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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε 

ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε παηγληψδεηο θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή), γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 25 καζεηέο-ηξηεο πνπ 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία. Μεηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε, ην δείγκα 

ρσξίζηεθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (Ν=13), ε νπνία παξαθνινχζεζε ην παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (Ν=12), ε νπνία 

παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Σν παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν είρε δηάξθεηα 12 εβδνκάδσλ, πεξηειάκβαλε παηγληψδεηο 

εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε άμνλα πέληε ελφηεηεο ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο. Οη ελφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, 

ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο, ηελ ακθηπιεπξηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ 

ρψξν θαη ηνλ ξπζκφ.  

Πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο δηεμήρζεζαλ κεηξήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ. Δξγαιείν κέηξεζεο απνηέιεζε 

ε Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο παηδηψλ 4-6 εηψλ (ΚΑΓΓ 4-

6) ησλ Σξνχιε, Ληλαξδάθε θαη Μαλσιίηζε (2012). Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ πξν-ηεζη θαη ηνπ κεηα-ηεζη.  

Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε 

πσο ε πεηξακαηηθή νκάδα, πνπ ζπκκεηείρε ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, ζεκείσζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία δε δέρηεθε θάπνηα εμεηδηθεπκέλε 

παξέκβαζε.       

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο ην ζχληνκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα ησλ παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ 

θαη κνπζηθήο)  κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

αλάινγσλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν, φρη κφλν ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο, αιιά θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Νεπηαγσγείν, παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, ελφηεηεο ςπρνθηλεηηθήο, 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research was to plan, implement and evaluate an 

intervention program, which is based on artistic activities (Art, Drama and Music) in 

order to develop the graphomotor skill. The sample of the survey consisted of 25 

preschoolers of Public Nursery Schools. After the initial assessment, the sample was 

divided into the experimental group (N=13), who attended the intervention program 

of playful artistic activities and the control group (N=12), who participated in the 

daily program of the Nursery School. That 12-month-program involved activities that 

had to do with art, theatrical plays and music according to five sub-categories of 

Psychomotor. These categories include the audio motor coordination, the cognitive 

shape of the body, the bilateral coordination, the orientation and the rhythm. 

Before and after that kind of intervention program, specific measurements were 

performed, which involved the children's graphomotor skill. They were evaluated 

with KAGD 4-6 (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012). The survey results assessing 

the effects of the intervention program were emerged from the comparison of the pre-

tests and post-tests. 

Through the statistical research of data, it was ascertained that the experimental 

group who participated in the program, showed statistical significant differences in 

the development of the graphomotor skill compared to the control group, who never 

accepted any specialized intervention.  

Overall, this short-run intervention program of artistic activities (Art, Drama, 

Music) could become a role model for the growth and implementation of such 

programs aiming not only at the promotion of the handwriting skill, but also at the 

entire development and evolution of children. 

 

Key words: Nursery School, intervention program, psychomotor, artistic activities, 

graphomotor skill.  
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EIΑΓΧΓΗ 

 

Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

αθνξνχλ παηδηά Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, νη McHale θαη Cermak (1992:901) ζπκπέξαλαλ 

πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα, γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ςαιηδηνχ, ηε ρξήζε θφιιαο, κε ηε 

δσγξαθηθή θαη, θπξίσο, κε ηε γξαθή. Τπνιφγηζαλ, κάιηζηα, πσο ν εκεξήζηνο ρξφλνο 

πνπ δαπαλάηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θπκαίλεηαη ζην 31-60%. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, 85% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηαπηζηψζεθε πσο αθηεξψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε κνιπβηνχ θαη ραξηηνχ (McHale & Cermak, 

1992:900). 

Οη Marr, Cermak, Cohn θαη Henderson (2003:555) θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα, ππνγξακκίδνληαο πσο παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζην Νεπηαγσγείν θαη 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο ηνπο, δαπαλνχζαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο εκέξαο (46%)  ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ κνιχβη θαη ραξηί αλάγνληαλ ζην 42% ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ παξαηεξνχκελε αχμεζε ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε κνιπβηνχ θαη ραξηηνχ αλάκεζα ζηηο δχν βαζκίδεο ζεσξείηαη 

αηηηνινγεκέλε δεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά ζην Νεπηαγσγείν έξρνληαη ζε κία πξψηε 

επαθή κε ην κνιχβη θαη ην ραξηί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

γξαθήο, ελψ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ε γξαθή απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν κάζεζεο. πσο ππνζηεξίδεη ε Dinehart (2015:4), θαζψο νη δεμηφηεηεο 

γξαθήο ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε γξαθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε κε απμαλφκελε ζπρλφηεηα. 

Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, σο έθθξαζε θαη δεκηνπξγία ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο, 

αθνπζηηθν-θηλεηηθήο θαη ηεο θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ, 

ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε 

κεηέπεηηα αθαδεκατθή επηηπρία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηε 

γξαθή, σο κία ζεκαληηθή θηλεηηθή δεμηφηεηα, γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο 

αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ παηδηψλ έρεη ηνληζηεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (Case-

Smith, 2002· Rosenblum, Parush, & Weiss,  2003· Taras, Brennan, Gilbert & Reed, 

2011· Duda, Casey, & McNevin, 2014· Case-Smith, Holland, & White, 2014· 

McCarroll & Fletcher, 2017· Havigerová & Janků, 2018).    
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χκθσλα κε ηνπο Kiese-Himmel, Witte, Islam & Steinbüchel (2015:46) ε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα απνηειεί έλα ζχλνιν γλσζηηθψλ, αληηιεπηηθψλ θαη 

θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ ή ηε γξαθή κε ηε ρξήζε ελφο 

γξαθηθνχ εξγαιείνπ. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη δπζθνιίεο ζηνλ γξαθνθηλεηηθφ ηνκέα κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην θαη ζηε γξαθή, αληηθαηνπηξίδνληαη πξαθηηθά ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ. ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα εληνπίδνληαη αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ηα θίλεηξα, αιιαγέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, αιιαγέο ζηελ εηθφλα 

πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, θ.ιπ. ηνλ ζσκαηηθφ ηνκέα κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη 

πφλνο ζην ρέξη, εθίδξσζε, ηαρεία κπτθή θφπσζε, πίεζε ζηελ πεξηνρή ησλ δαθηχισλ 

θαη ησλ παιακψλ, θ.α. Δπίζεο, ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηελ αιιαγή ηεο ζέζεο πνπ 

θαηαιακβάλεη θάπνηνο ζηελ νκάδα ζχκθσλα κε ηα απνδεθηά θνηλσληθά πξφηππα, 

θ.ιπ. (Havigerová & Janků, 2018:2875).  

Ζ πξψηκε δηάγλσζε ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ, θαζψο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Havigerová θαη Janků (2018:2875), 

αιιά θαη νη Ratzon, Efraim θαη Bart (2007:400). Δπηπξφζζεηα, νη Feder θαη 

Majnemer (2007:315) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη απνηειεζκαηηθά 

αζρέησο δηάξθεηαο, ζπρλφηεηαο θαη πξνζέγγηζεο. Αξθεηνί είλαη θαη νη εξεπλεηέο, νη 

νπνίνη έρνπλ ζεκεηψζεη ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνγξάκκαηα ηέρλεο θαη ζηελ 

αθαδεκατθή επηηπρία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθή (Alejandro, 1994· Catterall, 1998· 

νπ. αλαθ. ζην Kiese-Himmel, Witte, Islam, & Steinbüchel, 2015:47). 

χκθσλα κε ηνπο Kiese-Himmel, Witte, Islam θαη Steinbüchel (2015:46), ε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα δελ έρεη απνθιεηζηηθά ηε βάζε ηνπο ζε βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ σξηκφηεηα ησλ παηδηψλ. Γηακνξθψλεηαη, 

επίζεο, κέζσ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ εκπεηξηψλ θαζψο θαη εκπεηξηψλ ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο πξνεξρφκελεο απφ πεξηβαιινληηθά θίλεηξα (π.ρ. ην παηρλίδη, ην 

ηξαγνχδη θαη ηε δσγξαθηθή). 

Αμηνπνηψληαο ηηο ηέρλεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο κάζεζεο θαη ελζσκαηψλνληάο ηεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ αλαπαξάγεηαη  κφλν ε γλψζε, αιιά ε ίδηα ε γλψζε 

ρξεζηκνπνηείηαη κε απζεληηθνχο δηαλνεηηθνχο ηξφπνπο. Απηφ ην είδνο εξγαζίαο 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη είλαη γεκάην λφεκα, πξνσζεί πςειά επίπεδα εκπινθήο, 
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απμάλεη ηηο εγγελείο αμίεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο δίλεη θίλεηξα, ψζηε λα επελδχζνπλ 

ζηελ ελέξγεηα, πνπ ε ίδηα ε κάζεζε απαηηεί απφ απηνχο (Newmann, 2000, νπ. αλαθ. 

ζην Rabkin & Redmond, 2006:29). 

Γεληθά, ζα ιέγακε πσο, είλαη γλσζηφ φηη νη ηέρλεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηψδε ξφιν 

ζηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (Sousa, 2006· Pramling 

Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, 2009, νπ. αλαθ. ζην 

Kiese-Himmel, Witte, Islam, & Steinbüchel, 2015:47).   

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ (2006:289, 292), θαηά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο κπνξεί 

λα δηαπιέθνληαη, ππνζηεξίδεηαη ε καζεζηαθή ηνπο πξνζπάζεηα, ε ζπλνιηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Μέζσ απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δίλεηαη ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο. ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ε θαιιηηερληθή αλάπηπμε ελαξκνλίδεηαη κε ηελ αληηιεπηηθή, ηε ζσκαηηθή, ηε 

γλσζηηθή, ηε γισζζηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Epstein & 

Σξίκε, 2005:63).  

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλαθέξνληαη ν ζθνπφο, νη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο, ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο. Απνδίδνληαη ελλνηνινγηθνί 

νξηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ βαζηθέο έλλνηεο, ηίζεληαη ηα φξηα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηελ εξκελεχνπλ. ηε 

ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ε θηλεηηθή κάζεζε θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο θαηά ηα ζηάδηα ηεο θηλεηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

θαζψο θαη ηα ζηάδηα ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο, ε θηλεηηθή αλάπηπμε, ν θηλεηηθφο 

έιεγρνο θαη νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Σν ηξίην θεθάιαην απαξηίδεηαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο γξαθήο θαζψο θαη 

νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  

Ζ ηέρλε θαη πψο απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε αμία 

ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε αλαθέξνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, ελψ ζην πέκπην 

θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλαζθφπεζεο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ- δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ αθνξνχλ ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα.  
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ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο. 

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην έβδνκν θεθάιαην, ζην νπνίν 

αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο, 

σο κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη, ηέινο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ-

ζπκπεξαζκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS v 23.0. 

Σν φγδνν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξρηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δνθηκαζίεο ειέγρνπ ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο, γηα 

ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ παξνπζίαζε θάζε κία απφ ηηο νκάδεο κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ 

ζηηγκψλ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γχξσ απφ ηα γξαθνθηλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ζ θαηαθιείδα αλαθέξεηαη ζην έλαην θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ-ηεο 

ζπδήηεζεο, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο εξεπλήηξηαο γηα κειινληηθέο έξεπλεο κε αθνξκή ηελ παξνχζα 

εξγαζία.   

ην θιείζηκν ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, 

ρσξηζκέλεο ζε ειιελφγισζζεο, μελφγισζζεο θαη ζε κεηαθξαζκέλα βηβιία. Σέινο, ην 

παξάξηεκα πεξηιακβάλεη ην έληππν γνληθήο ζπλαίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  
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Α΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη αθελφο ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη κνπζηθήο) θαη αθεηέξνπ, ε αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. 

1.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

χκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (2014: 168), αλάκεζα 

ζηηο ηέρλεο θαη ζηε κάζεζε ππάξρεη κηα ηδηάδνπζα ζρέζε κηαο θαη δηαρένληαη, 

δηαπιέθνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε 

παηγληψδεηο δεκηνπξγηθέο-θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ καζεζηαθψλ 

πιαηζίσλ. 

Δπνκέλσο, ππνζέηνπκε πσο: 

 ε εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε άμνλα παηγληψδεηο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή) αλακέλεηαη 

λα επηθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε γξαθνθηλεηηθή 

δεμηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

 αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. 

Ζ ζηαηηζηηθή ππφζεζε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα ζηηο 

ηειηθέο κεηξήζεηο ζα πεηχρεη πςειφηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε απηφλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. 
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1.3 εκαζία ηεο έξεπλαο 

 

ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (2014: 227) αλαθέξεηαη πσο ε 

Φπζηθή Αγσγή κπνξεί λα απνηειέζεη ηφζν πεγή γλψζεσλ φζν θαη δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο, κε ην ζψκα θαη ηελ θίλεζε λα απνηεινχλ ηα θχξηα κέζα. Με ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζε αλαπηπμηαθά θαηάιιεια θηλεηηθά πεξηερφκελα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθή (2014: 232).  

Οη ελφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο (ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο, ε ηθαλφηεηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν, ε ακθηπιεπξηθφηεηα, ν ξπζκφο θαη ν νπηηθνθηλεηηθφο 

ζπληνληζκφο) πξνζεγγίδνληαη κέζσ παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

θχξην ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. Ζ ζπκβνιή, φκσο, ησλ 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, δελ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη 

δελ πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα βειηίσζε ζηνλ 

γξαθνθηλεηηθφ ηνκέα.  

Οη θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο ζην λεπηαγσγείν επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηε γλσξηκία κε 

ηηο ηέρλεο, ηελ νπζηαζηηθή έληαμε ησλ ηερλψλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ζπληζηνχλ 

πεγέο πξνζσπηθήο απφιαπζεο θαη πλεπκαηηθήο εμχςσζεο, κέζα δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο θαη εξγαιεία θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (Πξφγξακκα 

πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2014).    

χκθσλα κε ηνλ, γλσζηφ δηδάζθαιν θαη θηιφζνθν Dewey, νη ηέρλεο ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ ζεκειηψδεο θνκκάηη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, ιφγσ ηνπ φηη 

αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απηφ-έθθξαζε θαη ηελ εθηίκεζε σο πξνο ηελ 

έθθξαζε ησλ άιισλ. πσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 

ζηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη δηαλνεηηθά, ζσκαηηθά θαη θνηλσληθά, παξέρνληάο ηνπο 

επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία θαη θξηηηθή ζθέςε (Dewey, 1919·1934·1938, νπ. αλαθ. ζην 

Heilig, Cole & Aguilar, 2010: 136-137).   

1.4 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αλαδείρηεθε ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο. 

Οη έσο ηψξα δηελεξγεζείζεο έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πινπνίεζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο έρνπλ σο άμνλά ηνπο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο, 
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αηζζεζηνθηλεηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηε ιεπηή θαη αδξή 

θηλεηηθφηεηα θαη ζηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. ε κία κφλν έξεπλα εθηηκάηαη ε 

επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλνπ ζηε κνπζηθή θαη ζηα εηθαζηηθά ζηε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα (Kiese-Himmel, Witte, Islam & Steinbüchel, 2015). 

Ζ παξνχζα έξεπλα, κε έκθαζε ζηε ζπκβνιή παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή), επηρεηξεί λα δψζεη κηα λέα 

δηάζηαζε ζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (2014:170), 

νη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία γηα φιεο ηηο καζεζηαθέο 

πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γίλεηαη, δειαδή, έκθαζε ζηε κάζεζε κέζσ ησλ ηερλψλ. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ε ηέρλε ζπλδέεηαη, ηφζν κε ηελ πξνζσπηθή φζν θαη κε ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, κηαο θαη ηα βηψκαηα, νη ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 

2014:170).  

1.5 Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

 

Ψπρνθηλεηηθή αγσγή: Ζ έλλνηα ηεο ςπρνθηλεηηθήο πεξηθιείεη εληφο ηεο ηφζν ηελ 

θίλεζε ηνπ ζψκαηνο φζν θαη ην ςπρηθφ-πλεπκαηηθφ ζηνηρείν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

άξξεθηε ζρέζε πνπ ηα δηαθαηέρεη, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη θίλεζε ρσξίο ηελ 

παξνπζία ςπρηθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Γξάθνο & Μπίληαο, 2010:23· 

Zimmer, 2007:22). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Zimmer (2007:179), ε 

αλάπηπμε πνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη θαη ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε.  

Μέζσ ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα απηελεξγνχλ, 

απηνλνκνχληαη, αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ρεηξίδνληαη 

θαηαζηάζεηο αληηδξψληαο ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελζσκαηψλνληαη 

ζηελ θνηλσλία.  Γεληθά, ζθνπφο ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο είλαη ε ζσκαηηθή, ςπρηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ε νπνία νδεγεί ζε κία πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθφηεηα 

κέζσ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ( Zimmer, 2007:179· Γξάθνο & Μπίληαο, 2010:25, 

27). 

Οη ελφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ νη 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ 

ζψκαηνο, ε ακθηπιεπξηθφηεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν, ν ξπζκφο θαη ν 
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νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ε θνηλσληθή αλάπηπμε, ε λνεηηθή αλάπηπμε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο: Σν γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο αθνξά ηε γλψζε 

καο ζρεηηθά κε ηα φξηά καο κέζα ζηνλ ρψξν, κε ηηο ςπρνθηλεηηθέο καο ηθαλφηεηεο, κε 

ηηο θηλεηηθέο καο δεμηφηεηεο, κε ηηο ζσκαηηθέο δπλαηφηεηεο έθθξαζήο καο, κε ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ νλνκαζία ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο καο θαη, ηέινο, αλαθνξηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζψκαηφο καο, λνεηηθά, ιεθηηθά θαη ζε επίπεδν 

γξαθηζκνχ (Κακπάο, 2004:122). 

Ακθηπιεπξηθφηεηα: χκθσλα κε ηνλ Εάξαγθα (2011:28-29), ακθηπιεπξηθφηεηα 

είλαη εθείλε ε ηθαλφηεηα κε βάζε ηελ νπνία ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα νη δπν 

πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, επηιέγνληαο ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά (αξηζηεξφ ή δεμί ρέξη, 

πφδη, κάηη). Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ην παηδί αλαπηχζζεηαη θηλεηηθά, 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην πεξηβάιινλ, ζπληνλίδεη θαη νξγαλψλεη ηηο θηλεηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηνλ αληηιεπηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ζπγθξηζεί ε ακθηπιεπξηθφηεηα κε ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη νη πιεπξέο κε ηηο νλνκαζίεο δεμί-αξηζηεξφ (Σξαπιφο, 

1998:31). 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν: Καηά ηνλ Κακπά (2004:25), ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηνλ ρψξν είλαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο, ηφζν εθνχζησλ φζν θαη αθνχζησλ θηλήζεσλ, 

ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ ή νξηζκέλνπ ρψξνπ. χκθσλα κε ηνλ Εάξαγθα 

(2011:26), ε ηθαλφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα αληηιακβάλεηαη ην ζψκα ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν πνπ απηφ 

θαηαιακβάλεη, ηνλ ρψξν πνπ θαηέρνπλ ηα αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ην ζψκα ηνπ, ηνλ 

ρψξν ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα θαη ηνλ ρψξν κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Ρπζκφο: Ο ξπζκφο αθνξά ηε ρξνληθή ζεηξά θαη ηάμε, ηε δηαδνρή, ηε δηάξθεηα, ηελ 

ελδηάκεζε δηάξθεηα, ηελ ελαιιαγή, ηελ αξκνλία, ηε κεηαβαηηθφηεηα θαη ηελ 

επαλάιεςε, ζπληζηψληαο ην ζεκέιην ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θηλεηηθήο 

ηθαλφηεηαο  (Εάξαγθαο, 2011:35,112). 

Οπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο: Ο νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα 

λα αληηιακβαλφκαζηε εμαηηίαο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη λα ζπληνλίδνπκε ηηο 

θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηφο καο (Γξάθνο & Μπίληαο, 2010:72). πσο 

επηζεκαίλεη ν Σξαπιφο (1998:64), ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο αλαπηχζζεηαη 

κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ νπηηθνχ θαη ηνπ θηλαηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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χκθσλα κε ηνπο Haibach-Beach, Reid θαη Collier (2018:38), ν ζπληνληζκφο 

απαηηεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, κε ζθνπφ λα κεησζεί ε 

πνιππινθφηεηα ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν 

θίλεζεο θαη λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο έξγνπ. Ο ζπληνληζκφο ζπλεπάγεηαη ηε ζσζηή 

ζπζρέηηζε ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο. Απμεκέλνο ζπληνληζκφο ζπλεπάγεηαη πην ζεηηθή 

έθβαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθηφο απφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, ην 

άηνκν, ην παηδί ζπκπιεξψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα κε έιεγρν. Θα πξέπεη, δειαδή, ην 

άηνκν, ην παηδί λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ηηο θηλήζεηο θαηά ηξφπν πνπ λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην λήπην κπνξεί λα 

ζπληνλίζεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ (ψκνο, βξαρίνλαο, πήρεηο, παιάκε, δάρηπια), 

έηζη ψζηε λα εθηειέζεη ζσζηά (ηα γξάκκαηα, ηηο ιέμεηο, ηα ζρήκαηα) φιεο ηηο 

θηλήζεηο. 

Οη Ziviani θαη Wallen (2006:217) ζεκεηψλνπλ πσο ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα 

πεξηιακβάλεη ηηο λνεηηθέο θαη αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην ζρέδην θαη ηε γξαθή. Γελ απνηειεί απιά έλα κέζν θαηαγξαθήο 

ζθέςεσλ ή κεηαθνξάο εκπεηξηψλ. Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο, απηή ε δεμηφηεηα 

επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ απην-έθθξαζε κε ηξφπν πνπ ην παηδί 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν ηα παηδηά 

καζαίλνπλ ηε βαζηθή ρξήζε εξγαιείσλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ έλα πξντφλ 

πνπ είλαη θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλν θαη αληακείβεηαη, απνηειψληαο ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ελφο παηδηνχ (Matijević-Mikelić, Košiček,  Crnković,  

Trifunović-Maček & Grazio, 2011:317). 

Βαζκνί ειεπζεξίαο: Οη βαζκνί ειεπζεξίαο αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο θίλεζεο. Δίλαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ, ψζηε λα κπνξεί λα παξαρζεί ζπληνληζκέλε θίλεζε. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο αλαθέξνληαη ζε επίπεδν αξζξψζεσλ (ψκνο, αγθψλαο, θαξπφο, δάρηπια). 

ε επίπεδν κπψλ ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αξζξψζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζε δεθάδεο κχεο πνπ πξέπεη λα 

ζπληνληζηνχλ. Σέινο, αλ αλαθεξζνχκε ζηνλ αξηζκφ βαζκψλ ειεπζεξίαο φζνλ αθνξά 

ην λεπξσληθφ επίπεδν, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα δηζεθαηνκκχξηα δπλαηνηήησλ θίλεζεο 

πνπ πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ (Haibach-Beach et al., 2018:38). 
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Έξεπλα: χκθσλα κε ηνλ Mouly (1978, ν.π. αλαθ. ζην Cohen, Manion & 

Morrison, 2008:76) «ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα ζπιιάβνπκε ηελ έξεπλα είλαη λα ηε 

ζπιιάβνπκε σο ηελ πνξεία επίηεπμεο αμηφπηζησλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, δηακέζνπ 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

δεδνκέλσλ. Δίλαη έλα άθξσο ζεκαληηθφ εξγαιείν, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζην λα 

πξνρσξήζεη ε γλψζε, λα πξνσζεζεί ε πξφνδνο θαη λα γίλεη ηθαλφο ν άλζξσπνο λα 

ζρεηηζηεί πην απνηειεζκαηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αληηζέζεηο ηνπ». 

Ηδηαίηεξε αμία απνδίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε, ιφγσ ηνπ 

φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ην είδνο ηεο ηζρπξήο 

γλσζηηθήο βάζεο, εθείλε ηελ ηθαλφηεηα ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη κία σξηκφηεηα θαη 

κία θίλεζε πξνο ηα εκπξφο (Cohen et al, 2008:76).        

 1.6 Όξηα θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

 

 Ζ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο (Σξνχιε, Ληλαξδάθε & 

Μαλσιίηζε, 2012) απνηέιεζε ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο. Μέζσ απηνχ νξίζηεθαλ νη 

εμαξηεκέλεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα φξηα, ηνπο άμνλεο, εληφο 

ησλ νπνίσλ ζα θηλεζεί ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έμη παξάγνληεο πνπ αμηνινγνχληαη είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ν επηδέμηνο ρεηξηζκφο ηνπ κνιπβηνχ, ε γλψζε 

ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ν έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή, ε αλαπαξαγσγή ησλ 

ζρεκάησλ θαη ν επηδέμηνο ρεηξηζκφο ηνπ ςαιηδηνχ.    

Λφγσ ηνπ φηη νη ηέρλεο (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή) απνηέιεζαλ ην κέζν γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ, βεβαηψζεθε απφ ηνπο 

γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, πσο δε ζπκκεηείραλ ζε αλάινγνπ 

πεξηερνκέλνπ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δελ παξαθνινπζνχζε θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε, φπσο εξγνζεξαπεία, πνπ πηζαλφλ 

ζα επεξέαδε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ θαη είλαη αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλν (n=25). Οη παξάγνληεο απηνί 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθά ζηνηρεία γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.   
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εκεηψλνπκε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ γξαθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, θαηεβιήζε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ηα παηδηά λα ληψζνπλ άλεηα θαη 

αζθαιή, κε ζηφρν λα κπνξέζνπλ λα απνδψζνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  

Σέινο, δελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν δηαηεξήζεθαλ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο παξέκβαζεο ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ 

παηδηψλ. 

1.7 Θεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 25 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα 

Νεπηαγσγεία. Σν αξρηθφ δείγκα ρσξίζηεθε ζε δχν νκάδεο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα απαξηίδεηαη απφ 13 

παηδηά θαη ε νκάδα ειέγρνπ απφ 12. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αξρηθέο 

κεηξήζεηο κε ηελ ΚΑΓΓ ησλ Σξνχιε, Ληλαξδάθε θαη Μαλσιίηζε, (2012). ηελ 

νπζία, ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ ζηνπο εμήο παξάγνληεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο: ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ 

κνιπβηνχ, ζηε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ζηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε 

γξαθή, ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζρεκάησλ θαη ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. 

Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

ηε ζπλέρεηα, γηα δηάζηεκα δψδεθα εβδνκάδσλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

εθαξκφζηεθαλ νη παηγληψδεηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

Με ην πέξαο ησλ δψδεθα εβδνκάδσλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξέκβαζεο, 

δηεμήρζεζαλ νη ηειηθέο κεηξήζεηο ησλ έμη παξαγφλησλ ηεο ΚΑΓΓ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ επήιζε βειηίσζε ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Σν πιαίζην ηεο έξεπλα απνδίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Κηλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Ζ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά αθνξά ην ζχλνιν ησλ θηλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ 

αηφκσλ, ε νπνία έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κάζεζεο, ησλ 

βηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο σξίκαλζεο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη 

κεηαβνιή ζηε κάζεζε, ζηνλ έιεγρν, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απφδνζε (Κακπάο, 

2004:12). Χο ζηφρνη ηεο κειέηεο ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη ε θαηαλφεζε 

ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ ζεσξηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ γχξσ απφ απηή, ε 

πνιπδηάζηαηε αληίιεςε γηα ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

επηζηεκψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηδέμηαο θίλεζεο θαη ε 

απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ν ζηφρνο ηεο θίλεζεο (Σδέηδεο & Λφια, 2015:15). 

Σξεηο είλαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εξκελεχνπλ ηελ 

θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμεηάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

(Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:90). 

 

2.1.1 Η ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα νξίζνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε. Βαζηθή αξρή ηεο απνηειεί ε αληίιεςε γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ σο έλαλ ππνινγηζηή, κε θχξηα εξγαζία ηελ πξφζιεςε θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:90).  

