηαθέξεη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπλήζεηα θαιή ή θαθή 

(Sternberg, 2012:3). 

 Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απαηηνχλ άηνκα εππξνζάξκνζηα ζε κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο, ηα νπνία ζα δηαπλένληαη απφ θαηλνηνκία, θαζψο θαη απφ επηλνεηηθφ θαη 

ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ, θιεηδί απνηειεί 

ε δεκηνπξγηθφηεηα σο θαηαιχηεο ηδεψλ, πξνηάζεσλ, κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ (Ξαλζάθνπ, 1998). 

4.2.Θευπίερ Γημιοςπγικόηηηαρ 

4.2.1.Ζ θευπία ηος Guilford 

Ζ ηνκή ζηελ έξεπλα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ J. Guilford 

ην 1950 ζην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο. Ζ 

αιεζηλή ηδηνθπία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Guilford ήηαλ ε ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αφξηζηεο αιιά ελδηαθέξνπζαο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε 
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μερσξηζηέο δνκέο, πνπ νξίδνπλ ηελ αηνκηθή δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απηέο νη δνκέο 

πεξηειάκβαλαλ επρέξεηα, επειημία, θαηλνηνκία, ζχλζεζε, αλάιπζε, αλαδηνξγάλσζε 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ, πνιππινθφηεηα θαη επεμεξγαζία. Ξαθληθά ε ειθπζηηθή 

αιιά ε λεθειψδεο έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είρε πεδίν δξάζεο, βάζνο θαη πιάηνο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί θαη λα εμεξεπλεζεί. (Kurtzberg & Amabile, 2001:285). 

Ο Guilford ππνζηήξημε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα ζπλερέο ραξαθηεξηζηηθφ 

ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη φηη εθείλα ηα άηνκα κε αλαγλσξηζκέλν δεκηνπξγηθφ 

ηαιέλην δελ δηαθέξνπλ απφ ηα ππφινηπα, απιψο νη δεμηφηεηεο ηνπο είλαη 

αλεπηπγκέλεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Με ην ζεσξεηηθφ πξφηππν γηα ηε δνκή ηεο λνεκνζχλεο ν Guilford ήζειε λα 

απνδείμεη φηη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκβαηηθή λνεκνζχλε 

πνπ κεηξνχζαλ ηα αληίζηνηρα ηεζη. Κη ελψ ηα ζπκβαηηθά ηεζη λνεκνζχλεο δελ 

πξνζδηνξίδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ νθηψ παξάγνληεο λνεκνζχλεο, ην ζεσξεηηθφ 

πξφηππν ηνπ Guilford πεξηιακβάλεη 120 λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

ηαμηλνκήζεθαλ σο πξνο ην είδνο ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο κε απηή λα πεξηιακβάλεη 

ηε κλήκε , ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε, ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε. Δπίζεο ηαμηλνκήζεθαλ σο πξνο ην είδνο ηνπ πιηθνχ ή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη απηφ κπνξεί λα είλαη ζπκβνιηθφ, ζρεκαηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ 

(Guilford, 1959:469-470). 

Παξαδφμσο, έλαο δηαθεθξηκέλνο ςπρνκεηξηθφο ειεγθηήο, ν Guilford ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά νη πξνζπάζεηέο ηνπ δελ έρνπλ επηθέξεη πνιινχο θαξπνχο 

ζήκεξα (Sternberg, 2012:3). 

4.2.2.Ζ θευπία ηος Torrance 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Torrance ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ηεξάζηηα 

θαζψο ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη είλαη ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα εδψ θαη δεθαεηίεο. Πεξηέγξαςε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε σο ηε 

δηαδηθαζία αλίρλεπζεο δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ , ηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ θαη 

εηθαζηψλ γηα ηα πξνβιήκαηα απηά , ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δνθηκή ηνπο, πηζαλψο ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ηελ επαλεμέηαζή ηνπο θαη ηέινο ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ (Torrance, 1993:233). 

Ο Torrance ηαμηλφκεζε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ηξία ζηάδηα. ην 

πξψην ζηάδην, ην ζηάδην ηεο πξνζέξκαλζεο, ν καζεηήο είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ην 
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έξγν πνπ ζα αθνινπζήζεη. ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη εκβάζπλζε ζε απηφ πνπ 

αλακέλνπκε. Ζ εκβάζπλζε απηή έρεη σο ζηφρν ηελ εχξεζε ιχζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε. Σέινο, ζην ηξίην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε επέθηαζε 

ηεο κάζεζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην (Torrance, 1993).  

Ζ ζεσξία ηνπ Torrance (1965) ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ) ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ 

αηφκνπ. Δπηπιένλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κηαο πξνζσπηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  πξέπεη λα είλαη: ε επηκνλή, ε αλεμαξηεζία, ε πεξηέξγεηα, ε ιήςε 

ξίζθνπ, ε απνπζία ζπκκφξθσζεο θαη ζπκβηβαζκνχ, ε απνπζία ηνπ θφβνπ ηεο 

απνηπρίαο θαη ε επαηζζεζία (Torrance, 1993). 

 

4.2.3.Ζ θευπία ζςζηημάηυν δημιοςπγικόηηηαρ (Csikszentmihaly) 

Ο Csikszentmihaly (2014) ππνζηεξίδεη φηη δελ κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνκνλψλνληαο ηα άηνκα θαη ηα έξγα ηνπο απφ ην θνηλσληθφ θαη 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ελέξγεηέο ηνπο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί απηφ πνπ απνθαινχκε δεκηνπξγηθφ δελ είλαη πνηέ απνηέιεζκα κφλν 

ηεο αηνκηθήο δξάζεο. Δίλαη πξντφλ ηξηψλ θχξησλ δπλάκεσλ δηακφξθσζεο: ην πεδίν 

(field), ν ηνκέαο (domain)θαη ην άηνκν (individual). Σν πεδίν ή ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ επηιέγεη απφ ηηο παξαιιαγέο πνπ παξάγνπλ ηα άηνκα εθείλεο πνπ 

αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ. Ο ηνκέαο είλαη ην ζηαζεξφ πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

δηαηεξήζεη θαη ζα κεηαδψζεη ηηο επηιεγκέλεο λέεο ηδέεο ή θφξκεο ζηηο επφκελεο 

γεληέο. Καη ηέινο ην άηνκν πνπ επηθέξεη θάπνηα αιιαγή ζηνλ ηνκέα, κηα αιιαγή πνπ 

ν ηνκέαο ζα ζεσξήζεη δεκηνπξγηθή 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ. Υσξίο έλαλ πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλν ηνκέα 

δξάζεο ζηνλ νπνίν ε θαηλνηνκία είλαη δπλαηή, ην άηνκν δελ κπνξεί θαλ λα μεθηλήζεη. 

Καη ρσξίο κηα νκάδα ζπλνκήιηθσλ λα αμηνινγήζεη θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, είλαη αδχλαην λα δηαθνξνπνηεζεί ην 

δεκηνπξγηθφ απφ απηφ πνπ είλαη απιψο ζηαηηζηηθά απίζαλν ή παξάμελν 

(Csikszentmihaly, 2014:47-48). 

Οη ζρέζεηο ηνπ πεδίνπ, ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ηνκέα είλαη δπλακηθνί δεζκνί 

θπθιηθήο αηηηφηεηαο. Με άιια ιφγηα, θαζέλα απφ ηα ηξία θχξηα ζπζηήκαηα επεξεάδεη 

ηα άιια θαη επεξεάδεηαη απφ απηά κε ηα ζεηξά ηνπο. Κάπνηνο κπνξεί λα πεη φηη ηα 
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ηξία ζπζηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηξεηο ¨ζηηγκέο¨ ηεο ίδηαο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

(Csikszentmihaly, 2014:51).Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Csikszentmihaly δελ αζπάδεηαη 

ηελ άπνςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ησλ πάλησλ αιιά, ην άηνκν είλαη κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβαίσλ 

επηξξνψλ θαη πιεξνθνξηψλ (Csikszentmihaly, 2014:58). 

4.2.4.Ζ Θευπία ηυν Sternberg και Lubart 

Οη Sternberg θαη Lubart νλνκάδνπλ ηε ζεσξία ηνπο ¨Δπελδπηηθή ζεσξία ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο ¨ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη είλαη πξφζπκνη 

θαη ηθαλνί λα ¨αγνξάδνπλ ρακειά θαη λα πνπιάλε ςειά¨, ζηε ζθαίξα ησλ ηδεψλ 

(Sternberg,2006:87).Αγνξάδσ ρακειά ζεκαίλεη αλαδήηεζε ηδεψλ πνπ είλαη άγλσζηεο 

ή εθηφο ελδηαθέξνληνο, αιιά έρνπλ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο (Sternberg, 2012:6).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επελδχζεσλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα απαηηεί έμη δηαθξηηνχο 

παξάγνληεο, αιιειέλδεηνπο κεηαμχ ηνπο: 

1. Πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, δει, ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζχλζεζεο, ηελ αλαιπηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηελ πξαθηηθή ηθαλφηεηα. 

2. Γλψζεηο. Ζ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία δελ ζηέθεηαη εκπφδην ζηηο λέεο 

ηδέεο, αιιά βνεζά ζηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε.  

3. Σξφπνο ζθέςεο. Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζθέθηεηαη θαλείο 

δεκηνπξγηθά. 

4. Πξνζσπηθφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηήο είλαη ε 

πξνζπκία ηνπ λα μεπεξάζεη θαλείο εκπφδηα, λα αλαιάβεη ινγηθνχο θηλδχλνπο θαη λα 

αλερζεί ηελ αζάθεηα θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα. 

5. Κίλεηξα. Θεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαζψο ε αγάπε γηα ην αληηθείκελν νδεγεί ζε έλα δεκηνπξγηθφ πξντφλ.  

6. Πεξηβάιινλ. Υξεηάδεηαη λα ππνζηεξίδεη θαη λα αληακείβεη ηηο δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο (Sternberg, 2012:5-6). 

Σέινο νη Sternberg θαη Lubart (1991) ζέηνπλ ηε ζπκβνιή σο απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ ζηελ επίηεπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ έμη 

ζπζηαηηθψλ είλαη αλαγθαία ψζηε λα ππάξρεη δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ αδπλακία ελφο 

ζηνηρείνπ (π.ρ. πεξηβάιινλ) αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ππεξνρή ζε έλα άιιν ζηνηρείν 

(π.ρ. θίλεηξν). Τςειά επίπεδα ζε δχν ζπζηαηηθά ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ 
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πνιιαπιαζηαζηηθά ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ δελ αθνξά έλα 

πξάγκα αιιά έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ (Sternberg, 2012:6). 

4.2.5.Ζ Θευπία ηηρ Amabile 

Ζ βαζηθή ζεσξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δηαηππψζεθε απφ ηελ Teresa Amabile ην 

1983. Γχν ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ζηεξίδνπλ ηε ζεσξία. Πξψηνλ ππάξρεη κηα 

ζπλερφκελε δεκηνπξγηθφηεηα απφ έλα ρακειφ, ζπλεζηζκέλν επίπεδν 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή , ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο εθεπξέζεηο, επηζηεκνληθέο 

αλαθαιχςεηο θαη έξγα ηέρλεο. Γεχηεξνλ ππάξρεη βαζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην έξγν 

ελφο αηφκνπ. Σν επίπεδν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πνπ παξάγεη έλα άηνκν ζε 

νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ηεο Amabile παξνπζίαζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα 

ηθαλφηεηα πνπ επεξεάδεηαη απφ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ην άηνκν: 

α)Δεξιόηηηερ ζσεηικέρ με ηον ηομέα, πνπ πεξηιακβάλνπλ γλψζε, ηερλνγλσζία, 

επθπΐα, θαη ηαιέλην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

β)Δεξιόηηηερ ζσεηικέρ με ηη δημιοςπγικόηηηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλεμαξηεζία, 

ηε ιήςε ξίζθνπ αιιά θαη ηηο πνιχπιεπξεο ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα. 

γ)Εγγενέρ κίνηηπο, ηα άηνκα είλαη πην δεκηνπξγηθά φηαλ σζνχληαη απφ ην 

ελδηαθέξνλ, ηελ απφιαπζε , ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξφθιεζε ηεο ίδηαο ηεο ίδηαο 

ηεο  εξγαζίαο  θαη φρη απφ εμσγελή θίλεηξα φπσο ε αληακνηβή, ν αληαγσληζκφο θαη ε 

αμηνιφγεζε. 

Σν ζπζηαηηθφ έμσ απφ ην άηνκν είλαη ην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ πςειή ηθαλφηεηα ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ιεηηνπξγεί ζε έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη πνιινί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

κπνξεί λα κπινθάξνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα φπσο ε ζθιεξή θξηηηθή θαη ε 

ζπληεξεηηθή θνηλσλία (Amabile,2012). 
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4.3.Δικαζηικέρ ηέσνερ 

Ο φξνο Σέρλε πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ¨ηίθησ¨, πνπ ζεκαίλεη γελλψ, δεκηνπξγψ, 

επηλνψ, κεραλεχνκαη, ελψ ν φξνο Δηθαζηηθφο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ¨εηθάδσ¨, πνπ 

δειψλεη απηφλ πνπ κπνξεί λα ππνζέηεη, λα θαληάδεηαη, λα πιάζεη εηθφλεο, 

νκνηψκαηα, κνξθέο κε δηάθνξα πιηθά. Όηαλ ιέκε εηθαζηηθέο ηέρλεο ελλννχκε αξρηθά 

ηελ ηέρλε ηνπ ζρεδίνπ, ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, ηελ ηέρλε ηεο ραξαθηηθήο, ηεο 

γιππηηθήο θαη κηα πιεηάδα άιισλ ηερλψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο θαη δεκηνπξγνχλ 

έξγα πιάζνληαο ή δηακνξθψλνληαο πιηθά (Μαγνπιηψηεο, 2014:16).  

4.3.1.Ζ ηέσνη ηηρ Ευγπαθικήρ 

Ζ δσγξαθηθή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα αμηνινγήζνπκε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ 

έξεπλα απηή, είλαη ε ηέρλε πνπ αλαπαξηζηά κε ζρέδηα θαη ρξψκαηα ηνπο δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (αλζξψπνπο, δψα, θπηά). Ζ δσγξαθηθή κε απιά 

ιφγηα είλαη ζρέδην κε ρξψκα θαη γη‘ απηφ νξίδεηαη σο ε ηέρλε ηνπ ρξψκαηνο. 

 Υαξαθηεξίδεηαη σο ηέρλε ησλ δχν δηαζηάζεσλ θαη εηθνληθά ηεο ηξίηεο 

δηάζηαζεο. 

 Απεηθνλίδεη πξαγκαηηθνχο θαη θαληαζηηθνχο θφζκνπο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηθάλεηεο θαη κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά ή θνξεηά έξγα. 

 Βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηέρλεο ηνπ ζρεδίνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηηο 

αμίεο ησλ ρξσκάησλ. 

 Δκθαλίδεη πξντφλ ην νπνίν απνθαιείηαη έξγν δσγξαθηθφ ή δσγξαθηά ή 

δσγξαθηθή δεκηνπξγία ή πίλαθεο ή εηθφλα θηι. 

 Θεσξείηαη φηη δεκηνπξγήζεθε κε ηε δσνκνξθηθή ηερλνηξνπία θαη ππνζεηηθά 

πνηθίιιεη, απφ ηνπο θπλεγνχο ηεο πξσηφγλσξεο επνρήο κέρξη ηε καγεία θαη ηε 

ιαηξεία ησλ εηθνληδφκελσλ (Μαγνπιηψηεο, 2014:19). 