χκθσλα κε ηνπο Σδέηδε θαη Λφια (2015:16) ε εθάζηνηε πιεξνθνξία δηαπεξλάεη 

ηξία ζηάδηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα παξνπζηαζηεί κέρξη λα επέιζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο. Αξρηθά, θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εξεζηζκάησλ επηδηψθεηαη θαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα δηακέζνπ ησλ 

αηζζεηήξησλ νξγάλσλ ή θηλαηζζεηηθά, ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα. Δπίζεο, νη 

πιεξνθνξίεο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα σο γλσζηέο ή άγλσζηεο, 

ζρεηηθέο ή φρη, ζεκαληηθέο ή κε, θ.α..  
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ηαλ ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εξεζίζκαηνο δίλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηε θχζε ηνπ ιακβαλφκελνπ εξεζίζκαηνο, επέξρεηαη ην δεχηεξν ζηάδην πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηινγή ηεο απάληεζεο. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνο εθηέιεζε θίλεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο. Ζ κλήκε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, 

δεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα θάζε ε θαηάιιειε θίλεζε επηιέγεηαη κέζσ απηήο.  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο απάληεζεο πνπ ζα δνζεί. 

ηελ παξνχζα θάζε αλαζχξνληαη απφ ηε κλήκε νη εληνιέο γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με ζπγθεθξηκέλε ρσξν-ρξνληθή ζεηξά, δχλακε,  

ηαρχηεηα, θαηεχζπλζε θαη θαηάιιειν ζπγρξνληζκφ δίλεηαη εληνιή γηα ηε ζχζπαζε 

ησλ κπψλ, έηζη ψζηε ε θίλεζε λα εθηειεζζεί απνηειεζκαηηθά. ηελ νπζία, δίλεηαη 

ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηνπο κχεο ε εληνιή πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηεο 

θίλεζεο.   

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο πνπ αθνξά θάζε θηλεηηθή δεμηφηεηα 

απνηεινχλ ηα θηλεηηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηνπο Haibach-Beach, Reid θαη 

Collier (2018:90-93), απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα αλαπαξηζηνχλ έλα θηλεηηθφ 

πξφηππν πνπ παξάγεη ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο. Σα θηλεηηθά πξνγξάκκαηα 

δηέπνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ακεηάβιεηα θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, θαζψο εθηειείηαη έλα θηλεηηθφ πξφηππν, νη επνλνκαδφκελεο 

παξάκεηξνη. ηα ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθαηαιέγνληαη ε αθνινπζία ησλ 

ελεξγεηψλ, ν ζρεηηθφο ρξνληζκφο θαη ε ζρεηηθή δχλακε. Παξάκεηξνη ζε έλα θηλεηηθφ 

πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη ε επηινγή ησλ κπψλ, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαζψο θαη ε 

ζπλνιηθή δχλακε. 

 

2.1.2 Η νηθνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή δπλακηθή πξνζέγγηζε, ε θηλεηηθή κάζεζε επηδηψθεη 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θίλεζεο σο απνηέιεζκα ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Raiola, Tafuri & Paloma, 

2014:53). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο δηαηείλνληαη πσο ε αληίιεςε θαη 

ε θίλεζε πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε, ε 

γλσζηηθή κεζνιάβεζε θαη ε επεμεξγαζία δελ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηε 
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λνεκαηνδφηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο (Σδέηδεο & Λφια, 2015: 18).   

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν απνηειεί θαη ηε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

νηθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κε ηε 

δεχηεξε λα ππνζηεξίδεη πσο ε δξάζε απνηειεί κία έκκεζε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο 

(Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:98). 

 

2.1.3 Πξνζέγγηζε ησλ δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε εηζεγεηέο ηνπο Kugler, Kelso θαη Turvey (1982). Κεληξηθή 

ζέζε ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε θίλεζε δελ παξάγεηαη κφλν απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα, αιιά ζπκβάιινπλ ζε απηή ηφζν ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο 

φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Σδέηδεο & Λφια, 2015:19).    

χκθσλα κε ηνλ Newell (1984), νη κνλαδηθέο κεηαβιεηέο ζε θάζε έλα απφ απηά ηα 

ππνζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα ηελ παξαγσγή απνηειεζκαηηθψλ ή κε 

θηλήζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε επηηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο εθηειέζεηο. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ εξκελεχεη ηε βάζε ησλ λέσλ κνληέισλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ ξφιν πνπ θαηέρνπλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ  ππνζπζηεκάησλ 

ζηελ εκθάληζε εληειψο λέσλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε βάζε ησλ παιαηνηέξσλ (Thelen & 

Ulrich, 1991).  

Σν παηδί ζεσξείηαη σο έλα ζχζηεκα απην-νξγάλσζεο ην νπνίν δηακνξθψλεηαη 

κέζσ ησλ ζχλζεησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνιιψλ ππνζπζηεκάησλ. Οη ζπκπεξηθνξηθνί 

ειθπζηέο, ε κεηαηφπηζε θάζεο, νη παξάκεηξνη ειέγρνπ, ν πεξηνξηζηήο ηνπ ξπζκνχ θαη 

ην κνληέιν ησλ πεξηνξηζκψλ απνηεινχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμεγνχλ ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε (Gallahue et al., 2012). 

Απφ ηελ νπηηθή ηεο παξνχζαο ζεσξίαο νη λέεο δεμηφηεηεο κπνξεί λα είλαη πξντφλ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ γλσζηηθψλ θαηαζθεπψλ, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ θηλήηξσλ, ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμάζθεζεο, φια κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

(Newell, 1984· Thelen & Ulrich, 1991) (νπ. αλαθ. ζην Vernadakis, Papastergiou, 

Zetou, & Antoniou, 2015: 91). 

Ζ άπνςε φηη ε θίλεζε ππφθεηηαη ζε θξαγκνχο κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ηεο θίλεζεο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ Newell (1986).Οη θξαγκνί απηνί 
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νξίδνληαη σο πεξηνξηζκνί θαη κπνξεί λα είλαη αηνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη 

πεξηνξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη αηνκηθνί πεξηνξηζκνί ρσξίδνληαη ζηνπο δνκηθνχο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ην χςνο, ην βάξνο θαη ηε ζσκαηνδνκή, θαη 

ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ςπρνινγηθέο θαη γλσζηηθέο 

κεηαβιεηέο φπσο ηα θίλεηξα, ηε δηέγεξζε θαη ηε λνεκνζχλε. 

Οη πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη θπζηθνί, πεξηιακβάλνληαο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο φπσο ν θαηξφο, ε ζεξκνθξαζία, ν θσηηζκφο, ε επηθάλεηα ηνπ 

δαπέδνπ θαη ην χςνο ηνπ θξάζπεδνπ. Μπνξεί λα είλαη, φκσο, θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο 

θαλφλεο θαη πηέζεηο φπσο νη αληηιήςεηο (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:102-

105). 

2.2 Πεδία ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

Θα ιέγακε πσο ν φξνο θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγεί σο νκπξέια, δεδνκέλνπ 

φηη πεξηθιείεη εληφο ηνπ ηα πεδία ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο, ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:36).    

 

2.2.1 Κηλεηηθή κάζεζε 

 

Γεληθά, ε κάζεζε πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη δηαθέξεη απφ ηελ σξίκαλζε, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ αλεμάξηεηα απφ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

(Wolpert, Ghahramani & Flanagan, 2001:487).  

Ζ θηλεηηθή κάζεζε, σο κία ππνθαηεγνξία ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη κία 

ζρεηηθά κφληκε αιιαγή ζηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο κίαο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο σο 

απφξξνηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο (Haibach-Beach, Reid & 

Collier, 2018:41). Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε, αλ θαη 

ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ απηή εμάγνληαη απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο παξαηεξήζεηο 

ηεο απφδνζεο (Εάξαγθαο, 2011:145).   

πλνπηηθά, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο επηθεληξψλνληαη 

ζηα εμήο ζεκεία: απνηειεί κία εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα 
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εθηέιεζεο, παξνπζηάδεη βειηίσζε κε ηελ εμάζθεζε, βαζίδεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

θηλεηηθήο απφδνζεο έλαληη πνιιψλ πξνζπαζεηψλ, ε ζηαζεξφηεηα απηή κπνξεί λα 

αθνξά θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ε βειηίσζε 

πνπ παξνπζηάδεηαη δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Σδέηδεο & Λφια, 

2015:21). 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο εκθαλείο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη 

ζηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θηλεηηθήο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Εάξαγθαο, 2011:147) παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.2.1.1 Θεσξία θιεηζηνύ θπθιώκαηνο (Adams, 1971) 

 

Με βάζε ηε ζεσξία θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηνπ Adams (1971), ε κάζεζε εμαξηάηαη 

απφ ηελ αλάπηπμε δχν θαηαζηάζεσλ κλήκεο (Schmidt & White, 1972:143).  Ζ πξψηε 

θαηάζηαζε είλαη ην ίρλνο κλήκεο, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθθίλεζε θαη ηελ επηινγή ηεο θίλεζεο (Adams, 1976:91-92). Ζ δεχηεξε θαηάζηαζε, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Schmidt θαη White (1972:143), είλαη ην αληηιεπηηθφ  ίρλνο, ην 

νπνίν εθιακβάλεηαη σο έλαο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνινγείηαη 

ε νξζφηεηα ηεο απφθξηζεο πνπ εθηειείηαη απφ ην ίρλνο κλήκεο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο κάζεζεο απνηέιεζε 

βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο (Εάξαγθαο, 2011:146). 

 

2.2.1.2 Θεσξία ηνπ ζρήκαηνο (Schmidt, 1975) 

 

Ζ ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν Schmidt (1975) βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάθιεζε κέζσ ηεο κλήκεο γηα ηελ παξαγσγή θηλήζεσλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο απάληεζεο. Με ην «ζρήκα», ν 

Evans (1967b) φξηζε ηελ ηδέα, δειαδή ην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πιήζνπο 

αληηθεηκέλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

νδεγίεο γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξσηφηππνπ πιεζπζκνχ (Schmidt, 1975:225, 233). 

Ζ θηλεηηθή κάζεζε ζεσξήζεθε σο ε αλάπηπμε ησλ ζρεκάησλ ηεο αλάθιεζεο θαη 

ηεο αλαγλψξηζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμάζθεζε θαη ζηελ εκπεηξία (Schmidt, 

2003:367). 
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2.2.1.3 Οηθνινγηθέο ζεσξίεο αληίιεςεο ηεο θίλεζεο (Turvey, 1974) 

 

Οη νηθνινγηθέο ζεσξίεο νξίδνπλ ηε κάζεζε σο ηελ εθπαίδεπζε ηεο πξνζνρήο 

(Gibson, 1986). Ζ δηδαζθαιία ζηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

δψζεη ψζεζε ζηελ εκθάληζε ησλ απζφξκεησλ ιχζεσλ ζε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

(Raiola, 2017:2241). 

Σξεηο είλαη νη  βαζηθέο αξρέο πνπ κε βάζε ηελ νηθνινγηθή ζεσξία απνηεινχλ 

θαζνιηθέο αξρέο ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο. χκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, ε 

θηλεηηθή κάζεζε δηελεξγείηαη ζε δηάθνξα ρξνληθά πιαίζηα θαη πξνθχπηεη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο πξφζεζεο (πνηα δξάζε ζθνπεχνπλ ηα άηνκα λα πινπνηήζνπλ), ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο πξνζνρήο (ηελ πξνζαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο) θαη ηεο 

ξχζκηζεο (ηελ πξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο δξάζεο ελφο αηφκνπ). 

Γεληθά, νη νηθνινγηθέο ζεσξίεο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρέζε αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Davids, Renshaw,  

Pinder, Araújo & Vilar, 2012: 114). 

2.3 ηάδηα θηλεηηθήο κάζεζεο 

 

 Ζ επηηπρήο εθκάζεζε κηαο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηεί ζπλερή θαη 

επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε. ηαλ κία δεμηφηεηα θαηαθηεζεί, ηφηε παξακέλεη ζηε 

κλήκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο πξνζέγγηζαλ θαη 

πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο κέζσ ζηαδίσλ, 

θαζψο θαη λα κειεηήζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο (Luft & Buitrago, 2005: 205). 

 

2.3.1 Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ ζηαδίσλ ησλ Fitts θαη Posner (1967) 

 

Οη Fitts θαη Posner (1967) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν κάζεζεο απνηεινχκελν απφ 

ηξία ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Σν πξψην ζηάδην είλαη ην επνλνκαδφκελν γλσζηηθφ. ηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ 

είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θηλεηηθνχ πξνηχπνπ ηεο θηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο. Πξναπαηηνχκελν απνηειεί ε ζεκαληηθή πνζφηεηα ηεο λνεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θηλεηηθνχ πξνηχπνπ θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ κειψλ ηνπο (Haibach-Beach, Reid & Collier, 2018:113). 
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πσο αλαθέξνπλ νη Σδέηδεο θαη Λφια (2015:44), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γλσζηηθήο θάζεο είλαη ηα κεγάια ιάζε ησλ αδξψλ δεμηνηήησλ, ε κε ζηαζεξή 

επίδνζε, ε ελαιιαγή αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηα θαη ην ιάζνο, ε αδπλακία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ λα αληηιεθζεί ην ιάζνο ηνπ, ν γξήγνξνο ξπζκφο βειηίσζεο, ε 

αζηάζεηα ζηελ απφδνζε θαη ηα κηθξά πνζνζηά επηηπρίαο. 

Σν ζπζρεηηζηηθφ απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην θαηά ην νπνίν ην θηλεηηθφ πξφηππν 

ηξνπνπνηείηαη ή πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θίλεζεο (Εάξαγθαο, 2011:147) 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζηηο εμσηεξηθέο νδεγίεο (Kee, 2019:2).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο απνηειεζκαηηθέο εθηειέζεηο ηεο 

θίλεζεο, απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θίλεζεο, απφ ηε δηφξζσζε βαζηθψλ ιαζψλ θαη 

απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο (Σδέηδεο & Λφια, 2015:44). 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ησλ Fitts θαη Posner είλαη ην απηφλνκν θαη ζε απηή ηε θάζε 

νη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο θηλήζεηο απηφκαηα, ρσξίο κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο 

ζπλεηδεηέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Kee, 2019:2).      

Καηά ην απηφλνκν ζηάδην ε εθηέιεζε βαζίδεηαη ζηηο θηλαηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο, ε 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή, ν έιεγρνο είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλνο θαη φρη ζπλεηδεηφο, νη εθπαηδεπφκελνη δηνξζψλνπλ κφλνη ηνπο ηα 

ιάζε ηνπο αθνχ ηα έρνπλ εληνπίζεη θαη, ηέινο, παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία ζηελ 

θίλεζε, ε νπνία εθηειείηαη πιένλ σο ζχλνιν (Σδέηδεο & Λφια, 2015:44). 

 

2.3.2 Η «πξννπηηθή Bernstein» ηεο Vereijken (1991) 

 

Ο Bernstein (1967) κέζσ ηνπ κνληέινπ ηνπ έδσζε έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βαζκψλ ειεπζεξίαο. Με ηνλ φξν «βαζκνί ειεπζεξίαο» λνείηαη ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ θηλήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξάζεο, σο 

θεληξηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εθκάζεζεο κηαο λέαο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο (Cano-de-la-

Cuerda, Molero-Sánchez, Carratalá-Tejada, Alguacil-Diego, Molina-Rueda,  

Miangolarra-Page & Torricelli, 2015:5). Σν πξφβιεκα ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο 

έγθεηηαη ζηε δπζθνιία ζπληνληζκνχ κηαο ζχλζεηεο θαηαζθεπήο, απνηεινχκελε απφ 

αξζξψζεηο θαη κχεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κία νκαιή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο έλαλ ζηφρν θίλεζε.  
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Ζ Vereijken (1991), πξφηεηλε έλα κνληέιν κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα, 

νξκψκελε απφ ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ Bernstein (Haibach-Beach, Reid & 

Collier, 2018:116).  

Σν αξρηθφ ζηάδην, γλσζηφ σο πάγσκα ησλ άθξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πάγσκα 

ησλ ηκεκάησλ ησλ άθξσλ θαη ηνπ θνξκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θίλεζεο, 

κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ζηελ πεξηθέξεηα ζην ειάρηζην.  

ην πξνρσξεκέλν ζηάδην επέξρεηαη ε απειεπζέξσζε ησλ άθξσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα απειεπζέξσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ απφ ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, έηζη ψζηε ηειηθά ε απφδνζε λα 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο δπλαηνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηελ πεξηθέξεηα. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, απηφ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη εθκεηαιιεχνληαη νη δπλάκεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ, απειεπζεξψλνληαο βαζκνχο ειεπζεξίαο (Ko, Challis 

& Newell, 2003:48).  

Καηά ηνπο Μπάξκπα, Βελεηζάλνπ θαη Κακπά (2014:39), ε ζεσξία ηνπ Bernstein 

θαζφξηζε ηελ αληίιεςε ησλ νηθνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ θηλεηηθφ 

έιεγρν θαη ηελ θηλεηηθή κάζεζε θαη επεξέαζε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν ζθέςεο γχξσ απφ 

ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία.     

 

2.3.3 Σν κνληέιν ησλ δύν ζηαδίσλ ηεο Gentile (1972) 

 

πσο αλαθέξνπλ νη Haibach-Beach, Reid θαη Collier (2018:121), ην πξψην ζηάδην 

ηνπ κνληέινπ κάζεζεο ηεο Gentile είλαη ην ζηάδην θαηαλφεζεο ηεο θίλεζεο. ηφρνη 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζπληνληζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη κε 

ξπζκηζηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θίλεζεο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην νλνκάδεηαη ζηάδην ζηαζεξνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο θαη νη 

δχν απηέο ππνζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ην επίπεδν δεμηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ην ζηάδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο νη 

εθπαηδεπφκελνη εζηηάδνπλ ζηε ζπλεπή παξαγσγή ελφο θηλεηηθνχ πξνηχπνπ ψζπνπ λα 

νινθιεξσζεί κε ζπλέπεηα, νπφηε θαη επέξρεηαη ην ζηάδην ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θαηά 

ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη εμαζθνχληαη ζε κε πξνβιέςηκα πεξηβάιινληα (Haibach-

Beach, Reid & Collier, 2018:122-123).  
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2.3.4 Σν κνληέιν ηνπ Newell (1985) 

 

Ο Newell (1985) πξφηεηλε έλα κνληέιν κάζεζεο ζε 3 ζηάδηα, ην νπνίν 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ππφβαζξν γηα ηε κειέηε πεξίπινθσλ καζεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ. ην πξψην ζηάδην, γλσζηφ σο ζηάδην ζπληνληζκνχ, ν εθπαηδεπφκελνο 

επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθηέιεζε θαζψο πξνζπαζεί λα επηηχρεη κία 

ιεηηνπξγηθή θίλεζε, ε νπνία θαηεπζχλεηαη πξνο έλαλ ζηφρν. Σν ζηάδην ειέγρνπ 

απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κείσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο, 

θάηη πνπ επηθέξεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ εθηέιεζε. ην ηξίην ζηάδην, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη σο ζηάδην δεμηνηήησλ, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ 

θίλεζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (Majed, Heugas, Chamon & 

Siegler, 2012:1600).  

χκθσλα κε ηνπο Σδέηδε θαη Λφια (2015:46), ν Newell επηζήκαλε ηνλ εμέρνληα 

ξφιν ηεο άδειεο ή ππνζπλείδεηεο κάζεζεο θαζψο θαη ηεο απηνβειηίσζεο ηεο 

θηλεηηθήο απφδνζεο, κέζα απφ ηελ αιιεινεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ηελ 

πινθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληψληαη.   

2.4 Κηλεηηθή αλάπηπμε 

 

Κηλεηηθή αλάπηπμε είλαη ε αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη πξννδεπηηθά ζηελ θηλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Αθνξά ηε ζπλερή 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ πξνζπαζψληαο ζπλερψο λα 

επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ν θηλεηηθφο έιεγρνο θαη ε θηλεηηθή επηδεμηφηεηα 

(Gallahue, 2002:19). Πξνθαιείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε εκπεηξία, ε κάζεζε, ε δηαπαηδαγψγεζε), ησλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (εγγελείο παξάγνληεο φπσο ε θιεξνλνκηθφηεηα, ε 

βηνινγία) θαη δηάθνξσλ ζπλδπαζηηθψλ παξαγφλησλ (νη ζσκαηηθνί παξάγνληεο, ε 

θπζηθή θαηάζηαζε)  (Goodway, Ozmun & Gallahue, 2019:3-4).      

Ο Εάξαγθαο (2011:109) αλαθέξεη πσο ε θηλεηηθή αλάπηπμε είλαη έλα ζχλζεην θαη 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν κε ηνπο Σδέηδε θαη Λφια (2015:23) λα ζεκεηψλνπλ πσο 

αθνξά έλα ζχλνιν ζσκαηηθψλ, γλσζηηθψλ, θπζηνινγηθψλ, θηλεηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ αιιά 

θαη κε ηελ απφδνζε ηεο θίλεζεο.  
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Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο είλαη πσο απνηειεί κία ζπλερή 

δηαδηθαζία, είλαη ζπζηεκαηηθή θαη νξηνζεηείηαη κέζσ ησλ ζηαδίσλ, ζρεηίδεηαη θαη δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, κειεηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

απφδνζεο (Σδέηδεο & Λφια, 2015:23).  

2.5 Κηλεηηθόο έιεγρνο 

 

Ο θηλεηηθφο έιεγρνο απνηειεί έλαλ, ζρεηηθά, λέν ηνκέα έξεπλαο. Οξίδεηαη σο ην 

πεδίν ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα παξάγεη ζθφπηκεο θαη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο, αιιειεπηδξψληαο κε 

ην ππφινηπν ζψκα θαη κε ην πεξηβάιινλ (Latash, Levin, Scholz & Schöner, 

2010:382).  

Πην αλαιπηηθά, ν θηλεηηθφο έιεγρνο κειεηά ηελ αλζξψπηλε θίλεζε σο πξνο ηε 

λεπξνινγηθή, θπζηνινγηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ηεο δηάζηαζε, σο πξνο ηα λεπξηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, σο πξνο ησλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ κειψλ ή 

ηνπ ζψκαηνο, σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ αξζξψζεσλ, ησλ κπψλ θαη ησλ λεπξψλσλ 

θαη, ηέινο, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο θίλεζεο πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνλ 

ρξφλν αληίδξαζεο. 

Δπηπιένλ, κειεηά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξνκπτθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

παξαγσγή κίαο ζπληνληζκέλεο θίλεζεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθκάζεζεο κίαο λέαο 

δεμηφηεηαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα βειηίσζεο κίαο απνθηεκέλεο δεμηφηεηαο, ηνλ 

ζπγρξνληζκφ ηεο αληίιεςεο κε ηελ θίλεζε, ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, ηελ αθνινπζία 

θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ θηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηε ρξνληθή ζεηξά (Σδέηδεο & 

Λφια, 2015: 22). 

χκθσλα κε ηνλ Rosenbaum (2010:12), ην πεδίν ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξα θαίξηα δεηήκαηα. Σν πξψην δήηεκα αθνξά ην πξφβιεκα 

ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνληαη νη 

θηλήζεηο γηα ηελ έθβαζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ κία πιεζψξα άιισλ θηλήζεσλ 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Σν δεχηεξν πξφβιεκα, ηεο αιιεινπρίαο 

θαη ηνπ ζπληνληζκνχ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έγθαηξε νξγάλσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν 

επφκελν δήηεκα είλαη ην πξφβιεκα ηεο αληηιεπηηθν-θηλεηηθήο ελζσκάησζεο θαη 

εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλεηαη ε αληίιεςε κε ηνλ θηλεηηθφ έιεγρν. 
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Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή κε πνηνλ ηξφπν 

απνθηνχληαη νη αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

2.5.1 Θεσξίεο θηλεηηθνύ ειέγρνπ 

 

Οη δηάθνξεο ζεσξίεο γχξσ απφ ηνλ θηλεηηθφ έιεγρν αληαλαθινχλ ηηο ππάξρνπζεο 

ηδέεο γηα ην πψο ε θίλεζε ειέγρεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν. Κάζε ζεσξία ηνλίδεη ηα 

δηαθνξεηηθά λεπξηθά ζπζηαηηθά ηεο θίλεζεο (Cano-de-la-Cuerda, Molero-Sánchez, 

Carratalá-Tejada, Alguacil-Diego, Molina-Rueda, Miangolarra-Page & Torricelli, 

2015:2).  

Οη ηεξαξρηθέο ζεσξίεο πξεζβεχνπλ πσο ππάξρνπλ ζηε κλήκε καο θαηαρσξεκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ θηλήζεσλ κε ηε κνξθή θηλεηηθψλ ζρεδίσλ ή πξνγξακκάησλ. Σα 

θηλεηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζχλνια θηλεηηθψλ 

εληνιψλ, θαηαζθεπαζκέλα ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ θινηνχ. Μεηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο δηνρεηεχνληαη ζηα ρακειφηεξα θέληξα ηεξαξρίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα 

νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θίλεζεο (Εάξαγθαο, 2011:144).  

Σν 1906, ν λεπξνθπζηνιφγνο Sir Charles Sherrington  θαζηέξσζε ηε βάζε γηα ηελ 

αληαλαθιαζηηθή ζεσξία ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

αληαλαθιαζηηθά απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κίαο  πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξάο κε 

ζθνπφ λα επηηεπρζεί έλαο θνηλφο ζηφρνο. Πεξηέγξαςε, ινηπφλ, απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

ζρεηηθά κε ηα ζχλζεηα αληαλαθιαζηηθά θαη ηε ζπλδπαζηηθή ή αιπζηδσηή δξάζε ηνπο. 

Με βάζε ηε ζεσξία ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, έλα θίλεηξν πξνθαιεί κηα απάληεζε, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαηξέπεηαη ζην εξέζηζκα ηεο επφκελεο αληίδξαζεο (Cano-

de-la-Cuerda et al., 2015:2).  

Σν Γεληθεπκέλν Κηλεηηθφ Πξφγξακκα ησλ Schmidt θαη Shapiro (1988) απνηειεί 

κία πην επξεία έλλνηα ησλ θηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο, είλαη 

κία αθεξεκέλε έλλνηα, ε νπνία φκσο βξίζθεη εθαξκνγή ζε κεγαιχηεξν πιήζνο 

θηλήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θίλεζε, ν 

ξπζκφο ηεο θίλεζεο, ε ρσξν-ρξνληθή ζεηξά κε βάζε ηελ νπνία ζα εθηειεζζνχλ ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θίλεζεο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θαζψο θαη ν 

ζπλνιηθφο ρψξνο ηεο θίλεζεο απνηεινχλ ηηο επνλνκαδφκελεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηειεζζεί ε θίλεζε (Εάξαγθαο, 2011:144). 
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Με βάζε ηε ζεσξία ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ δελ ππάξρεη αλάγθε χπαξμεο 

ελφο πςειφηεξνπ θέληξνπ ην νπνίν ζα δίλεη νδεγίεο ή εληνιέο γηα ηελ επίηεπμε κίαο 

ζπληνληζκέλεο δξάζεο. ηαλ ηα ππνζπζηήκαηα ελψλνληαη, ζπκπεξηθέξνληαη 

ζπιινγηθά κε έλαλ νξγαλσκέλν ηξφπν. Γεληθά, ε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απην-

νξγαλσκέλε θαη πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ 

(λεπξνινγηθφ, βηνινγηθφ, κπνζθειεηηθφ) ρσξίο ηελ αλάγθε εηδηθψλ εληνιψλ ή 

θηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο ησλ λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2001:14). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Ο όξνο γξαθνθηλεηηθή δεμηόηεηα 

 

Οη Tomchek θαη Schneck (2006, νπ. αλαθ. ζην Doney, Lucas, 

Jirikowic,Tsang,Watkins, Sauer, Howat, Latimer, Fitzpatrick, Oscar, Carter & Elliott, 

2016:69) αλαθέξνπλ πσο ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ, ζθέςεσλ θαη εθδειψζεσλ, απνηειεί εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη 

επηηξέπεη ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ. Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ πσο ζηα παηδηά 

ε επηηπρεκέλε γξαθνθηλεηηθή απφδνζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

πνιπάξηζκεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε κάζεζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο θαη παηρληδηνχ. 

Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα απνηειεί κία νπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αληηιακβάλνληαη, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εθηεινχλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο (Bonoti, Vlachos & Metallidou, 2005:244). Έρεη, 

επίζεο, δηαπηζησζεί πσο ε θηλεηηθή θαη γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη κεξηθέο κειέηεο έρνπλ ππνζέζεη 

φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ απηήο ηεο θαηάθηεζεο θαη ηεο θαιήο θηλεηηθφηεηαο 

(Doyen, Lambert, Dumas & Carlier, 2017:81). 

Ο φξνο γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αληηιεπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθή θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ. 

Ζ αληηγξαθή νπηηθψλ κελπκάησλ, φπσο ηα ζρήκαηα, ηα γξάκκαηα θαη νη αξηζκνί, ε 

αληηγξαθή αθνπζηηθψλ κελπκάησλ, φπσο έλα θείκελν θαη ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ-

ζρεδίνπ-αξηζκψλ απνηεινχλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο (Κακπάο, 

Κηνπκνπξηδφγινπ, Αγγεινχζεο & Μαπξνκάηεο, 1998:58).   

Χο γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα νη Γξάθνο θαη Μπίληαο (2010:56) νξίδνπλ ηελ 

θηλεηηθή δεμηφηεηα ηνπ ρεξηνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο θίλεζεο θαηά ηε γξαθή. Ζ 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα απνηειεί κία δηαδηθαζία φρη κφλν δηάθξηζεο, ιφγσ ηνπ φηη 

πεξηιακβάλεη θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη κία δηαδηθαζία 

εηδίθεπζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηελ πεξίπησζε απηή δηελεξγνχληαη 

ηαπηφρξνλα ρσξηθέο, ρξνληθέο θαη δπλακηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ εγθεθάινπ. 

πρλά, ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιάμηκα κε ηε δεμηφηεηα 

ηεο γξαθήο (Ratzon, Efraim & Bart, 2007) θαη ζε κεξηθά εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα 
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ελαιιάμηκα κε ηηο δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (Bart, Hajami & Bar-Haim, 2007, 

νπ. αλαθ. ζην  Suggate, Pufke & Stoeger, 2016:35). 

3.2 Η αλάπηπμε ηεο γξαθήο 

 

Καηά ηελ Berninger (2000:66), ε γξαθή απνηειεί κηα πεξίπινθε ηθαλφηεηα, ηελ 

νξαηή έθθξαζε ηεο γιψζζαο, ηελ νπνία θαηνλφκαζε σο «γιψζζα ηνπ ρεξηνχ». 

Δλαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο γξαθήο απνηεινχλ ηα πξψηα ζεκάδηα ησλ βξεθψλ ή ησλ 

παηδηψλ, ηα νπνία αθήλνπλ νξαηά ίρλε ζε θάπνηεο επηθάλεηεο φπσο ην ραξηί ή ν 

ηνίρνο. Γεληθά, ε γξαθή αθνινπζεί κηα πξνβιέςηκε αλαπηπμηαθή πνξεία, μεθηλψληαο 

απφ ηπραία ζθαξηθήκαηα θαη ζπλερίδνληαο κε γξακκέο δηγθ-δαγθ, ςεπδνγξάκκαηα, 

γξάκκαηα, ιέμεηο θαη πξνηάζεηο (Gibson & Levin, 1985· Traweek & Berninger, 1977, 

νπ. αλαθ. ζην Berninger, 2000:67).  

Οη Feder θαη Majnemer (2007: 313) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά πσο ε εμέιημε ηεο 

γξαθήο γίλεηαη φιν θαη πην ζθφπηκε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καζψο ην παηδί 

αλαπηχζζεηαη, ηα ζρέδηα πνπ δεκηνπξγεί εμειίζζνληαη, γίλνληαη πην αθξηβή θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνθχπηνπλ ηα γξάκκαηα. Αξρηθά, ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, ηα παηδηά 

αληηγξάθνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ αξρίδνπλ κε θάζεηεο γξακκέο, αθνινπζνχλ νη 

νξηδφληηεο γξακκέο ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ θαη έμη κελψλ θαη ζηα ηξία ηνπο ρξφληα 

είλαη ηθαλά λα αληηγξάθνπλ θχθινπο. ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ έλαλ ζηαπξφ, ζηα πέληε έλα ηεηξάγσλν θαη έλα ηξίγσλν 

ζηελ ειηθία ησλ πέληε ρξνλψλ θαη έμη κελψλ. Μέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα 

ιέγακε πσο ε ηθαλφηεηα αληηγξαθήο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζεσξείηαη έλδεημε 

εηνηκφηεηαο γηα γξαθή.  

ηα πξψηα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο ηα παηδηά αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ ηελ 

παξαγσγή γξακκάησλ αθνινπζψληαο θάπνηνπ είδνπο «γξακκαηηθή δξάζε» (Bruner, 

1971· Goodnow & Levine, 1973· Bara & Bonneton-Botte, 2015· Séraphin-Thibon, 

Gerber, & Kandel, 2017). Απηή ε δξάζε είλαη ζηελ νπζία έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη 

νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γξαθήο ησλ γξακκάησλ. Οη 

θαλφλεο θαζνξίδνπλ ην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλάκε λα γξάθνπκε θάζε γξάκκα θαη 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ γξακκψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γξάςνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηήξα (π.ρ., «μεθηλήζηε απφ ην αξηζηεξφ θαη ην αλψηαην ζεκείν», «ζρεδηάζηε 

θάζεηεο γξακκέο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ», «ζρεδηάζηε νξηδφληηεο γξακκέο απφ 
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αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά»). Απηνί νη θαλφλεο είλαη ηεξαξρηθνί θαη νξηζκέλνη απφ 

απηνχο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξηλ απφ θάπνηνπο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

γξάςνπκε ην γξάκκα Σ, πξψηα ζρεδηάδνπκε ηελ θάζεηε γξακκή απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε ηελ νξηδφληηα γξακκή μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά (Séraphin Thibon,  Barbier, Vilain, Sawallis, Gerber & Kandel, 2018:1-

2). 

Ζ γξαθή, ινηπφλ, σο έλα εξγαιείν ηεο γξαθνθηλεηηθήο πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα απνηππψλνπλ ζην ραξηί ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

(Ziviani & Wallen, 2006:217) είλαη ηθαλφηεηα, ηδηαηηέξσο αλεπηπγκέλε, ηελ νπνία 

ζπλήζσο αξρίδνπκε λα απνθηνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε (Allen, 2015:15-16). 

3.3 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο γξαθήο θαη θαη΄ επέθηαζε ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελφο 

επαλάγλσζηνπ θεηκέλνπ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα, απαηηεί ηελ αλάπηπμε ζεκειησδψλ 

δεμηνηήησλ πνπ πηζαλφηαηα μεθηλνχλ πνιχ πξηλ ην παηδί εηζέιζεη ζην λεπηαγσγείν 

(Dinehart, 2014:98).   

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ  λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ ζηε γξαθή 

κπνξεί λα είλαη εγγελείο, λα απνξξένπλ, δειαδή, απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

απφδνζεο ηνπ παηδηνχ (Feder & Majnemer, 2007:315).  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ 

απηφ, αιιά θαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζσκαηηθψλ ζηάζεσλ έρεη 

αληίθηππν ζηελ ηθαλφηεηα γξαθήο ηνπ παηδηνχ. Ηδηαίηεξα, ε αλάπηπμε ζην επίπεδν 

ησλ δαρηχισλ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θηλήζεσλ πνπ απαηηνχλ αθξίβεηα, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ γξαθηθνχ εξγαιείνπ (Σξνχιε, 2003:111). 

Οη Feder θαη Majnemer (2007:314) αλαθέξνπλ πσο ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ηεο 

ζέζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, φπσο επίζεο ην εχξνο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

θηλήζεψλ ηνπο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο γξαθήο, επεξεάδνληαο φρη 

κφλν ηε ιαβή ηνπ γξαθηθνχ εξγαιείνπ  θαη ηελ πνζφηεηα πίεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

απηφ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα γξάθνπλ εληφο νξίσλ. Δπίζεο, 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Allen%2C+Michael
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παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ γξακκάησλ. 

Ζ νπηηθν-θηλεηηθή αληίιεςε θαίλεηαη πσο είλαη κία ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα γξαθήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αληηγξαθή θαηά ηελ 

νπνία ην παηδί θαιείηαη λα απεηθνλίζεη ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ηνπ γξάκκαηνο, λα 

απνδψζεη κία έλλνηα ζην ζρήκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρεηξηζηεί έλα εξγαιείν γξαθήο 

γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ γξάκκαηνο (Carnhill & Case-Smith, 1996:734). O 

ζπληνληζκφο καηηνχ θαη ρεξηνχ, ε εμεηδηθεπκέλε απηή ρξήζε ηνπ ρεξηνχ κε νπηηθή 

θαζνδήγεζε, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γξαθήο. Ζ έθηαζε ηεο θαζνδήγεζεο 

ηνπ καηηνχ δηαθνξνπνηεί ηελ απζφξκεηε, βηαζηηθή γξαθή απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

απνκίκεζε ησλ ζπκβφισλ θαη, ζπλεπψο, ε απφδνζε ηνπ ρεξηνχ εμαξηάηαη ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ απφ ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλερή θαζνδήγεζε ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Carnhill & Case-Smith, 1996:733). 

χκθσλα κε ηνπο Erhardt θαη Meade (2005:199-200), νη νπηηθν-θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ βαζηθφ θηλεηηθφ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ κπψλ ηνπ 

νθζαικνχ (Erhardt, 1990· Hansen, 1988), ηελ νπηηθή αληίιεςε, δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ ηη θαίλεηαη (Amundson, 1992) θαη ηελ 

νπηηθν-θηλεηηθή σξίκαλζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηεο νπηηθήο εηθφλαο 

ησλ γξακκάησλ ή ησλ ζρεκάησλ κε ηελ θαηάιιειε θηλεηηθή απφθξηζε  (Beery, 1997· 

Maeland, 1992· Tseng & Murray, 1994).  

Ζ Schickedanz (1999, νπ. αλαθ. ζην Dinehart, 2014:99) ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαπαξαγσγήο ηεο αθνινπζίαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο κε ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη ηα 

γξάκκαηα. Καζψο ην παηδί αληηιακβάλεηαη θαη δνκεί ηνλ ρψξν θαζίζηαηαη ηθαλφ λα 

ηνλ νξγαλψλεη (γξάθνληαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά), 

λα ηνλ θαηαιακβάλεη (γξάθνληαο κεηαμχ ησλ γξακκψλ), λα θαηαλνεί θαη λα κπνξεί 

λα δηαθξίλεη ηα ζρήκαηα έηζη ψζηε λα αληηγξάθεη ζσζηά ηα γξάκκαηα, λα δηαθξίλεη 

νπηηθά ηηο ρσξηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο (δχν φκνησλ ζρεκάησλ ή 

γξακκάησλ θαζψο θαη ηελ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο πάλσ ζηε γξακκή γξαθήο ή 

ηνλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο), λα κπνξεί λα ηηο απνκλεκνλεχεη νχησο ψζηε 

λα ηηο αλαπαξάγεη θαη, ηέινο, λα αληηιακβάλεηαη ηα κεγέζε θαη ηηο απνζηάζεηο (ηε 

δηαηήξεζε ζηαζεξνχ κεγέζνπο ησλ γξακκάησλ, ηα ίζα θελά δηαζηήκαηα αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο, θ.α..) (Σξνχιε, 2003:112). Γεληθά, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε πσο νη 
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ρσξηθέο έλλνηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο γξαθήο 

(Bumin & Kavak, 2010:693).  

Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο γξαθηθήο ηθαλφηεηαο επεξεάδεηαη, επίζεο, απφ ηε 

δφκεζε ηνπ ξπζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ρξφλν. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξνληθή 

δηαδνρηθφηεηα θαη ζηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδνρηθφηεηα ησλ 

εθηεινχκελσλ θηλήζεσλ (ηελ νκνηφκνξθε ξνή ηνπ γξαςίκαηνο, ηελ ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο αλάκεζα ζηε ζθέςε ή ζην άθνπζκα κίαο ιέμεο θαη ην γξάςηκν) (Γξάθνο 

& Μπίληαο, 2010:57).  

Ο πξνζσπηθφο ξπζκφο θάζε παηδηνχ ην βνεζάεη λα πξαγκαηνπνηεί ξπζκηθέο 

αιιαγέο (επηηαρχλζεηο θαη επηβξαδχλζεηο). Δπίζεο, ε δηαδνρή είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή γηαηί βνεζάεη ζην λα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ηα γξάκκαηα δεκηνπξγνχληαη 

αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ην παηδί θαζίζηαηαη ηθαλφ γηα γξαθή 

ρσξίο λα αληηζηξέθεη ηε ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ ηεο. Αιιά θαη ε παχζε δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν κηαο θαη κέζσ απηήο γίλνληαη αληηιεπηά ηα δηαζηήκαηα αλάκεζα 

ζηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο, ε επηζηξνθή ζηε ζεηξά, θ.α.. (Σξνχιε, 2003:112).     

Ζ ακθηπιεπξηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ζπκκεηξηθψλ θαη αζχκκεηξσλ 

θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ πνπ επεξεάδεη ηε γξαθή. Ζ γξαθή 

ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ αζχκκεηξεο θηλήζεηο. Καζψο, γηα παξάδεηγκα, ην παηδί 

ζηαζεξνπνηεί ην ραξηί κε ην κε θπξίαξρν ρέξη, ηαπηφρξνλα θξαηάεη ην κνιχβη κε ην 

ρέξη ζην νπνίν δείρλεη πξνηίκεζε. Παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

ακθηπιεπξηθφηεηα κπνξεί λα κελ κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ζπκκεηξηθέο θαη 

αζχκκεηξεο θηλήζεηο ηνπ άλσ άθξνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε γξαθή (Feder & 

Majnemer, 2007:313-314). 

Δθηφο απφ ηνπο εγγελείο παξάγνληεο θαη νη εμσγελείο  θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε θαη 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο. Αξρηθά, νη εμσγελείο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο ζην νπνίν θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ηα παηδηά. Οη Ziviani  θαη 

Wallen (2006:218) αλαθέξνπλ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κίαο εξγαζίαο, φπσο ηελ 

πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο, ηε θχζε ηεο, αλ δειαδή 

πξφθεηηαη γηα κία απιή αληηγξαθή ή γηα κία δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ πξέπεη λα 

παξαρζεί απφ ην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αθξίβεηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο (Ziviani & Wallen, 2006:218). 

 Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζε θαζίζκαηνο, ην χςνο ηεο 

θαξέθιαο θαη ηνπ γξαθείνπ, ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ γξαθήο, ηνλ ηχπν ραξηηνχ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηε ζέζε ηνπ ζην γξαθείν, ηνλ θσηηζκφ θαη ηνπο ζνξχβνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ απφζηαζε απφ ηνλ πίλαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο, ηνλ 

φγθν γξαθήο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξψζεη ην παηδί, ην είδνο ηεο παξερφκελεο 

δηδαζθαιίαο ζρεηηθά κε ηε γξαθή θαη ηε δηάξθεηά ηεο (Feder & Majnemer, 2007:315) 

θαη, ηέινο, ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηξέθνπλ ηξίηα πξφζσπα θαη πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά 

θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ (Ziviani & Wallen, 2006:218). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Η ηέρλε θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Απφ ηελ πεξίνδν πνπ ην αλζξψπηλν είδνο δσγξάθηδε ζηηο επηθάλεηεο ησλ θπζηθψλ 

ηνηρσκάησλ ησλ ζπειαίσλ κέρξη θαη ηηο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθέο εθθάλζεηο είλαη 

αδχλαην λα αγλνεζεί ν ξφινο ησλ ηερλψλ, σο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, γηα ηελ 

αλζξψπηλε εκπεηξία (Hardiman, 2016:1913), απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο 

παιαηφηεξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη πλεπκαηηθψλ επηηεπγκάησλ (Efland, 1990· 

Heath & Wollach, 2008, νπ. αλαθ. ζην Kraehe, Acuff &Travis, 2016: 220). 

χκθσλα κε ηνλ Donald (2006:14), ε ηέρλε είλαη έλα αλαπφθεπθην ππνπξντφλ 

κηκήζεσο, κηα πξσηαξρηθή θαη πξαγκαηηθά αλζξψπηλε γλσζηηθή πξνζαξκνγή, ε 

νπνία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο απαξρέο ηεο ηζηνξίαο θαη έγηλε ην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ.  

Οη εθθξάζεηο ηεο ηέρλεο, νηθνπκεληθέο σο πξνο ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, θαηέρνπλ 

θεληξηθή ζέζε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ είδνπο καο, θαζνξίδνληάο καο σο 

αλζξψπηλα φληα (Hardiman, 2016:1913).  

Ζ ηέρλε, αλέθαζελ, ππήξμε έλα ζεκαληηθφ θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη. Μέζσ απηήο 

θαιιηεξγείηαη ε ελφηεηα, ε αιιειεγγχε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε γηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα, είηε άκεζα είηε έκκεζα. Ζ ηέρλε κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εθθάλζεηο ελφο πνιηηηζκνχ (Dixon & 

Chalmers, 1990:14). 

Ο Gardner (1999) αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξεο θνπιηνχξεο, θαη ζίγνπξα φζεο 

ζεσξνχληαη πνιηηηζκέλεο, δελ ρξεηάδνληαη εηδηθά επηρεηξήκαηα γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ηηο ηέρλεο ζηα ζρνιεία ηνπο. 

Ζ αμία ηεο ελζσκάησζεο ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε παξαηεξήζεθε γηα πξψηε 

θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα 

θαη απφ ηφηε ππξνδφηεζε ηε ζπδήηεζε ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο (Berlinger, 2011, νπ. αλαθ. ζην Lloyd, 2017: 2). 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαη θηιφζνθνο Dewey ήηαλ ππέξκαρνο ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ίδηνο πίζηεπε πσο νη ηέρλεο πξέπεη λα απνηεινχλ 

ζεκειηψδεο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηαηί αλαπηχζζνπλ ηε 
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δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απην-έθθξαζε θαη ηελ εθηίκεζε σο πξνο ηελ έθθξαζε ησλ 

άιισλ (Dewey, 1919· Dewey, 1934, νπ. αλαθ. ζην Heilig, Cole & Aguilar, 

2010:136). ην ίδην πιαίζην θηλνχληαη νη Hope (2006:4) θαη Greer (1984:216), νη 

νπνίνη, φπσο θαη πνιινί άιινη, ζεσξνχλ φηη ε ηέρλε απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη κηαο 

νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Burnaford, Brown, Doherty θαη McLaughlin (2007:19) δελ 

ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο πνπ λα απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Βαζηθά ζεκεία ηνπ φξνπ απνηεινχλ ε αμηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ θαη ε ζχλδεζε 

απηψλ, ε κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ απφ ηηο ηέρλεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ε δπλαηφηεηα γηα 

εμαγσγή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, ε έθθξαζε 

ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αηζζεκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηέρλεο νξίδεηαη απφ ηνπο Silverstein θαη Layne (2010:10) σο 

κηα πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ θαη 

επηδεηθλχνπλ θαηαλφεζε, αμηνπνηψληαο θάπνηαο κνξθή ηέρλεο. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλδέεη κηα κνξθή ηέρλεο κε 

έλαλ άιιν ηνκέα θαη ζπλαληά εμειηζζφκελνπο ζηφρνπο θαη ζηνπο δχν.  

Απηή ε ελζσκάησζε δελ είλαη κνλνδηάζηαηε. Μπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα απιή εηθνλνγξάθεζε γχξσ απφ θάπνηεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη κε πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο. Θεσξείηαη, ινηπφλ, κηα πινχζηα θαη ζχλζεηε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο, ε νπνία φρη κφλν επζπγξακκίδεηαη κε λέεο πξσηνβνπιίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε,  δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε ελλνηνινγηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο δεμηφηεηεο, 

αιιά πνπ κπνξεί, επίζεο, λα ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο 

(Marshall, 2014:104-105). 

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Brown, Benedett θαη Armistead (2010:113), 

ε ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηηο ηέρλεο, φρη κφλν σο 

αληηθείκελν αιιά θαη σο κεραληζκφ κάζεζεο. 

Οη Rabkin θαη Redmond (2006) ζεσξνχλ πσο ε ελζσκάησζε αθνξά εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηέρλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζρνιηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ζπλδέεηαη κε φιν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (:26). Σν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ δελ αλαπαξάγεη, απιά, ηε γλψζε, αιιά ηελ αμηνπνηεί κε απζεληηθνχο, 
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δηαλνεηηθνχο ηξφπνπο (:29). Παξφιν πνπ ε φιε δηαδηθαζία δελ είλαη κία απιή θαη 

εχθνιε ππφζεζε, ε ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζθνπφ κηαο 

πγηνχο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα απνθέξνπλ νθέιε 

(:31).    

Ζ Cornett (2003, νπ. αλαθ. ζην Gregoire & Lupinetti, 2005: 160) ζπλεγνξεί θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ίδηα ζεσξεί φηη νη 

ηέρλεο απνηεινχλ ζεκειηψδεο θνκκάηη φισλ ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, παξέρνπλ κηα θπζηθή ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλεηζθνξάο θαη ησλ αληηιήςεσλ άιισλ πνιηηηζκψλ, είλαη νη πξσηαξρηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο, επεηδή θαζνδεγνχληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην πάζνο, βαζίδνληαη 

ζηε θαληαζία θαη ζηε γλψζε, απνηεινχλ δηφδνπο επηηπρίαο γηα καζεηέο πνπ, 

δηαθνξεηηθά, ζα αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαη, ηέινο, εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο. 

4.2 Η αμία ησλ ηερλώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ αμία ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί αληηθείκελν ζεκαληηθήο δηακάρεο. 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί θαη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο ζπκθσλνχλ 

φηη κέζσ ησλ ηερλψλ εληζρχνληαη νη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ε νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Zigler & Bishop-Josef, 2006), πνιινί είλαη απηνί πνπ 

εμεηάδνπλ αλ νη ηέρλεο κπνξνχλ λα  πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα (Catterall, 2003· 

Chapman, 2004, νπ. αλαθ. ζην Brown et al.,  2010: 113).  

Ο Brown (2001) δηαηππψλεη ηξία επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα ηε ζεκαζία ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αξρηθά, επηζεκαίλεη πσο 

εθπαηδεχνληαο ηα παηδηά ζηηο ηέρλεο απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, 

δηακνξθψλνπλ πξφηππα γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, εθηίζεληαη ζε πνηνηηθέο εκπεηξίεο, 

ζε ελλνηνινγηθέο δηαξζξψζεηο, ζε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ζε κνξθέο 

ζπιινγηζηηθήο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ άιισλ ζεκάησλ ή κέζσ ηεο 

ηπραίαο έθζεζεο ζηηο ηέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Eisner, 1972· Clark & 

Zimmerman, 1978, νπ. αλαθ. ζην Brown, 2001:84).   

 Σν επηρείξεκα φηη ε ηέρλε απνηειεί απφ κφλε ηεο κία αλαγθαηφηεηα, δελ επαξθεί 

γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Απαηηεί ηνλ πξφζζεην ηζρπξηζκφ 

ηνπ φηη ηα παηδηά πνπ θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηέρλε θαη λα ηελ 
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θαηαλνήζνπλ, κεηαθέξνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, εκπινπηίδνληάο 

ηελ κε κνλαδηθνχο ηξφπνπο.   

Σν δεχηεξν επηρείξεκα ππνζηεξίδεη φηη νη ηέρλεο έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ηδηνζπγθξαζηαθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ κνλαδηθά είδε 

εκπεηξίαο θαη λα πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο. Παξφιε ηε 

κνλαδηθφηεηά ηνπο, αμηνπνηνχλ ηηο λνεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνηλή δνκή κε άιια αθαδεκατθά ζέκαηα. Οη ηέρλεο, ινηπφλ, φρη κφλν 

παξέρνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, 

αιιά δίλνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο απηψλ, απνηειψληαο ηε βάζε γηα ηε 

ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (Diblasio, 1997· Brown, 2001:85). ηελ νπζία, νη 

ηέρλεο εμππεξεηνχλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Σν ηξίην επηρείξεκα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ. Δίλαη 

θνηλψο απνδεθηφ φηη νη ηέρλεο έρνπλ εγγελή αμία, αιιά φηη ε αμία απηή κνηξάδεηαη 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο σο κηα γεληθή ξνπή ηεο γλψζεο. χκθσλα 

κε απηή ηελ άπνςε, νη ηέρλεο είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν νη ηδηφηεηεο ηεο θάζε 

κνξθήο ηέρλεο, ρσξηζηά, ελνπνηνχληαη θάησ απφ έλαλ αξηζκφ γεληθψλ δηαζέζηκσλ 

ελλνηψλ. Ζ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απνηεινχλ δχν απφ 

απηέο ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο ηέρλεο 

(Brown, 2001:85). 

Πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ηε ζρέζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ηέρλεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ππάξρεη έλαο 

άξξεθηνο δεζκφο αλάκεζά ηνπο θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θάπνηα κνξθή θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Bancroft, Fawcett & Hay, 2008· Craft, 2003, 2011· Wilson, 2005, νπ. αλαθ. ζην Hui, 

He &Ye, 2015:315). 

Ζ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη κνπζηθήο, πεξηιακβάλεη 

ηηο ηέρλεο θαη πάεη πέξα απφ απηέο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο ζηε λεπηαθή 

ειηθία αηηηνινγείηαη απφ πέληε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

ζρεηίδεηαη κε ην αλζξσπηζηηθφ καο ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί πνπ καο θηλεηνπνηεί, έηζη 

ψζηε λα θξνληίδνπκε γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

αθνξά ηελ πίζηε καο φηη εθείλα ηα παηδηά πνπ είλαη ηθαλά λα ζαπκάδνπλ ηελ νκνξθηά 

ηνπ θφζκνπ, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη ηελ νκνξθηά 

ησλ γξακκάησλ, ησλ ηζηνξηψλ, ησλ αλζξψπσλ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, θ.α.. ζνλ 
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αθνξά ηνλ ηξίην παξάγνληα, είλαη ζίγνπξν πσο ηα παηδηά κε αηζζεηηθή αληίιεςε, σο 

ελήιηθεο ζα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηελ θαιή ζρεδίαζε ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο αιιά 

θαη λα θαηαπνιεκνχλ πξνβιήκαηα. Σέηαξηνο παξάγνληαο είλαη ε βαξχηεηα πνπ 

δίλεηαη ζην λα εθηηκνχλ ηα παηδηά ηελ ηέρλε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, νη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο θαιιηεξγνχλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο (Schirrmacher, 2008:143-144).   

Αδηακθηζβήηεηε, φκσο, είλαη θαη ε εμσγελήο αμία ηεο ηέρλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πξναγσγή άιισλ πεδίσλ αλάπηπμεο, απφ ηε λεπηαθή κέρξη ηελ εθεβηθή ειηθία 

(Epstein & Σξίκε, 2005:28). 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, ν Eisner (1974) δήηεζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηέρλεο. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πξνέθπςε έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ε ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε επεξεάδεη ζεηηθά  πηπρέο 

ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο, πέξα απφ ηηο εγγελείο αμίεο ησλ ίδησλ ησλ ηερλψλ. ηα 

αλαθεξφκελα νθέιε πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο (Greene, 1995), ην 

απμεκέλν θίλεηξν γηα κάζεζε (Csikszentmihalyi, 1997), ε αλάπηπμε ηεο  

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα κεησκέλα πνζνζηά ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Catterall, 1998· Luftig, 1995). Δπίζεο, νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηέρλεο ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα (Catterall, 1998· Catterall, Chapleau & Iwanaga, 1999· 

Deasy, 2002· Fowler, 1996· Hetland, 2000· Luftig, 1995· Murfee, 1995· Welch & 

Greene, 1995, νπ. αλαθ. ζην Smithrim & Upitis, 2005:110). 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ έρεη δηεξεπλεζεί είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φια ηα παηδηά, 

αλεμαξηήησο αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ, νχησο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά θαη λα 

βηψλνπλ ηελ επηηπρία. Ζ κνπζηθή, ε δεκηνπξγηθή θίλεζε θαη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ απηέο ηηο επθαηξίεο (Darby & Catterall, 1994· Eisner, 1998, νπ. 

αλαθ. ζην Brown, Benedett &Armistead, 2010:113). 

Ζ ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Schirrmacher (2002), επεξεάδεη φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο 

αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν θαη πψο λα δίλνπλ ζηηο έλλνηεο θαιιηηερληθή 

κνξθή. Γηαθνξεηηθνί ηνκείο ησλ ηερλψλ φπσο ε κνπζηθή, ν ρνξφο θαη ην δξάκα, 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

δεμηνηήησλ. Ζ ηέρλε βνεζά ηα παηδηά λα εθθξάδνληαη, λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 
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επηθνηλσλίαο θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Με ηε ζπκκεηνρή ζε πνηθίιεο  

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (νπ. αλαθ. ζην Arslan, 

2014:4116). 