Γηα πνιιά ρξφληα, ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ηππνπνηεκέλν 

εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο 

(Goodenough, 1926 ˙ Kellog, 1969 ˙ Goodnow, 1977). 
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4.3.2.Ζ ζημαζία ηυν εικαζηικών ηεσνών 

Ο ξφινο ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Οη Δηθαζηηθέο Σέρλεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηνπηθνχ θαη παγθφζκηνπ 

πνιηηηζκνχ. Μέζα απφ ηηο Δηθαζηηθέο Σέρλεο ν άλζξσπνο αλαπαξηζηά εκπεηξίεο θαη 

ηδέεο, επηθνηλσλεί, δνκεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ, ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, νη Δηθαζηηθέο Σέρλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξαγσγή θαη θξηηηθή ηεο εηθφλαο (π.ρ. θσηνγξαθία, δηαθήκηζε, ςεθηαθή 

εηθφλα), ε νπνία επηδξά θαζνξηζηηθά ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2020). 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ παξάγεηαη κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, απνδεηθλχεη ηελ 

χςηζηε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα παξάγεη εηθφλεο γηα λα εθθξάδεηαη κέζσ απηψλ. Ο 

δεκηνπξγφο ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ παξαηεξεί ηνλ θφζκν, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο-

αιήζεηεο θαη επηλνεί δηαξθψο λέα ηερλάζκαηα γηα λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν πνπ βιέπεη 

ή πνπ ζέιεη λα βιέπεη φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη. Σα εηθαζηηθά έξγα κεηαπιάζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζπκβάιινπλ φκσο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ επηδξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, σο 

έλα αληηθείκελν κάζεζεο θαη έθθξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία, αιιά θαη σο 

έλα ζεκαληηθφ κέζν αλάπηπμεο ηεο λνεκνζχλεο ηνπ αλζξψπνπ, πηζηεχεη ν Eisner 

(Μαγνπιηψηεο, 2014). 

Ζ έθθξαζε ησλ εηθαζηηθψλ ηδεψλ θαη απφςεσλ ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηελ Σέρλε 

θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε δξάζεηο θαη λα πξνθαιέζεη αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

ηαδηαθά εληζρχνληαη νη εηθαζηηθέο εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, 

ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ, ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ ζεαηψλ – 

δεκηνπξγψλ ηθαλψλ λα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην παηδί πξνζεγγίδεη ηελ 

εηθαζηηθή δεκηνπξγία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, δίλεη εξκελείεο γηα ηε δηθή ηνπ 

εηθαζηηθή δεκηνπξγία θαη ησλ άιισλ παηδηψλ αιιά θαη παξνπζηάδεη θαη ζηνράδεηαη 

ηφζν γηα ηηο δηαδηθαζίεο φζν θαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2020).  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο Σέρλεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο Lowenfeld (1947 ζην Eisner, 2002: 32) ζεσξεί ηηο 

Σέρλεο σο κηα δηεξγαζία πνπ απειεπζεξψλεη ην πλεχκα θαη παξέρεη δηέμνδν ζηε 
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δεκηνπξγηθή παξφξκεζε. Δπηζεκαίλεη φηη ην παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο ζπλαηζζεκαηηθή δηέμνδν ζα θεξδίζεη ειεπζεξία θη επειημία σο 

απνηέιεζκα ηεο απαιιαγήο απφ αδηέμνδεο ηάζεηο. Σν παηδί πνπ αηζζάλεηαη φηη 

εκπνδίδεηαη, αλαπηχζζεη αλαζηνιέο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη πεξηνξηζκέλν θαη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Σν παηδί πνπ έρεη αλαπηχμεη ειεπζεξία θη επειημία ζηελ 

έθθξαζή ηνπ ζα κπνξεί λ‘ αληηκεησπίδεη ηηο λέεο θαηαζηάζεηο ρσξίο δπζθνιίεο. 

Μέζσ επέιηθησλ ηνπνζεηήζεσλ ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ, φρη κφλν ζ‘ 

αληηκεησπίδεη ηηο λέεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζ‘ 

απηέο πην εχθνια ( Μαιαθάληεο & Καξέια,2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5.Αναζκόπηζη επεςνών 

5.1.Φςσοκινηηικόηηηα 

Οη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ επίηεπγκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αλάπηπμε θαη ε εθκάζεζε ησλ 

ιεπηψλ θαη αδξψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε γεληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Piek et al.,2012). 

πγθεθξηκέλα, ε πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ απφθηεζε 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, νη θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη νη ζεκειηψδεηο λεπξναλαηνκηθέο δνκέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε (Denckla, 1974). Ζ αλάπηπμε απηή εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ (κνξθνινγηθά, 

θπζηνινγηθά θαη λεπξνκπτθά) αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη( ε 

θνηλσλία, ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα)(Vlachos, Papadimitriou & 

Bonoti,2014·Venetsanou & Kambas, 2010:319). 

Χζηφζν, ε επηδείλσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο λέαο 

γεληάο, πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ζηνπο εηδηθνχο δηαθφξσλ θιάδσλ. Παξαηεξείηαη 

ιφγσ ηεο κηθξήο θηλεηηθφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα (Cliff, Okely, Smith & McKeen,2009·Kozina, Lahno & 

Moskalets, 2011·Kambas et al., 2012). Δπίζεο, απηή ε ρακειή θηλεηηθή επηδεμηφηεηα 

πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία 

ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξεο παξέκβαζεο ζηα λεπηαγσγεία (Hardy,King,Farrell, 

Macniven & Howlett, 2010). 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θηλεηηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ζε λεαξή ειηθία έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη φηη ε θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία ζπλδέεηαη κε γλσζηηθά, γισζζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπσο απηηζκφ, δηαηαξαρή 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, έιιεηςε πξνζνρήο θαη δπζιεμία (Vlachos et al., 

2014:12).χκθσλα κε έξεπλεο (Osorio-Valencia, Torres Lopez, Rothenberg 

& Schnaas,2017:6) γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ζε παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ, θάλεθε 

φηη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπο σο 

πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπο θαη ηελ ηζνξξνπία, ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα 
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εθθξάδνληαη πξνθνξηθά, κε ηελ ιεθηηθή σξηκφηεηα αιιά θαη κε ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηε κλήκε. 

Τπάξρνπλ, επίζεο,  πνιιέο κειέηεο, πνπ αλαθέξνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

θχια θαη αλαθαιχπηνληαη κε δνθηκέο θαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο, νη νπνίεο κεηξνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα ζηνπο καζεηέο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα 

θνξίηζηα, ζην ζχλνιφ ηνπο, επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα, ζε δνθηκέο πνπ κεηξνχλ ηε γεληθή λνεκνζχλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ, ελψ αξγφηεξα πιεζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ θνξηηζηψλ θαη 

ηείλνπλ λα ηηο μεπεξλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο (Nordberg , Rydelius, & 

Zetterström, 1991:6). 

Χζηφζν, ε απνηπρία ησλ πεξηζζφηεξσλ δνθηκψλ λα αηηηνινγνχλ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ  ησλ δχν θχισλ ,ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ ,απνηειεί αλεζπρία. Οη Thomas θαη 

French (1985) πξφηεηλαλ φηη απηέο νη δηαθνξέο κπνξεί λα νθείινληαη θπξίσο ζε 

θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο. Γειαδή, ηα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο  ζε δεμηφηεηεο φπσο ην ηξέμηκν, ην άικα θαη ην πηάζηκν, θαη ηα 

θνξίηζηα ζε ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ιφγσ πεξηζζφηεξσλ πξαθηηθψλ θαη 

εκπεηξηψλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο λεπξνινγηθέο ελδείμεηο δηαθνξψλ κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηελ 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία (De Bellis, Keshavan, 

Beers, Hall, Frustaci, Masalehdan & Boring,  2001 ·Liu, Metems, Absil, Maertelaer,  

Balériaux & David, 2011), ππνδειψλνληαο φηη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ 

επίζεο λα ζπλδεζνχλ κε ηηο δηαθνξέο θχινπ (Piek,  Hands & Licari, 2012). 

Καηά ηνπο Peyre, Hoerte, Bernard, Rouffignac, Forhan, Taine, Heude, & Ramus,  

(2018) νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

ελδερνκέλσο νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο νη πεξηβαιινληηθνί. ε 

απηνχο ππάγνληαη ηα ζηεξεφηππα θχισλ αιιά θαη νη επηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ πνπ 

είλαη πην δηαδεδνκέλεο ζηα αγφξηα, πηζαλψο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ βάξνπο θαη χςνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ, νη δηαθνξέο θχινπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, 

ζπκπεξηθνξηθή ή θνηλσληθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηηο δηαθνξέο θχινπ 

ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Rutter, 

2010). Σα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπεξηθνξηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα (Eliot, 2010· Gimpel, Peacock, & Holland, 2003) αιιά θαη 

λεπξναλαπηπμηαθέο δηαθνξέο (δηαηαξαρή θάζκαηνο απηηζκνχ, δηαηαξαρή έιιεηςεο 

πξνζνρήο / ππεξδξαζηεξηφηεηαο, δηαλνεηηθή αλαπεξία, δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ 
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αλάπηπμεο)είλαη πνιχ πην δηαδεδνκέλεο ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα(American 

Psychiatric Association, 2013 ζην Peyre et al., 2018). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ νη Peyre et al. 2018 ζηελ έξεπλά ηνπο, επηδίσμαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη δηαθνξέο θχινπ ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηηο 

δηαθνξέο θχινπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή ή θνηλσληθή ιεηηνπξγία. ηελ 

ειηθία ησλ 2 εηψλ αμηνινγήζεθαλ 1772 παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο γνληθά 

εξσηεκαηνιφγηα, ην Brunet–Lezine Psychomotor Development Scale θαη ην 

MacArthur–Bates Communicative Development Inventory (CDI-2). Μεηαμχ ησλ 

1772 παηδηψλ, ηα 1261 αμηνινγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Ages and Stages 

Questionnaire (ASQ), κηα λεπξνςπρνινγηθή εμέηαζε ζηελ ειηθία ησλ 3 ρξφλσλ θαη  

1055(563 αγφξηα θαη 492 θνξίηζηα) αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ASQ ζηελ 

ειηθία ησλ 5-6 εηψλ. Δμεηάζηεθε ε γιψζζα, ε ιεπηή θαη ε αδξή θηλεηηθφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο θχινπ ζηελ πξψηκε 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Σα θνξίηζηα είραλ θαιχηεξεο θηλεηηθέο θαη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ζηελ ειηθία ησλ 2 θαη 3 εηψλ νη νπνίεο ηείλνπλ λα κεηψλνληαη ή λα 

εμαθαλίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα. Σα επξήκαηα δελ επηβεβαίσζαλ 

ηηο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ φηη νη δηαθνξέο ζηα δχν θχια νθείινληαη ζε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ δχν θχισλ (Peyre et al., 2018). 

ε έξεπλα ησλ Piek, McLaren, Kane, Jensen, Dender & Roberts (2013) έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο επηξξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Animal Fun ζηηο θηλεηηθέο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζηηο ζσκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 511 παηδηά (257 

αγφξηα θαη 254 θνξίηζηα) ειηθίαο 4,5 έσο 6 εηψλ πεξίπνπ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Απζηξαιία θαη νη κεηξήζεηο εθηηκήζεθαλ κε ηα Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2SF) θαη Assessment Battery for Children 

(MABC-2).Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ θαη επηβεβαίσζαλ φηη ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα δηαθέξνπλ ζηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα αθφκα θαη ζηελ πξψηκε ειηθία. 

πγθεθξηκέλα ηα αγφξηα πέηπραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ηξέμηκν, ζην άικα θαη ζην 

πηάζηκν ελψ ηα θνξίηζηα ζηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη δηαθνξέο απηέο 

ελδερνκέλσο νθείινληαη ζε θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηα ζηεξεφηππα ησλ 
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θχισλ, αιιά θαη ζε λεπξνινγηθνχο φπσο νη δηαθνξέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (Piek et al., 2013). 

χκθσλα κε ηνπο Flatters, Hill, Williams, Barber & Mon-Williams (2014),  δελ 

ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο επαξθήο ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ην θχιν ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ γηα παηδηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ην ζέκα έρεη ζεκειηψδε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία. ηελ 

έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ (ηαρχηεηα θαη 

πνηφηεηα) αλάκεζα ζηα δχν θχια, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν εξγαζηψλ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ζπληνληζκνχ ησλ καηηψλ,  ζε παηδηά 

ειηθίαο 4 έσο 11 εηψλ. Άιισζηε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγγιίαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε 

γξαθή θαη ε δσγξαθηθή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηε ζηφρεπζε θαη ηελ αληηγξαθή. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί, φηη ελψ ηα θνξίηζηα θάλεθαλ ηαρχηεξα ζηελ ειηθία ησλ 4-5 εηψλ, ην 

κνηίβν απηφ αληηζηξάθεθε ππέξ ησλ αγνξηψλ ζηελ ειηθία ησλ 10-11 εηψλ (Flatters et 

al., 2014). 

Οη Hardy, King, Farrell,  Macniven, & Howlett (2010), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

έξεπλα ζηελ Απζηξαιία κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 425 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε κέηξεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2).Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Δηδηθφηεξα, ε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ήηαλ πςειφηεξε γηα ηα θνξίηζηα, ηα 

νπνία είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αδξή θηλεηηθή δεμηφηεηα ελψ ηα 

αγφξηα είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην άικα. Δπίζεο ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη ζηε δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ κε εμαίξεζε ην πηάζηκν. Σα 

επξήκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα δνζνχλ δνκεκέλεο επθαηξίεο, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθηεζε βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξηλ μεθηλήζνπλ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή παηρληδηψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ρψξσλ αλάινγα κε ην θχιν (Hardy et al., 2010). 

ε κηα άιιε έξεπλα (Largo, Fischer & Rousson 2003) αμηνπνηήζεθε ε 

λεπξνθηλεηηθή αλάπηπμε παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη έγηλε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δχν 

θχια. Αθφξκεζε  γηα ηε κειέηε απηή ππήξμε ε παξαδνρή φηη ζε θάζε λεπηαγσγείν 

θαη θάζε ζρνιηθή ηάμε, ππάξρνπλ ¨αδέμηα¨ παηδηά, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη είηε ζην 

παηρλίδη, είηε ζην γξάςηκν θαη ηε δσγξαθηθή. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε 
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ηνπ  Zurich Neuromotor Assesment, κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία δνθηκψλ, ζηελ 

νπνία θξίλνληαη ε ρξνληθή απφδνζε θαη ε πνηφηεηα ηεο θίλεζεο. Σν δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ 662 παηδηά θαη εθήβνπο, ειηθίαο 5 έσο 18 εηψλ. Σα 447 απφ απηά 

ήηαλ καζεηέο λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ θαη ηα 202 ήηαλ έθεβνη. Ζ κειέηε έδεημε 

φηη φιεο νη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ρξνληθή απφδνζε βειηηψλνληαη κε ηελ ειηθία. 

Ζ γεληθή παξαδνρή φηη ηα θνξίηζηα εθηεινχλ ηαρχηεξα ηηο αζθήζεηο, ηδηαίηεξα απηέο 

πνπ αθνξνχλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, θαη φηη έρνπλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ απφ ηα 

αγφξηα, επηβεβαηψζεθε θαη εδψ. Δπίζεο απηή ε δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη ζηηο 

ζχλζεηεο δηαδνρηθέο θηλήζεηο. Οη κειεηεηέο παξαηεξνχλ φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν θχια πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε δνθηκή γη‘ απηφ θαη ζε θάπνηεο δνθηκέο ηα αγφξηα 

ήηαλ πην γξήγνξα.  

ηελ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Zaraga θαη ηεο  Pliogou (2019) πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ν αληίθηππνο πνπ 

έρεη ην θχιν θαη ε ειηθία ζε παηδηά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λεπηαγσγείσλ. Σν δείγκα 

απαξηίδνληαλ απφ 898 παηδηά (487 αγφξηα θαη 411 θνξίηζηα) ειηθίαο 6 εηψλ πεξίπνπ 

απφ 64 λεπηαγσγεία. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ΜΟΣ ηεζη (Motor-

Proficiency-Test). Οη 18 δνθηκαζίεο ηνπ ηεζη παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά σο 

δνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα φπνπ κέζα απφ ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο θαη 

πξαγκαηνπνηψληαο δηάθνξεο δνθηκέο, αλαθάιππηαλ ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξφ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ ελψ ηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο (Zaragas 

&  Pliogou ,2019).   

Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα ησλ Zaragas, Sarris, Pliogou, 

Ntella, Panagiotopoulou & Zioga (2017), νη νπνίνη κειέηεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηηο 

θηλεηηθέο επηδφζεηο παηδηψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ απφ ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη ηε νπεδία. Δπίζεο δηεξεχλεζαλ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ θηλεηηθή απφδνζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 369 παηδηά (187 αγφξηα θαη 182 

θνξίηζηα) ειηθίαο 4-6 εηψλ πεξίπνπ. Γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην MOT ηεζη (Motor-Proficiency-Test) κηα ζπζηνηρία πνπ απνηειείηαη απφ 18 

δνθηκέο ηεο θηλεηηθήο επίδνζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κε ηα θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ ζηηο θηλεηηθέο επηδφζεηο, νη 

νπνίεο φκσο δηαθνξέο δε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  (Zaragas et al., 2017). 
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Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ έξεπλα ησλ Kambas et al. (2012), φπνπ ζηφρνο ηεο 

ήηαλ λα αμηνινγήζεη θξηηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ MOT ηεζη (Motor-Proficiency-

Test) γηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο θηλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο 778 παηδηψλ (413 αγνξψλ θαη 365 θνξηηζηψλ) ηεο Διιάδαο κε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ζχγθξηζεο κε παηδηά ηεο Γεξκαλίαο. Σα απνηειέζκαηα 

επηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ γηα θάζε ειηθηαθή 

νκάδα, θαζψο ππήξμαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ησλ δχν ρσξψλ. Όζνλ αθνξά 

ην θχιν, δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια πξάγκα πνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο , ήηαλ αλακελφκελν θαζψο ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη παξφκνηα θαη φρη δηαθνξεηηθά 

(Kambas et al., 2012:1630). 

Ζ έξεπλα ησλ Saraiva, Rodrigues, Cordovil & Barreiros (2013), 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα εμεηάζεη ηελ πνιηηηζκηθή επαηζζεζία ηνπ εξγαιείνπ 

PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scale-2), ζε παηδηά ηεο Πνξηνγαιίαο. Δίλαη 

έλα εξγαιείν, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεπηψλ θαη αδξψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ απφ ηε γέλλεζε έσο ηελ ειηθία ησλ 71 κελψλ. Σν 

δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 540 παηδηά (255 αγφξηα θαη 285 

θνξίηζηα), ειηθίαο 3 έσο 5 εηψλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξεο ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ παηδηψλ 

κηθξφηεξεο ειηθίαο, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαζία ηεο βηνινγηθήο θαη 

λεπξνινγηθήο σξηκφηεηαο ησλ παηδηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σα αγφξηα είραλ 

θαιχηεξε επίδνζε ζηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, ελψ ηα θνξίηζηα έδεημαλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Οη κειεηεηέο αλαθέξνπλ πσο 

ζπλήζσο ζηε βηβιηνγξαθία  (Engel-Yeger, Rosenblum, & Josman, 2010· Giagazoglou 

et al., 2011· Hardy, King, Farrell, Macniven, & Howlett, 2010· Vandaele, Cools, de 

Decker, & de Martelaer, 2011) δελ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηα δχν θχια, αιιά 

απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Όηαλ φκσο κειεηψληαη επηκέξνπο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηφηε 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (Saraiva et al., 2013:1971). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε ε έξεπλα ησλ Giagazoglou et al. (2011) ε νπνίνη 

κειέηεζαλ θαη εμέηαζαλ ηηο δηαηαξαρέο ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηηο δηαθνξέο 

ζηηο θηλεηηθέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην θχιν, ηε ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα 
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θαη ηε ζεηξά ηεο γέλλεζεο ζηελ νηθνγέλεηα. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 412 παηδηά 

(208 αγφξηα θαη 204 θνξίηζηα) ειηθίαο 4 έσο 6 εηψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Διιάδα κε ηε ρξήζε ηνπ ηεζη Movement Assessment Battery for Children 

(MABC). Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Ζ κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ απηή πνπ αθνξά ηηο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ κπάια, φπνπ ηα αγφξηα είραλ πςειφηεξεο επηδφζεηο, 

πξάγκα φκσο πνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί σο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, θαζψο ε θχζε 

ηεο δηαθνξάο απηήο, πξνθχπηεη απφ ηα δηαθνξεηηθά είδε παηρληδηψλ πνπ παίδνπλ ηα 

δχν θχια. Δπίζεο θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά δελ παξνπζηάζηεθε ζηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα (Giagazoglou et 

al., 2011). 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ζηηο έξεπλεο φζνλ 

αθνξά ην θχιν είλαη κεηθηά. Λίγεο είλαη νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο δελ παξαηεξείηαη 

θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Σα θνξίηζηα ζπλήζσο ππεξέρνπλ ζηηο ιεπηέο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ελψ ηα αγφξηα ζην άικα θαη ζηνλ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ. 

 

5.2.Γπαθοκινηηική 

Ζ γξαθή είλαη κηα ζχλζεηε γλσζηηθή θαη θηλεηηθή δεμηφηεηα (Galen,1991).ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, κε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θηλεηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε (Accardo et al., 2013). 

Ζ  δσγξαθηθή θαη ε γξαθή είλαη νη πην επξχηεξα δηδαθηέο ηθαλφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Σα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, πεξλνχλ ην 30-

60% ηεο ζρνιηθήο ηνπο εκέξαο κε εξγαζίεο γξαθήο θαη εμάζθεζεο ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απφδνζε ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ζηελ θηλεηηθή θαη γλσζηηθή 

αλάπηπμε (Accardo et al.,2013· Feder &Majnemer, 2007· Rueckriegel et al., 2008). 

Σν ζρέδην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ ιεπηψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη γηα ηελ ππνθείκελε παζνινγία ησλ δηαηαξαρψλ 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (Blank, Miller, & Von Voss, 2000· Meulenbroek & Van 

Gemmert, 2003· Van Mier, 2006). Αλάινγεο έξεπλεο ζηελ γξαθνθηλεηηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ (Mati-Zisi et al., 2001) ζπζρέηηζαλ ηηο δπζθνιίεο ζηε δσγξαθηθή κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα γξαθήο 



 55 

θαη ππνζηεξίδνπλ φηη αλάινγνη γλσζηηθνί παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηα παηδηά 

κε ρακειέο επηδφζεηο θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε ηεο γξαθήο ησλ παηδηψλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ ππνθείκελε ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα. χκθσλα κε 

ηνπο Flatters et al. (2014),  δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο επαξθήο ζαθήλεηα ζρεηηθά 

κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην θχιν ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα παηδηά. Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ην ζέκα έρεη ζεκειηψδε 

εθπαηδεπηηθή ζεκαζία. ηελ έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ (ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα) αλάκεζα ζηα δχν θχια, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν εξγαζηψλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο βαζηθέο 

πξνθιήζεηο ζπληνληζκνχ ησλ καηηψλ,  ζε παηδηά ειηθίαο 4 έσο 11 εηψλ. Άιισζηε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγγιίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε γξαθή θαη ε δσγξαθηθή. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηε ζηφρεπζε 

θαη ηελ αληηγξαθή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ελψ ηα θνξίηζηα θάλεθαλ ηαρχηεξα ζηελ 

ειηθία ησλ 4-5 εηψλ, ην κνηίβν απηφ αληηζηξάθεθε ππέξ ησλ αγνξηψλ ζηελ ειηθία 

ησλ 10-11 εηψλ (Flatters et al., 2014). 

5.3.Γημιοςπγικόηηηα και θύλο 

Δθείλνο πνπ δηεμήγαγε κηα εθηελή έξεπλα θαη έθαλε κηα αλαιπηηθή αλαζθφπεζε 

ησλ δηαθνξψλ θχινπ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ήηαλ ν Kogan (1974). Αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά πσο, φπνηνο επηζηήκνλαο ππνζηήξηδε φηη ην έλα θχιν είλαη πην 

δεκηνπξγηθφ απφ ην άιιν, ζα έπξεπε λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηελ ζθιεξή θξηηηθή 

ησλ επηζηεκφλσλ, πνπ ζα έθεξλαλ σο επηρείξεκα  ηε κεζνδνινγηθή αλεπάξθεηα ή ηηο 

αληίζεηεο απνδείμεηο. Με θάπνηα αλαθνχθηζε, ινηπφλ, βξήθε κηα ζρεηηθή ηζφηεηα ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ (Kogan, 1974:1) ε απηφ ην πιαίζην, 

είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε ζαθήο δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ θχινπ 

ζηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα (He & Wong, 

2011:807). 

Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηηο δηαθνξέο θχινπ ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα έδσζαλ 

αληηθαηηθά επξήκαηα, εθηφο απφ ηελ επηθξαηνχζα άπνςε ζρεηηθά κε ηε δπζαλάινγε 

αληξηθή παξνπζία, κεηαμχ ησλ επξέσο αλαγλσξηζκέλσλ αηφκσλ, πνπ δηαθξίλνληαη 

γηα ηα εμέρνληα δεκηνπξγηθά ηνπο επηηεχγκαηα (Stoltzfus et al., 2011:425). 
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ηελ αληηθαηηθφηεηα ηνλ επξεκάησλ ζα ζπκθσλήζνπλ θαη νη Baer & Kaufman  

(2008). Δλψ πνιιά απνηειέζκαηα εξεπλψλ νδεγνχλ ζε δηάθνξεο θαη αληηθαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ ππνζηεξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο δηαθνξέο 

θχινπ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Έθαλαλ κηα αλαζθφπεζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο 

δηαθνξέο θχινπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Παξνπζίαζαλ ηα 

απνηειέζκαηα 79 εξεπλψλ. ε 40 απφ απηέο θαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, ελψ ζηηο 9 απφ απηέο νη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξεο επηδφζεηο 

απφ ηνπο άληξεο. Οη 30 απφ απηέο είραλ κεηθηά απνηειέζκαηα, θαζψο ηα δχν θχια 

ππεξηεξνχζαλ ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα. Σα ηεζη απηψλ ησλ 

εξεπλψλ κεηξνχλ ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε, σο ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη δελ έρνπλ δψζεη ζαθήο ή αμηφπηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ (Bayer & Kaufman, 2008:76). 

Χζηφζν, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα παξαδνρή γηα ηέηνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα 

ηείλνπλ λα βαζκνινγνχληαη πςειφηεξα ζηηο δνθηκέο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηνπο 

άλδξεο θαη ηα αγφξηα (Bayer & Kaufman, 2008:78). 

Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηα δπν 

θχια. Οη  Cheung, Lau, Chan & Wu (2004:76) έθαλαλ κηα έξεπλα  ζε 1245 καζεηέο, 

525 απφ ην Γεκνηηθφ θαη 720 απφ ην Γπκλάζην, ζην Υνλγθ Κνλγθ. Υξεζηκνπνίεζαλ 

ην Wallach-Kogan Creativity Test θαη ην  Creativity Personality Scale ηνπ Gough, 

φπνπ ην έλα κεηξάεη ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε θαη ην άιιν ηε δεκηνπξγηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ  φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Ζ έξεπλα απηή παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγηθή δπλακηθή ησλ καζεηψλ ζην Υνλγθ Κνλγθ, αιιά επίζεο δηεπθφιπλε θαη 

ηε κειινληηθή δηαπνιηηηζκηθή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη θνηλσλίεο. 

Κακία ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν θχια δελ έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ 

Zachopoulou θαη Makri (2005) πνπ εμέηαδε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ θίλεζε. ηελ 

έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 191 παηδηά (101 αγφξηα θαη 90 θνξίηζηα) 

ρσξηζκέλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πξνζρνιηθή ειηθία, πξψηε δεκνηηθνχ θαη ηξίηε 

δεκνηηθνχ. Οη εξεπλεηέο κέηξεζαλ ηελ δεκηνπξγηθή θίλεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηελ θηλεηηθή επρέξεηα θαη ηελ θηλεηηθή επειημία, κε ηε ρξήζε ηνπ Divergent 

Movement Ability Test ησλ Cleland and Gallahue (1993).Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  

κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Σα θνξίηζηα είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία 
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ζηελ θηλεηηθή επρέξεηα, ελψ ηα αγφξηα ζηελ θηλεηηθή επειημία. Απηφ εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα αγφξηα είλαη πην δξαζηήξηα ζηηο θαζεκεξηλέο κνξθέο ηεο ζσκαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ηα θνξίηζηα ζπλήζσο ζθέθηνληαη πξηλ ελεξγήζνπλ θαη 

απηφ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία θηλεηηθψλ αληηδξάζεσλ (Zachapoulou & Makri, 

2005:94). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δχν θχισλ, έδεημε 

θαη ε έξεπλα ησλ Kaufman, Baer & Gentile (2004). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή 

ησλ ππνθεηκεληθψλ αμηνινγήζεσλ απφ εηδηθνχο θξηηέο (Consensual Assessment 

Technique) κέηξεζαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηε γξαθή, κεηαμχ εζλνηήησλ αιιά θαη 

θχισλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο μερσξηζηέο αλαιχζεηο, ζηηο νπνίεο νη 13  

εκπεηξνγλψκνλεο βαζκνιφγεζαλ 103 πνηήκαηα, 104 θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη 103 

πξνζσπηθέο αθεγήζεηο γξακκέλεο απφ Καπθάζηνπο, Αθξνακεξηθαλνχο, Λαηίλνπο θαη 

Αζηάηεο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη κεηξήζεηο δελ έδεημαλ θακία 

δηαθνξά ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή αλάκεζα ζηα δχν θχια (Kaufman, Baer & Gentile 

2004:63). 

Τπάξρνπλ φκσο θαη κειέηεο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν θχια φπσο ζηελ κεηα-αλάιπζε ηνπ  Κνχζνπια θαη ηεο Μέγα (2009).ηε κειέηε 

απηή έγηλε κηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ζπγγξαθείο ζε 

ηξεηο πξνεγνχκελεο κειέηεο  (Kousoulas, 2003, 2004 · Kousoulas & Mega, 2005), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ θχινπ (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ): α) 

ζηελ  απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη β) ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ 228 

καζεηέο (129 αγφξηα θαη 99 θνξίηζηα) ηεο ηεηάξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο. Οη εξεπλεηέο 

κέηξεζαλ ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία θαη ηελ πξσηνηππία, ρξεζηκνπνηψληαο ζε κία 

απφ απηέο ηηο κειέηεο ην  Torrance Tests of Creative Thinking (Torrance, 1987).Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Σα θνξίηζηα ππεξέρνπλ ζηελ επειημία θαη ηελ 

επρέξεηα, σζηφζν, δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ πξσηνηππία 

(Kousoulas & Mega, 2009:218). 

 Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ελ κέξεη ηα κεηθηά απνηειέζκαηα κηαο άιιεο 

έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υνλγθ Κνλγθ απφ ηνπο He θαη Wong (2011).  