Ο Deasy (2002, νπ. αλαθ. ζην Hardiman, 2016:1918) αλαθέξεη πνιιέο κειέηεο 

πνπ ππνδειψλνπλ ηα νθέιε ησλ ηερλψλ ζηε γεληθή κάζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο απνδνρήο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. 

πσο αλαθέξνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο, νη ηέρλεο (π.ρ. κνπζηθή θαη δξάκα) παξέρνπλ 

κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε κε έλα πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Dawes θαη Larson (2011:263) ζεκεηψλνπλ φηη κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πςειήο 

πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ ηέρλεο, νη λεαξνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ κηα βαζχηεξε, πην 

πξνζσπηθή ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο. Οη DeMoss θαη Morris (2002:12-

13) επηζεκαίλνπλ πσο νη καζεηέο ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο ηέρλεο σο πην επράξηζηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο.  

χκθσλα κε ηνλ Fiske (1999:ix) φηαλ νη καζεηέο "εθηίζεληαη" ζηηο ηέρλεο, ηνπο 

παξέρνληαη απζεληηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ είλαη νπζηψδεηο θαη πνπ εκπιέθνπλ ην 

κπαιφ, ηελ θαξδηά θαη ην ζψκα ηνπο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο ηέρλεο (ηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο, ηνλ ρνξφ, ηε κνπζηθή, ην ζέαηξν ή άιινπο θιάδνπο), εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ. Δλψ ε κάζεζε ζε άιινπο 

θιάδνπο, ζπρλά, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε κίαο κφλν ηθαλφηεηαο ή ελφο 

ηαιέληνπ, νη ηέρλεο αζρνινχληαη κε πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Οη Winner θαη Hetland (2008:29), κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ γηα έλα 

νιφθιεξν ζρνιηθφ έηνο, ζπκπέξαλαλ πσο ελψ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο καζαίλνπλ εηδηθέο 

ηερληθέο, ηε κίμε ρξσκάησλ ή πψο λα δσγξαθίδνπλ, δηδάζθνληαη ηαπηφρξνλα έλα 

αμηφινγν θάζκα λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ ζηηο νπνίεο δε δίλεηαη έκθαζε ζε άιια 

αθαδεκατθά καζήκαηα. Σέηνηεο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νπηηθν-ρσξηθή 

ηθαλφηεηα, ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ απηνθξηηηθή, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ιάζνπο σο εξγαιείν κάζεζεο. 

Οη ίδην εξεπλεηέο (Hetland & Winner, 2001:4-5), κειεηψληαο κηα πιεζψξα 

εξεπλψλ, εμέηαζαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 
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αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ θαη βξήθαλ ηξεηο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πθίζηαληαη 

ζαθείο αηηηψδεηο ζχλδεζκνη. Ο πξψηνο ηνκέαο ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή αθξφαζε θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ρσξν-ρξνληθήο απφδνζεο, ν δεχηεξνο ηνκέαο αθνξά ηελ εθκάζεζε 

ηεο κνπζηθήο θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηε ρσξηθή ζπιινγηζηηθή θαη ν ηξίηνο 

ηνκέαο αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο θαη ζηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ 

επηθέξεη ζε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε γξαθή, ε αλάθιεζε ηζηνξηψλ, ε εηνηκφηεηα 

γηα αλάγλσζε, θ.α.  

Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο κε ηα καζεκαηηθά, θαζψο θαη 

ηνπ ρνξνχ κε ηηο νπηηθν-ρσξηθέο δεμηφηεηεο, ππνζηεξίδνληαη απφ κηθξφ αξηζκφ 

εξεπλψλ, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή γηα ηελ αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπηπιένλ, έρνπλ εληνπίζεη πέληε ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εμαθξηβσζεί εάλ 

ππάξρνπλ ζαθείο αηηηψδεηο ζχλδεζκνη. Οη ηνκείο απηνί αθνξνχλ ηελ επίδξαζε  

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία θαη ζηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε ζρέζε ηεο εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ θαη ηνπ ρνξνχ κε ηελ αλάγλσζε. Ζ έιιεηςε ζαθψλ επξεκάησλ γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κε χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο, ζηελ 

αλαμηνπηζηία ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ ή ζηνλ κηθξφ αξηζκφ εξεπλψλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζέκα. 

πσο αλαθέξεη ν Gardner (1990:36) ε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε άζθεζε ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζε άιιεο πεξηνρέο κάζεζεο. Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο, ηελ ηζηνξία θαη ηελ επηζηήκε, αθφκα θαη ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή ηεο αξηζκεηηθήο. 

χκθσλα κε ηνλ Catterall (2005:7), νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο γχξσ απφ ηηο 

ηέρλεο αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο λεπξηθέο νδνχο ή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ. 

Ζ αλάπηπμε θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ιφγσ ησλ ηερλψλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην πψο θαη πφζν θαιά ν εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη άιιεο 

εξγαζίεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ηέρλεο πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θάζε παηδηνχ θαη λα πξνζδίδεηαη ε ίδηα βαξχηεηα πνπ πξνζδίδεηαη ζηηο 

ππφινηπεο καζεζηαθέο πεξηνρέο. πσο, άιισζηε, είλαη γλσζηφ νη θνηλσλίεο πάληα 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ηηο ηέρλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Ο ιφγνο απηήο ηεο 

ελζσκάησζεο ζπλνςίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηέρλεο απνηεινχλ ζεκειηψδεο θαη 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη κηα εθπαίδεπζε ρσξίο απηέο είλαη κηα θησρή 

εθπαίδεπζε πνπ νδεγεί ζε κηα θησρή θνηλσλία (Hetland & Winner, 2001:5). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ άξζξσλ 

 

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, θάλεθε πσο ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα 

απαζρνιεί ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαη πιεζψξα εξεπλψλ (Ratzon, Efraim & Bart, 

2007· Smits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001· Spanaki, Venetsanou, 

Evaggelinou & Skordilis, 2014, θ.α.) έρνπλ δηεμαρζεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ, ελ γέλεη, εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Οη παξεκβάζεηο πνηθίινπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ην ζεσξεηηθφ ηνπο 

ππφβαζξν. Κχξην άμνλα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ απνηεινχλ νη νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο, ελψ ε θίλεζε ζπληζηά θπξίαξρν ζηνηρείν, κέζσ ησλ 

αηζζεζηνθηλεηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αδξή θηλεηηθφηεηα, ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα. 

 Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο δελ έρεη 

ηχρεη ηδηαίηεξεο κειέηεο κε κφιηο κία ζρεηηθή έξεπλα, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα 

εηθαζηηθά θαη ζηε κνπζηθή (Kiese-Himmel, Witte, Islam & Steinbüchel, 2015). 

Κχξην ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε κειέηε ηνπ θαηά πφζν κία πξφσξε 

παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηε κνπζηθή θαη ζηα εηθαζηηθά ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα θαη ηηο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο ζε παηδηά, κεηαλαζηψλ θαη κε, 

ειηθίαο 3-5 εηψλ. 

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ηεο κνπζηθήο παξέκβαζεο δηδάζθνληαλ 

ηξαγνχδη, αθξφαζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο, ηφλν, ξπζκφ, κεισδία θαη εμάζθεζε κε 

κνπζηθά φξγαλα. ηα παηδηά ηεο νκάδαο ησλ εηθαζηηθψλ δφζεθαλ πιεζψξα πιηθψλ, 

φπσο κνιχβηα, καξθαδφξνη, πιαζηειίλε, θ.α. θαη εθαξκφζηεθαλ πνηθίιεο ηερληθέο, 

φπσο δσγξαθηθή κε ην δάρηπιν, αλάκεημε ρξσκάησλ, δεκηνπξγία θνιάδ, γιππηηθή, 

θ.ιπ.. Γφζεθε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ, ησλ ρσξηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο νπηηθήο απφδνζεο. Ζ νκάδα ειέγρνπ 

παξαθνινχζεζε ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Δξγαιεία ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ην WET–Subtest Nachzeichnen (Copying) ηνπ 

Vienna Developmental Test (Wiener Entwicklungstest – WET, Kastner-Koller & 

Deimann, 2002), ην WET–Subtest Bilderlotto (Picture Bingo), ην subtest Räumliche 
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Beziehungen [Spatial Relations] ηεο γεξκαληθήο εθδνρήο ηνπ Developmental Test of 

Visual Perception, 2nd ed. (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung-2 

– FEW-2; Büttner et al., 2008) θαη ην subtest Graphästhesie [Graphesthesia] of the 

Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung (TAKIWA· 

Developmental Test of Tactile-Kinaesthetic Perception, Kiese-Himmel, 2003). 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο ηα παηδηά θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε ησλ απνδφζεψλ ηνπο ζηα ηεζη, ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη βειηηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ, πεξηζζφηεξν, 

απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ησλ παηδηψλ παξά ηεο επίδξαζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Οη Ratzon, Efraim θαη Bart (2007) κειέηεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχληνκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (3 κελψλ), ζηε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα. Ζ έξεπλα αθνξνχζε 52 καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα, απνηεινχκελε απφ 24 καζεηέο.  

Οη ζπλεδξίεο αθηεξψλνληαλ ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα (π.ρ. πέξαζκα ραληξψλ ζε θισζηή, θαζνδεγνχκελν παηρλίδη κε 

θέξκαηα, κε βίδεο θαη άιια αληηθείκελα). Πεξηειάκβαλαλ επίζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηε ρξήζε ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θχιισλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θαινχληαλ λα ελψζνπλ αξηζκνχο, 

θνπθθίδεο ή βέιε, λα ρξσκαηίζνπλ κε βάζε ηνπο αξηζκνχο, θ.α.). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην Beery–Buktenica 

Developmental Test of Visual–Motor Integration (Beery,1997) θαη  ην Developmental 

Test of Visual Perception (DTVP–2· Hammill, Pearson, & Voress, 1993) γηα ηε 

κέηξεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο απφδνζεο θαη ην Motor Development Scale of the 

Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruininks, 1978) γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. 

Ζ επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ εκθαλήο ζηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ, ζηελ αληηγξαθή, ζηηο δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη, γεληθά, ζηε 

γξαθνθηλεηηθή απφδνζε. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε αληηθείκελν 

έξεπλαο ησλ Smits-Engelsman, Niemeijer θαη Van Galen (2001). Δθαηφλ εηθνζηπέληε 

παηδηά, ειηθίαο 6.10 έσο 9.10 εηψλ, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη 
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θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε απηά πνπ παξνπζίαζαλ ειιείςεηο ζηε γξαθνθηλεηηθή 

δεμηφηεηα, ζε απηά πνπ παξνπζίαζαλ δπζγξαθία θαη ζηα παηδηά πνπ δελ 

αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα γξαθήο. Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, ηα 12 πνπ ζχκθσλα 

κε ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο δηαγλψζηεθαλ κε ειιείςεηο ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα 

θαη κε δπζγξαθία, ζπκκεηείραλ ζε πεξαηηέξσ εμεηάζεηο.  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη ην 

Movement Assessment Battery for Children  (M-ABC· Henderson & Sugden, 1992) 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ην Motor Performance 

School Readiness Test (MSRT, Huyberechts, 1981), ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ειιείςεηο 

ζηνλ θηλεηηθφ θαη αληηιεπηηθφ ηνκέα πνπ κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθέο γηα κειινληηθά 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

Σν πξφγξακκα είρε ηξίκελε δηάξθεηα θαη πεξηειάκβαλε αζθήζεηο πξνγξαθήο, 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαλ αδπλακία ζηελ εθηέιεζε 

ησλ πξνγξαθηθψλ αζθήζεσλ θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο κφλν εάλ παξνπζηάδνληαλ 

ειιηπήο θίλεζε ηνπ βξαρίνλα θαη ππήξρε ζέκα σο πξνο ηε ζσζηή ζέζε ηνπ 

θαζίζκαηνο.  

Οη κεηξήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ην πέξαο ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα παξνπζίαζε πξφνδν. Σα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα παξέκεηλαλ αθφκα θαη δψδεθα κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο. 

   Έρνληαο σο άμνλα δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ζρεδηάζηεθε θαη 

εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Spanaki, Venetsanou, Evaggelinou θαη Skordilis (2014) έλα 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα. Τπφζεζε ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην θαηά πφζν ην 

παξεκβαηηθφ απηφ πξφγξακκα ζα βειηηψζεη ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ 

παηδηψλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινχληαλ απφ 64 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζην Νεπηαγσγείν 

θαη ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλνληαλ αλάκεζα 

ζηα 4.5 θαη 7 έηε. 

Απφ ηνπο εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ην Bruininks-Oseretsky Test of 

Motor Proficiency (BOTMP· Bruininks, 1978) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην BOTMP-LF, 

ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη κε ηηο 

δηαηαξαρέο ζηελ θίλεζε θαη ζηελ αλάπηπμε. Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ 

εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ έβδνκνπ ππφ-ηεζη πνπ αθνξά ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

έιεγρν. 
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Σν δίκελεο δηάξθεηαο πξφγξακκα πνπ εθάξκνζαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζθίζηκν θχιισλ εθεκεξίδαο ζε θνκκάηηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπιά ηνπο, ε ρξήζε απηψλ ησλ θνκκαηηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο πξνζρεδηαζκέλεο εηθφλαο, ε αληηγξαθή ζρεδίσλ, ην πέξαζκα καιιηνχ κέζα απφ 

καθαξφληα, θα. Δθαξκφζηεθαλ επίζεο δηάθνξεο αζθήζεηο γξαθήο, δίλνληαο έκθαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, φπσο ζην λα γξάθνπλ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη 

απφ ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο πξνο ηα θάησ. 

Οη κεηξήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο παξέκβαζεο έδεημαλ πσο δελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα. Με ηηο ηειηθέο, φκσο, κεηξήζεηο 

απηφ αλεηξάπε θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο, κέζσ ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ηφζν ζηνπο καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ φζν θαη 

ζε απηνχο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

θνπφο ηεο ςπρνθηλεηηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Kambas, 

Fatouros, Christoforidis, Venetsanou, Papageorgiou, Giannakidou θαη Aggeloussis 

(2010) ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ρσξν-ρξνληθήο αληίιεςεο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί 

κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 84 παηδηά κε ηηο ειηθίεο ηνπο λα θπκαίλνληαη 

απφ 53 έσο 75 κήλεο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε νκάδα ειέγρνπ ήηαλ ηζάξηζκεο 

(n=42). 

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην έβδνκν ππν-ηέζη ηνπ Bruininks-Oseretsky 

Test of Motor Proficiency (BOTMP- Bruininks, 1978), ην νπνίν αθνξά ηνλ νπηηθν-

θηλεηηθφ έιεγρν θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε γξαθνθηλεηηθή 

δεμηφηεηα. 

Σν πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε πεξηειάκβαλε 51 ζπλεδξίεο, ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 3 κελψλ. ε θάζε ζπλεδξία επαλαιακβάλνληαλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. 

Σν εηζαγσγηθφ κέξνο ησλ ζπλεδξηψλ ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ζην 

θχξην κέξνο εμειίζζνληαλ δξαζηεξηφηεηεο ρσξν-ρξνληθέο, ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο, απφθξηζεο θαη ξπζκηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ ε ζπλεδξία έθιεηλε κε ηε θάζε 

ηεο ραιάξσζεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα παξνπζίαζαλ βειηίσζε, ηφζν ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ αθνξνχζε ηελ 
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νπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα φζν θαη ζηε βαζκνινγία ησλ κηζψλ αληηθεηκέλσλ ππφ 

εμέηαζε. Αλάινγα επξήκαηα δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Οη Berninger, Rutberg, Abbott, Garcia, Anderson-Youngstrom, Brooks θαη Fulton 

(2006), κέζσ  εξεπλψλ ηνπο, επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θξίζηκε πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία μεθηλάεη ε θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 

Γεκνηηθνχ, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ε έλαξμε ηεο γξαθήο.  

Μέζσ ηεο πξψηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε πσο ε παξέκβαζε πνπ ζπλδπάδεη 

δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο θαη λεπξν-αλάπηπμεο βειηίσζε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ γξακκάησλ, ελψ ε παξέκβαζε πνπ βαζίζηεθε κφλν ζηε γξαθή 

βειηίσζε ηελ ηαρχηεηα ηεο γξαθήο.  

ηε δεχηεξε έξεπλα ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε δχν νκάδεο. Ζ παξέκβαζε ηεο 

πξψηεο νκάδαο αθνξνχζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γξαθή κε ην κνιχβη θαη ε 

παξέκβαζε ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζρεηίδνληαλ κε δξαζηεξηφηεηεο αλαγλψξηζεο 

γξακκάησλ θαη γξαθή κε ην κνιχβη. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο θαη 

νη δχν παξεκβάζεηο βειηίσζαλ ηε δεμηφηεηα ζηε γξαθή, αιιά νη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θάλεθε λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ζε κία γξαθνθηλεηηθή εξγαζία 

πνπ αθνξά ηηο δηαδνρηθέο θηλήζεηο ησλ δαρηχισλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζχληαμε.    

Έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα επηάκελεο δηάξθεηαο εθαξκφζηεθε ζε παηδηά κε 

κεησκέλε ηθαλφηεηα γξαθήο (Case-Smith, 2002). Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε γξαθή θαη ηελ νπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα. ε  

ζχλνιν 38 καζεηψλ, ειηθίαο 7-10 εηψλ, νη 29 απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.   

Χο εξγαιεία ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο ππν-δνθηκέο ηνπ 

Developmental Test of Visual Perception (DTVP· Hammill, Pearson, & Voress, 

1993), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή, ην Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency (BOTMP· Bruininks, 1978) φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο, ην  Evaluation Tool of Children’s Handwriting (ETCH· Amundson, 

1995) γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο γξαθήο θαη, ηέινο, δχν κέξε ηνπ  

School Function Assessment (SFA· Coster, Deeney, Haltiwanger, & Haley, 1998) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πνηφηεηα 

γξαθήο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

βειηίσζε. 

Οη Howe, Roston, Sheu θαη Hinojosa (2013) δφκεζαλ θαη κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε 

πνπ είραλ δχν, κηθξήο δηάξθεηαο, πξνγξάκκαηα ζε 72 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ 
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Πξψηε θαη Γεπηέξα ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχζαλ 

δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο. Ζ κία παξέκβαζε επηθεληξψλνληαλ ζε εληαηηθέο πξαθηηθέο 

γξαθήο (Handwriting Club) θαη ε δεχηεξε ζε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθν-θηλεηηθήο 

αληίιεςεο απφ ην «My Book of Letters and Numbers» θαη ην «My Book of Shapes» 

(Beery et al., 2004a, 2004b). 

Μεηά απφ 12 εβδνκάδεο θαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ νη 

Howe θ.ά. θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην δείγκα ηεο πξψηεο παξέκβαζεο 

παξνπζίαζε βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο γξαθήο, ζπγθξηηηθά κε ην δείγκα 

ησλ καζεηψλ πνπ δέρηεθαλ ηε δεχηεξε παξέκβαζε. εκεηψλεηαη πσο, ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ ηαρχηεηα γξαθήο θαη 

ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή αληίιεςε.      

Ζ έξεπλα ησλ Weintraub, Yinon, Hirsch θαη Parush (2008) κειέηεζε ηελ επίδξαζε 

δχν παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηε γξαθή. Οη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ, ηπραία, ζε ηξεηο νκάδεο κε ηελ πξψηε απφ απηέο λα απνηειεί ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Ζ δεχηεξε νκάδα παξαθνινχζεζε ην αηζζεζηνθηλεηηθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν εζηίαδε ζηνλ έιεγρν ηεο ζηάζεο, ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο, ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. ηελ ηξίηε νκάδα εθαξκφζηεθε έλα 

πξφγξακκα κε βάζε ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηε 

γξαθή ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ κε ηε ρξήζε πνηθίισλ εξγαιείσλ γξαθήο. 

Ζ ηαρχηεηα γξαθήο θαη ε αλαγλσζηκφηεηα κεηξήζεθαλ πξηλ, ακέζσο κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο φιεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μεηά ηελ παξέκβαζε παξαηεξήζεθαλ νθέιε ζηε γξαθή ζηηο δχν 

νκάδεο, πιελ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, κε απηή πνπ ζπκκεηείρε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

γξαθήο λα ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ αλαγλσζηκφηεηα. ε κεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηηο ηειηθέο κεηξήζεηο θαη νη δχν νκάδεο 

εμαθνινχζεζαλ λα ζεκεηψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά νθέιε. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Sudsawad, Trombly, Henderson θαη Tickle-Degnen 

(2002) ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θηλαηζζεηηθήο ζηε 

γξαθηθή απφδνζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 45 καζεηέο ειηθίαο 6-7 εηψλ, 

νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ειιείκκαηα ζηελ θηλαηζζεηηθή αληίιεςε θαη ζηε γξαθή. Σα 

παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα ζα εθαξκφδνληαλ ην 

αηζζεζηνθηλεηηθφ πξφγξακκα, ζηε δεχηεξε έλα πξφγξακκα εμάζθεζεο ηεο γξαθήο 

θαη ε ηξίηε νκάδα απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ.   
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Ζ ππφζεζε ηεο έξεπλαο πσο ην αηζζεζηνθηλεηηθφ πξφγξακκα ζα επέθεξε 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε γξαθή δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο κεηξήζεηο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, φκσο, ησλ καζεηψλ ζεκείσζαλ πσο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζε φιεο 

ηηο νκάδεο, ε νπνία παξέκελε αθφκε θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Οη  Denton, Cope θαη Moser (2006) κειέηεζαλ θαη ζχγθξηλαλ ηελ επίδξαζε δχν 

παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο γξαθήο. Μία νκάδα, απνηεινχκελε 

απφ 14 παηδηά, ζπκκεηείρε ζην αηζζεζηνθηλεηηθφ πξφγξακκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γχξσ απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηνλ 

νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηηο δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.  

ην δεχηεξν πξφγξακκα (n=15) εθαξκφζηεθαλ ηξηψλ εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο 

γξαθήο. Σν πξψην είδνο δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχζε θχιια εξγαζίαο (ζρεηηθά κε  ηελ 

νπηηθή κλήκε, κε ιαβχξηλζνπο, κε ηελ έλσζε θνπθθίδσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο 

εηθφλαο). Σν δεχηεξν είδνο ζπκπεξηιάκβαλε ηε γξαθή πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζε 

ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (ην γξάςηκν κίαο ζπληαγήο, ελφο επραξηζηήξηνπ 

γξάκκαηνο ή ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ άξζξνπ). Σέινο, ζην ηξίην είδνο ηα παηδηά 

πξνκεζεχνληαλ κία πνηθηιία πιηθψλ, φπσο κνιχβηα, ζηπιφ θαη ραξηηά, πξνθεηκέλνπ 

λα επηιέμνπλ θαη λα γξάςνπλ νηηδήπνηε επηζπκνχζαλ. 

 ηελ νκάδα ειέγρνπ ζπκκεηείραλ 9 παηδηά ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν αθξηβέο εχξνο ησλ ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο 

θπκαίλνληαλ απφ 6.0 έσο 11.2 εηψλ. 

Μεηξήζεηο δηελεξγήζεθαλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη κεηά ην 

πέξαο ηνπο, σο είζηζηαη. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην Test of 

Handwriting Skills (THS· Gardner, 1998) γηα ηε κέηξεζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο.     

Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα γξαθήο είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νκάδα παηδηψλ 

πνπ ην παξαθνινχζεζε. Έθπιεμε πξνθάιεζε ζηνπο εξεπλεηέο πσο, κε βάζε ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

αηζζεζηνθηλεηηθφ πξφγξακκα ζεκείσζαλ πηψζε ζηηο κεηξήζεηο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ αθξηβή αηηία. 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ηηηινθνξείηαη «Write Direction» ζρεδηάζηεθε γηα 

ηελ πξναγσγή ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαρηχισλ, ηελ θηλαηζζεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ γξακκάησλ, ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

γξακκάησλ θαη ηελ νπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα.  
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Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 155 καζεηέο Νεπηαγσγείνπ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη 201 καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην ηππηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 14 εβδνκάδεο. 

Σφζν ε πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη ε νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζαλ βειηίσζε ζηε 

δεμηφηεηα γξαθήο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Χζηφζν, ε πξφνδνο πνπ παξνπζίαζε ε 

πξψηε νκάδα ήηαλ, ζπγθξηηηθά, κεγαιχηεξε (Taras, Brennan, Gilbert & Reed, 2011).   

Ζ έξεπλα ησλ Case-Smith, Weaver θαη Holland (2014) αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ «Write Start», ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηάξθεηαο δψδεθα 

εβδνκάδσλ. Κάζε ζπλεδξία ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηειάκβαλε εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο (π.ρ. ιεθηηθή θαη νπηηθή επεμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ γξακκάησλ), 

εμάζθεζε ζε κηθξέο νκάδεο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ νπηηθν-

θηλεηηθφ ζπληνληζκφ), ζπγγξαθή εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο γξαθήο (π.ρ. πηάζηκν ηνπ κνιπβηνχ), ελψ δίλνληαλ έκθαζε ζηελ 

απηναμηνιφγεζε (π.ρ. κε ηελ παξνρή επαίλσλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο, δηφξζσζεο ησλ 

ιαζψλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο).  

Μία δεχηεξε νκάδα παξαθνινχζεζε έλα πξφγξακκα βαζηζκέλν ζην επίζεκν 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

επηθεληξψζεθαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ γξακκάησλ θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε  

παξείραλ ζηνπο καζεηέο κηθξέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε γξαθή, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην λα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζηνπο γνλείο ηνπο. 

Σα 77 παηδηά πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο πξψηεο παξέκβαζεο ζεκείσζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ γξακκάησλ 

θαη ηελ ηαρχηεηα γξαθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, παξφιν πνπ δελ παξνπζηάζηεθε 

πξφνδνο ζηηο ηειηθέο κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ επρέξεηα ζηε γξαθή θαη 

ηελ γξαπηή έθζεζε, ζε κία επαλαιεπηηθή εμέηαζε πνπ δηεμήρζε έμη κήλεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθε πσο ε επρέξεηα ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα «Write Start» ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε. 

Έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ζηελ 

απηφ-αλαηξνθνδφηεζε απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Jongmans, 

Linthorst-Bakker, Westenberg θαη Smits-Engelsman (2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο ηα παηδηά θαινχληαλ λα απνηππψζνπλ ζην ραξηί ην ζρήκα ησλ 

γξακκάησλ, λα βειηηψζνπλ ην κέγεζφο ηνπο, ηελ ηαρχηεηα γξαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ. 
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 Μεηά απφ έμη κήλεο ε πεηξακαηηθή νκάδα, ε νπνία αξρηθά παξνπζίαζε ρακειή 

απφδνζε ζηε γξαθή, ζεκείσζε πξφνδν ζηελ πνηφηεηα γξαθήο, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε νκάδα ειέγρνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έλδεημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο βάζε ηεο νπνίαο φζν πην ρακειή βαζκνινγία ζεκεηψλνληαλ πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο ηφζν πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα βειηίσζεο παξνπζηάδνληαλ 

κεηά ηελ παξέκβαζε. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Zwicker θαη Hadwin (2009) απνηέιεζε ε ζχγθξηζε ελφο 

γλσζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κίαο πνιπαηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζηε γξαθηθή αλαγλσζηκφηεηα. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 72 

καζεηέο, νη νπνίνη θαηαλεκήζεθαλ ζε δχν πεηξακαηηθέο νκάδεο αλάινγα κε ηελ 

παξέκβαζε πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Σν γλσζηηθφ πξφγξακκα πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ηξαγνχδη ηεο 

αιθαβήηαο, ε νλνκαζία θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γξακκάησλ πνπ πξνεγνχληαη ή 

έπνληαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γξάκκαηνο, ε επίδεημε ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

γξακκάησλ θαη ε κίκεζε απφ ηα παηδηά θαη, ηέινο, ε απηναμηνιφγεζε. 

ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε πιεζψξα πιηθψλ γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ γξακκάησλ φπσο ν καπξνπίλαθαο θαη ε θηκσιία, ε άκκνο ή ην 

αξαβνζηηάιεπξν, ε θφιια κε ρξπζφζθνλε, ε γξαθή ζηνλ «αέξα», ν καξθαδφξνο θαη 

ην θχιιν εξγαζίαο, ην κνιχβη θαη ην ραξηί κε ηηο γξακκέο απφζηαζεο. 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ κεηαβιεηψλ δελ απνδείρηεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο. Οη καζεηέο ηεο Πξψηεο ηάμεο 

παξνπζίαζαλ βειηίσζε, είηε ζπκκεηείραλ ζηηο παξεκβάζεηο είηε φρη. Παξφια απηά, νη 

καζεηέο ηεο Γεπηέξαο ηάμεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην γλσζηηθφ πξφγξακκα 

παξνπζίαζαλ κηα, κε ακειεηέα, βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 

Σν «Log Handwriting Program», ην νπνίν είρε αλαπηπρζεί απφ ηνλ Απζηξαιφ 

Raynal (1990), εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Mackay, McCluskey θαη Mayes (2010). Μέζσ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά δηδάζθνληαη θαη εμαζθνχληαη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ γξακκάησλ. Ζ γξακκή πάλσ ζηελ νπνία γξάθνπλ ηα παηδηά 

δσγξαθίδεηαη θαθέ πξνθεηκέλνπ λα ζπκίδεη έλαλ μχιηλν θνξκφ, ηα γξάκκαηα 

ηνπνζεηνχληαη εθεί κε ηε κνξθή δψσλ θαη, ηέινο, γίλεηαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

επζπγξάκκηζεο, ηνπ κεγέζνπο θαζψο θαη ηεο ζσζηή απφζηαζεο αλάκεζα ζηα 

γξάκκαηα.  
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Μεηά ηε νρηάκελε παξέκβαζε παξαηεξήζεθε, κέζσ ησλ κεηξήζεσλ, πσο ην 

δείγκα παξνπζίαζε πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ αλαγλσζηκφηεηα, ηε κνξθή, ην κέγεζνο 

ησλ γξακκάησλ, ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε θαη ηε γξαθή ζε επζεία γξακκή.    

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

εξεπλψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. θνπφο ηεο δηαζεκαηηθήο παξέκβαζεο κε ηίηιν 

«Γλσξίδνληαο ηελ Διιεληθή Λατθή Σέρλε» ηεο  Μαξκαξά (2016) ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζα απφ επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο ζα αλέπηπζζαλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηνλ 

νπηηθν-ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε δηπνδηθή θαη ηξηπνδηθή ζχιιεςε αιιά θαη ε 

επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ Διιεληθή Λατθή Σέρλε θαη Παξάδνζε. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλα απνηέιεζαλ 35 καζεηέο ειηθίαο 6-7 εηψλ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ.  

Ζ παξέκβαζε δηήξθεζε 12 εβδνκάδεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

αμηνινγήζεθε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηα εμήο εξγαιεία: α) πξν-έιεγρν θαη 

κεηά-έιεγρν επηιεγκέλσλ θιηκάθσλ ηνπ Αζελά Σεζη, β) αληηγξαθή ελφο θεηκέλνπ, 

πξηλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε πσο θαη νη δχν νκάδεο 

παξνπζίαζαλ κία ηάζε βειηίσζεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο, ελψ ε νκάδα 

παξέκβαζεο πέηπρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα, έλαληη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Ζ Γνχια (2017), ζηε δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία αμηνιφγεζε ηε γξαθνθηλεηηθή 

δεμηφηεηα παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνέβε ζε 

ζπγθξίζεηο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο θηλεηηθέο δπζθνιίεο.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 150 καζεηέο Νεπηαγσγείνπ, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ 

αξρηθά σο πξνο ην επίπεδν ηνπ θηλεηηθνχ ηνπο ζπληνληζκνχ κε ηε δνθηκαζία  MABC 

– II. ηε ζπλέρεηα, ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. ηελ νκάδα ησλ λεπίσλ κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο θαη ζηελ νκάδα πνπ δελ παξνπζίαζε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Καη νη δχν 

νκάδεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο 

(Σξνχιε Ληλαξδάθε & Μαλσιίηζε, 2012).  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ ζηνπο παξάγνληεο ηεο ΚΑΓΓ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ζρεκάησλ, ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ 

ςαιηδηνχ.   

Ζ έξεπλα ηεο Λαθκέηα-Γθαλέηζηνπ (2016) είρε σο ζθνπφ ηε ζχγθξηζε παηδηψλ Α΄ 

θαη Β΄ Γεκνηηθνχ κε θαη ρσξίο θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Δξγαιείν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε 
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ε ΚΑΓΓ αλαθνξηθά κε ηνπο εμήο παξάγνληεο: ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή, 

ηε γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ.    

Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζηνπο 121 καζεηέο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ 

αξρηθά κε ηελ θηλεηηθή δνθηκαζία MACB-2, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν 

ηνπ θηλεηηθνχ ηνπο ζπληνληζκνχ. 13 παηδηά κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη 14 παηδηά 

ρσξίο θηλεηηθέο δπζθνιίεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ 4-6. Μέζα απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζρεκάησλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ 

θαηά ηε γξαθή. Αληίζεηα, ε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Ζ Μαθξή (2016) επηρείξεζε λα αληρλεχζεη ηηο γξαθνθηλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη δηεξεπλήζεθε, επίζεο, ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη δεμηφηεηεο ηνπ Σνκέα Λεπηήο Δπηδεμηφηεηαο ηεο 

δέζκεο θηλεηηθήο αμηνιφγεζεο Movement Assessment Battery for Children - 2 

(MABC-2, Henderson, Sugden & Barnett, 2007) θαη ε Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο 

Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο 4-6 (ΚΑΓΓ 4-6, Σξνχιε, Μαλσιίηζεο & Ληλαξδάθεο, 

2012). 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πσο 10% ηνπ δείγκαηνο ζεκείσζε ρακειέο 

επηδφζεηο θαη ζηηο δχν κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, θάλεθε πσο νη δχν κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ζπζρεηίδνληαη ζε πςειφ βαζκφ φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ ζε πνζνζηηαίεο ζέζεηο (ζχκθσλα κε ηηο Νφξκεο ησλ δχν κεζφδσλ) θαη πσο ην 

γεληθφ ηππηθφ ζθνξ ηνπ θηλεηηθνχ ηνκέα ηνπ MABC-2 ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηα 

ηππηθά ζθνξ ησλ παξαγφλησλ ηνπ ΚΑΓΓ 4-6. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ηνπ Πνιπδσίδε (2016) ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παηδηψλ κε 

άηππε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ε ζχγθξηζε ησλ πνηνηηθψλ 

γξαθνθηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 

ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ.  

Οη 12 καζεηέο κε άηππε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη νη 13 

ρσξίο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ ΚΑΓΓ 4-6. Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε άηππε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 
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θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ήηαλ ρακειφηεξεο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο. 

ε επίπεδν δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, ν Κακπάο (1998), κέζσ ηεο κειέηεο, ηνπ ήιεγμε 

ηελ επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ ζηελ εθκάζεζε επηιεγκέλσλ γξαθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, απνηεινχκελν απφ 72 καζεηέο Νεπηαγσγείσλ, ρσξίζηεθε 

ζε δχν νκάδεο κε ηελ πεηξακαηηθή λα δέρεηαη εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

παηγληψδε εμάζθεζε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηα αζιήκαηα ξαθέηαο.  

Οη ηειηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Σν 

παηρλίδη, ινηπφλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθκάζεζε ησλ γξαθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη παξάιιεια βειηίσζε ηηο πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

γξαθήο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

θνπφο ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ηεο Σξνχιε (2003) ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ θαη γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε, εθαξκφζηεθε θαη αμηνινγήζεθε έλα πεηξακαηηθφ 

πξφγξακκα, ζχζηνηρν πξνο ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ, ζηεξηδφκελν 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηαζθεπάζηεθε έλα θξηηήξην κέηξεζεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο 

θαη ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη, ε πεηξακαηηθή νκάδα, ζηελ 

νπνία εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα, παξνπζίαζε βειηίσζε ζηελ ςπρνθηλεηηθή θαη 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα.          
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Παξεκβαηηθό πξόγξακκα παηγλησδώλ θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο είρε 

σο θχξην ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ. Ζ 

δηάξθεηά ηνπ ήηαλ δψδεθα εβδνκάδεο θαη πεξηειάκβαλε ηελ πινπνίεζε κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο εκεξεζίσο. Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλήιζε ζηηο ζαξάληα 

πέληε, απφ ηηο νπνίεο νη δεθαπέληε επαλαιήθζεθαλ γηα δεχηεξε θνξά. Ζ επαλάιεςε 

αθνξνχζε θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ παξνπζίαζε 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, αιιά θαη θάπνηεο πνπ θέληξηζαλ πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Ζ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είρε θιηκαθσηφ ραξαθηήξα, 

μεθηλψληαο απφ ηηο πην απιέο θαη ζηαδηαθά πεξλψληαο ζηηο πην ζχλζεηεο θαη 

απαηηεηηθέο.   

Ζ θχζε ησλ παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ καο έδηλε ηελ επειημία επηινγήο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο δηδαθηηθήο ψξα πνπ ζα πινπνηνχληαλ, αιιά θαη επειημία σο πξνο ηνλ 

ρξφλν πνπ ζα θαηαιάκβαλαλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ινηπφλ, δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη 

θάπνηεο άιιεο πινπνηνχληαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ελψ ε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ επεθηείλνληαλ πέξα απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, 

αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδείθλπαλ ηα παηδηά.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δελ ππάξρνπλ επαξθή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηεξηδφκελα ζε 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. 

ρεδηάζηεθαλ, ινηπφλ, θαη εθαξκφζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη 

κνπζηθήο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

πιεζψξα πιηθψλ φπσο κνπζηθά φξγαλα, πίλαθεο δσγξαθηθήο, εξγαιεία δσγξαθηθήο, 

ρξψκαηα θαη πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο εθεκεξίδεο, ξνιά ραξηηνχ, θ.α. Σα 

παηδηά εθθξάζηεθαλ πνηθηινηξφπσο κε ην ζψκα ηνπο, απηνζρεδηάδνληαο, κηκνχκελα 

θηλήζεηο, παίδνληαο παηρλίδηα ξφισλ θ.α., κε ηε θαληαζία ηνπο λα έρεη θπξίαξρε ζέζε 

ζηελ φιε δηαδηθαζία. 
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Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ πέληε ηνκείο ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο, ηελ 

ακθηπιεπξηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρψξν, ηνλ ξπζκφ θαη ηνλ νπηηθν-

θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ηζάξηζκεο γηα θάζε 

έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο.  

Αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ειέγμνπλ, 

λα αληηιεθζνχλ, λα θηλήζνπλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα 

θαηαλνήζνπλ ηα φξηα ηνπ δηθνχ ηνπο ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο ζηνλ ρψξν, λα εθθξαζηνχλ κέζσ απηνχ θαη λα εμαζθήζνπλ ηελ 

αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηά ηνπο.  

Μέζσ ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο ηα παηδηά έπξεπε λα ελεξγνπνηνχλ θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, λα επηιέγνπλ κία απφ ηηο δχν γηα λα εθθξαζηνχλ θαη λα 

δηαθξίλνπλ ην δεμί απφ ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο. 

Οη ζηφρνη πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρψξν ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην ζψκα καο, ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ 

θαηέρνπλ ηα αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ην ζψκα καο, ηελ θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ δεμί 

θαη αξηζηεξφ ζηνλ ρψξν, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη θαη λα θαηεπζχλνληαη ζηνλ ρψξν.  

ζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ νη ζηφρνη ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάθηεζε ηεο δηαδνρήο, ηεο 

ηάμεο, ηεο ρξνληθήο ζεηξάο, ηεο δηάξθεηαο, ηεο ελαιιαγήο θαη ηεο επαλάιεςεο. 

Σέινο, νη ζηφρνη ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θηλνχληαλ γχξσ απφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα.  

εκεηψλνπκε πσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είρε σο βάζε 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (2014) θαη ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (2011). Έκθαζε δφζεθε ζηε βησκαηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ελψ ε γλψζε πξνζεγγίζηεθε δηαζεκαηηθά. 

 Ζ παξέκβαζε κέζσ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ. ιεο, φκσο, νη κνξθέο ηέρλεο 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαζψο θαη κε ηα βηψκαηα. 

Οη ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ζε θάζε 

κνξθή ηέρλεο. Οη επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ππνζηεξίδνληαη κε ηξφπν 

θπζηθφ θαη αβίαζην κέζσ ησλ ηερλψλ (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 

2014:170). 
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 Δίλαη, επίζεο, βέβαηε ε ζρέζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ, αθνχ αληηθείκελα θαη πιηθά, έλλνηεο θαη θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ πξνζθέξνπλ ηελ πξψηε χιε, αιιά θαη ηα βαζηθά ζέκαηα κε ηα νπνία, νη 

ηέρλεο κεηαδίδνπλ ηα κελχκαηά ηνπο θαη ηα κεηαζρεκαηίδνπλ ψζηε λα παξαπέκπνπλ 

ζε λέα λνήκαηα. Κεληξηθφ ξφιν ζηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ 

θαηέρεη ε δηεξεπλεηηθή ζηάζε (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2014:171).  

Μέζσ ησλ ηερλψλ πξνζεγγίδνληαη θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ε δηαδνρή θαη ε 

κέηξεζε, ρσξηθέο θαη ρξνληθέο έλλνηεο (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 

2014:171).   

Κνηλνί ζηφρνη εληνπίδνληαη, επίζεο, αλάκεζα ζηηο ηέρλεο θαη ζηε θπζηθή αγσγή, 

αθνχ θαη νη δχν ηνκείο απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2014:215).   

Απψηεξν ζθνπφ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ. ηφρνη ησλ νξγαλσκέλσλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απνηέιεζαλ ε αλαθάιπςε απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο κε απνηέιεζκα ηε θπζηθή 

εμέιημε θαη θαηαμίσζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ θιίζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε, ε νπνία θαιιηεξγεί ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, ηελ έληαμε ζηελ νκάδα 

θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθφ, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε 

ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη ε εθηίκεζε ησλ παηδηψλ πξνο 

ηνπο δεκηνπξγνχο θαιιηηερληθψλ έξγσλ αιιά θαη σο πξνο ην ίδην ην έξγν θαη, ηέινο, 

ε παξνρή επθαηξηψλ γηα δεκηνπξγηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε, ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη 

βην-ζσκαηηθή αλάπηπμε (Κνπξεηδήο, 2009:43-44).  

 

6.2 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο ηνπ παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

 

6.2.1 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηνπ 

ζώκαηνο 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Οη αξθνχδεο», θαζνδεγνχκελνο απηνζρεδηαζκφο 

θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ νδεγίεο, λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα 

δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο 



64 
 

άιινπο, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ 

ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα 

αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα, λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ ρψξν, λα εθθξάδνληαη κε ην ζψκα ηνπο  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο – 

Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

Πεξηερφκελν: μεθηλάκε ιέγνληαο ζηα παηδηά πσο ζα ππνδπζνχκε ηηο αξθνχδεο. 

«Πεξπαηάκε ζαλ λα είκαζηε πνιχ ρνληξέο θαη πνιχ βαξηέο, κπνπκ κπαληακπνπκ, κπνπκ 

κπαληακπνπκ…. θχβνπκε ην θεθάιη θαη ραιαξψλνπκε ηνπο ψκνπο. Δίλαη πξσί θαη 

βξηζθφκαζηε ζην δάζνο. Μφιηο έρνπκε μππλήζεη, ηξίβνπκε ηα κάηηα καο, 

ραζκνπξηφκαζηε θαη ηελησλφκαζηε αξγά-αξγά. Πεηλάκε! Ήξζε ε ψξα λα ςάμνπκε γηα 

θαγεηφ. Αο ςάμνπκε θαιά-θαιά γχξσ καο. Α! λα έλα δέληξν. Δίλαη πνιχ ςειφ θαη 

θαίλεηαη ιίγν γέξηθν. Αο ην πιεζηάζνπκε θαη…. αρ! Κάηη θνιιάεη ζηα δάρηπιά καο ζαλ 

καξκειάδα. Πάξηε ιίγν. Δίλαη κέιη, πνιχ γιπθφ. Αο γιείςνπκε ηα δάρηπιά καο έλα-

έλα… Μκκκ! Πνιχ λφζηηκν. Αο πάξνπκε θ άιιν… Α! Α! Κάηη καο ηζηκπάεη! Ορ! 

Μέιηζζεο! Γξήγνξα-γξήγνξα! Πξέπεη λα θχγνπκε γξήγνξα! Δθεί, ζην βάζνο είλαη κία 

ιίκλε. Αο μαπιψζνπκε κε ηελ θνηιηά… ηηο κέιηζζεο δελ αξέζεη ην λεξφ… Γελ είλαη 

βαζηά ε ιίκλε, φκσο ε γνχλα καο έγηλε ινχηζα… Αο θνηηάμνπκε ηα ςαξάθηα πνπ 

παίδνπλ ζην λεξφ! Ήξζε ε ψξα λα ζεθσζνχκε. ηγά-ζηγά, παξαιίγν λα γιηζηξήζνπκε. 

Πξέπεη λα ηηλαρηνχκε γηα λα πέζεη ην λεξφ απφ πάλσ καο θαη λα ζηεγλψζνπκε. Αρ! 

Κνπξαζηήθακε, αο βξνχκε έλα κέξνο λα θνηκεζνχκε. Ση καιαθή πνπ είλαη ε ριφε! Όρη 

εδψ, είλαη πνιχ βξεγκέλε. Δθεί έρεη κεγάια βφηζαια. Να, εδψ είλαη θαιά, αο 

θαζίζνπκε… Αο θιείζνπκε ηα κάηηα λα μεθνπξαζηνχκε θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα 

ζπκεζνχκε φια απηά πνπ θάλακε ζήκεξα» (Faure & Lascar, 1990:30-31).  

Αμηνιφγεζε: ν ξφινο ηεο αξθνχδαο γνήηεςε ηα παηδηά θαη απέδσζαλ ηηο θηλήζεηο 

ηεο κε κεγάιε αθξίβεηα θαη άλεζε. ε θάπνηα ζεκεία, ε ηζηνξία εκπινπηίζηεθε απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία παξελέβεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο 

ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Ζ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππνζηεξίρηεθε απφ ηε 

λεπηαγσγφ, ε νπνία πήξε θαη απηή ηνλ ξφιν ηεο αξθνχδαο. 
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Παηδαγσγηθή δηαδξνκή:  «Ο ρνξφο ηνπ θαπέινπ»  

θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο  

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο, λα αλαιακβάλνπλ 

εγεηηθφ ξφιν ή λα αθνινπζνχλ ηνπο άιινπο, λα κνηξάδνληαη ηνλ ρψξν, λα 

επηδεηθλχνπλ απηνπεπνίζεζε, λα ειέγρνπλ ην ζψκα ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ  

πνηθηιία ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ, λα αιιάδνπλ ηνλ ξπζκφ ζηελ θίλεζή 

ηνπο αλάινγα κε ηε κνπζηθή, λα εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε κίκεζε, 

λα αληαπνθξίλνληαη θηλεηηθά ζε νπηηθά εξεζίζκαηα    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή αλάπηπμε, Φπζηθή Αγσγή, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: θαπέιν, κνπζηθά θνκκάηηα 

Πεξηερφκελν: φιε ε νκάδα θάζεηαη ζε θχθιν θαη κε ηελ έλαξμε ηεο κνπζηθήο ν 

θαζέλαο βάδεη ζην θεθάιη ηνπ δηπιαλνχ ηνπ έλα θαπέιν. Μφιηο ζηακαηήζεη ε 

κνπζηθή, ην παηδί πνπ θνξάεη ην θαπέιν θαιείηαη λα θάλεη κία θίλεζε ε νπνία ζα 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί απφ φιε ηελ ππφινηπε νκάδα. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη 

κε ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν θηλείηαη ην θαπέιν επεξεάδεηαη 

απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο κνπζηθήο (Bean & Oldfield, 2006:125-126).    

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά εθηέιεζαλ πεξηζζφηεξν δπλακηθέο θηλήζεηο, φπσο θηλήζεηο 

ηδνχλην, πεδήκαηα, κηκήζεηο δψσλ, παξά απιέο θηλήζεηο. Πνιιέο θνξέο ζπλδχαζαλ 

ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο κε ηελ παξαγσγή ήρνπ, γηα παξάδεηγκα ν ήρνο κε ηε θσλή 

φηαλ κηκνχληαλ φηη νδεγνχλ έλα απηνθίλεην. Ζ θίλεζε ηνπ θαπέινπ πξνζαξκφδνληαλ 

ζηνλ ξπζκφ ηεο κνπζηθήο, κηαο θαη ππήξμε ελαιιαγή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ. ηηο 

ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά επέιεγαλ λα παίμνπλ κφλα ηνπο ηνλ «ρνξφ ηνπ 

θαπέινπ», κε κνπζηθή ηνπο ήρνπο ηε θσλήο ηνπο. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Γίλνκαη δσγξάθνο θαη δεκηνπξγψ»  

θνπφο: ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο, λα θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεηψδε 

επηρεηξεκαηνινγία, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία δηάθνξα πιηθά γηα λα 
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δεκηνπξγνχλ, λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ έξγσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη δηάθνξα 

αληηθείκελα κε πνιινχο ηξφπνπο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 45΄  

Τιηθά: ραξηφληα, ηέκπεξεο, ζθνπγγάξη, κπαηνλέηεο 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλνληαη ηα απαξαίηεηα 

πιηθά γηα λα εθθξαζηνχλ εηθαζηηθά. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ηνπ 

πνπαληηγηζκνχ θαη ε ηερληθή sponge θαη ηνπο παξνπζηάδνληαη αλάινγνη πίλαθεο 

δσγξαθηθήο. Ζ θάζε νκάδα, ζην ραξηφλη πνπ δηαζέηεη, απνθαζίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πίλαθα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Ζ αδξή ηνπο θηλεηηθφηεηα εμαζθείηαη κε ηηο κεγάιεο 

θηλήζεηο πνπ θάλνπλ κε ην ζθνπγγάξη, ελψ ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα κε ηηο κπαηνλέηεο, 

νη νπνίεο ηα βνεζάλε λα πξνζζέζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πίλαθα. 

Αμηνιφγεζε: έπεηηα απφ ζπλελλφεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ, ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πιηθά πνπ ηνπο δφζεθαλ, πξνέβεζαλ 

ζε κίμεηο ρξσκάησλ θαη παξήγαγαλ έλα αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

ήηαλ απεξίγξαπηε, αθνχ σο άιινη δσγξάθνη απνηχπσζαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηελ 

έκπλεπζή ηνπο. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ζ κνχκηα» 

θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα αιιάδνπλ κε πξνζπκία ξφινπο, λα θαηαλννχλ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, λα πξνζεγγίδνπλ ηηο κνπζηθέο άιισλ 

πνιηηηζκψλ, λα δηαρσξίδνπλ ηηο θηλήζεηο ζε κηθξέο θαη κεγάιεο αλάινγα κε ην κέξνο 

ηνπ ζψκαηνο πνπ θηλείηαη, λα αλαγλσξίδνπλ φηη νη άλζξσπνη δνχζαλ δηαθνξεηηθφηεξα 

θαη έθαλαλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζην παξειζφλ,        

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: έλα άζπξν παλί 

Πεξηερφκελν: αξρηθά, αλαθεξζήθακε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ Αηγππηίσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο κνχκηεο, νη νπνίεο ήηαλ γλσζηέο ζε αξθεηά παηδηά. Ζ 
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δξαζηεξηφηεηα μεθηλάεη κε κνπζηθή αλάινγε κε ην ζέκα. Έλα παηδί ζηέθεηαη φξζην, 

κε ηα ρέξηα θάησ, αθίλεην ελψ έλα δεχηεξν παηδί παίξλεη ην άζπξν παλί θαη ηπιίγεη 

ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κέρξη ηα πφδηα. Με ην ζχλζεκα ηεο 

λεπηαγσγνχ ην μεηπιίγεη αξγά-αξγά. ηε ζπλέρεηα, νη ξφινη ελαιιάζζνληαη 

(Υαξαιάκπνπο, 2003:34-35).  

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά ζπκκεηείραλ πξφζπκα ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

πξνζπάζεζαλ λα ηπιίμνπλ ηε κνχκηα φζν θαιπηέξα κπνξνχζαλ. Κάπνηα απφ απηά 

ρξεηάζηεθαλ ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ εηδηθά ζηελ αξρή, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξεσζεί ην παλί.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σα αλζξσπάθηα ηνπ Keith Haring» 

θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία, λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά παξαγισζζηθά ζηνηρεία γηα 

λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηνλ ιφγν ηνπο, λα γλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ νξηζκέλα 

είδε ηέρλεο, λα γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα γλσξίδνπλ ηηο 

θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα 

αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα, λα 

εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ,       

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: πίλαθεο δσγξαθηθήο ηνπ Keith Haring 

Πεξηερφκελν: παξαηεξνχκε πίλαθεο ηνπ γλσζηνχ δσγξάθνπ Keith Haring θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηχπσλε ηελ θίλεζε ζηηο αλζξψπηλεο θηγνχξεο. Σα παηδηά, 

αηνκηθά ή νκαδηθά, κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο θαη νη ππφινηπνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

πνηνλ πίλαθα έρνπλ επηιέμεη λα κηκεζνχλ.  

Αμηνιφγεζε: επηθξάηεζε ελζνπζηαζκφο θαη κε ζσζηή ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία 

θαηάθεξαλ λα απεηθνλίζνπλ ζσκαηηθά ηελ θίλεζε ησλ πηλάθσλ πνπ επέιεγαλ. 

Παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο ε κίκεζε ησλ θηλήζεσλ δελ ήηαλ αθξηβήο, ηα ππφινηπα 

παηδηά θαηάθεξλαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ πίλαθα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα αληηγξάςνπλ.   
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Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Φζηλνπσξηλφ θχιιν»  

 θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

 ηφρνη: λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα εμνηθεησζνχλ κε γεγνλφηα ηεο δσήο, 

λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, ησλ ζηνηρείσλ ηεο θίλεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο, λα 

επηδεηθλχνπλ απηνπεπνίζεζε φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε ππνδείμεηο θαη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ νκάδα, λα ειέγρνπλ ην 

ζψκα ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνηθηιία ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, κε 

επθνιία θαη αθξίβεηα, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα θαηά ηελ αιιαγή επηπέδσλ ζηνλ 

ρψξν, λα εθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά     

 Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, Φπζηθή 

Αγσγή, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

 Υξφλνο: 30΄ 

 Τιηθά: - 

 Πεξηερφκελν: κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «Σν θχιιν πνπ δελ ήζειε λα 

πέζεη» ηνπ Γηάλλε Πιαρνχξε ππνδπφκαζηε θαη εκείο ηα θζηλνπσξηλά θχιια. 

Κξεκφκαζηε απφ ην δέληξν, πέθηνπκε ζην έδαθνο, κεηαηξεπφκαζηε ζε ζηελφ ή πιαηχ 

θχιιν, παξαζπξφκαζηε απφ ηνλ δπλαηφ άλεκν ή απφ έλα αεξάθη, θ.ιπ. 

(Μαθξνπνχινπ & Βαξειάο, 2001:66).  

 Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επθνιία ζηηο ππνδείμεηο 

θαη ζηηο νδεγίεο. Μπφξεζαλ λα απνδψζνπλ κε ην ζψκα ηνπο ηηο θηλήζεηο ησλ θχιισλ 

θαη πξφζζεζαλ δηθέο ηνπο, απηνζρεδηάδνληαο.      

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν ζψκα καο κε πιαζηειίλε» 

θνπφο: λα αλαγλσξίδνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα αλαγλσξίδνπλ πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο αιιά θαη λα εληνπίδνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη λα ηηο ζέβνληαη, λα αθνινπζνχλ 

νδεγίεο, λα πεξηγξάθνπλ, λα εμεγνχλ, λα πιάζνπλ θαη λα κνξθνπνηνχλ ψζηε λα 

απνηππψλνπλ ηα εμσηεξηθά κέιε ηνπ ζψκαηνο, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα, λα δηαρσξίδνπλ ηηο θηλήζεηο ζε κηθξέο θαη κεγάιεο 

αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ θηλείηαη  
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Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο,  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: πιαζηειίλε 

Πεξηερφκελν: δίλνπκε ζε φια ηα παηδηά πιαζηειίλε θαη θαινχληαη λα θηηάμνπλ ην 

ζψκα ηνπο. 