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 985 καζεηέο (499 αγφξηα θαη 486 θνξίηζηα) κεηαμχ ησλ 

9 θαη 15 εηψλ. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Test for Creative Thinking—

Drawing Production (TCT-DP; Urban & Jellen, 1996) γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 
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δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

κεηξήζεθε κε βάζε ηα 10  πξνηεηλφκελα θξηηήξηα ηνπ ηεζη. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ην θχιν δηέθεξε ζεκαληηθά ζηηο 4 απφ ηηο 10 ππνθιίκαθεο. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηήξημαλ φηη θαη ηα δχν θχια έρνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, 

φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (He & Wong 

2011:809). 

Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Kaufman 

(2006),ν νπνίνο κέηξεζε  ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 3.553 θνηηεηψλ 

(924 αγφξηα θαη 2583 θνξίηζηα) ηεο Ακεξηθήο, απφ δηάθνξεο ζρνιέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ην Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα  θαη 

απάληεζαλ ζε δεκνγξαθηθά εξσηήκαηα. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα θνξίηζηα 

βαζκνιφγεζαλ πςειφηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηνλ νπηηθν-

θαιιηηερληθφ παξάγνληα, ελψ ηα αγφξηα είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο 

επηζηήκεο θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Χζηφζν, δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηνλ θαιιηηερληθφ 

γξαπηφ ιφγν, φπσο ε πνίεζε ή ε επηζηεκνληθή θαληαζία (Kaufman , 2006:1074). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Cheung et al. (2010) ζηελ νπνία θάλεθε φηη ηα θνξίηζηα  ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 1.222 αγφξηα θαη 1.254 θνξίηζηα, ηεηάξηεο 

κέρξη έθηεο δεκνηηθνχ θαη καζεηέο γπκλαζίνπ. Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ Wallach–Kogan Creativity Tests (1965), κε ην νπνίν 

αμηνινγήζεθε ε επρέξεηα, ε επειημία, ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε πξσηνηππία. ηε κειέηε 

απηή, ηα θνξίηζηα βξέζεθαλ λα ππεξέρνπλ ζηε ιεθηηθή επειημία θαη ζηελ εηθαζηηθή 

επρέξεηα, επειημία, ηδηαηηεξφηεηα θαη πξσηνηππία, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο έξρνληαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο 

έξεπλαο ησλ Cheung et al. (2004), ζηελ νπνία δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ (Cheung et al., 2010:198). 

Οη Stolitzfus, Nibbelink, Vredenburg, and Thyrum (2011), λαη κελ βξήθαλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ αιιά ππέξ ησλ αγνξηψλ. πκκεηέρνληεο ήηαλ 136 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε έλα παλεπηζηήκην ηεο Ακεξηθήο, 57 αγφξηα θαη 79 

θνξίηζηα, ειηθίαο 17 έσο 31 εηψλ. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κηα 

ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Torrance Creative Thinking Test (TTCT, Torrance, 

1998). Γηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ αγνξηψλ ζηελ θαηαζθεπή 

εηθφλσλ, δειαδή ζην κε ιεθηηθφ κέηξν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Γελ ππήξραλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ιεθηηθή επρέξεηα θαη επειημία, αιιά ζηελ πξσηνηππία 
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φπνπ ηα αγφξηα παξήγαγαλ, ζεκαληηθά, πην πξσηφηππεο ηδέεο απφ φ, ηη ηα θνξίηζηα 

(Stolitzfus et al., 2011:429-430). 

5.4.Δικαζηική Γημιοςπγικόηηηα και Φύλο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη εθδεισζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηε 

κειέηε ησλ δσγξαθηψλ ησλ παηδηψλ. Γη απηφ, πνιινί εξεπλεηέο, πξνζπάζεζαλ λα 

κεηξήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα παηδηθά ζρέδηα. Σν Torrance Test for Creative Thinking 

(Torrance, 1974) θαη ην παθέην αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Williams 

(Williams, 1972) είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο δνθηκέο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο νη 

κεηξήζεηο ηνπο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο γξαθηθά θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν  ζηε 

γιψζζα. 

Οη κειέηεο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ 

θχισλ, έρνπλ απνδψζεη ζπλαξπαζηηθά επξήκαηα. Ζ ζπδήηεζε γηα απηφ ην ζέκα θαη 

νη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζπλερίδνπλ 

λα πξνθαινχλ πλεπκαηηθή πεξηέξγεηα κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Νέα δεδνκέλα, πην 

ιεπηνκεξείο κέζνδνη αλάιπζεο θαη πην πξνζεθηηθή εξκελεία ζε ζρέζε κε ηηο 

ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο, φηαλ ελζσκαηψλνληαη θαιά, κπνξεί λα εκβαζχλεη ηελ 

θαηαλφεζή καο γηα νξηζκέλεο πηπρέο ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

 Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη φηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξφηεξα, ηα ζρέδηα 

ηνπο δελ επεξεάδνληαη έληνλα απφ ην θχιν, αιιά ζηαδηαθά ηα ζρέδηα ησλ αγνξηψλ 

θαη ησλ θνξηηζηψλ αξρίδνπλ λα δηαθέξνπλ, φρη κφλν ζηα ρξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά θαη ζην πεξηερφκελν πνπ ζρεδηάδνπλ. Σα αγφξηα ηείλνπλ λα 

δσγξαθίδνπλ θηλνχκελα αληηθείκελα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ςπρξά ρξψκαηα, ελψ ηα 

θνξίηζηα επηζπκνχλ λα ζρεδηάδνπλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δεζηά 

ρξψκαηα. Φάλεθε επίζεο, φηη ηα αγφξηα πξνηηκνχλ λα ζρεδηάδνπλ δξαζηήξηα 

αληηθείκελα, φπσο ηέξαηα, δεηλφζαπξνπο, νρήκαηα θαη δηαζηεκφπινηα, ελψ ηα 

θνξίηζηα πξνηηκνχλ λα ζρεδηάδνπλ ζηαηηθά ζέκαηα, φπσο βαζηιηάδεο θαη βαζίιηζζεο, 

ηνπία, ζθελέο απφ ηε νηθνγέλεηα, αλζξψπνπο θαη δψα (Boyatzis & Eades, 1999:635-

636). 

ηελ πξνζπάζεηα λα βξεζεί ε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ησλ Wei θαη  Lin (2016) ζε Σατβαλέδνπο καζεηέο. Σν 

δείγκα απνηεινχληαλ απφ 596 παηδηά (280 αγφξηα θαη 316 θνξίηζηα) ειηθίαο πέληε θαη 

έμη εηψλ, πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θηλεδηθή έθδνζε ηνπ Williams‘ 

Creativity Assessment Packet of Divergent Thinking Test (Lin and Wang, 1994).Σα 

παηδηά έπξεπε λα νινθιεξψζνπλ 12 εκηηειή ζρέδηα κέζα ζε 20 ιεπηά. Σα ζρέδηά 

ηνπο βαζκνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία, ηελ πξσηνηππία, ηελ 

ιεπηνκεξή αλάπηπμε θαη ην πφζν αλνηρηά ήηαλ ζε λέεο ηδέεο. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ 

φηη ηα θνξίηζηα βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηα αγφξηα, φρη κφλν ζην ειεχζεξν 

ζρέδην, αιιά θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ ζρεδίσλ, ηε ζχλζεζε θαη ηε ρξήζε ρξσκάησλ. 

Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά ηεο ίδηαο 

ειηθηαθήο νκάδαο νινθιήξσζαλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Έλαο απφ ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο είλαη φηη ηα παηδηά κηκνχληαη ην έλα 

ην άιιν αιιά θαη ην φηη έρνπλ ηηο ίδηεο εκπεηξίεο δσήο, αθνχ είλαη απφ ηελ ίδηα 

πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή νκάδα. Δίλαη πηζαλφ φηη ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην ηεο 

δσήο ηνπο, νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη έηζη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

επίζεο πεξηνξηζκέλε (Wei θαη  Lin, 2016). 

Γηαθνξεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sayed θαη Mohamed (2013). 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ  απφ 901 καζεηέο (367 αγφξηα θαη 534 θνξίηζηα) ειηθίαο 5 

έσο 12 εηψλ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ηπραία απφ επηά ζρνιεία, απφ δηάθνξεο αγξνηηθέο 

θαη αζηηθέο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Αηγχπηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ πξνέξρνληαλ απφ ηε κεζαία ηάμε. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

Test of Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP) ησλ Urban θαη Jellen 

(1996), ην νπνίν είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δσγξαθηθή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεθαηξία θξηηήξηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζηηο 

επηδφζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη παξαηεξήζεθε κηα πηψζε ζηηο πξσηφηππεο ηδέεο ζηνπο καζεηέο ηεο 

ηεηάξηεο ηάμεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ ειηθία απηή ηα παηδηά 

απνδίδνπλ πην ξεαιηζηηθά ηελ ηέρλε (Sayed θαη Μohamed, 2013:226). 

Άιιε κηα έξεπλα, πνπ πξνζπάζεζε λα ξίμεη θσο ζηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, είλαη απηή ησλ Herzog θαη Duh (2011) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ινβελία. Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ θαιιηηερληθή θαη 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 321 

καζεηέο, ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ, απφ 12 ζρνιεία (4 αζηηθά θαη 8 πξναζηηαθά). Σν 

επίπεδν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κεηξήζεθε κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

έμη παξαγφλησλ δεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο ε πξσηνηππία, ε επειημία, ε επαηζζεζία γηα 
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θαιιηηερληθά ζέκαηα, ν θαιιηηερληθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο, ε επρέξεηα θαη ε 

ιεπηνκεξήο αλάπηπμε. Υξεζηκνπνηήζεθε  ην LV1 ηεζη (Duh, 2004), ην νπνίν 

απέδσζε αξθεηά αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ 

θνξηηζηψλ φζνλ αθνξά ηελ επειημία θαη ηελ επαηζζεζία ζε θαιιηηερληθά 

πξνβιήκαηα. Δπίζεο κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ηα θνξίηζηα είραλ κεγαιχηεξε επηηπρία 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ νπηηθψλ κέζσλ έθθξαζεο θαη ζηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ 

θαη πην ινγηθψλ θαιιηηερληθψλ ιχζεσλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ηα θνξίηζηα δνχιεπαλ 

αζφξπβα θαη ήηαλ πην ζπγθεληξσκέλα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα, αθνινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο πηζηά, θαη θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ επηηχρεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

(Herzog & Duh, 2011). 

Γεληθά, ινηπφλ, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ ζηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

5.5.Φςσοκινηηικόηηηα και Γημιοςπγικόηηηα 

Ο ζηφρνο ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο θνηλσλίαο είλαη λα έρνπκε ζνθά θαη 

δεκηνπξγηθά άηνκα. Οη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ρεηξνλαθηηθά επηδέμηνη, 

αιιά πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ θνηλσληθά πνιχηηκα πξντφληα. Έλαο ηξφπνο γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη λα μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζην 

ζρνιείν κέζσ δηάθνξσλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα παηδηά κε 

θπζηθφ ηξφπν, φηαλ απνθηνχλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

(Honzikova & Krotky, 2017:93). 

Γηα νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά πεδία, ε αλάπηπμε ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Με 

άιια ιφγηα, αλ ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο απαηηεί απνθιεηζηηθά ηε ρξήζε δεμηνηήησλ 

ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα, ηφηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ ζα επηηχρεη πιήξσο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο εζηηάδνληαο κφλν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Δίλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ηελ πξάμε. Οη ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο 

φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αιιά θαη ηνλ παξνηξχλνπλ 

λα δνθηκάζεη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (El-Sayed & El-Sayed, 2012:93). 
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Όια ηα παξαπάλσ απνζαθελίδνπλ φηη νχηε έλαο δεκηνπξγφο, νχηε ε δηαδηθαζία 

ηεο δεκηνπξγίαο αιιά νχηε ην πξντφλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ρσξίο ρεηξνλαθηηθέο 

δεμηφηεηεο. Άξαγε πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη πνηα ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε; ε κηα πξφζθαηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κφλν κία έξεπλα πνπ λα έρεη 

ζρέζε κε ηνλ ηνκέα απηφ. 

Ζ έξεπλα απηή πινπνηήζεθε απφ ηνπο Honziková θαη Krotký (2017) ζηελ Σζερία. 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ αλ ηα άηνκα πνπ βαζκνινγνχληαη πςειά ζηελ 

δνθηκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ηαπηφρξνλα θαη ρεηξνλαθηηθά επηδέμηα. Σα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην ηεζη ςπρνθηλεηηθφηεηαο απφ ηνλ Honzíková 

(Honzíková, Sojková, 2014) θαη ην ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Urban´s figural test of 

creative thinking.Σν εξεπλεηηθφ δείγκα πεξηειάκβαλε 150 καζεηέο γπκλαζίνπ θαη 

ιπθείνπ θαη 50 πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ. Οη δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα δχν εηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

δελ επηβεβαίσζαλ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Οη θνηηεηέο πνπ πέηπραλ πςειά 

απνηειέζκαηα ζηε δνθηκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ είραλ ηελ αληίζηνηρε 

βαζκνινγία ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, αιιά αληίζεηα νη βαζκνινγίεο ηνπο ήηαλ θάησ 

ηνπ κέζνπ φξνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Honzíková ε απφδνζε ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ςπρνθηλεηηθήο δνθηκήο είλαη ζηαζεξή ή δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά αθφκα θαη 

φηαλ επαλαιακβάλεηαη ζε άιιν ζεκείν θαη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ νη επηδφζεηο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά( Honziková  &  

Krotký,  2017). 

Ζ απνπζία ινηπφλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα απηφ καο έδσζε ην θίλεηξν 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  

5.6Αξιολόγηζη δημιοςπγικόηηηαρ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξνβιεκαηίδεη ζπλερψο ηνπο εξεπλεηέο. 

Απηφ κπνξεί λα ην ζπκπεξάλεη θαλείο, αλαινγηδφκελνο ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, πξάγκα πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο. Γηαθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πην ζχλζεηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο 

(Amabile, 1982·  Runcν, 2007 · Stenber, 2006, 2012).Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 
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είλαη πνιχπινθε θαη πξνβιεκαηηθή φζνλ αθνξά ηα πνζνηηθά, κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα γηαηί ηα απνηειέζκαηα απηά ζεσξνχληαη ¨πςεινχ ξίζθνπ¨. 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία σο γλσζηηθή δηεξγαζία θαίλεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθε, θαζψο εκπιέθεη πνηθίιεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δελ 

είλαη άκεζα παξαηεξήζηκεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ ή λα 

πεξηγξαθνχλ (Baer & McKool, 2009˙ Sternberg, 2006). Έηζη, δελ είλαη ιίγνη νη 

εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα ηεζη θαη δνθηκαζίεο, 

πνπ εζηηάδνπλ ζην δεκηνπξγηθφ πξντφλ (Plucker & Makel, 2010· Sternberg, 2012 ζην 

Εκπάηλνο). 

Μεξηθνί ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ φηη δελ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα μερσξηζηά. Ο Carroll (1993) ππνζηήξημε φηη ηα γλσζηηθά ηεζη δελ 

κεηξνχλ κηα κφλν ηθαλφηεηα αιιά κηα πην επξχηεξε έλλνηα. Ο Wallach (1976) 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηεζη καο δείρλνπλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην ηαιέλην, ν 

Milgram (1990) αλαξσηήζεθε αλ ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα ηδέα ηεο νπνίαο ν 

θαηξφο έρεη παξέιζεη θαη ν Czikszentmihalyi (1996) ππνζηήξημε φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απιά κηα αζαθήο θαηεγνξία ζεηηθήο θξίζεο ζην κπαιφ ησλ 

θξηηηθψλ. Παξ 'φια απηά, ν Hocevar (1981) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ, είλαη έλαο  

ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

(Cropley, 2001). 