Αμηνιφγεζε: ε ελαζρφιεζε κε ηελ πιαζηειίλε είλαη κία θνηλή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σα παηδηά 

έπιαζαλ ηελ πιαζηειίλε, δίλνληαο ηεο ηα θαηάιιεια ζρήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ κειψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, έθηηαρλαλ ζθαίξεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ην θεθάιη ή ηεηξάγσλα γηα ηελ θνηιηά. Γελ 

ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ππήξμε ζπλελλφεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ  θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο. Σα παηδηά 

θαηνλφκαδαλ ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ε παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνχ 

πεξηνξίζηεθε ζηελ επηζήκαλζε γηα ηε ζπκπιήξσζε κειψλ πνπ ηπρφλ μερλνχζαλ λα 

πξνζζέζνπλ. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ζ καξηνλέηα» 

θνπφο: λα αλαγλσξίδνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα 

αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα γλσξίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα επηλννχλ ηξφπνπο γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά αθνπζηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα, λα θηλνχληαη θαη 

λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, λα εθηεινχλ κε επηηπρία 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο 

θηλήζεηο ηνπο κε ερεηηθά εξεζίζκαηα    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: κνπζηθά φξγαλα (π.ρ. ηακπνπξίλν, θνπδνπλάθηα, καξάθεο) 

Πεξηερφκελν: ζπλδένπκε ηα ηξία κνπζηθά φξγαλα κε αλάινγεο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο. ην ρηχπεκα ηνπ ηακπνπξίλνπ θνπλάκε ηα ρέξηα, ζην ρηχπεκα ησλ 

θνπδνπληψλ θνπλάκε ην θεθάιη θαη ζην ρηχπεκα ηεο καξάθαο ηα πφδηα. Έλα παηδί 
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παξηζηάλεη ηε καξηνλέηα πνπ θηλείηαη αλάινγα κε ηα φξγαλα πνπ παίδνπλ ηξία παηδηά 

(Ράπηεο, 2015:26). 

Αμηνιφγεζε: αξρηθά, ε λεπηαγσγφο είρε ηνλ ξφιν ηεο καέζηξνπ, ε νπνία θαζφηαλ 

πίζσ απφ ηε καξηνλέηα θαη ζπληφληδε ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ ηα κνπζηθά φξγαλα. ηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά αλαιάκβαλαλ κφλα ηνπο πξσηνβνπιία γηα ην παίμηκν ησλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα δηαζθέδαζε ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κπεξδεχνληαλ νη θηλήζεηο ηνπο. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Οη κνπζηθέο καξηνλέηεο»  

 θνπφο: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο  

 ηφρνη: λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ζπγρξνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε ερεηηθά εξεζίζκαηα, λα γλσξίδνπλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο 

νδεγίεο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν    

 Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Φπζηθή Αγσγή, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο  

 Υξφλνο: 45΄ 

 Τιηθά: κνπζηθά φξγαλα 

 Πεξηερφκελν: θάζε παηδί παξηζηάλεη κία καξηνλέηα πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνπο 

ήρνπο ησλ νξγάλσλ πνπ παίδνπλ ηέζζεξα παηδηά. Οη θηλήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζην 

άθνπζκα ησλ νξγάλσλ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο.. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ αθνχγεηαη ην 

ηακπνπξίλν θάλνπλ δχν βήκαηα κπξνζηά, κε ην μπιφθσλν δχν βήκαηα πίζσ, κε ηε 

καξάθα θνπλάλε ην ρέξη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη κε ηελ μχζηξα πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη παίθηεο πνπ παίδνπλ ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθνί ψζηε λα κελ παίδνπλ ηαπηφρξνλα (Storms, 1996:56). 

 Αμηνιφγεζε: ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δηαζθέδαζε ηδηαίηεξα ηα παηδηά. 

Διάρηζηεο δπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ κέρξη λα εκπεδψζνπλ ηελ αληηζηνηρία ησλ 

θηλήζεσλ κε ην θάζε φξγαλν. 
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6.2.2 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο αληίιεςεο ηεο ακθηπιεπξηθόηεηαο 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Πξσηλφ μχπλεκα», θαζνδεγνχκελνο απηνζρεδηαζκφο 

θνπφο: λα αληηιεθζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα γλσξίδνπλ ηηο 

θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη 

λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ 

ρψξν, λα εθθξάδνληαη κε ην ζψκα ηνπο  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

     Πεξηερφκελν: ηα παηδηά εθηεινχλ θηλήζεηο κηκνχκελα ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο. «Ο 

Γηάλλεο ζήκεξα ην πξσί μχπλεζε θαθφθεθνο θαη ζπκσκέλνο. εθψλεηαη απφ ην 

θξεβάηη θαη:  

-Σεληψλεη ζην πιάη κία ην έλα θαη κία ην άιιν ρέξη 

-εθψλεη ην έλα ηνπ ρέξη ηνπ ςειά, ην θαηεβάδεη πίζσ απφ ην θεθάιη ηνπ, ην 

θξχβεη πίζσ ζηελ πιάηε ηνπ  (Δπαλάιεςε ηεο άζθεζεο θαη κε ην άιιν ρέξη) 

-Χηππάεη απαιά κε ην έλα ηνπ ρέξη ην έλα ηνπ κάγνπιν θαη κε ην άιιν ηνπ ρέξη ην 

άιιν κάγνπιν 

-Ξχλεη κε ην έλα ηνπ ρέξη ην έλα ηνπ απηί, θαη κε ην άιιν ρέξη ην άιιν απηί 

-Νηψζεη θνπξαζκέλνο θα θάζεηαη ζην πάησκα 

-εθψλεη ην έλα ηνπ πφδη ςειά θαη ην θαηεβάδεη θάησ (Δπαλάιεςε ηεο άζθεζεο 

θαη κε ην άιιν πφδη) 

-Γηπιψλεη ην έλα ηνπ πφδη θαη πηάλεη ην γφλαηφ ηνπ κε ην έλα ρέξη (Δπαλάιεςε ηεο 

άζθεζεο θαη κε ην άιιν πφδη θαη ρέξη) 

-Πηάλεη ηε κχηε ηνπ παπνπηζηνχ ηνπ κε ην έλα ρέξη θαη ηελ άιιε κε ην άιιν 

-πλερίδεη λα ληψζεη θαθφθεθνο 

- Ξαπιψλεη ζην πάησκα κε ηελησκέλα πφδηα 

-Κάλεη ην έλα ηνπ ρέξη καμηιάξη θαη αθνπκπάεη ην θεθάιη ηνπ πάλσ, δελ βνιεχεηαη, 

θάλεη ην άιιν ηνπ ρέξη καμηιάξη 

-Γπξίδεη απφ ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά 
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-Κιείλεη κε ην έλα ηνπ ρέξη ην έλα ηνπ κάηη θαη κεηά ην άιιν. 

-Έηζη κνηάδεη κε πεηξαηήο. Να έλα σξαίν παηρλίδη πνπ κπνξεί λα παίμεη γηα λα 

θηηάμεη ην θέθη ηνπ πξψηα φκσο πξέπεη λα ηαθηνπνηήζεη ην δσκάηηφ ηνπ» 

(Καξαθαζλάθε & Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008:57). 

Αμηνιφγεζε: θάπνηεο επαλαιήςεηο ησλ θηλήζεσλ κε ην αληίζεην κέινο ηνπ 

ζψκαηνο κπέξδεςαλ ηα παηδηά φζνλ αθνξά ηελ ελαιιαγή. Γεληθφηεξα, ζπκκεηείραλ 

επράξηζηα θαη πξφηεηλαλ θαη θάπνηεο θηλήζεηο πνπ ηα ίδηα εθηεινχλ ην πξσί, αθνχ 

μππλήζνπλ. Ο ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ πεξηνξίζηεθε ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη 

ζηελ εκςχρσζε ησλ παηδηψλ. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Αξάκ ζακ ζακ – ηα γφλαηα» 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο θαη λα αληηιακβάλνληαη 

ηελ έλλνηα ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα βειηηψλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ 

ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα 

ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο, λα εθθξάδνληαη κε ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ηε κίκεζε, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ 

θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, λα αληαπνθξίλνληαη θηλεηηθά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη 

ηε κίκεζε      

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: κνπζηθφ θνκκάηη 

Πεξηερφκελν: πξφθεηηαη γηα έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη-παηρλίδη απφ ην Μαξφθν 

ζε δηαζθεπή θαη απφδνζε ζηα ειιεληθά απφ ηνλ Νίθν Θενδσξίδε (Θενδσξίδεο, 

2017:44).  

Αμηνιφγεζε: αξρηθά, νη θηλήζεηο επηδεηθλχνληαλ απφ ηε λεπηαγσγφ. Κάπνηα απφ 

ηα παηδηά ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε 

ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δπίζεο, ν γξήγνξνο ξπζκφο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ κπέξδεπε θάπνηα απφ απηά κε απνηέιεζκα λα κελ εθηεινχλ ζηνλ ζσζηφ 

ρξφλν ηηο θηλήζεηο. Γεληθφηεξα, ηα παηδηά δηαζθέδαζαλ θαη ζπλεηξκηθά ζπκήζεθαλ ην 
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γλσζηφ ηξαγνχδη «Υφθη-Πφθη». Σα ίδηα δεηνχζαλ επαλεηιεκκέλα ηελ αθξφαζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Οη πεηξαηέο», θαζνδεγνχκελνο απηνζρεδηαζκφο 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ακθηπιεπξηθφηεηαο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα γλσξίδνπλ ηηο 

θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη 

λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ 

ρψξν, λα εθθξάδνληαη κε ην ζψκα ηνπο  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: ξάβδνη γπκλαζηηθήο, θαξεθιάθηα, κνπζηθφ θνκκάηη  

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ππνδχνληαη ηνπο πεηξαηέο θαη κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Παίξλνπλ φια ηα παηδηά απφ κία ξάβδν θαη 

θάζνληαη πάλσ ζε θαξεθιάθηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ θαξάβη. Ζ κνπζηθή 

(Pirates of the Caribbean) μεθηλάεη, φινη είλαη πνιχ ραξνχκελνη, ζέινπλ λα 

ηαμηδέςνπλ ζε κία βαζηά ζάιαζζα, λα δήζνπλ πνιιέο πεξηπέηεηεο θαη λα 

αλαθαιχςνπλ έλαλ ζεζαπξφ.  

-Κάλνπλ θνππί κε ην έλα ηνπο κφλν ρέξη απφ ηε κία πιεπξά θαη κεηά κε ην άιιν ρέξη 

απφ ηελ άιιε πιεπξά 

-Κάλνπλ θνππί θξαηψληαο ηε ξάβδν κε ηα δπν ηνπο ρέξηα απφ ηε κία θαη ηελ άιιε 

πιεπξά 

-Αιιάδνπλ ζέζε ζην θαξάβη ηνπο θνπβαιψληαο κε ην έλα ηνπο ρέξη ην θαξεθιάθη θαη 

κε ην άιιν ην θνππί 

-ηηο παχζεηο ηεο κνπζηθήο θάζνληαη ζην θαξάβη ηνπο (θαξεθιάθη) ζε δηάθνξεο 

ζηάζεηο πρ. κε ην έλα πφδη πάλσ ζην άιιν (ζηαπξνπφδη) αιιάδνληαο ηε ζέζε ησλ 

πνδηψλ γηα λα μεθνπξαζηνχλ, θξαηψληαο κε ην έλα ρέξη ην θνππί θαη κε ην άιιν ην 

κάγνπιφ ηνπο ζθέθηνληαη πνηα πνξεία ζα αθνινπζήζνπλ θ.ιπ. 

-Βιέπνπλ κε ην θηάιη ηνπο (ρέξη) κε ην έλα κάηη θαη κεηά κε ην άιιν. ηελ αξρή κε ηα 

δπν ηνπο ρέξηα θαη κεηά κε ην έλα θαη ην άιιν ρέξη (δεμί ρέξη –δεμί κάηη θ.ιπ.) 
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-Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ έλα ζεζαπξφ (πρ. πιηθά απφ ην βαγνλέην γπκλαζηηθήο ή 

παηρλίδηα απφ ην νηθνδνκηθφ πιηθφ) θαη ηνλ θνπβαινχλ ζην θαξάβη ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιάμ ηα ρέξηα ηνπο θαη ηα πφδηα ηνπο (Καξαθαζλάθε & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008:56-57). 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά κπήθαλ ζηνλ ξφιν ηνπ πεηξαηή θαη θαηά ηελ αθήγεζε 

εθθξάδαλε ιεθηηθά ηηο ηδέεο ηνπο, γηα παξάδεηγκα φηαλ θάλαλε θνππί θσλάδαλε 

«πξφζσ νινηαρψο» θαη «ζα θαηαθηήζσ ηηο ζάιαζζεο», αιιά θαη θηλεηηθά, 

πξνζζέηνληαο θαηλνχξγηα ζηνηρεία ζηελ αθήγεζε. Άθελαλ ην θνππί θαη ηεληψλνληαλ 

γηα λα μεπηαζηνχλ κία απφ ηε κία πιεπξά, κία απφ ηελ άιιε, θαηεβαίλνπλ απφ ην 

πινίν θαη παλεγπξίδνπλ ρνξνπεδψληαο κία ζην έλα πφδη θαη κεηά ζην άιιν, 

ραηξεηηνχληαη κεηαμχ ηνπο πξψηα κε ην δεμί ρέξη θαη κεηά κε ην αξηζηεξφ, θ.α.. Ζ 

λεπηαγσγφο ελζάξξπλε ηα παηδηά ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπο, πξνζπαζψληαο 

ηαπηφρξνλα λα ζπληνλίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη λα δηαρσξίζεη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ζψκαηνο. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ο θαζξέθηεο» 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα αλαγλσξίδνπλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε κίκεζε, λα 

δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο 

άιινπο, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ 

ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα εθηεινχλ κε 

επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, λα ηξνπνπνηνχλ 

κία θίλεζε αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

 Πεξηερφκελν: δχν παηδηά θάζνληαη ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν. Σν έλα απφ απηά 

έρεη ην ξφιν ηνπ θαζξέθηε θαη πξέπεη λα απνδψζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ άιινπ παηδηνχ 

φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα. Πξνζέρνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φπσο ν θαζξέθηεο, δειαδή, 

φηαλ ην έλα παηδί θνπλά ην δεμί ηνπ ρέξη, ν θαζξέθηεο θνπλά ην αξηζηεξφ. Δπίζεο, νη 
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αιιαγέο αλάκεζα ζηηο θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθξηηέο, ψζηε λα πξνιαβαίλεη ν 

θαζξέθηεο λα παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο (Ρέηζηνπ, 2011:80). 

Αμηνιφγεζε: ε δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε κε απιέο θηλήζεηο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

έγηλαλ πην πνιχπινθεο. Αξρηθά, παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν παηδηά θαη ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηεο 

λεπηαγσγνχ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο αθξηβψο πξέπεη λα θηλνχληαη.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Πνην ρεξάθη πξνηηκψ, ην δεμί ή ην αξηζηεξφ;»  

θνπφο: λα δηαρσξίδνπλ ηε δεμηά απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

ηφρνη: λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

παξαγσγήο ήρνπ κε ην ζψκα ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε νπηηθά 

εξεζίζκαηα  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: καληήιη, δηαθξηηηθφ ζην ρέξη 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ κία νκάδα θνξάεη έλα 

δηαθξηηηθφ ζην δεμί ηεο ρέξη θαη ε άιιε έλα δηαθξηηηθφ ζην αξηζηεξφ ηεο ρέξη. Οη δχν 

νκάδεο ρηππνχλ παιακάθηα φζν ην καληήιη θπκαηίδεη ζηνλ αέξα. Δάλ πηάζνπκε ην 

καληήιη κε ην δεμί ρέξη, ε νκάδα πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ζην δεμί ηεο ρέξη παχεη λα 

ρηππάεη παιακάθηα. ηελ πεξίπησζε πνπ πηάζνπκε ην καληήιη κε ην αξηζηεξφ ρέξη, 

ζηακαηάεη ε νκάδα πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ζην αξηζηεξφ ηεο ρέξη. Αλ ην πηάζνπκε 

θαη κε ηα δχν ρέξηα ζηακαηνχλ θαη νη δχν νκάδεο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο αιιάδνπλ 

(Μαηζαίνπ, 1996:26). 

Αμηνιφγεζε: κία δξαζηεξηφηεηα πνπ δπζθφιεςε αξθεηά ηα παηδηά σο πξνο ην πφηε 

έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ λα ρηππάλε παιακάθηα θαη ε παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνχ 

ήηαλ ζπλερήο, σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αξηζηεξνχ κε ην δεμί. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν ζψκα κνπ γίλεηαη γξακκή» 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία δηαθνξεηηθά πιηθά γηα λα δεκηνπξγνχλ, λα 
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αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ θαη λα απνδίδνπλ θίλεζε κε απηέο, λα 

γλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ νξηζκέλα είδε ηέρλεο, λα γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ 

δσγξάθσλ, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ 

ηνπ ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο ζηνλ ρψξν, λα 

εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ,    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: πίλαθεο ηνπ Jackson Pollock, θαιακάθηα, ραξηηά, λεξνκπνγηέο 

Πεξηερφκελν: αλαθεξφκαζηε ζηνλ δσγξάθν Jackson Pollock θαη ηελ ηδηαίηεξε 

ηερληθή «ληξίπηλγθ» κε ηελ νπνία δσγξάθηδε ηνπο πίλαθέο ηνπ. ηεθφκαζηε ζηνλ 

πίλαθα «Number 8», επηιέγνπκε κία γξακκή, ηελ αθνινπζνχκε κε ην δάρηπιν, κε ηα 

κάηηα, κε ηε δεμηά ή ηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ ζψκαηφο καο. Δκπλεφκαζηε απφ ηελ 

ηερλνηξνπία κε ηελ νπνία δσγξάθηδε ν Pollock θαη δεκηνπξγνχκε ηνπο δηθνχο καο 

πίλαθεο δσγξαθηθήο θπζψληαο κε ην θαιακάθη ζην ραξηί ζηαγφλεο κπνγηάο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πφηε ην δεμί ρέξη θαη πφηε ην αξηζηεξφ ρέξη (Μνζρνβάθε & 

Καξαγγειίδνπ, 2014:11). 

Αμηνιφγεζε: ε αλαπαξάζηαζε ησλ γξακκψλ κε ην ζψκα απνηέιεζε ην πην 

δχζθνιν θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα παηδηά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πίλαθαο κε ηελ παξνπζία ιηγφηεξσλ γξακκψλ. Χζηφζν, ε 

παξαγσγή εηθαζηηθψλ έξγσλ, κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δεκηνπξγίαο, δηαζθέδαζε ηα 

παηδηά θαη ηνπο πξνθάιεζε ηθαλνπνίεζε.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Νηηλ ή ληαλ» 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα δηαθξίλνπλ ηε δεμηά απφ ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο,  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

Πεξηερφκελν: αθνχ έρνπκε θαζίζεη ζε θχθιν, ε λεπηαγσγφο εμεγεί φηη έλαο ήρνο 

ζα θπθινθνξήζεη κέζα ζε απηφλ ηνλ θχθιν. ηαλ αθνχγεηαη ε ιέμε "ληηλ" ν ήρνο ζα 

πεγαίλεη πξνο ηα αξηζηεξά, ελψ ζηε ιέμε "ληαλ" ζα πεγαίλεη πξνο ηα δεμηά. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα κε ηηο ιέμεηο "ληηλ" θαη "ληαλ"  λα ρηππνχλ ην 

αξηζηεξφ ή ην δεμί ηνπο γφλαην πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήρνπ 

(Bean & Oldfield, 2006:65-66). 

Αμηνιφγεζε: κε ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάπνηα απφ ηα παηδηά κπέξδεπαλ 

ηνπο ήρνπο θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην αξηζηεξφ ή ην δεμί. ε απηφ ην ζεκείν 

ρξεηάζηεθε θαη ε παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνχ πξνθεηκέλνπ λα ππελζπκίδεη πνηνο ήρνο 

αληηζηνηρεί ζε πνηα θαηεχζπλζε. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Γεμί-αξηζηεξφ» 

θνπφο: λα αλαγλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο δεμί-αξηζηεξφ 

ηφρνη: λα αλαγλσξίδνπλ πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, λα πεηξακαηίδνληαη κε 

δηάθνξα πιηθά, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, λα αληηζηνηρίδνπλ ην αξηζηεξφ 

θαη ην δεμί ρέξη κε ην ζσζηφ γάληη, λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: ραξηφληα, ςαιίδηα, ηέκπεξεο, κνπζηθφ θνκκάηη 

Πεξηερφκελν: ζρεδηάδνπκε θαη θφβνπκε δχν γάληηα, έλα γηα ην αξηζηεξφ ρέξη θαη 

έλα γηα ην δεμί. ζν ε κνπζηθή αθνχγεηαη ηα παηδηά θηλνχληαη ζηνλ ρψξν αλάινγα κε 

ην παξάγγεικα ηεο λεπηαγσγνχ κε θνπηζφ, πφηε ζην δεμί πφδη θαη πφηε ζην αξηζηεξφ. 

ηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή αθήλνπλ ην απνηχπσκα ηνπ ρεξηνχ ηνπο ζην ζσζηφ 

γάληη.    

Αμηνιφγεζε: θάπνηα παηδηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηνλ ρψξν, κπέξδεπαλ 

ην δεμί πφδη κε ην αξηζηεξφ θαη δέρνληαλ ηηο δηνξζψζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ 

αληηζηνίρεζε ηνπ ρεξηνχ ζην αληίζηνηρν γάληη απνδείρηεθε πην εχθνιε δηαδηθαζία.   

  

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Μηζφ δεμί-κηζφ αξηζηεξφ» 

θνπφο: λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ γξαθή θαη λα καζαίλνπλ ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε 

γξαθή, λα πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα πιηθά θαη ρξψκαηα     
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Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: ραξηηά Α4, εξγαιεία δσγξαθηθήο (καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο) 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλα ραξηί δηπισκέλν ζηε κέζε. 

Εσγξαθίδνπλ φ,ηη απνθαζίζνπλ απφ ηε κία πιεπξά ηνπ ραξηηνχ κε ην δεμί ηνπο ρέξη. 

Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηε δσγξαθηά ηνπο, γπξίδνπλ ζηελ άιιε κηζή πιεπξά ηνπ 

ραξηηνχ θαη κε ην αξηζηεξφ ρέξη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηελ ίδηα δσγξαθηά. 

Αμηνιφγεζε: παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηψλ κε ην κε θπξίαξρν ρέξη, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιαβή, κε ηε κε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ραξηηνχ, αιιά θαη κε ηε ιάζνο ζηάζε ηνπ ζψκαηνο πνπ δελ 

δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία. Ζ πξνζπάζεηα, φκσο, ησλ παηδηψλ ήηαλ αμηφινγε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηθαλνπνηεηηθά.   

 

6.2.3 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ ρώξν 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «αλ ην ςάξη θνιπκπψ» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα αληέρνπλ ηελ απνηπρία, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο θαη νδεγίεο, λα 

κνηξάδνληαη ηνλ ρψξν κε ηνπο άιινπο, λα αληηδξνχλ θαηάιιεια ζην αθνπζηηθφ 

εξέζηζκα, λα ειέγρνπλ ην ζψκα ηνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πνηθηιία ησλ 

θηλήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ, λα θαηαλννχλ απιέο ρσξηθέο ζρέζεηο (κέζα-έμσ), 

λα εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε κίκεζε  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Φπζηθή Αγσγή, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: έλα κπιε χθαζκα πνπ ζπκβνιίδεη ηε ιίκλε 

Πεξηερφκελν: αθνχγνληαο ηνλ ήρν ηνπ λεξνχ, ηα παηδηά ππνδχνληαη ηα ςάξηα πνπ 

θνιπκπάλε κέζα ζε κία ιίκλε. Με ην ζχλζεκα ηεο λεπηαγσγνχ «Έμσ απφ ην λεξφ», 

ηα παηδηά πεδάλε έμσ, ζηελ φρζε. Με ην ζχλζεκα «κέζα ζην λεξφ», ηα παηδηά πεδάλε 

κέζα ζηε ιίκλε θαη παξηζηάλνπλ πσο θνιπκπάλε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα 

παηδηά κπεξδεπηεί θαη δελ εθηειέζεη ζσζηά ην εθάζηνηε παξάγγεικα, «παγψλεη» θαη 

γίλεηαη βφηζαιν ζηε ιίκλε (Κνπξεηδήο, 1991:118). 
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Αμηνιφγεζε: ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε δπζθνιία 

θαη θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κέρξη ην ηέινο. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ 

παηδηψλ νμχλνληαλ κε ηηο γξήγνξεο ελαιιαγέο ηνπ παξαγγέικαηνο. Ο ξφινο ηεο 

λεπηαγσγνχ πεξηνξίζηεθε ζην λα δίλεη ηα ζπλζήκαηα θαη λα εκςπρψλεη ηελ νκάδα.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Δθεκεξίδεο» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα εληνπίδνπλ ζέζεηο ζηνλ ρψξν, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ 

ρψξν, λα εθηεινχλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ηξεμίκαηνο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Μαζεκαηηθά, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: θχιια απφ εθεκεξίδεο, κνπζηθφ θνκκάηη 

Πεξηερφκελν: ζην πάησκα είλαη ηνπνζεηεκέλα θχιια απφ εθεκεξίδεο, 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. Με ην άθνπζκα κνπζηθήο, π.ρ «Booty 

Swing», ηα παηδηά ηξέρνπλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο θάζε 

παηδί πξέπεη λα ζηαζεί πάλσ ζε έλα θχιιν εθεκεξίδαο. ηαλ ζπλερίζεη λα αθνχγεηαη 

ε κνπζηθή, ηα παηδηά μαλαηξέρνπλ. ην επφκελν, φκσο, ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο ην 

θάζε παηδί δελ κπνξεί λα ζηαζεί πάλσ ζην ίδην θχιιν εθεκεξίδαο (Ράπηεο, 

2015:136). ε δεχηεξν ρξφλν, αθαηξνχκε ζηαδηαθά ηα θχιια εθεκεξίδαο έσο φηνπ ηα 

παηδηά λα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα εθεκεξίδα.   

Αμηνιφγεζε: κε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

θηλεζνχλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. Κάπνηα απφ απηά, ζην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο 

πξνζπαζνχζαλ λα ζπκεζνχλ ζε πνην θχιιν εθεκεξίδαο είραλ ζηαζεί πξνεγνπκέλσο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ην επηιέμνπλ μαλά. ηελ παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάπνηα 

παηδηά ζπλελλννχληαλ κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζνχλ ζην ίδην θχιιν 

εθεκεξίδαο. Γεληθά, δελ παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ θαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ ήηαλ απιά ππνζηεξηθηηθφο.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν δάζνο» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, λα αθήλνπλ ρψξν 

γηα ηνπο άιινπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηήλ, λα αιιάδνπλ 
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κε πξνζπκία ξφινπο, λα δηεπξχλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα 

θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, λα 

αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα, λα 

ηξνπνπνηνχλ κία θίλεζε αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: κνπζηθά θνκκάηηα 

Πεξηερφκελν: ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ηα κηζά παηδηά ππνδχνληαη ηα δέληξα κε ηα 

ρέξηα απισκέλα θαη αθίλεηα. Σα ππφινηπα παηδηά, ζην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο, π.ρ. 

«Saint-Saens: Carnival of the Animals, Finale», ηξέρνπλ αλάκεζά ηνπο, ρσξίο λα 

αθνπκπήζνπλ ηα δέληξα. ηελ ελαιιαγή ηνπ ήρνπ, π.ρ. ήρνο αέξα, ηα δέληξα θηλνχλ 

ηα θιαδηά ηνπο, νπφηε αθνπκπνχλ πην εχθνια ηα παηδηά πνπ ηξέρνπλ γχξσ ηνπο. ηαλ 

έλα παηδί-δέληξν αθνπκπήζεη θάπνην απφ ηα παηδηά πνπ ηξέρνπλ ειεχζεξα, ηφηε 

αιιάδνπλ ξφινπο θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη (Ράπηεο, 2015:136).  

Αμηνιφγεζε: ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

πξνζπαζνχζαλ λα ειηρζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ηα αθνπκπήζνπλ ηα παηδηά πνπ 

παξίζηαλαλ ηα δέληξα. Κάπνηα παηδηά δελ δέρηεθαλ εχθνια ηελ αιιαγή ξφισλ κεηά 

ην αθνχκπεκα απφ ηα παηδηά πνπ ππνδχνληαλ ηα δέληξα θαη ζηελ αιιαγή θαηέβαιιαλ 

ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα, κέζσ ηεο θίλεζήο ηνπο, λα αθνπκπήζνπλ θάπνην απφ απηά 

πνπ έηξερε ειεχζεξν. Σα ρσξηθά φξηα πνπ είραλ ηεζεί ηεξήζεθαλ θαη ε λεπηαγσγφο 

ρξεηάζηεθε λα παξέκβεη πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαίλεη ηηο αιιαγέο αλάκεζα ζηνπο 

ξφινπο.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν θαξάβη» 

θνπφο: λα δηεξεπλνχλ ηνλ ρψξν θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη, λα αληηιακβάλνληαη 

ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρψξν 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα αιιάδνπλ κε πξνζπκία ξφινπο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, λα αθήλνπλ ρψξν γηα ηνπο άιινπο θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηήλ, λα γλσξίδνπλ θαη λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο 

νδεγίεο, λα ηξνπνπνηνχλ κία θίλεζε σο πξνο ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή, Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε 

Υξφλνο: 45΄ 

Τιηθά: θξνπζηά φξγαλα (ληέθη, καξάθεο, θνπδνπλάθη) 

Πεξηερφκελν: έλα παηδί πνπ έρεη ηα κάηηα ηνπ δεκέλα παξηζηάλεη ην θαξάβη. 3-4 

παηδηά είλαη ζθφξπηα ζηνλ ρψξν, καθξηά ην έλα απφ ην άιιν θαη θξαηάλε απφ έλα 

θξνπζηφ φξγαλν. Δίλαη νη κεγάινη βξάρνη ζηε ζάιαζζα πνπ έρνπλ πάλσ ηνλ θάξν. Ο 

δηθφο καο θάξνο δελ έρεη θσο αιιά ήρν. Σν θαξάβη θεχγεη απφ ην ιηκάλη θαη πάεη ζ΄ 

έλα άιιν, λα παξαιάβεη επηβάηεο (5-6 παηδηά, αλάινγα πφζα παηδηά έρνπκε), πνπ 

πεξηκέλνπλ κε ηηο απνζθεπέο ηνπο (δηάθνξα αληηθείκελα). Μεηά ζα πξέπεη λα πάεη ζε 

άιιν ιηκάλη, πνπ είλαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπ. Σα παηδηά παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

ηαλ ε λεπηαγσγφο θηππά απαιά κε ην ηχκπαλν, νδεγεί ην θαξάβη, δει ην παηδί κε ηα 

δεκέλα κάηηα, ην νπνίν πξνρσξεί πνιχ-πνιχ αξγά. ηαλ ην θαξάβη πέθηεη πάλσ ζην 

βξάρν, ηφηε ην παηδί-βξάρνο ρηππά ην θξνπζηφ φξγαλν ψζηε ην θαξάβη λα αιιάμεη 

θαηεχζπλζε θαη λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε. Σν παηδί-θαξάβη αιιάδεη θαηεχζπλζε. 

ηαλ ζηακαηήζεη ην θξνπζηφ, ε λεπηαγσγφο ρηππά απαιά ην θακπαλάθη.. Σν θαξάβη 

θηάλεη ζην πξψην ιηκάλη. Οη επηβάηεο επηβηβάδνληαη, δει ζηέθνπλ πίζσ απφ ην παηδί 

κε ηα δεκέλα κάηηα θαη ζπλερίδνπλ γηα ην ηειηθφ ιηκάλη, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία (Υαξαιάκπνπο, 2001:100-103).   

Αμηνιφγεζε: ν ξφινο ηνπ θαξαβηνχ, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ν βαζηθφο ξφινο, 

απνηέιεζε αληηθείκελν δηακάρεο γηα θάπνηα απφ ηα παηδηά. Ζ ελαιιαγή, φκσο, ησλ 

ξφισλ θαηάθεξε λα επηιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. ε πξψηε θάζε νη «θάξνη» 

ρηππνχζαλ φινη ηα κνπζηθά ηνπο φξγαλα ζε επηθείκελε ζχγθξνπζε ηνπ θαξαβηνχ. Ο 

ηξφπνο πνπ έπξεπε λα αληηδξνχλ, έγηλε θαηαλνεηφο θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη «επηβάηεο» πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ φιε 

δηαδηθαζία κε ην ζψκα ηνπο ή παξάγνληαο ήρνπο γηα ηελ πξφζθξνπζε ηελ θαξαβηνχ. 

Γεληθφηεξα, ηα παηδηά κπφξεζαλ λα θηλεζνχλ ζηνλ ρψξν θαη λα αιιάδνπλ 

θαηεχζπλζε αλάινγα κε ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα πνπ δερφληνπζαλ. Μεηά ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θάπνηα απφ ηα παηδηά δσγξάθηδαλ θάξνπο θαη πινία ζηε ζάιαζζα.  
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Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ 

ρψξν ζε ζέζε-κεηαθίλεζε, λα δηεξεπλνχλ ηνλ ρψξν θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ζρέζε κε ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο, λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην 

εδψ θαη ζην εθεί, λα ηξνπνπνηνχλ κία θίλεζε αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο,    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα 

Πεξηερφκελν: έλα παηδί βγαίλεη απφ ηελ ηάμε, ελψ ηα ππφινηπα θξχβνπλ έλα 

αληηθείκελν ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηάμεο. ια ηα παηδηά θξαηνχλ απφ έλα θξνπζηφ 

φξγαλν, εθηφο ηνπ παηδηνχ πνπ βγήθε απφ ηελ ηάμε. Σν παηδί πνπ είρε βγεη εθηφο 

ηάμεο, θαιείηαη λα βξεη ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξφ. Σα ππφινηπα ηνλ θαηεπζχλνπλ κε ηνλ 

εμήο ηνλ ηξφπν: μεθηλνχλ λα ρηππάλε ηα φξγαλα καιαθά φζν ην παηδί είλαη καθξηά 

απφ ηνλ ζεζαπξφ, ελψ φηαλ πιεζηάδεη πξνο ην κέξνο πνπ είλαη θξπκκέλνο ν 

ζεζαπξφο βαζκηαία απμάλνπλ ηελ έληαζε πνπ θξνχνπλ ηα φξγαλα (Ρέηζηνπ, 

2011:111).   

Αμηνιφγεζε: ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 

θαηαιπηηθφο. Βνεζνχζε ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηελ έληαζε κε ηελ 

νπνία έπξεπε λα παίμνπλ ην κνπζηθφ ηνπο φξγαλν θαη θαζνδεγνχζε σο πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε ην παηδί πνπ έςαρλε ηνλ ζεζαπξφ. Γεληθά, ήηαλ κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δπζθφιεςε αξθεηά απφ ηα παηδηά.    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν δσκάηην ζηελ Αξι: Van Gogh» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα θαηαλννχλ θαη λα εθηεινχλ 

πξνθνξηθέο εληνιέο θαη νδεγίεο, λα επηιέγνπλ ην ιεμηιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ πεδίν ζπδήηεζεο, λα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηε δσγξαθηθή θαη λα καζαίλνπλ ηελ νξζή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, λα εληνπίδνπλ θαη λα 

πεξηγξάθνπλ ζέζεηο ζηνλ ρψξν, λα θαηαλννχλ ρσξηθέο έλλνηεο κέζα, έμσ, θάησ, 
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πάλσ θ.α., λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία δηαθνξεηηθά πιηθά γηα λα δεκηνπξγνχλ, λα 

αλαγλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: αληίγξαθν ηνπ πίλαθα, πνηθηιία πιηθψλ δσγξαθηθήο (μπινκπνγηέο, 

καξθαδφξνπο, θ.ιπ.) 

Πεξηερφκελν: παξαηεξνχκε θαη αλαπηχζζνπκε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνλ γλσζηφ 

πίλαθα ηνπ Van Gogh «Σν δσκάηην». Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά αληίγξαθά ηνπ θαη 

γίλνληαη ηα ίδηα δσγξάθνη, ζπκπιεξψλνληαο δηάθνξα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα αλάινγα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη. Γηα παξάδεηγκα:   

-Εσγξαθίζηε έλαλ άλζξσπν λα θνηκάηαη πάλσ ζην θξεβάηη. 

-Εσγξαθίζηε φηη δψν ζέιεηε θάησ απφ ην ηξαπέδη. 

-Εσγξαθίζηε έλαλ πίλαθα ζηνλ ηνίρν, δεμηά απφ ηελ πεηζέηα. 

-Εσγξαθίζηε έλα δεπγάξη παπνχηζηα κπξνζηά απφ ην θξεβάηη. 

-Εσγξαθίζηε έλα βάδν κε ινπινχδηα πάλσ ζην ηξαπέδη.  

-Εσγξαθίζηε κία ιάκπα αλάκεζα απφ ηνπο δχν πίλαθεο.                                                                                     

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ ηδέα ηνπ λα γίλνπλ ηα ίδηα 

δσγξάθνη θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ Van Gogh λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθά ηνπ. 

Δπέιεγαλ ηα θαηάιιεια ρξψκαηα θαη απνηχπσλαλ ζην ραξηί ην ζηνηρείν πνπ ηνπο 

δεηνχληαλ, ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ελψ θάπνηα απφ απηά δεηνχζαλ πην ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο. Σέινο, ηνπο δεηήζεθε λα πξνηείλνπλ θαη ηα ίδηα αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πίλαθα ζηελ αλάινγε ζέζε. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Δηθαζηηθά παδι» 

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δνκή θεηκέλσλ 

πνπ δίλνπλ νδεγίεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, λα εληνπίδνπλ 

θαη λα πεξηγξάθνπλ ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο ζηνλ ρψξν, λα γλσξίδνπλ έξγα 

κεγάισλ δσγξάθσλ, λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζεκεία ηνπ ρψξνπ  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 
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Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: πίλαθεο δσγξαθηθήο, θνκκάηηα παδι ησλ πηλάθσλ, γξίθνη 

Πεξηερφκελν: αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο πνπ καο δίλνληαη κέζσ γξίθσλ θαη 

θηλνχκαζηε ζηνλ ρψξν. Αθνχ βξνχκε ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ηα ζπλζέηνπκε θαη 

ζρεκαηίδνπκε γλσζηνχο πίλαθεο δσγξαθηθήο.   

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη ιχλνληαο ηνπο γξίθνπο, 

θηλνχληαλ ζηνλ ρψξν θαη έβξηζθαλ ηα θνκκάηηα ηνπ παδι. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζπαζνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ πνηνπ πίλαθα δσγξαθηθήο είραλ ηα θνκκάηηα θαη λα 

ηνλ ζπλζέζνπλ. Με ζπλεξγαζία θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ πεξηνξίζηεθε ζηελ εθθψλεζε ησλ γξίθσλ. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Δζχ πεξηγξάθεηο, εγψ δσγξαθίδσ» 

θνπφο: λα κπνξνχλ, αθνινπζψληαο βαζηθέο νδεγίεο, λα απνηππψλνπλ ζε 

θαηάιιεια ζεκεία ζην ραξηί φηη ηνπο ππνδεηθλχεηαη, θαηαλνψληαο ρσξηθέο έλλνηεο 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηαλννχλ ρσξηθέο ζρέζεηο, λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ ζρήκαηα, λα εληνπίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ζέζεηο 

θαη δηεπζχλζεηο κε εθθξάζεηο ηχπνπ «κπξνο- πίζσ», «πάλσ- θάησ», «αξηζηεξά- 

δεμηά», λα δίλνπλ νδεγίεο («κπξνο- πίζσ», «δεμηά- αξηζηεξά») ζε ζπκκαζεηέο ηνπο, 

λα εκπιέθνληαη ζε απινχο δηαιφγνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, λα δηαηππψλνπλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γηα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ θαηαλννχλ, ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ε επηθνηλσλία, λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά παξαγισζζηθά ζηνηρεία γηα 

λα νξγαλψζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ θαη λα 

απνδίδνπλ θίλεζε, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ρξψκαηα, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα, λα αλαγλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Μαζεκαηηθά, 

Γιψζζα, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο  

Υξφλνο: 45΄ 

Τιηθά: πίλαθεο δσγξαθηθήο, ραξηηά δηαθφξσλ κεγεζψλ, δηάθνξα πιηθά θαη 

ρξψκαηα (π.ρ. καξθαδφξνη θαη θεξνκπνγηέο) 

Πεξηερφκελν: γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο 

δσγξαθηθήο ζηνπο νπνίνπο απνηππψλνληαη ιίγα θαη φρη πνιχπινθα ζηνηρεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γλσξίζακε ηνλ δσγξάθν Joan Miro κέζα απφ ηνπο πίλαθεο «Μπιε II», 

«Μπιε III», «Γπλαίθα κπξνζηά απφ ηνλ ήιην» θαη «Κφθθηλνο ήιηνο». Έλα παηδί 
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θιήζεθε λα πεξηγξάςεη φ,ηη βιέπεη ζηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο ζην ζεκείν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν θαη ηη ρξψκα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν δσγξάθνο. Σν δεχηεξν παηδί, 

έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ κία πνηθηιία πιηθψλ, πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ζην ραξηί 

φζα ηνπ πεξηγξάθνληαη. Οη ξφινη, ζηε ζπλέρεηα, ελαιιάζζνληαη (Μνζρνβάθε & 

Καξαγγειίδνπ, 2014:8). 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά επέιεμαλ ηνλ πίλαθα πνπ ήζειαλ λα πεξηγξάςνπλ. 

Πξνζπάζεζαλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ιεμηιφγην, λα γίλεη αληηιεπηή ε ζέζε 

ηνπ ζηνηρείνπ πνπ έπξεπε λα δσγξαθηζηεί, ην ζρήκα ηνπ θαη ην ρξψκα ηνπ. Σα 

ππφινηπα παηδηά πνπ θαζφληνπζαλ απέλαληί ηνπο θαηέβαιιαλ θάζε πξνζπάζεηα λα 

απνηππψζνπλ ζην ζσζηφ ζεκείν, κε ην ζσζηφ ζρήκα θαη ρξψκα φ,ηη ηνπο 

πεξηγξάθνληαλ. Κάπνηεο θνξέο δεηνχληαλ επηπιένλ εμεγήζεηο (γηα ηα κεγέζε, γηα ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα, γηα ην αλ ζα ην ηνπνζεηήζνπλ δεμηά ή 

αξηζηεξά, θ.α.) θαη ε πεξηγξαθή γίλνληαλ, πιένλ, θαη κε ηε ρξήζε παξαγισζζηθψλ 

κέζσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά παξαηεξνχζαλ ηνλ απζεληηθφ 

πίλαθα θαη ηνλ πίλαθα πνπ αληηγξάςαλε, πξνζπαζψληαο λα βξνχλε ηηο δηαθνξέο. ηελ 

ειεχζεξε δσγξαθηθή πξνζπαζνχζαλ λα αληηγξάςνπλ ζσζηά ηνλ πίλαθα πνπ 

επηιέγαλε είηε βιέπνληάο ηνλ είηε κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ελφο άιινπ παηδηνχ.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Καζνδεγνχκελνη απφ ηα φξγαλα»  

θνπφο: λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, λα αιιάδνπλ θαηεχζπλζε θίλεζεο κεηά απφ 

έλα εξέζηζκα, λα γλσξίδνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα 

δίλνπλ εληνιέο ζε ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα θηλεζνχλ ζε αληίζηνηρα πεξηβάιινληα, λα 

αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην εδψ θαη εθεί, ζην θνληηλφ θαη καθξηλφ 

ζεκείν ηνπ ρψξνπ   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Φπζηθή Αγσγή, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Μαζεκαηηθά  

Υξφλνο: 45΄ 

Τιηθά: κνπζηθά φξγαλα, καληήιη 

Πεξηερφκελν: έλα παηδί κε δεκέλα κάηηα αθνινπζεί ην ρηχπεκα ησλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, κε ζηφρν λα θηάζεη ζε έλα άιιν παηδί πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην ζεκείν ζηνλ 

ρψξν. Με ην άθνπζκα ηνπ ηξίγσλνπ θηλείηαη αξηζηεξά, ηνπ ηακπνπξίλνπ δεμηά, κε ηηο 
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καξάθεο κπξνζηά θαη κε ηα θνπδνπλάθηα πίζσ. Σα παηδηά πνπ παίδνπλ ηα ηέζζεξα 

κνπζηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ηελ απφζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί 

απφ ηνλ παίθηε πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην ζσζηφ ζεκείν (Storms, 1996:62). 

Αμηνιφγεζε: ζε κία πξψηε πξνζέγγηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θιήζεθαλ 

λα εμαζθεζνχλ ζηηο θηλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κνπζηθά φξγαλα κε ηα κάηηα 

αλνηρηά, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Γπζθνιίεο πξνέθπςαλ γηα θάπνηα παηδηά 

θπξίσο κε ηηο έλλνηεο δεμί θαη αξηζηεξφ.     

 

6.2.4 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο  θαηαλόεζεο ηνπ ξπζκνύ 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σα πνπιηά» 

θνπφο: λα αληηιακβάλνληαη ηηο ελαιιαγέο θαη ηηο παχζεηο (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα αθνινπζνχλ νδεγίεο, λα 

δηεπξχλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο 

άιινπο, λα αληηιακβάλνληαη ηα δηαθνξεηηθά ηνληθά χςε, λα αληαπνθξίλνληαη κε 

θίλεζε ζε ερεηηθά εξεζίζκαηα, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ 

θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν, λα αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί 

ζε δηάθνξα επίπεδα, λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ην ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

θίλεζε, λα ηξνπνπνηνχλ κηα θίλεζε αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο, λα 

εθθξάδνληαη κε ην ζψκα ηνπο    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: κνπζηθά θνκκάηηα 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ππνδχνληαη ηα πνπιηά, ελψ αθνχλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη 

πνπ παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηνληθνχ χςνπο. ηαλ ην ηνληθφ χςνο είλαη 

πςειφ ηα πνπιηά πεηνχλ ςειά, φηαλ ην ηνληθφ χςνο είλαη ρακειφ, ζθχβνπλ ην θνξκί 

ηνπο θαη πεηνχλ ρακειά, φηαλ ζηακαηάεη ε κνπζηθή ηα πνπιηά θνηκνχληαη (Ράπηεο, 

2015:133).  

Αμηνιφγεζε: αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνπζηθφ θνκκάηη «Κηλέδηθνο ρνξφο» 

ηνπ Σζατθφθζθη. Οη ηνληθέο, φκσο, δηαθπκάλζεηο δελ έγηλαλ αληηιεπηέο απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ελαιιαγή 
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δχν κνπζηθψλ θνκκαηηψλ απφ ην «Καξλαβάιη ησλ δψσλ». Σν πξψην, «Ο ειέθαληαο» 

αμηνπνηήζεθε ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνληθνχ χςνπο πνπ ην δηαθξίλεη, ελψ ην δεχηεξν, 

«Σν πέηαγκα ηεο κέιηζζαο», παξνπζηάδεη έληνλν ηνληθφ χςνο. Κάπνηα απφ ηα παηδηά 

παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο ελαιιαγήο. Με ηελ επαλάιεςε 

ησλ κεισδηψλ, φκσο, κπφξεζαλ λα απνδψζνπλ θαιχηεξα. Σα ίδηα ηα παηδηά 

νλφκαζαλ ηνπο ςειφ πέηαγκά ηνπο, «πέηαγκα αεηψλ», ελψ φηαλ πεηνχζαλ ρακειά 

ήηαλ θάπνηα «κηθξά πνπιάθηα», φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπαλ.    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν χθαζκα θνπλψ αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ» 

θνπφο: λα αληηιακβάλνληαη ηελ ελαιιαγή (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, λα αθήλνπλ ρψξν γηα ηνπο άιινπο θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ εκθαλείο αιιαγέο ζε κνπζηθά αθνχζκαηα, λα εθθξάδνληαη κε 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ, λα αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί ζε 

δηάθνξα επίπεδα, λα πξαγκαηνπνηνχλ ελαιιαγέο ζηνλ ξπζκφ ηεο θίλεζήο ηνπο, λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο έλλνηεο αξγά-γξήγνξα θαη πάλσ-θάησ, λα αληαπνθξίλνληαη 

θηλεηηθά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα γλσξίδνπλ ηξαγνχδηα θάπνησλ παξαδνζηαθψλ 

ρνξψλ, λα αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ κέζσ ηεο θίλεζεο  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: έλα κεγάιν θνκκάηη χθαζκα, κνπζηθά θνκκάηηα 

Πεξηερφκελν: φια ηα παηδηά πηάλνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη χθαζκα θαη ην θνπλνχλ 

ζηελ αξρή ειεχζεξα πάλσ θάησ, αξγά, γξήγνξα θαη ζην ηέινο θξχβνληαη απφ θάησ, 

ρσξίο λα αθήζνπλ φκσο ην χθαζκα. Αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην θαηλνχξγην πιηθφ, ηφηε 

μεθηλά ην παηρλίδη. Σα ηξαγνχδηα πνπ ζα αμηνπνηήζνπκε είλαη ην επεηξψηηθν ηξαγνχδη 

«Γηάλλε κνπ ην καληήιη ζνπ» θαη ην πνιίηηθν «Έρε γεηα Παλαγηά». Σνπο δεηάκε 

αθνχγνληαο ηα ηξαγνχδηα λα πξνζπαζνχλ λα θνπλνχλ ην χθαζκα ζην ξπζκφ, έηζη πνπ 

λα ρνξεχεη! Σα παηδηά αθνχλ ελαιιάμ κία ην αξγφ επεηξψηηθν ηξαγνχδη θαη κία ην 

γξήγνξν πνιίηηθν. Σν χθαζκα θηλείηαη κία αξγά θαη κία γξήγνξα αληίζηνηρα. ην 

ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ θξχβνληαη φια ηα παηδηά θάησ απφ ην χθαζκα. (Μσξαΐηε & 

Κνπξθνπξίθα, 2006:206). 
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Αμηνιφγεζε: ην άθνπζκα ησλ ηξαγνπδηψλ δηαζθέδαζε ηα παηδηά πνπ εθηφο απφ ην 

θνχλεκα ηνπ πθάζκαηνο ζηνλ ξπζκφ, ζέιεζαλ θαη λα ρνξέςνπλ. Γελ 

παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζρεηηθά κε ην 

θνχλεκα ηνπ πθάζκαηνο ζηνλ αλάινγν ξπζκφ.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Οη ςαξάδεο» 

θνπφο: λα αληηιεθζνχλ ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ησλ ήρσλ (λα δηαθξίλνπλ 

ηνπο θνθηνχο θαη ζπλερφκελνπο ήρνπο θαη ηνπο ζηγαλνχο θαη δπλαηνχο ήρνπο) 

(ξπζκφο) 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα επηιέγνπλ ην είδνο ηνπ 

θσλήκαηνο  πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηελ  πεξίζηαζε, λα θαηαθηήζνπλ 

θζφγγνπο θαη θσλήκαηα ζηελ ειιεληθή, λα αθνχλ κε πξνζπκία νδεγίεο θαη απιέο 

επεμεγήζεηο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε νδεγίεο θαη ππνδείμεηο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ήρνπ κε ην ζψκα ηνπο, λα δηαθξίλνπλ δηάθνξνπο ήρνπο 

θαη λα ηνπο ζπζρεηίδνπλ κε ην πεξηβάιινλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, λα εθθξάδνληαη κε απηνζρεδηαζκφ θαη κίκεζε   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, Φπζηθή 

Αγσγή, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

Πεξηερφκελν: γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα παίμακε κε έλα κνπζηθφ φξγαλν 

πνπ δηαζέηνπκε φινη καο θαη είλαη ε θσλή καο. Τπνδπζήθακε, ινηπφλ, ηνπο ςαξάδεο 

ζε έλα λεζί θαη ζεθψζακε φινη καδί ηα δίρηπα, πνπ είλαη βαξηά θαη γεκάηα ςάξηα.  

-Πψο θσλάδνπλ νη ςαξάδεο; Σα παηδηά παίξλνπλ κηα κεγάιε αλάζα θαη θσλάδνπλ 

δπλαηά: Δεεεεεεεεεεεεεσσσσσσσσπ (ζπλερφκελνο θαη δπλαηφο ήρνο)  

–Πψο αθνχγνληαη ηα δίρηπα φηαλ ηα ζέξλνπλ πάλσ ζηελ ηξάηα; Σα παηδηά παίξλνπλ 

πάιη κηα αλάζα θαη ςηζπξίδνπλ: ζζζζζζζζζζζζζζζζο (ζπλερφκελνο θαη ζηγαλφο 

ήρνο)  

–Πψο αθνχγνληαη νη γιάξνη πνπ πεηνχλ πάλσ απφ ηελ ηξάηα; Σα παηδηά κε θνθηέο 

αλαπλνέο θσλάδνπλ δπλαηά: ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ (θνθηφο θαη δπλαηφο ήρνο)  

–Πψο αθνχγνληαη ηα ςάξηα πνπ πεδνχλ πάλσ απφ ηε ζάιαζζα; Σα παηδηά κε 

θνθηέο πάιη αλαπλνέο ςηζπξίδνπλ: πιηο πιηο πιηο πιηο πιηο πιηο πιηο πιηο πιηο 

(ζηγαλφο θαη θνθηφο ήρνο) (Μσξαΐηε & Κνπξθνπξίθα, 2006:158). 
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Αμηνιφγεζε: ηαπηφρξνλα κε ηνπο ήρνπο, πνπ κε επηηπρία ηα παηδηά αλαπαξάγαλε 

κε ηε θσλή ηνπο, πξφζζεζαλ θαη θηλήζεηο κε ην ζψκα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

ζέξλαλε ηα δίρηπα ζηελ ηξάηα, ιφγσ ηνπ βάξνπο ησλ ςαξηψλ έξηρλαλ ην θνξκί ηνπο 

πίζσ. Σα παηδηά θαηαθέξαλε λα δηαθξίλνπλ ηνπο θνθηνχο απφ ηνπο ζπλερφκελνπο 

ήρνπο θαη πξνζζέζαλε θαη δηθνχο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ξίρλαλε κηθξέο 

«θπιαθέο» γηα λα πηάζνπλ ςάξηα θαη αθνχγνληαλ: Σζνπθ ηζνπθ ηζνπθ ηζνπθ (θνθηφο 

θαη ζηγαλφο ήρνο).    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ήρν αθνχσ θαη αληηδξψ» 

θνπφο: λα αληηιακβάλνληαη ηηο ελαιιαγέο (λα δηαθξίλνπλ ηνπο θνθηνχο απφ ηνπο 

ζπλερφκελνπο ήρνπο αλάινγα ηελ πεξίζηαζε) (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα δηαθξίλνπλ 

δηάθνξνπο ήρνπο, λα αληηιακβάλνληαη πνηφηεηεο ζε θάζε ήρν, λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ 

ρψξν, λα πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο ζηνλ ξπζκφ ηεο θίλεζήο ηνπο, λα επηλννχλ 

ηξφπνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη θηλεηηθά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα εθθξάδνπλ 

ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ κέζσ ηεο θίλεζεο, λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε ερεηηθά 

εξεζίζκαηα, λα εθθξάδνληαη κε ην ζψκα ηνπο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή    

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ραξηί, ξνιφη, πφξηα, θ.α.  

Πεξηερφκελν: πεηξακαηηδφκαζηε ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ήρσλ απφ έλα 

αληηθείκελν θαη ζην λα κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηνπο θνθηνχο απφ ηνπο 

ζπλερφκελνπο ήρνπο. Πξνζπαζνχκε λα αλαθαιχςνπκε κε πφζνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο πξνθαινχκε ήρν απφ έλα αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα: 

-κε ην ραξηί: φηαλ ην ηζαιαθψλνπκε, φηαλ ην ζρίδνπκε, ην ρατδεχνπκε, 

 -κε ην λεξφ: φηαλ ε βξχζε ζηάδεη, φηαλ ηξέρεη θαλνληθά, φηαλ παξεκβάιιεηαη ζηε 

ξνή ηεο θάπνην αληηθείκελν.  

Γηαθξίλνπκε ηνπο ήρνπο ζε θνθηνχο θαη ζπλερφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηη ήρνπο 

παξάγεη έλα κνιχβη πνπ ην ρηππάκε ζην ηξαπέδη ή ην ζχξνπκε ζην ηξαπέδη, πψο 

αθνχγεηαη ην ρέξη καο φηαλ ην ρηππάκε, ην μχλνπκε ή ην ρατδεχνπκε.  
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Σα παηδηά θξαηψληαο θνξδέιεο θαη αθνχγνληαο έλαλ ζπλερφκελν ήρν θάλνπλ 

ζηξνθέο αλαγθάδνληαο ηελ θνξδέια λα θηλείηαη ζπλέρεηα, ελψ αθνχγνληαο έλαλ 

θνθηφ ήρν κηκνχληαη ηηο θηλήζεηο ησλ ξνκπφη. Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θνθηνχο θαη ζπλερφκελνπο ήρνπο. Πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή, ην 

ζψκα ηνπο θαη ηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο (Μαηζαίνπ, 1996:108-109).   