Σέινο, ν Baer (1994) ζεκείσζε φηη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηε κέηξεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο έγθεηηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηά 

σο απφδεημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη εμαξηάηαη απφ 

ηε ζεσξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξφιν πνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαίλεηαη λα 

απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηεο δχζθνιε 

θαη αφξηζηε, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ην Torrance Tests of Creative Thinking 

(TTCT), ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλψο, είλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

ηξφπνπ κέηξεζεο  (Almeida, 2008).Σφζν ν Torrance φζν θαη ν Cropley, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πξφηεηλαλ φηη νη 

εθηηκήζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πνιιέο δνθηκέο αληί λα βαζίδνληαη ζε έλα κφλν 

ζθνξ(Kim,2006:11). 
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Β΄ΜΔΡΟ: Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

6.Μεθοδολογία 

6.1.Πεπιγπαθή Γείγμαηορ 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 30 καζεηέο (Ν=30) πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Α΄ 

ηάμε ελφο δεκφζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 

16 ήηαλ θνξίηζηα (53,3%) θαη νη 14 ήηαλ αγφξηα (46.7%). Σν ειηθηαθφ εχξνο ησλ 

καζεηψλ θπκαίλνληαλ απφ 6,5 έσο 7,5 ρξνλψλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1, 

θαίλεηαη φηη 19 απφ ηα 30 παηδηά (63,3%) ήηαλ 6-6,5 εηψλ θαη ηα 11 απφ ηα 30 

(36,7%) ήηαλ 7-7,5 εηψλ. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ δεηγκαηνιεςία 

ζθνπηκφηεηαο, θαζψο απηή ε ειηθηαθή νκάδα πξφθεηηαη λα κειεηεζεί. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηεζη δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ καζεηψλ θαη ε δπλαηφηεηα 

απνρψξεζεο ηνπο εθφζνλ απηφ γηλφηαλ επηζπκεηφ απφ θάπνηνλ ζπκκεηέρνληα. Ζ 

εθαξκνγή ησλ δνθηκαζηψλ, ηφζν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο, πινπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηφπηλ εθπαίδεπζεο ηεο ζην 

πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο ηεο έξεπλαο.   

 

 

 Πλήθορ % 

Φύλο 
Αγόπι 14 46,7% 

Κοπίηζι 16 53,3% 

Ηλικία 
Ιαν-Ιοςν 11 36,7% 

Ιοςλ-Γεκ 19 63,3% 

                                                                     Πίνακαρ 1 

 

Απφ ηα 30 παηδηά ηεο κειέηεο, ηα 10 αζρνινχληαη κε θάπνηα αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηνλ πίλαθα 2 θαίλνληαη θαη αλαιπηηθά ηα αζιήκαηα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη νη δέθα απηνί καζεηέο. ε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαζρνινχληαη κφιηο 5 

απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ελαζρφιεζε αθνξά ηε 

δσγξαθηθή. Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2, 
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νη πεξηζζφηεξνη γνλείο (20/30) έρνπλ ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

3 θνξέο ηελ εβδνκάδα.   

 

 

 Πλήθορ % 

Αθληηική  δπαζηηπιόηηηα 
Ναι 10 33,3% 

Όσι 20 66,7% 

Αν ναι ποιά 

ΣηΙβορ 2 20,0% 

Χοπόρ 2 20,0% 

Ποδόζθαιπο 2 20,0% 

Μπάζκεη 1 10,0% 

Ρςθμική 1 10,0% 

Σαεκβονηο 1 10,0% 

Κολςμβηηήπιο 1 10,0% 

Δικαζηική δπαζηηπιόηηηα 
Ναι 5 16,7% 

Όσι 25 83,3% 

Αν ναι ποιά 

Ζωγπαθική 5 100,0% 

Γλςπηική 0 0,0% 

Μοςζική 0 0,0% 

Δναζσόληζη γονέα 
Ναι 28 93,3% 

Όσι 2 6,7% 

ςσνόηηηα 

Καθημεπινά 0 0,0% 

2 μέπερ ηην εβδομάδα 5 17,9% 

3 μέπερ ηην εβδομάδα 20 71,4% 

πάνια 3 10,7% 

Πίνακαρ 2 
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6.2.Δπεςνηηικά Δπγαλεία 

Σα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη: 

1.Γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν Βαζκφο 

Κηλεηηθήο Απφδνζεο (Β.Κ.Α.) απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δέζκεο ηεζζάξσλ θηλεηηθψλ 

δνθηκαζηψλ ηνπ  ΚΣΚ (korperkoordination Test) ησλ Schilling θαη Kiphard(1974). 

2.Γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ρνξεγήζεθαλ 3 ηεζη πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

απφ ηελ εξεπλήηξηα, εκπλεφκελε απφ ην Test Torrance of Creative Thinking (1998)  

θαη ην Test for Creative Thinking-Drawing Production απφ ηνπο Urban θαη Jellen 

(2010).Απφ ην ηεζη ηνπ Torrance αληιήζεθε ην ζηνηρείν ζπκπιήξσζεο θχθινπ θαη 

απφ ην ηεζη ησλ Urban θαη Jellen ην ζηνηρείν ηνπ ρηνχκνξ, σο έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

 

6.2.1.Αξιολόγηζη ηηρ κινηηικήρ απόδοζηρ 

 

α) Γηα ηε κέηξεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ΚΣΚ 

(korperkoordination Test) ησλ Schilling θαη Kiphard. Δίλαη έλα ηεζη δηάγλσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεηξνκπτθνχ ζπληνληζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο. 

Σν ΚΣΚ ηεζη κεηξά: 

 Σελ πνηφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ηθαλφηεηαο ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο. 

 Γίλνληαη νξαηά θηλεηηθά «πξνβιήκαηα», ηα νπνία δελ είλαη εκθαλή ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

 Δληνπίδνληαη θηλεηηθέο ειιείςεηο, νη νπνίεο ηαζε ηεο θηλεηηθήο βιάβεο ζε 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο(Kiphard & Schilling ,1974·  Γξάθνο, Μπίληαο, 2010:121) 

 

6.2.2.Αξιολόγηζη ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ με σοπήγηζη 3 ηεζη ηηρ επεςνήηπιαρ 

 

β) Γηα ηε κέηξεζε ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία ηεζη 

πνπ  ζχλζεζε ε εξεπλήηξηα, κε ηα νπνία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Σα ηεζη απηά έρνπλ αληιήζεη έλα ζηνηρείν απφ ην  E.P. Torrance (Torrance 

Tests of Creative Thinking,1998), απηφ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θχθινπ θαη ην ζηνηρείν 

ηνπ ρηνχκνξ ησλ Urban θαη Jellen (Test for Creative Thinking-Drawing Production, 

TCT-DP,2010) σο έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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Σα ηεζη απνηεινχληαη απφ 3 δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή ζρεδίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαινχληαη λα 

νινθιεξψζνπλ έλα εκηηειέο ζρέδην. Αμηνινγείηαη φρη κφλν ε απνθιίλνπζα ζθέςε 

αιιά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο φπσο: 

 η εςσέπεια, ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ, απαληήζεσλ θαη 

ιχζεσλ ζε θάπνην εξέζηζκα ή πξφβιεκα κέζα ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν 

(Ξαλζάθνπ,2011:47). 

 Ζ ππυηοηςπία, είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνθιίλνπζαο ζθέςεο, κε παξαγσγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο 

ζπαληφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο (Ξαλζάθνπ,2011:48). 

 η ικανόηηηα επεξεπγαζίαρ, δειαδή ην λα είλαη ζε ζέζε έλα άηνκν λα θάλεη 

κηα ηδέα βηψζηκε, λα ηελ αλαπηχμεη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο, λα ηε βειηηψζεη, λα ηελ 

νινθιεξψζεη ή αθφκα λα ηελ θάλεη ειθπζηηθή (Ξαλζάθνπ,2011:50). 

 η ικανόηηηα ανάπηςξηρ ζσεδίος πξνζζέηνληαο λέα ζηνηρεία 

 η κίνηζη 

 ηο σιούμοπ (Urban & Jellen,1996,2010) 

 ηα ζσήμαηα, ηο μέγεθορ θαζψο θαη ηα σπώμαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

6.3.Γιαδικαζία ςλλογήρ Γεδομένυν 

Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλαξκνζηηθψλ ηθαλνηήησλ κε ηε δέζκε Κ.Σ.Κ. (Kiphard θαη Schilling, 1974) θαη 

ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ  νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηηο παξαθάησ δνθηκαζίεο: 

6.3.1.Κ.Σ.Κ ηεζη 

α. Γοκιμαζία ιζοπποπίαρ(ΚΣΚ1). 

Ζ δνθηκαζία απηή πεξηιακβάλεη ην βάδηζκα πάλσ ζηηο ηξεηο δνθνχο ηζνξξνπίαο 

πξνο ηα πίζσ. Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθψλ απηψλ είλαη 6εθ., 4,5 εθ., θαη 3 εθ. Πξηλ ηε 

κέηξεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δνθηκαζηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ εμεηαδφκελσλ. ε 

θάζε δνθφ εθηεινχληαη ηξεηο πξνζπάζεηεο θαη θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ 

πάλσ ζηε δνθφ. Γηα θάζε βήκα εθηφο δνθνχ αθαηξείηαη έλαο βαζκφο. Ζ κεγαιχηεξε 

επίδνζε πνπ κπνξεί λα θαηαγξαθεί είλαη ηα 8 βήκαηα ζε θάζε πξνζπάζεηα θαη ε 

κέγηζηε βαζκνινγία θαη ζηηο ηξεηο δνθνχο είλαη 72. 
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β. Αληική ικανόηηηα(ΚΣΚ2). 

Οη δνθηκαδφκελνη πξέπεη λα θάλνπλ ζπλερφκελα άικαηα πάλσ απφ έλα εκπφδην κε 

θνξά 1,5κ. Σν χςνο ηνπ εκπνδίνπ είλαη κεηαβαιιφκελν μεθηλψληαο απφ ηα 5εθ θαη 

θηάλνληαο κέρξη ηα 60εθ.Ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ άικαηνο πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ κε δχν ηνπιάρηζηνλ αλαπεδήζεηο ζην πφδη ζηήξημεο. Ζ δνθηκαζηηθή 

πξνζπάζεηα πεξηιακβάλεη πέληε άικαηα ζε θάζε πφδη. Σν χςνο εθθίλεζεο είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ειηθία έηζη γηα παηδηά ειηθίαο 5-6 εηψλ ην αξρηθφ χςνο είλαη 0 

εθ. Γηα θάζε χςνο θαη θάζε πφδη ην παηδί θάλεη ηξεηο πξνζπάζεηεο. Βαζκνινγνχληαη 

κε 3,2,1 βαζκφ αλάινγα κε ην αλ ην παηδί πέηπρε ηελ 1
ε
, 2

ε
, 3

ε
 πξνζπάζεηα. 

Πξνζκεηξείηαη σο ιάζνο φηαλ ην άιιν πφδη αθνπκπήζεη ζην έδαθνο, φηαλ γίλνπλ 

ιηγφηεξα απφ δχν άικαηα κεηά ην εκπφδην ή αλ ην παηδί ξίμεη ηα εκπφδηα. Ζ κέγηζηε 

βαζκνινγία είλαη 72 βαζκνί, 36 γηα θάζε πφδη. 

 

γ. Μεηακίνηζη ηος ζώμαηορ με άλμαηα δεξιά –απιζηεπά(ΚΣΚ3). 

Γηα ηελ άζθεζε απηή απαηηείηαη κηα πιάθα απφ λνβνπάλ δηαζηάζεσλ 100ρ60 εθ. 

πνπ ρσξίδεηαη ζηε κέζε κε έλαλ πήρε 60ρ4ρ2εθ.Απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη άικαηα δεμηά-αξηζηεξά γηα 15 δεπηεξφιεπηα πάλσ απφ ηνλ 

δηαρσξηζηηθφ πήρε. Ζ δνθηκαζηηθή πξνζπάζεηα πεξηιακβάλεη πέληε πιάγηα άικαηα. 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ αικάησλ 2 πξνζπαζεηψλ νη νπνίεο 

αζξνίδνληαη. Ζ πξνζπάζεηα δηαθφπηεηαη φηαλ ην παηδί θάλεη δχν άθπξεο πξνζπάζεηεο. 

Χο άθπξεο ζεσξνχληαη νη πξνζπάζεηεο φηαλ θαηά ην άικα δελ πεξάζεη θαη ηα δχν 

πφδηα, φηαλ ην πφδη έξζεη ζε επαθή κε ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ή φηαλ πξνζγεησζεί 

εθηφο ησλ νξίσλ ηεο άζθεζεο. 

 

δ. Μεηαηόπιζη πλακών(ΚΣΚ4). 

Γηα ηελ άζθεζε απηή ρξεηάδνληαη δχν ζαλίδεο δηαζηάζεσλ 25ρ25ρ1,5εθ. Ο 

καζεηήο παηάεη κε ηα δχν πφδηα ζηε κηα πιάθα θαη ζθχβνληαο παίξλεη ηε δεχηεξε κε 

ηα ρέξηα, ηελ ηνπνζεηεί δίπια θαη παηάεη πάλσ κε ηα δχν πφδηα. Ζ δηαδηθαζία απηή 

δηαξθεί 20 δεπηεξφιεπηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη 2 θνξέο. Σν παηδί κπνξεί λα θάλεη 

πξνάζθεζε κε 3-5 δνθηκαζηηθέο πξνζπάζεηεο. Βαζκνινγείηαη ην ζχλνιν ησλ 

κεηαηνπίζεσλ θαη ζηηο δχν πξνζπάζεηεο. Σν παηδί παίξλεη 1 φηαλ έρεη πάξεη απφ 

αξηζηεξά ηελ πιάθα θαη ηελ έρεη κεηαηνπίζεη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη 2 

φηαλ βξίζθεηαη θαη κε ηα δχν πφδηα πάλσ ζηελ πιάθα πνπ έρεη κεηαηνπίζεη. 
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6.3.2.Σεζη Γημιοςπγικόηηηαρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηξία δηαθνξεηηθά ηεζη. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζρεκαηηθήο 

δνθηκαζίαο βαζκνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εμειίμνπλ, λα ζηνιίζνπλ θαη 

λα επεμεξγαζηνχλ κηα ηδέα. Δπνκέλσο θαινχληαη λα δνκήζνπλ κηα εηθφλα κε βάζε 

έλα ζρήκα πνπ ηνπο δφζεθε σο εξέζηζκα. 

 

α. Ένα ιζόπλεςπο ηπίγυνο  

Γφζεθε ζηνπο καζεηέο κηα ζειίδα Α4 φπνπ ζην θέληξν ηεο ππήξρε έλα ηζφπιεπξν 

ηξίγσλν. Οη καζεηέο θαινχληαη, κε αθεηεξία ην ζρήκα απηφ, λα δσγξαθίζνπλ θάηη 

μερσξηζηφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πξσηφηππε εηθφλα έρνληαο εληάμεη ζηε 

δσγξαθηά ην ηξίγσλν απηφ, λα είλαη δειαδή θνκκάηη ηεο δσγξαθηάο ηνπο. 

 

β. Έναρ κύκλορ 

Γφζεθε ζηνπο καζεηέο κηα ζειίδα Α4 φπνπ ζην θέληξν ηεο ππήξρε έλαο κηθξφο 

θχθινο. Κη εδψ νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηθφλα κε εξέζηζκα ηνλ 

θχθιν θαη λα νινθιεξψζνπλ δεκηνπξγψληαο έλα ηειεηνπνηεκέλν ζρέδην. 
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γ. Γιάθοπερ γπαμμέρ 

ην ηεζη απηφ σο εξέζηζκα γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, 

δφζεθαλ ηξεηο γξακκέο, κηα νξηδφληηα, κηα θάζεηε θαη κηα ελαιιαζζφκελε θακπχιε. 

Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ε ίδηα κε ηα παξαπάλσ ηεζη αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζρεκαηίζνπλ φζν είλαη δπλαηφ κηα ζχλζεηε θαη αζπλήζηζηε εηθφλα. 

 

 

 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηεζη έγηλε σο εμήο : ε επρέξεηα, ε πξσηνηππία, ε 

επεμεξγαζία, ε θίλεζε θαη ην ρηνχκνξ πήξαλ ηελ ηηκή 1 γηα ¨θαζφινπ¨, ηελ ηηκή 2 γηα 

¨ιίγν¨, ηελ ηηκή 3 γηα ¨πνιχ ιίγν¨, ηελ ηηκή 4 γηα ¨πνιχ¨ θαη ηελ ηηκή 5 γηα ¨πάξα 

πνιχ¨. Σα ζρήκαηα πήξαλ ηελ ηηκή 1 γηα ηα ¨βαζηθά¨, ηελ ηηκή 2 γηα ηα 

¨θακππιφγξακκα¨ θαη ηελ ηηκή 3 γηα ηα ¨κεηθηά¨. Σν κέγεζνο πήξε ηελ ηηκή 1 γηα ην 

¨κηθξφ ¨θαη ηελ ηηκή 2 γηα ην ¨κεγάιν¨. Σα ρξψκαηα πήξαλ ηελ ηηκή 1 γηα ηα ¨ιίγα¨ 

θαη ηελ ηηκή 2 γηα ηα ¨πνιιά¨. 

 

6.4.Γιαδικαζία λήτηρ ηυν ηεζη 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα Γεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

ησλ Ησαλλίλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη δηήξθεζε έλαλ κήλα. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αχιεηνο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ 

θαζψο ν θαηξφο ην επέηξεπε θαη ηεξήζεθαλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπκαηηζκψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπζηνηρίαο ηνπ ΚΣΚ ηεζη έγηλε κεηά απφ εθπαίδεπζε ηεο 

εξεπλήηξηαο, κε ηε βνήζεηα πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηή θαη έκπεηξνπ ρξήζηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη. Σα πιηθά επηιέρηεθαλ κε πξνζνρή ψζηε λα είλαη θαηάιιεια γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σα πεξηζζφηεξα ππήξραλ ήδε ζηνλ ρψξν ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ. Αξρηθά έγηλε κηα πξψηε γλσξηκία κε ηα πιηθά θαη έγηλε 
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θαηαλνεηφ απφ ηα παηδηά, φηη φπνην παηδί ην επηζπκνχζε, ζα κπνξνχζε λα 

απνρσξήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηε δηαδηθαζία. Πξηλ ηελ θάζε δνθηκαζία 

δφζεθαλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπο θαζψο θαη ρξφλνο ζε θάζε 

παηδί γηα πξνζέξκαλζε. Ζ εμέηαζε ήηαλ αηνκηθή θαη δηήξθεζε 10 ιεπηά πεξίπνπ ε 

θάζε δνθηκαζία,  ζπλνιηθά, δειαδή, 40 ιεπηά θαη νη 4 δνθηκαζίεο γηα θάζε παηδί. Ζ 

επίδνζε θαηαγξάθεθε ζε εηδηθφ έληππν μερσξηζηφ γηα θάζε καζεηή (παξάξηεκα).Ζ 

φιε δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ επράξηζηε γηα ηα παηδηά γηαηί ήηαλ νηθεία ηα πξφζσπα θαη 

ν ρψξνο αιιά θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο πνπ ζχκηδε πεξηζζφηεξν παηρλίδη. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο ηάμεο ηελ 

ψξα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Ο θάζε καζεηήο είρε ην δηθφ ηνπ θχιιν αμηνιφγεζεο φπνπ 

θαηαγξάθνληαλ ε εκεξνκελία γέλλεζεο, ε ηάμε θαη νη αζρνιίεο εθηφο ζρνιείνπ. Ζ 

θάζε δνθηκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είρε δηάξθεηα 45 ιεπηά, φζν δειαδή κηα 

δηδαθηηθή ψξα. Σν ηεζη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο ζπλαληήζεηο. Πξηλ απφ θάζε 

ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα γλσξηκία κε ηνλ εμεηαζηή, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ραιαξνχ θιίκαηνο έηζη ψζηε νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ αβίαζηα ηε 

δεκηνπξγηθή ηνπο πιεπξά. Έπεηηα δίλνληαλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

ηεζη. Ο εμεηαζηήο ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθφο ζηε θάζε απηή έηζη ψζηε λα κελ 

επεξεάζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Καη απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ κηα 

επράξηζηε ψξα γηα ηνπο καζεηέο αθνχ ζηε νπζία ήηαλ κηα ψξα 

δσγξαθηθήο(παξάξηεκα) 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δπν 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνινγεηέο, κία εθπαηδεπηηθφ εηθαζηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη έλαλ εηθαζηηθφ. Ζ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν θξηηψλ 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηα επξήκαηα.   

 

6.5.ηαηιζηική Ανάλςζη 

 Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ην θχιν θαη νη εθθξάζεηο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιήζε θαη πνζνζηά, ελψ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο ΚΣΚ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο. Οη δηαθνξέο ησλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ειηθηαθψλ νκάδσλ 

θαη αλάινγα κε ηελ άζιεζε εθηηκήζεθαλ κε ην T test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

κεηά απφ ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο κε ην θξηηήξην Kolmogorov Smirnov.  Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θαηεγνξηθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ θάζε έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  
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εμεηάζηεθαλ κε ην θξηηήξην ηνπ Fisher κε εμαίξεζε απηή πνπ αθνξά ην «Υξψκα» ζην 

νπνίν εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο x
2 

―Pearson Chi Square‖. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ ηνπ ΚΣΚ εμεηάζηεθαλ κε ην δείθηε γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ Pearson. Σν 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηέζεθε ίζν κε 0,05 θαη 

ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ SPSS v.23.0 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

7.ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

7.1.Έλεγσορ αξιοπιζηίαρ 

Σν ΚΣΚ ηεζη, πνπ αθνξά ηελ Κηλεηηθή ζπλαξκνγή γηα παηδηά ησλ Kiphard / 

Schilling πεξηιακβάλεη 4 δηαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο ζπλαξκνγήο(φπσο αλαιχζεθε 

παξαπάλσ): 

- Ηζνξξνπία κε πιάηε πξνο ηε θνξα (ΚΣΚ1) 

- Τπεξπήδεζε εκπνδίνπ κε έλα πφδη (ΚΣΚ2) 

- Πιάγην Άικα Γεμηά Αξηζηεξά (ΚΣΚ3) 

- Πιάγηα κεηαθίλεζε ελαπνζέηεζε (ΚΣΚ4) 

- θαη ηε ζπλνιηθή δηάζηαζε (ΚΣΚ πλνιηθφ) πνπ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ. 

ηνλ πίλαθα 3 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ 5 ζπλνιηθά δηαζηάζεσλ. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε κέζε επίδνζε ησλ παηδηψλ ζε απηέο είλαη θνληά ζην κέζν ηεο δπλαηήο 

βαζκνιφγεζεο ησλ θιηκάθσλ 

 

            N 

Δλάσιζηο 

όπιο 

Μέγιζηο 

όπιο Μέζορ όπορ  

Σςπική 

απόκλιζη 

KTK1 30 34,00 67,00 54,7333 8,79629 

KTK2 30 ,00 96,00 46,3000 22,96346 

KTK3 30 11,0 64,0 36,567 15,4332 

KTK4 30 21,00 48,00 35,9000 6,22204 

KTKΤΝΟΛΙΚΟ 30 80,00 260,00 173,5000 43,77588 

Πίνακαρ 3 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο 

Kolmogorov Smirnov γηα θάζε κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KTK. 

Απφ ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα 4 θαίλεηαη φηη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο 

δε κπνξεί λα απνξξηθζεί γηα θακία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο κε ηηκέο p θνληά ζην 0,200, 

πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη ζπκκεηξηθή.   
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KTK1 KTK2 KTK3 KTK4 KTK ΤΝΟΛΙΚΟ 

Test Statistic ,122 ,088 ,131 ,103 ,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 ,200 ,197 ,200 ,200 

Πίνακαρ 4 

 

Δθηφο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΚΣΚ, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηα 

παηδηά αμηνινγήζεθαλ απφ δχν εηδηθνχο ζρεηηθά κε έλα ζχλνιν 8 ελλνηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. εκεηψλεηαη φηη ε «δηπιή» αμηνιφγεζε επηιέρζεθε γηα 

ιφγνπο επαιήζεπζεο, ή αιιηψο εμέηαζεο ηεο ακεξνιεςίαο ηνπ αμηνινγεηή. Οη δχν 

αμηνινγήζεηο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί. 

  

Αξιολογητήσ Α Αξιολογητήσ Β 

  Πλήθορ % Πλήθορ % 

Δςσέπεια 

Καθόλος 0 0,00% 0 0,00% 

Πολύ λίγο 8 26,70% 7 23,30% 

Λίγο 7 23,30% 9 30,00% 

Πολύ 13 43,30% 12 40,00% 

Πάπα πολύ 2 6,70% 2 6,70% 

Ππωηοηςπία 

Καθόλος 5 16,70% 4 13,30% 

Πολύ λίγο 6 20,00% 6 20,00% 

Λίγο 4 13,30% 5 16,70% 

Πολύ 9 30,00% 10 33,30% 

Πάπα πολύ 6 20,00% 5 16,70% 

Δπεξεπγαζία 

Καθόλος 1 3,30% 1 3,30% 

Πολύ λίγο 10 33,30% 9 30,00% 

Λίγο 6 20,00% 7 23,30% 

Πολύ 11 36,70% 11 36,70% 

Πάπα πολύ 2 6,70% 2 6,70% 

Κίνηζη 

Καθόλος 1 3,30% 1 3,30% 

Πολύ λίγο 9 30,00% 8 26,70% 

Λίγο 5 16,70% 6 20,00% 

Πολύ 9 30,00% 10 33,30% 

Πάπα πολύ 6 20,00% 5 16,70% 

Υιούμοπ 

Καθόλος 18 60,00% 18 60,00% 

Πολύ λίγο 8 26,70% 8 26,70% 

Λίγο 1 3,30% 1 3,30% 

Πολύ 1 3,30% 1 3,30% 

Πάπα πολύ 2 6,70% 2 6,70% 

σήμαηα 

Βαζικά 14 46,70% 14 46,70% 

Καμπςλόγπαμμα 2 6,70% 2 6,70% 

Μεικηά 14 46,70% 14 46,70% 
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Μέγεθορ 
Μικπό 6 20,00% 6 20,00% 

Μεγάλο 24 80,00% 24 80,00% 

Υπώμα 
Λίγα 16 53,30% 14 46,70% 

Πολλά 14 46,70% 16 53,30% 

Πίνακαρ 5 

Απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ δχν βαζκνινγήζεσλ θαίλεηαη φηη νη απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ είλαη ιηγνζηέο θαη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ηεο κίαο βαζκίδαο γηα  έλα ή δχν παηδηά ζε θάζε εξψηεζε, ελψ ζε 3 

απφ ηηο 8 δηαζηάζεηο δελ ππάξρεη θακία δηαθνξνπνίεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο 

δηαζηάζεηο νη αμηνινγήζεηο είλαη πςειέο κε εμαίξεζε απηή πνπ αθνξά ηνπ 

«Υηνχκνξ». 

ρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach γηα ηηο 4 

εξσηήζεηο είλαη ίζνο κε 0,72 πνπ μεπεξλά ην βηβιηνγξαθηθά απνδεθηφ θξηηήξην ηνπ 

0,7 θαη επνκέλσο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πξάγκαηη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ 

KTK απνηεινχλ κία έλλνηα πνπ κεηξά αμηφπηζηα ηελ θηλεηηθή ζπλαξκνγή ησλ 

παηδηψλ. 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,720 4 

Πίνακαρ 6 

Ο ζπληειεζηήο Κάππα ηνπ Cohen είλαη έλα ζηαηηζηηθφ κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε δχν θξηηέο. Οη ηηκέο ησλ 

κεηξήζεσλ είλαη πάλσ απφ 0,6 πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη κηα πνιχ θαιή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θξηηψλ. 

  Kappa 

Εςσέπεια ,903 

Ππωηοηςπία ,787 

Επεξεπγαζία ,860 

Κίνηζη ,911 

Χιούμοπ ,763 

Σσήμαηα 1,000 

Μέγεθορ 1,000 

Χπώμαηα ,867 

Πίνακαρ 7 
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7.2.ςζσεηίζειρ 

Αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηαηηζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ αλίρλεπζε δηαθνξψλ ζηηο 5 

δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ θαη ζηηο 8 εθθξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αλάινγα κε 

- Σν θχιν 

- Σε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

- To ΚΣΚ θαη ηηο 8 εθθξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 
 

7.2.1.ςγκπίζειρ ανά θύλο 

 

ηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα θάζε κία 

απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ θαη ηεο ζπλνιηθήο, φπσο επίζεο θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε εκθαλίδεηαη ην p- value 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο 

ηηκέο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ φηαλ είλαη <0,05. ρεηηθά κε ην θχιν ε κνλαδηθή 

δηαθνξά εληνπίδεηαη γηα ηελ δηάζηαζε ΚΣΚ1 φπνπ ζηα θνξίηζηα ζεκεηψλνληαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο «ηζνξξνπίαο κε πιάηε πξνο ηε θφξα»  (p=0,042)  

 

 

 
Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean p-value 

KTK1 
Αγόπι 14 51,2857 9,82484 2,62580 

,042 
Κοπίηζι 16 57,7500 6,71813 1,67953 

KTK2 
Αγόπι 14 46,6429 25,60831 6,84411 

,941 
Κοπίηζι 16 46,0000 21,23519 5,30880 

KTK3 
Αγόπι 14 34,500 16,4118 4,3862 

,502 
Κοπίηζι 16 38,375 14,8183 3,7046 

KTK4 
Αγόπι 14 36,3571 7,41731 1,98236 

,714 
Κοπίηζι 16 35,5000 5,17687 1,29422 

KTK ΤΝΟΛΙΚΟ 
Αγόπι 14 168,7857 48,85485 13,05701 

,590 
Κοπίηζι 16 177,6250 39,96811 9,99203 

Πίνακαρ 8 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε απνδίδεηαη 

γξαθηθά απφ ην ζπγθξηηηθφ ζεθφγξακκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 1). 
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Γπάθημα 1 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθθξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αλάινγα κε ην θχιν 

εθθξάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.  

 

Φύλο  

Αγόπι Κοπίηζι  

Πλήθορ % Πλήθορ % p-value 

Δςσέπεια 

Καθόλος 0 0,0% 0 0,0% 

,479 

Πολύ λίγο 5 35,7% 2 12,5% 

Λίγο 4 28,6% 5 31,3% 

Πολύ 4 28,6% 8 50,0% 

Πάπα πολύ 1 7,1% 1 6,3% 

Ππωηοηςπία 

Καθόλος 1 7,1% 3 18,8% 

,321 

Πολύ λίγο 2 14,3% 4 25,0% 

Λίγο 1 7,1% 4 25,0% 

Πολύ 7 50,0% 3 18,8% 

Πάπα πολύ 3 21,4% 2 12,5% 

Δπεξεπγαζία 

Καθόλος 0 0,0% 1 6,3% 

,164 

Πολύ λίγο 7 50,0% 2 12,5% 

Λίγο 2 14,3% 5 31,3% 

Πολύ 4 28,6% 7 43,8% 

Πάπα πολύ 1 7,1% 1 6,3% 

Κίνηζη Καθόλος 0 0,0% 1 6,3% ,051 
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Πολύ λίγο 3 21,4% 5 31,3% 

Λίγο 1 7,1% 5 31,3% 

Πολύ 5 35,7% 5 31,3% 

Πάπα πολύ 5 35,7% 0 0,0% 

Υιούμοπ 

Καθόλος 6 42,9% 12 75,0% 

,115 

Πολύ λίγο 5 35,7% 3 18,8% 

Λίγο 0 0,0% 1 6,3% 

Πολύ 1 7,1% 0 0,0% 

Πάπα πολύ 2 14,3% 0 0,0% 

σήμαηα 

Βαζικά 6 42,9% 8 50,0% 

1,000 Καμπςλόγπαμμα 1 7,1% 1 6,3% 

Μεικηά 7 50,0% 7 43,8% 

Μέγεθορ 
Μικπό 3 21,4% 3 18,8% 

1,000 
Μεγάλο 11 78,6% 13 81,3% 

Υπώμα 
Λίγα 9 64,3% 5 31,3% 

,070** 
Πολλά 5 35,7% 11 68,8% 

Πίνακαρ 9 **  Pearson Chi square test 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθξίζεσλ θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δχν νξηαθά κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε p=0,051 θαη p=0,070 θαη αθνξνχλ  ηελ θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ «θίλεζε» θαη ην «ρξψκα». 

Απφ ην ζπγθξηηηθφ ξαβδφγξακκα ζην γξάθεκα 2 θαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ 

«θίλεζε» ηα αγφξηα ηείλνπλ λα έρνπλ ζπρλφηεξα ηελ ηηκή «πάξα πνιχ» ζε αληίζεζε 

κε ηα θνξίηζηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα κε ρακειφηεξεο ηηκέο φπσο ην 

«ιίγν».   
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Γπάθημα 2 
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Καηά αλάινγν ηξφπν,  φζνλ αθνξά ην «ρξψκα» απφ ην ζπγθξηηηθφ ξαβδφγξακκα 

ζην γξάθεκα 3 θαίλεηαη φηη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα έρνπλ ζπρλφηεξα ηελ ηηκή «ιίγν» 

ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα κε ηελ ηηκή «πάξα 

πνιχ».   

  

 

 

 

Γπάθημα 3 
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7.2.2.ςγκπίζειρ ανάλογα με ηην αθληηική δπαζηηπιόηηηα 

 

ηνλ Πίλαθα 10 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή φρη γηα θάζε κία απφ ηηο 4 

δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ θαη ηεο ζπλνιηθήο, φπσο επίζεο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ηα 

ηππηθά ζθάικαηα. ρεηηθά κε ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  

δηαθνξέο εληνπίδνληαη γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ εθηφο απφ ηελ ΚΣΚ4 

(p=0,270). πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζπγθξηηηθά ζεθνγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ζηα γξαθήκαηα 4-7 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε 

ηα παηδηά πνπ δελ αζινχληαη. 

 

 

 

Πίνακαρ 10 

 

 

 

 

 

 

 
Αθληηική  δπαζηηπιόηηηα N Mean Std. Deviation Std. Error Mean p-value 

KTK1 
Ναι 10 59,6000 5,75809 1,82087 

,029 
Όσι 20 52,3000 9,14848 2,04566 

KTK2 
Ναι 10 65,4000 18,81607 5,95016 

,000 
Όσι 20 36,7500 18,68542 4,17819 

KTK3 
Ναι 10 46,800 12,1088 3,8291 

,008 
Όσι 20 31,450 14,5402 3,2513 

KTK4 
Ναι 10 37,7000 7,25795 2,29516 

,270 
Όσι 20 35,0000 5,61951 1,25656 

KTK ΤΝΟΛΙΚΟ 

Ναι 10 209,5000 35,46908 11,21631 

,001             
Όσι 20 155,5000 36,13644 8,08035 



 82 

  

Γπάθημα 4 

 

 

Γπάθημα 5 
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Γπάθημα 6 

 

Γπάθημα 7 
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Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθθξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αλάινγα κε ην θχιν 

εθθξάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθξίζεσλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία κφλν  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε p=0,039 θαη αθνξά  ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ «Πξσηνηππία». 

Απφ ην ζπγθξηηηθφ ξαβδφγξακκα ζην γξάθεκα 8 θαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ 

«Πξσηνηππία» ηα παηδηά πνπ αζινχληαη ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα απφ ηελ ηηκή 

«πνιχ» ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ δελ αζινχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα 

κε δηάθνξεο, ζπρλά ρακειφηεξεο ηηκέο φπσο ην «ιίγν», ην «πνιχ ιίγν» θαη ην 

«θαζφινπ».   

 

Αθληηική  δπαζηηπιόηηηα  

Ναι Όσι  

Πλήθορ % Πλήθορ % p-value 

Δςσέπεια 

Καθόλος 0 0,0% 0 0,0% 

,166 

Πολύ λίγο 1 10,0% 6 30,0% 

Λίγο 2 20,0% 7 35,0% 

Πολύ 5 50,0% 7 35,0% 

Πάπα πολύ 2 20,0% 0 0,0% 

Ππωηοηςπία 

Καθόλος 0 0,0% 4 20,0% 

,039 

Πολύ λίγο 1 10,0% 5 25,0% 

Λίγο 0 0,0% 5 25,0% 

Πολύ 6 60,0% 4 20,0% 

Πάπα πολύ 3 30,0% 2 10,0% 

Δπεξεπγαζία 

Καθόλος 0 0,0% 1 5,0% 

,167 

Πολύ λίγο 1 10,0% 8 40,0% 

Λίγο 3 30,0% 4 20,0% 

Πολύ 4 40,0% 7 35,0% 

Πάπα πολύ 2 20,0% 0 0,0% 

Κίνηζη 

Καθόλος 1 10,0% 0 0,0% 

,112 

Πολύ λίγο 2 20,0% 6 30,0% 

Λίγο 3 30,0% 3 15,0% 

Πολύ 1 10,0% 9 45,0% 

Πάπα πολύ 3 30,0% 2 10,0% 

Υιούμοπ 

Καθόλος 4 40,0% 14 70,0% 

,170 

Πολύ λίγο 3 30,0% 5 25,0% 

Λίγο 1 10,0% 0 0,0% 

Πολύ 1 10,0% 0 0,0% 

Πάπα πολύ 1 10,0% 1 5,0% 
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σήμαηα 

Βαζικά 4 40,0% 10 50,0% 

,597 Καμπςλόγπαμμα 0 0,0% 2 10,0% 

Μεικηά 6 60,0% 8 40,0% 

Μέγεθορ 
Μικπό 2 20,0% 4 20,0% 

1,000 
Μεγάλο 8 80,0% 16 80,0% 

Υπώμα 
Λίγα 4 40,0% 10 50,0% 

,605** 
Πολλά 6 60,0% 10 50,0% 

Πίνακαρ 11 

 

 

Γπάθημα 8 
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7.2.3.ςζσεηίζειρ μεηαξύ ηυν διαζηάζευν ηος ΚΣΚ 

 

Δμεηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ΚΣΚ. Όπσο είλαη 

αλακελφκελν εληνπίδνληαη πνιιέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ 

δείρλνπλ φηη κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ελφο παηδηνχ ζε θάπνηα δηάζηαζε αλακέλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξεο επηδφζεηο θαη ζε θάπνηα άιιε θαη αληίζηξνθα. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη ζπζρεηίζεηο ηνπ ΚΣΚ4 κε ην ΚΣΚ1 (p=0,730) θαη κε ην ΚΣΚ3  

(p=0,089). 

 
Πίνακαρ 12:Σςζσεηίζειρ με ηον βαθμό ζςζσέηιζηρ (r) ηος Pearson μεηαξύ ηυν διαζηάζευν ηος ΚΤΚ  για 

διάζηημα εμπιζηοζύνηρ ,05. 

          KTK1          KTK2         KTK3          KTK4 KTKΤΝΟΛΙΚΟ 

KTK1 Pearson Correlation 1 ,420
*
 ,539

**
 ,066 ,620

**
 

pΓΙΠΛΗ ΟΤΡΑ 
 ,021 ,002 ,730 ,001 

N 30 30 30 30 30 

KTK2 Pearson Correlation ,420
*
 1 ,766

**
 ,379

*
 ,933

**
 

pΓΙΠΛΗ ΟΤΡΑ ,021  ,001 ,039 ,001 

N 30 30 30 30 30 

KTK3 Pearson Correlation ,539
**
 ,766

**
 1 ,316 ,907

**
 

pΓΙΠΛΗ ΟΤΡΑ ,002 ,000  ,089 ,001 

N 30 30 30 30 30 

KTK4 Pearson Correlation ,066 ,379
*
 ,316 1 ,466

**
 

pΓΙΠΛΗ ΟΤΡΑ ,730 ,039 ,089  ,010 

N 30 30 30 30 30 

KTK 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

Pearson Correlation ,620
**
 ,933

**
 ,907

**
 ,466

**
 1 

pΓΙΠΛΗ ΟΤΡΑ ,000 ,000 ,000 ,010  

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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7.2.4.ςζσεηίζειρ μεηαξύ ηυν διαζηάζευν ηος ΚΣK και ηυν 8 εκθπάζευν ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ. 

 

Correlations 

 KTK1 KTK2 KTK3 KTK4 KTK ΤΝΟΛΙΚΟ 

Δςσέπεια Pearson Correlation ,481 ,440 ,393 ,308 ,510 

Sig. (2-tailed) ,007 ,015 ,032 ,098 ,004 

N 30 30 30 30 30 

Ππωηοηςπία Pearson Correlation ,372 ,495 ,484 ,250 ,540 

Sig. (2-tailed) ,043 ,005 ,007 ,184 ,002 

N 30 30 30 30 30 

Δπεξεπγαζία Pearson Correlation ,523 ,455 ,334 ,194 ,489 

Sig. (2-tailed) ,003 ,011 ,071 ,305 ,006 

N 30 30 30 30 30 

Κίνηζη Pearson Correlation -,263 ,217 ,053 ,274 ,119 

Sig. (2-tailed) ,161 ,249 ,781 ,144 ,532 

N 30 30 30 30 30 

Υιούμοπ Pearson Correlation -,104 ,265 ,039 ,256 ,168 

Sig. (2-tailed) ,586 ,157 ,838 ,172 ,374 

N 30 30 30 30 30 

σήμαηα Pearson Correlation -,271 ,344 ,150 ,384 ,233 

Sig. (2-tailed) ,147 ,063 ,429 ,036 ,215 

N 30 30 30 30 30 

Μέγεθορ Pearson Correlation -,015 ,055 -,053 ,196 ,035 

Sig. (2-tailed) ,936 ,774 ,782 ,299 ,855 

N 30 30 30 30 30 

Υπώμα Pearson Correlation ,211 ,243 ,009 ,258 ,210 

Sig. (2-tailed) ,264 ,195 ,964 ,169 ,266 

N 30 30 30 30 30 

Πίνακαρ 13 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ΚΣΚ θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, πξνθχπηεη φηη ηφζν ε ¨επρέξεηα¨ 

φζν θαη ε ¨πξσηνηππία¨ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ1, ην ΚΣΚ2, ην ΚΣΚ3 αιιά θαη κε ην ζπλνιηθφ ΚΣΚ. 

Αλακέλνληαη ζπλεπψο κεγαιχηεξεο ηηκέο επρέξεηαο θαη πξσηνηππίαο γηα κεγαιχηεξεο 

ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ ΚΣΚ. Αλάινγα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 
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γηα ηελ ¨επεμεξγαζία¨ ρσξίο φκσο λα είλαη ζεκαληηθή ε ζπζρέηηζή ηεο κε ην 

ΚΣΚ3.Σέινο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή βξέζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο δηάζηαζεο 

¨ζρήκαηα¨ κε ην ΚΣΚ4. 

 
 

7.2.5.ςζσεηίζειρ αθληηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηυν 8 εκθπάζευν ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ. 

 

Δμεηάδνληαη, ηέινο, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ησλ 8 εθθξάζεσλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14, εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηξεηο 

εθθξάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ επρέξεηα, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ 

επεμεξγαζία. Γελ θαίλεηαη θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε πνπ αθνξά ην ρηνχκνξ θαη ζηηο ππφινηπεο πνπ αθνξνχλ ην εηθαζηηθφ 

θνκκάηη. 

 

Group Statistics 

 
Αθληηική  δπαζηηπιόηηηα               N              Mean        Std.   Deviation p- value 

Δςσέπεια 
Ναι 10 3,80 ,919 

,040 
Όσι 20 3,05 ,887 

Ππωηοηςπία 
Ναι 10 4,10 1,197 

,008 
Όσι 20 2,70 1,302 

Δπεξεπγαζία 
Ναι 10 3,80 ,919 

,008 
Όσι 20 2,75 ,967 

Κίνηζη 
Ναι 10 3,30 1,418 

,917 
Όσι 20 3,35 1,137 

Υιούμοπ 
Ναι 10 2,00 1,414 

,320 
Όσι 20 1,55 ,999 

σήμαηα 
Ναι 10 2,20 1,033 

,440 
Όσι 20 1,90 ,968 

Μέγεθορ 
Ναι 10 1,80 ,422 

1,000 
Όσι 20 1,80 ,410 

Υπώμα 
Ναι 10 1,50 ,527 

,804 
Όσι 20 1,45 ,510 

Πίνακαρ 14 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

8.1.ςμπεπάζμαηα 

 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ζε καζεηέο ηεο Α΄ηάμεο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ηε ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. πγθεθξηκέλα, λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο 

απφδνζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο δέζκεο θηλεηηθψλ δνθηκαζηψλ θαη εηθαζηηθψλ 

δεκηνπξγηψλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

έγηλε ε θαηαγξαθή θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ηφζν ηεο δηεζλνχο φζν 

θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. 

ηε κειέηε δηαηππψζακε δχν γεληθέο ππνζέζεηο έρνληαο σο βάζε ηε ζεσξία πνπ 

αλαπηχμακε αιιά θαη ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο. Ζ πξψηε ππφζεζε ήηαλ φηη ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

καζεηψλ ηεο Α΄ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή, ν βαζκφο θηλεηηθήο απφδνζεο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εηθαζηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ήηαλ φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

έκθπιεο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ ηεο ηάμεο απηήο, δειαδή, νη 

επηδφζεηο ηφζν ηνπ βαζκνχ θηλεηηθήο απφδνζεο φζν θαη ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ. 

Παξαηεξψληαο άιιεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

θαη ην θχιν, θαίλεηαη φηη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε 

δεμηφηεηεο φπσο ην ηξέμηκν, ην άικα , ην πηάζηκν ελψ ηα θνξίηζηα είλαη θαιχηεξα ζε 

ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Bellis et al.,2001˙Liu et al.,2011). Γεληθά, δηαπηζηψλεηαη 

φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αλάκεζα ζηα δχν 

θχια πξάγκα πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο , ήηαλ αλακελφκελν θαζψο ηα 

βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο  

ειηθίαο είλαη παξφκνηα θαη φρη δηαθνξεηηθά (Kambas et al., 2012:1630). Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Zaragas &  Pliogou ,2019· Zaragas et al., 2017·Engel-Yeger, Rosenblum, 
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& Josman, 2010· Giagazoglou et al., 2011· Hardy et al., 2010· Vandaele, Cools, de 

Decker, & de Martelaer, 2011). Όηαλ φκσο κειεηψληαη επηκέξνπο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ηφηε παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (Saraiva et al., 

2013). 

Σηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ε παξνχζα έξεπλα ζηελ 

νπνία νη ζπλνιηθέο ηηκέο ηνπ ΚΣΚ ηεζη δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δμεηάδνληαο επηκέξνπο ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ KTK 

παξαηεξνχκε φηη, ε κνλαδηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

,εληνπίδεηαη ζηε δηάζηαζε ΚΣΚ1, ηε δνθηκαζία δειαδή πνπ αθνξά ηελ ηζνξξνπία. 

Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ έλα πιήζνο εξεπλψλ ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη 

ηα θνξίηζηα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα ελψ ηα αγφξηα ζε επηδφζεηο πνπ αθνξνχλ ην άικα θαη ην ηξέμηκν (Piek 

et al., 2013· Flatters et al., 2014·  Hardy et al., 2010·  Largo et al., 2013). 

Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα, πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ησλ δχν θχισλ. Δπηθξαηεί γεληθά ε άπνςε, φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

ηζφηεηα ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη ζηηο κειέηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

(Kogan,1974·Cheung, Lau, Chan & Wu,2004·Zachapoulou & Makri ,2005·Kaufman, 

Baer & Gentile ,2004). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εληζρχνπλ ηηο 

παξαπάλσ απφςεηο θαζψο, γεληθά, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια.   

Χζηφζν, παξαηεξψληαο θαλείο ηε βηβιηνγξαθία, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

αληηθαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, ππεξηεξνχλ ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα 

(Bayer & Kaufman, 2008). Σα θνξίηζηα έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θηλεηηθή 

επρέξεηα, ελψ ηα αγφξηα ζηελ θηλεηηθή επειημία (Zachapoulou & Makri, 2005).ε 

άιιε έξεπλα, ηα θνξίηζηα ππεξέρνπλ ζηελ επειημία θαη ηελ επρέξεηα, σζηφζν, δελ 

ππήξμε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ πξσηνηππία (Kousoulas & Mega, 2009· He 

& Wong,2011),ελψ ζηελ έξεπλα ησλ Cheung et al., (2010) ηα θνξίηζηα ππεξηεξνχζαλ 

θαη ζηελ πξσηνηππία. Αληίζεηα ζηε κειέηε ησλ Stolitzfus et al., 2011 ηα αγφξηα 

ππεξηεξνχλ ζηελ πξσηνηππία φπνπ παξήγαγαλ, ζεκαληηθά, πην πξσηφηππεο ηδέεο απφ 

φ, ηη ηα θνξίηζηα. 

 ρεηηθά κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ κειεηάηαη θαη ζηελ έξεπλα απηή, 

αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ηα θνξίηζηα βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηα αγφξηα, φρη 
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κφλν ζην ειεχζεξν ζρέδην, αιιά θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ ζρεδίσλ, ηε ζχλζεζε θαη ηε 

ρξήζε ρξσκάησλ (Wei & Lin, 2016).ε άιιε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ θνξηηζηψλ, φζνλ αθνξά ηελ επειημία 

(Herzog & Duh, 2011).Σελ ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ έξρεηαη 

λα επηβεβαηψζεη θαη ε παξνχζα έξεπλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θνξίηζηα έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Αληίζεηα ηα αγφξηα θαίλεηαη 

λα ππεξέρνπλ νξηαθά ζηελ θίλεζε γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Boyatzis & Eades (1999) νπνχ ηα αγφξηα πξνηηκνχλ λα ζρεδηάδνπλ θηλνχκελα 

αληηθείκελα. 

ρεηηθά κε ηελ ππφζεζε πνπ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κε ηελ 

εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

έδεημε φηη γεληθά ππάξρεη κηα κέζε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ δχν παξακέηξσλ. 

πγθεθξηκέλα θαίλεηαη φηη ε επρέξεηα φζν θαη ε πξσηνηππία, πνπ είλαη απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ΚΣΚ1, ΚΣΚ2, ΚΣΚ3 αιιά θαη κε ην 

ζπλνιηθφ ΚΣΚ. Δπηπιένλ, ε επεμεξγαζία παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθά ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην ΚΣΚ1, ην ΚΣΚ2 θαη ην ζπλνιηθφ ΚΣΚ. Δθείλν πνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζεί είλαη φηη ηα παηδηά, πνπ αζρνινχληαλ κε θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

είραλ πςειέο ςπρνθηλεηηθέο επηδφζεηο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, θαη νη επηδφζεηο 

απηέο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επρέξεηα, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ επεμεξγαζία. Σα παηδηά κε πςειέο ςπρνθηλεηηθέο 

επηδφζεηο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα κε ηελ ηηκή ¨πνιχ¨ ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά κε 

ρακειέο ςπρνθηλεηηθέο επηδφζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ ηεζη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ππήξρε ζεκαληηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο δηάζηαζεο ¨ζρήκαηα¨ κε 

ην ΚΣΚ4. 

Γελ ππάξρνπλ παξφκνηεο έξεπλεο ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Χο 

εθ ηνχηνπ είλαη αδχλαηνλ λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε απηά άιισλ εξεπλψλ. 

Ζ κφλε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ην ζέκα καο, φπσο έρεη εηπσζεί 

θαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην, είλαη ησλ Honziková θαη Krotký (2017) ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε πςειέο επηδφζεηο ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, παξνπζίαζαλ ρακειέο επηδφζεηο ζηελ ςπρνθηλεηηθή ηθαλφηεηα θαη 

κάιηζηα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Απηή ε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ κπνξεί λα εμεγεζεί αξρηθά 

απφ ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. Ζ 
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παξνχζα έξεπλα αθνξνχζε καζεηέο ειηθίαο 6 κε 7 εηψλ, ελψ ε έξεπλα ησλ 

Honziková θαη Krotký (2017) αθνξνχζε καζεηέο 10 κε 14 εηψλ θαζψο θαη θνηηεηέο. 

Μέζα απφ κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί κηα θάκςε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηνλ έλαην κε δέθαην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ, σο επαθφινπζν ησλ ζρνιηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Ξαλζάθνπ,2011·Sayed & 

Mohamed,2013). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε λνεκνζχλε(Jauk, Benedek, Dunst, Neubauer,2013· Guilford, 

1959· Torrance,1993 · Wallach & Kogan,1965) γεγνλφο πνπ δελ ιήθζεθε ππφςε ζηηο 

παξαπάλσ κειέηεο. Δπηπιένλ, νη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

θαη λα βειηησζνχλ θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε (Εάξαγθαο,2011,2016·Γξάθνο & 

Μπίληαο,2010· Σξνχιε ,2004) επνκέλσο ε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο αιιά θαη 

ηελ απνπζία θηλεηηθψλ εκπεηξηψλ.  

Δίλαη απαξαίηεην λα ζθεθηνχκε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζέινπκε λα 

έρνπκε. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παηδηά ελζηηθησδψο εξεπλνχλ, εμεηάδνπλ θαη 

αλαθαιχπηνπλ ηνλ θφζκν κε ην ζψκα ηνπο θαη ηηο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ην παηδί εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη θηλεηηθά. 

Δπνκέλσο ε εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαίν λα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ 

επλννχλ ηελ ειεπζεξία, ηελ απηελέξγεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ πνπ ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ (Σζαπαθίδνπ, 

Εαρνπνχινπ,  Αιεμίνπ & Σζνκπαλάθε,2003). 
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8.2.Πποηάζειρ 

Δίλαη θαλεξφ φηη αλ ζέινπκε καζεηέο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα κπνξνχλ δειαδή λα έρνπλ απνθιίλνπζα θαη θξηηηθή ζθέςε, 

ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνχληαη κε θίλεηξα θαη ηδέεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ε νπνία εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Όζεο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έρνπλ ηα παηδηά γηα θίλεζε ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη ε 

ςπρνθηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, εληζρχνληαο ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη ιχζεσλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, δηακνξθψλνληαο 

εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά 

θαη δεκηνπξγηθά ζε φιεο κνξθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο, ελψ παξάιιεια 

βειηηψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο θηλεηηθέο θαη θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Λπθεζάο 

θ.α., 2003). 

Χζηφζν, ε πξσηνηππία ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηαδηαθά παξαθκάδεη, κε 

πνιιέο έξεπλεο λα δηαπηζηψλνπλ κηα θάκςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

πεξίπνπ ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξηζηνιήο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην παηδί ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο κάζεζεο θαη φρη ζε έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο  (Ξαλζάθνπ, 1998). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζηαζεί αξσγφο θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ζηελ 

δεκηνπξγηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα 

ηνλ καζεηή πνπ ζέιεη λα εθθξαζηεί κεο ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηα δεκηνπξγηθά ηαιέληα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα 

γλσξίδεη πνηεο είλαη εθείλεο νη πξάμεηο πνπ ελζαξξχλνπλ κηα δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πνηεο ηελ αλαζηέιινπλ, ελψ ζα πξέπεη λα δίλεη επθαηξίεο έθθξαζεο 

ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαηξέησο. εκαίλνπζα αμία γηα ηελ έθθξαζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη ε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο επηθνηλσλίαο, φπνπ 

δελ ζα θπξηαξρεί ν θφβνο θαη ε πιήξεο θαζνδήγεζε απφ ηνλ ελήιηθα θαη πνπ ζα 

δίλνληαη θίλεηξα ζην παηδί γηα δεκηνπξγία. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ελζηεξλίδεηαη ηε 

δεκηνπξγηθή παηδαγσγηθή πξέπεη λα απνδέρεηαη πξφζπκα ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ, 

επηρεηξψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε, λα δέρεηαη ηα απξφζκελα εξσηήκαηα, λα 



 94 

πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία, λα δεκηνπξγεί αηκφζθαηξα πξσηνβνπιίαο θαη ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη λα κελ πξνζθνιιάηαη ζε μεξά γεγνλφηα (Ξαλζάθνπ, 1998: 68). 

Απφ ηελ άιιε ςπρνθηλεηηθφηεηα θαλεξψλεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθψλ 

θαη θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απεπζχλεηαη ζηελ νιφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο θαη απνηειεί βαζηθφ ηνκέα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Μπνπξλέιε, 

2002). Θεσξείηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ςπρνθηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ αλ επηζπκνχκε νη καζεηέο καο λα 

έρνπλ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα 

έλα κέιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη (Robinson,2011).Μηα κειινληηθή έξεπλα ζα 

κπνξνχζε αξρηθά λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο 

θαη αλ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ζε έλα δηεπξπκέλν δείγκα, ε ζρέζε 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζε καζεηέο πξσηνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

ελδερνκέλσο κε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαγλσζηηθψλ ηεζη. 

Κιείλνληαο ηελ εξγαζία απηή ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ςπρνθηλεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηεινχλ πξνθιεηηθφ εγρείξεκα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ηηο γλψζεηο ηνπ έηζη ψζηε λα 

παξαδψζεη ζηελ πνιηηεία νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο. Πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη 

ζε έλα αλψηεξν επίπεδν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο αλζξσπφηεηαο. 
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……….Δξεηαζηήρ 

Δπίθεηο:                                                                  Ζμ.Γεν: 

Όνομα:                                              

1. Εςσέπεια 

1.Καθόλος          2.Πολύ λίγο         3.Λίγο             4.Πολύ              5.Πάπα πολύ 

 

2. Ππυηοηςπία 

1.Καθόλος          2.Πολύ λίγο         3.Λίγο               4.Πολύ              5.Πάπα πολύ 

 

3. Επεξεπγαζία 

1.Καθόλος      2. Πολύ λίγο            3. Λίγο              4.Πολύ              5.Πάπα πολύ 

 

4. Κίνηζη 

1.Καθόλος      2. Πολύ λίγο            3. Λίγο               4.Πολύ              5.Πάπα πολύ 

 

5. Φιούμοπ 

1.Καθόλος          2. Πολύ λίγο         3. Λίγο              4.Πολύ              5.Πάπα πολύ 

 

6. Σσήμαηα 

1.Βαζικά                   2.Καμπςλόγπαμμα            3.Μεικηά 

 

7. Μέγεθορ 

 

1.Μικπό             2.Μεγάλο 

 

8. Φπώμαηα 

1.Λίγα             2.Πολ 

ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 
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πξνζπάζεηα πξνο ηα εκπξφο θαη 1 πξνο 

ηα πίζσ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 2 
ΤΠΔΡΠΖΓΖΖ 

ΔΜΠΟΓΗΟΤ 

ΜΔ ΔΝΑ ΠΟΓΗ 

Ύψοσ (cm) 0 5 10 15 20 25 30 

Δεξιά        

Αριςτερά        

 

 3 ΠΛΑΓΗΟ ΑΛΜΑ 

ΑΡΗΣΔΡΑ-

ΓΔΞΗΑ 

Σειρά 
προςπαθειών  

1 2 Άθροιςμα 

Διάρκεια 15 sec    

 

ΠΛΑΓΗΑ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΔΝΑΠΟΘΔΣΖΖ 

 4 
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Ένηςπο ζςναίνεζηρ γονέα/κηδεμόνα ζε επεςνηηική επγαζία 

1.κοπόρ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε έξεπλα ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε 

κε ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

2. Γιαδικαζία μεηπήζευν 

Σν παηδί ζαο ζα ρξεηαζηεί λα ιάβεη κέξνο ζε κηα ζεηξά απφ θηλεηηθά ηεζη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ζε ηεζη πνπ 

αθνξνχλ ηε δσγξαθηθή ηελ ψξα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. 

3. Γημοζίεςζη δεδομένυν – αποηελεζμάηυν 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ έξεπλα ζπλεπάγεηαη φηη ζπκθσλείηε κε ηε 

δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

πιεξνθνξίεο ζα είλαη αλψλπκεο θαη δε ζα απνθαιπθζνχλ ηα νλφκαηα ή πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

4. Πληποθοπίερ  

Παξαθαινχκε πνιχ, κε δηζηάζεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο γχξσ απφ ην ζθνπφ ή θαη ηνλ 

ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Αλ ηπρφλ έρεηε θάπνηεο ακθηβνιίεο ή 

εξσηήζεηο, δεηήζηε λα ζαο δψζσ πξφζζεηεο εμεγήζεηο. 

5. Δλεςθεπία ζςναίνεζηρ 

Ζ άδεηά ζαο λα ζπκκεηάζρεη ην παηδί ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Δίζαζηε 

ειεχζεξνη λα κελ ζπλαηλέζεηε ή λα δηαθφςεηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο φπνηε 

επηζπκείηε. 

Για ηον κηδεμόνα: Γηάβαζα ην έληππν απηφ, θαηαλνψ ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζπλαηλψ λα ζπκκεηάζρεη ην παηδί κνπ ζηελ έξεπλα.     Ναη       Όρη  

Ζκεξνκελία: … /… /20.. 

 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή  

γνλέα/ θεδεκψλ 
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1
ο
 ηεζη 

 

¨Απγφ ζηε θσιηά¨ 

 

 

¨Παγσηφ¨ 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
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¨Υακνγειαζηφ ινπινχδη¨ 

 

 

 

 

¨Γηάζηεκα¨ 
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¨Άγαικα¨ 
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2ο ηεζη 

 

¨Γάηα¨ 

 

 

¨Γηακάληηα¨ 
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¨ 

¨Γεληξφζπηην¨ 

¨  

¨θελή θαηαζθήλσζεο¨ 
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3ο ηεζη 

 

 

¨Φιηηδάλη κε θαθέ¨ 

 

¨πίηη κε έιαην¨ 
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¨Γιπθφζπηην¨ 

 

 

¨Σζίξθν¨ 

 