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαθξίλνπλ ηνπο ήρνπο ζε θνθηνχο θαη 

ζπλερφκελνπο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη πεηξακαηηζηήθακε κε δηάθνξα αληηθείκελα πνπ 

πξνηάζεθαλ θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. ην παηρλίδη πνπ αθνινχζεζε, ν ζπλδπαζκφο 

ηεο θίλεζεο κε ηνπο ήρνπο δελ ηα δπζθφιεςε ηδηαίηεξα.    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Μέξα ή λχρηα;» 

θνπφο: λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξνληθή ζεηξά (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα παξάγνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα, 

λα θαηαλννχλ απιέο ρξνληθέο ζρέζεηο, λα παξαηεξνχλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ην πεξηβάιινλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια 

πιηθά, λα γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ     

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: νη πίλαθεο δσγξαθηθήο, ραξηηά Α4, εξγαιεία δσγξαθηθήο 

Πεξηερφκελν: ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο εμήο πίλαθεο: 1) «Olive trees with yellow sky 

and sun», Van Gogh, 2) «Impression, Sunrise», Claude Monet θαη 3) «Starry night», 

Van Gogh. Βάδνπκε ηνπο πίλαθεο ζηε ζεηξά, έηζη ψζηε λα δείρλνπλ ηε ρξνληθή 

αθνινπζία, αθεγνχκελνη κία ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα απνηππψλνπκε ηελ αθνινπζία 

απηή ζην ραξηί.     

Αμηνιφγεζε: ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ πηλάθσλ δσγξαθηθήο βνήζεζε λα γίλεη 

αληηιεπηή ε ρξνληθή αθνινπζία θαη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαηάθεξε λα ηε 

κεηαθέξεη θαη ζην ραξηί.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ήρνο θαη ρξψκα» 

θνπφο: λα θαηαλννχλ ηε δηάξθεηα θαη ηελ ελαιιαγή (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο θαη νδεγίεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 



91 
 

δξαζηεξηφηεηεο, λα γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ρξψκαηα ζηα έξγα ηέρλεο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: πίλαθαο δσγξαθηθήο  

Πεξηερφκελν: παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά ηνλ πίλαθα «Broadway Boogie Woogie» 

ηνπ Piet Mondrian.  Γίλνπκε ήρνπο ζηα ρξψκαηα ηνπ πίλαθα (θίηξηλν: κπίηπ, θφθθηλν: 

γθξξξ, κπιε: ίηνπ) θαη ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο, κε ηελ θάζε νκάδα λα  

αλαιακβάλεη έλα ρξψκα. Αλάινγα κε ην ρξψκα πνπ δείρλνπκε ε θάζε νκάδα εθθέξεη 

ηνλ αληίζηνηρν ήρν. Δπηιέγνπκε έλα ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ηα παηδηά εθθέξνπλ ηνπο 

ήρνπο πνπ αληηζηνηρνχλ αλάινγα κε ην ρξψκα θαη ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ην 

ρξψκα πάλσ ζηε γξακκή (πρ. αλ ην θίηξηλν θαηαιακβάλεη πεξίπνπ δχν ηεηξάγσλα ζα 

πξέπεη λα επαλαιάβνπλ δχν θνξέο κπίηπ, κπίηπ θιπ.) (Μνζρνβάθε & Καξαγγειίδνπ, 

2014:10). 

Αμηνιφγεζε: ε λεπηαγσγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο έδεηρλε ζηα παηδηά 

ηε γξακκή ηνπ πίλαθα θαη εθείλα, αλάινγα κε ην ρξψκα, εθθέξαλε θαη ηνλ αληίζηνηρν 

ήρν. ε κία πξψηε πξνζέγγηζε, ππήξμαλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

ήρσλ θαη ησλ ρξσκάησλ. Καηά ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φκσο, ηα παηδηά 

κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ζε πεξίπησζε 

πνπ έλα ρξψκα θαηαιάκβαλε δχν ηεηξάγσλα ηα παηδηά απηνζρεδίαζαλ θαη 

αληηθαηέζηεζαλ ηνλ ήρν, π.ρ. κπίηπ, κπίηπ, κε ηνλ ήρν κπίηηηηπ γηα λα δείμνπλ ηε 

δηάξθεηα. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν εθιεθηφ απηί» 

θνπφο: λα θαηαλννχλ ηε δηαδνρή θαη ηελ ελαιιαγή (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηαλννχλ θαη λα 

εθηεινχλ νδεγίεο, λα αλαγλσξίδνπλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη θνξέαο κελπκάησλ πνπ 

πξαγκαηψλνληαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα ζπζρεηίδνπλ ηνπο ήρνπο κε ην ζσζηφ ζχκβνιν, λα 

εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ      

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή 
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Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: κνπζηθά φξγαλα (θνπδνπλάθη, καξάθεο, μχζηξα), ραξηί, εξγαιείν γξαθήο 

Πεξηερφκελν: πξνθαινχκε δηάθνξνπο ήρνπο κε κνπζηθά φξγαλα θαη ζρεδηάδνπκε 

έλα ζχκβνιν γηα θάζε ήρν (Ο= θνπδνπλάθη, Σ= καξάθεο, Η= μχζηξα). Αξρηθά ηα 

παηδηά ζεκεηψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ήρνπο πνπ εθπέκπεη ε λεπηαγσγφο. ηε ζπλέρεηα 

θάλνπλ ηελ αληίζηξνθε θίλεζε: αλαπαξάγνπλ ηνπο ήρνπο απφ ηα ζχκβνια πνπ είλαη 

ζεκεησκέλα (Faure & Lascar, 1990:49). 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά μεθίλεζαλ κε κία απιή ελαιιαγή ήρσλ, ηνπ ηχπνπ Ο_ Σ_ Η. 

ζν φκσο εμνηθεηψλνληαλ κε ηε δηαδηθαζία, ε ζεηξά ησλ  ήρσλ πνπ πξνθαινχληαλ 

άιιαδε θαη ππήξραλ θαη επαλαιήςεηο, γηα παξάδεηγκα Ο_ Ο_ Σ_ Η_ Η_ Σ, θιπ. Ήηαλ 

κία δξαζηεξηφηεηα επράξηζηε πνπ δελ παξνπζίαζε δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο.    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Πξηλ-ηψξα-κεηά» 

θνπφο: λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξνληθή ζεηξά θαη δηαδνρή (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα παξάγνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα, 

λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλδεηηθψλ εθθξάζεσλ γηα ηε ζπλνρή ηνπ 

ιφγνπ, λα παξαγάγνπλ πξνθνξηθά θείκελα κε ζηνηρεία επηρεηξεκαηνινγίαο, λα 

απνθηνχλ ηθαλφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσγξαθηθή θαη λα καζαίλνπλ ηελ νξζή 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, λα «πεηξακαηίδνληαη» κε δηάθνξα πιηθά θαη ρξψκαηα, λα 

γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο 

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: πίλαθαο δσγξαθηθήο, ραξηηά Α4, εξγαιεία δσγξαθηθήο 

Πεξηερφκελν: αθνχ παξαηεξήζνπκε ηνλ πίλαθα ηνπ Van Gogh «Winter 

landscape» θαινχκε ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηη κπνξεί λα έγηλε πξηλ θαη ηη κεηά θαη 

ην απνηππψλνπκε ζην ραξηί. 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά κπφξεζαλ λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά θαη λα απνηππψζνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο ζην ραξηί. Σα ζηνηρεία ζηα νπνία έδσζαλ έκθαζε είλαη ε ελαιιαγή ησλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πίλαθα.  
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Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Ο ζακνπξάη» 

θνπφο: λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή θαη ηελ ελαιιαγή (ξπζκφο) 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα θαηαλνήζνπλ νδεγίεο, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, λα αθήλνπλ 

ρψξν γηα ηνπο άιινπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηήλ, λα 

δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο 

άιινπο, λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ήρνπ κε ην ζψκα ηνπο, λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδνρή θαη ηε ζσζηή ζεηξά ρξήζεο ησλ (πξνθνξηθψλ) ζπιιαβψλ/ 

ήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

Πεξηερφκελν: φιε ε νκάδα ζρεκαηίδεη έλαλ θχθιν ρσξίο λα αθνπκπάεη ν έλαο ηνλ 

άιινλ θαη παίξλνπλ ηνλ ξφιν ησλ ζακνπξάη. ινη «πηάλνπλ» κε ηα ρέξηα ηνπο ην 

κεγάιν, θαληαζηηθφ ζπαζί ηνπο πνπ θηάλεη κέρξη ηα πφδηα ηνπο. ηαλ ν ζακνπξάη 

ζέιεη λα επηηεζεί, πηάλεη ην ζπαζί θαη ιέεη δπλαηά: «Ηηη». Σελ ψξα πνπ επηηίζεηαη 

φκσο, αθήλεη ηελ θνηιηά ηνπ εθηεζεηκέλε θαη έηζη, νη δχν δηπιαλνί ηνπ ηνλ «θφβνπλ» 

κε ην δηθφ ηνπο ζπαζί, ιέγνληαο: «ααα». Ο ζακνπξάη πέθηνληαο θάησ, ππνδεηθλχεη 

κε ην ζπαζί ηνπ ηνλ επφκελν πνπ ζα επηηεζεί, ιέγνληαο: «Υα». Σφηε,  εθείλνο μεθηλάεη 

ηε δηθή ηνπ επίζεζε, ιέγνληαο «Ηηη», νη δηπιαλνί ηνπ ηνλ «θφβνπλ», ιέγνληαο «αα» 

θαη απηφο «πέθηνληαο θάησ» ππνδεηθλχεη ηνλ επφκελν, ιέγνληαο «Χα» θ.ν.θ. Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ. Απηφ πνπ ζα 

αθνχγεηαη είλαη έλα ζπλερέο: «Η-ζα-ρα, Η-ζα-ρα,…». Παξαιιαγή: ζην παηρλίδη κπνξεί 

λα βγαίλεη φπνηνο δελ θξαηάεη ξπζκφ ή αξγεί λα αληηδξάζεη (Αγγειφπνπινο, 2016:19-

21).   

Αμηνιφγεζε: ε λεπηαγσγφο ζπκκεηείρε ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη πήξε πξψηε ηνλ 

ξφιν ηνπ ζακνπξάη. Κάπνηα παηδηά γλψξηδαλ ηη είλαη ν ζακνπξάη θαη έδσζαλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη θηλήζεηο πνπ έπξεπε λα 

θάλνπλ ηα παηδηά έγηλαλ γξήγνξα αληηιεπηέο, νη ήρνη φκσο δπζθφιεςαλ θάπνηα απφ 

απηά πνπ ηνπο παξαπνηνχζαλ θαηά ηελ εθθνξά ηνπο. Ο ξφινο ησλ ζακνπξάη θαζψο 

θαη ε φιε δηαδηθαζία ελζνπζίαζε ηα παηδηά πνπ θαηέβαιιαλ ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.   
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6.2.5 Παηδαγσγηθέο δηαδξνκέο ελίζρπζεο ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ    

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Με ην κπαιάθη ρηππψ παιακάθηα θ εγψ» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 

ήρνπ κε ην ζψκα ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα θηλνχληαη 

αθνινπζψληαο απιά ξπζκηθά ζρήκαηα, λα ππαθνχνπλ ζηνλ ξπζκφ, λα εθηεινχλ 

γξήγνξεο ελαιιαγέο αληίζηνηρα κε έλα ερεηηθφ θαη νπηηθφ εξέζηζκα, λα εθθξάδνπλ 

ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ κέζσ ηεο θίλεζεο, λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε ερεηηθά 

εξεζίζκαηα  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: κπαιάθη θαηάιιειν γηα αλαπήδεζε 

Πεξηερφκελν: πεηάκε έλα κπαιάθη, θαηάιιειν γηα αλαπήδεζε, απφ έλα χςνο. Σν 

αθήλνπκε, ζε πξψην ζηάδην, λα αλαπεδήζεη κφλν δχν θνξέο ιέγνληαο ζηα παηδηά λα 

ρηππήζνπλ παιακάθηα ηαπηφρξνλα κε ηα ρηππήκαηά ηνπ ζην έδαθνο. ηε ζπλέρεηα ην 

αθήλνπκε λα αλαπεδήζεη πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ηα παιακάθηα ησλ παηδηψλ 

επηηαρχλνληαη (Ράπηεο, 2015:133). 

Αμηνιφγεζε: ε λεπηαγσγφο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε δξαζηεξηφηεηα, 

ζπκκεηείρε ρηππψληαο θαη απηή παιακάθηα ζηηο αλαπεδήζεηο. Ο ζπληνληζκφο ηνπ 

ήρνπ απφ ην κπαιάθη θαη απφ ηα παιακάθηα ησλ παηδηψλ δελ ήηαλ πάληα επηηπρήο. 

Πξνηάζεθε απφ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία κπάια κπάζθεη θαη κία βφιετ θαη 

λα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη κεγάιεο κπάιεο ηα δηεπθφιπλαλ πεξηζζφηεξν 

γηαηί νη αλαπεδήζεηο ηνπο είλαη πην αξγέο.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «ε θνηηψ θαη εθηειψ!» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα θηλνχλ ρσξηζηά δηάθνξα κέιε ηνπ 

ζψκαηνο, λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κε ερεηηθά εξεζίζκαηα 
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Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 20΄ 

Τιηθά: κπαιφλη, ηξίγσλν (κνπζηθφ φξγαλν) 

Πεξηερφκελν: ε λεπηαγσγφο πεηάεη ζηνλ αέξα έλα κπαιφλη θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ  

ειεχζεξα θαη θσλάδνπλ θάηη. Μφιηο ην κπαιφλη αθνπκπήζεη ζην έδαθφο ηα παηδηά 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θαη λα κείλνπλ αθίλεηα. Έπεηηα, ρηππάεη έλα ηξίγσλν θαη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ ζηαζεί ζε θάπνην ζεκείν ζηνλ ρψξν, θνπλνχλ αζφξπβα ην έλα ηνπο 

ρέξη κέρξη λα ζηακαηήζεη λα αθνχγεηαη ν ήρνο (Ράπηεο, 2015:133). 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά απνθάζηζαλ λα ηξαγνπδάλε έλα ηξαγνχδη ελψ έηξεραλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ηξαγνχδη «Ο θφθνξαο μππλάεη». Σν πξψην κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ παξνπζίαζε θάπνηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε. ην δεχηεξν κέξνο 

ηα παηδηά πξνζπαζνχζαλ λα θνπλάλε ην ρέξη αθνινπζψληαο ηνλ ξπζκφ πνπ έδηλε ε 

λεπηαγσγφο κε ην ηξίγσλν, θάηη πνπ απνδείρηεθε θνπξαζηηθφ. Γεληθά, ν ζπληνληζκφο 

ηεο θίλεζεο κε ην νπηηθφ θαη ερεηηθφ εξέζηζκα ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Σν ηξέλν» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο θαη 

νδεγίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, 

λα αθήλνπλ ρψξν γηα ηνπο άιινπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

απηήλ, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο 

ζηνλ ρψξν, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ ρψξν ζε ζέζε-κεηαθίλεζε, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, λα δηαηεξείηαη ε αιιεινπρία κεηά 

ηελ ελαιιαγή ησλ παηδηψλ.     

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: - 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλα ηξέλν, κπαίλνληαο ζε κία ζεηξά, ν έλαο 

πίζσ απφ ηνλ άιινλ. Ο πξψηνο παίθηεο, σο νδεγφο, επηιέγεη θαη πξνρσξάεη κε έλαλ 
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ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (αξγά, γξήγνξα, πεδερηά, κε θνπηζφ ην έλα πφδη, κε θνθηέο θαη 

ζπαζηέο θηλήζεηο θ.ιπ.) θαη, ηαπηφρξνλα, κε έλαλ ζπλδπαζκφ απφ παληνκηκηθέο 

θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ αλαπαξηζηά πσο θάηη θάλεη (ηηλάδεη ηα ρέξηα 

πξνο ηα πάλσ θαη ρακνγειά, δείρλεη θαηζνχθεο θνπλψληαο ην θεθάιη δχν θνξέο 

δεμηά θαη δχν αξηζηεξά θ.ιπ.). ,ηη θάλεη ν πξψηνο ην θάλνπλ φινη. Μεηά απφ κηζφ 

σο έλα ιεπηφ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ επφκελν, ελψ ν ίδηνο κπαίλεη ζην ηέινο ηνπ 

ηξέλνπ (Παπαδφπνπινο, 2010:383-384). 

Αμηνιφγεζε: ε λεπηαγσγφο πήξε πξψηε ηνλ ξφιν ηεο νδεγνχ ηνπ ηξέλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαδηθαζία, αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπκκεηείρε ελεξγά σο βαγφλη. Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ 

πιήξε ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Μαγλεην-δσγξαθίδσ» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

θνηλνχ απνηειέζκαηνο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία δηαθνξεηηθά πιηθά γηα 

λα δεκηνπξγνχλ, λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα απιά θπζηθά θαηλφκελα θαη λα ηηο 

δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο άιινπο, λα αληηιεθζνχλ νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ καγλεηψλ     

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, Φπζηθή 

Αγσγή, Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Υξφλνο: 45΄ 

Τιηθά: καγλήηεο, θαξθί, ραξηί, ηέκπεξεο 

Πεξηερφκελν: ζε έλα ραξηί ξίρλνπκε ηέκπεξεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη 

ηνπνζεηνχκε έλαλ καγλήηε. Κάησ απφ ην ραξηί θξαηάκε έλα θαξθί ην νπνίν θαη 

κεηαθηλνχκε, κεηαθηλψληαο θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ καγλήηε κε απνηέιεζκα λα 

απιψλεηαη ε ηέκπεξα θαη λα δεκηνπξγνχληαη αθεξεκέλα έξγα ηέρλεο. 

Αμηνιφγεζε: ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ραξνπνίεζε ηα παηδηά ηα νπνία θαζ΄ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπκκεηείραλ ελεξγά, ζπλεξγάδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη 

πξνζπαζνχζαλ κε ηηο θηλήζεηο ηνπο λα κεηαθηλήζνπλ ηα ρξψκαηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχζαλ. Οη καγλήηεο θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, 
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αθνχ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ θαη άιια αληηθείκελα 

πνπ καγλεηίδνληαη.   

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Με ην ραξηί κνπ θάλσ φ, ηη ζέισ εγψ», θαζνδεγνχκελνο 

απηνζρεδηαζκφο 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα, λα αθήλνπλ ρψξν γηα ηνπο άιινπο θαη λα 

δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηήλ, λα δηεξεπλνχλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν θαη ηνπο άιινπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, λα επηλννχλ ηξφπνπο γηα λα αληαπνθξίλνληαη 

θηλεηηθά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, λα εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, λα 

ηξνπνπνηνχλ κία θίλεζε αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη δηάθνξα αληηθείκελα κε πνιινχο ηξφπνπο     

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή 

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: γθνθξέ ραξηηά δηαζηάζεσλ 80 εθ. ζηα ρξψκαηα ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ 

Πεξηερφκελν: ε λεπηαγσγφο αθεγείηαη κηα απηνζρέδηα ηζηνξία. «Ο νπξαλφο έρεη 

πνιιά ζχλλεθα, εκείο φκσο ζέινπκε λα βγνχκε έμσ γηα λα παίμνπκε. Βγαίλνπκε έμσ 

θαη εθεί πνπ παίδνπκε αξρίδεη λα βξέρεη δπλαηά θαη εκείο ηξέρνπκε λα θξπθηνχκε». Σα 

παηδηά κεηαθηλνχληαη ζηνλ ρψξν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πρ. κε ηα ρέξηα ζηελ έθηαζε 

ζην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο ρσξίο λα αθνπκπά ν έλαο ηνλ άιιν, κε αλνηρηά ηα πφδηα, λα 

ηξέμνπλ ζαλ ηα άινγα θιπ.. ε θάζε παχζε ηξέρνπλ θνληά ζηε λεπηαγσγφ, θάησ απφ 

ηε κεγάιε θαληαζηηθή νκπξέια πνπ θξαηάεη (ε λεπηαγσγφο αιιάδεη θάζε θνξά ηε 

ζέζε πνπ ζηέθεηαη). ην ηέινο, ηα παηδηά θάζνληαη θάησ γηα λα αθνχζνπλ κηα ηζηνξία 

έσο φηνπ ζηακαηήζεη ε βξνρή.  

Ζ λεπηαγσγφο αθεγείηαη: «Χζεο ην βξάδπ έβξεμε πνιχ, πάξα πνιχ. Σν μεκέξσκα ηα 

ζχλλεθα έθπγαλ θαη καδί κε ηνλ ήιην μεπξφβαιε έλα φκνξθν νπξάλην ηφμν. Άλνημα ην 

παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ κνπ θαη ζαχκαζα ηα ρξψκαηα ηνπ. Σν παξαθάιεζα λα έξζεη 

ζήκεξα γηα ιίγν ζην λεπηαγσγείν θαη λα ζηνιίζεη ηελ ηάμε καο. Λππάκαη πνιχ κνπ είπε 

δελ κπνξψ λα έξζσ καδί ζνπ. Μπνξψ φκσο λα ζνπ δψζσ ιίγν απφ φια ηα ρξψκαηα 

πνπ έρσ. Σφηε ην δσκάηηφ κνπ γέκηζε πνιχρξσκα ραξηηά κε φια ηα ρξψκαηα ηνπ 
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νπξάληνπ ηφμνπ. Καη εγψ ηα κάδεςα φια θαη ηα έθεξα ζην ζρνιείν γηα λα παίμνπκε». 

Σα παηδία επηιέγνπλ φπνην ρξψκα ραξηηνχ επηζπκνχλ θαη θηλνχληαη ζηνλ ξπζκφ κηαο 

ραξνχκελεο ξπζκηθήο κνπζηθήο θξαηψληαο ην ραξηί ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πρ. 

κπξνζηά ηνπο απφ ηηο δχν γσλίεο, πίζσ ηνπο λα αλεκίδεη, θαηά πιάηνο ζαλ θηεξά 

πνπιηνχ θιπ. ε θάζε παχζε ηεο κνπζηθήο εθηεινχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα 

ρέξηα θαη ην ραξηί ηνπο: 

-Απιψλνπλ ην ραξηί ηνπο θάησ, θάζνληαη πάλσ κε καδεκέλα ηα πφδηα, καδεχνπλ 

θνληά ηνπο φζν ραξηί πεξηζζεχεη απφ ηηο άθξεο. 

- εθψλνληαη θαη ην ηζηψζνπλ  

- Σν ηπιίγνπλ ξνιφ θαηά κήθνο λα γίλεη ζαλ έλα ξαβδί   

- Σν ηηλάδνπλ φπσο έλα ραιί πηάλνληαο ην απφ ηηο δχν άθξεο 

- Σν ζνπξψλνπλ θαηά κήθνο θαη ην παίξλνπλ ζηελ αγθαιηά ηνπο θαη βξίζθνπλ έλαλ 

θίιν  

- Ηζηψζνπλ καδί θαη ηα δχν ραξηηά. Κάζνληαη πάλσ ζην έλα θαη ην άιιν ην θξαηάλε 

ςειά κε ηα δπν ηνπο ρέξηα απφ ηηο γσλίεο ζαλ νκπξέια 

- Κξαηάλε ην ραξηί ηνπο ηελησκέλν, ν έλαο απφ ηε κία κεξηά θαη ν άιινο απφ ηελ 

άιιε θαη ην ζηξίβνπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ. Κάλνπλ ην ίδην θαη κε ην άιιν ραξηί 

- ρεκαηίδεη ν θαζέλαο έλαλ ζαιίγθαξν ζην πάησκα κε ην ζηξηκκέλν ραξηί ηνπ θαη 

πεξπαηάλε ηνλ ζαιίγθαξν πνπ έθηηαμαλ κε ηα δχν δάρηπιά ηνπο (δείθηεο θαη 

κεζαίνο)  

- ρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν ελψλνληαο θαη ζηξίβνληαο ηηο δχν άθξεο ηνπ ζηξηκκέλνπ 

ραξηηνχ θαη πεξπαηάλε ηνλ θχθιν ηνπο κε ηα δάρηπιά ηνπο (Καξαθαζλάθε & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008:84-85). 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά ζπκκεηείραλ επράξηζηα θαη πξφζζεζαλ θάπνηεο δηθέο ηνπο 

θηλήζεηο ζηελ ηζηνξία, φπσο ζηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ζηνλ ρψξν κε θνπηζφ, κε 

αλάπνδν πεξπάηεκα, θ.α., έπεζαλ απφ ηνλ νπξαλφ θαη θξάηεζαλ ην ραξηί αλνηρηφ ζαλ 

έλα αιεμίπησην, φηαλ έθαλαλ ην ραξηί έλα καγηθφ ξαβδί αλέθεξαλ ηη καγηθφ ζα 

ήζειαλ λα θάλνπλ, θ.ιπ. 
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Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Αθνινπζψληαο ηε θσηεηλή πεγή» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ,  

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα ζρεδηάδνπλ δηάθνξα είδε γξακκψλ, λα ηξνπνπνηνχλ κία θίλεζε 

αλάινγα κε ηε ζπλζήθε εθηέιεζεο, λα αλαγλσξίδνπλ νξηζκέλεο πεγέο ελέξγεηαο  

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή, Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: ραξηφλη θαλζφλ, πηλέια, ηέκπεξεο, θσηεηλή πεγή 

Πεξηερφκελν: ε λεπηαγσγφο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θαθφ κε ιεπηή δέζκε θσηφο 

αθήλεη ην ίρλνο ηνπ πάλσ ζην ραξηφλη. Σα παηδηά κε ηα πηλέια πξνζπαζνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ γξακκή πνπ αθήλεη ν θαθφο θαη λα απνηππψζνπλ ηελ πνξεία ηεο, 

δεκηνπξγψληαο έξγα ηέρλεο. 

Αμηνιφγεζε: ε λεπηαγσγφο «ζρεδίαζε» κε ηνλ θαθφ πιεζψξα γξακκψλ, φπσο 

επζείεο, δηγθ-δαγθ, θακπχιεο, θ.α. Σα παηδηά, αθνχ επέιεγαλ ην ρξψκα πνπ 

επηζπκνχζαλ, αθνινπζνχζαλ κε ην πηλέιν ηε δέζκε θσηφο απνηππψλνληαο ζην ραξηί 

έλα αηζζεηηθφ απνηέιεζκα κε ηνλ ζπλδπαζκφ γξακκψλ. Κάπνηα απφ ηα παηδηά 

δπζθνιεχηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηε δέζκε ζηηο πην πεξίπινθεο γξακκέο. 

Γεληθφηεξα, ε φιε δηαδηθαζία απνδείρηεθε ελδηαθέξνπζα.  

 

 Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Έλα-δχν-ηξία, θίλεζε» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ (λα αληαπνθξίλνληαη  ζσζηά ζην ζπλδπαζκφ ηεο θίλεζεο κε ηνλ αξηζκφ) 

ηφρνη: λα αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο θαη νδεγίεο, λα δηαβάδνπλ  αξηζκνχο, λα 

θηλνχληαη θαη λα αιιάδνπλ ην ζρήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζηνλ ρψξν κε επθνιία θαη 

αθξίβεηα, λα αληηιακβάλνληαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα θηλνχληαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα, λα επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή  Αλάπηπμε, Μαζεκαηηθά, 

Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 30΄ 

Τιηθά: θαξηέιεο κε αξηζκνχο 
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     Πεξηερφκελν: ε λεπηαγσγφο αληηζηνηρεί ζε θάζε θαξηέια κε αξηζκνχο κηα θίλεζε. 

ηελ θαξηέια κε ηνλ αξηζκφ 1 φινη πξέπεη λα πεδνχλ ςειά. ηελ θαξηέια κε ηνλ 

αξηζκφ 2 φινη θάζνληαη ζηα γφλαηα. ηελ θαξηέια κε ην 3 φινη βάδνπλ ην ρέξη ζην 

θεθάιη. ηελ θαξηέια κε ην 4 φινη ρηππνχλ παιακάθηα θαη ζηελ θαξηέια κε ην 5 φινη 

θάλνπλ κηα ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Αθνχ γίλεηαη κηα επαλάιεςε κε ηα 

λνχκεξα ζηε ζσζηή ζεηξά, κία αλάπνδε επαλάιεςε θαη κία κπεξδεκέλε, ην παηρλίδη 

μεθηλάεη. Ζ λεπηαγσγφο δείρλεη ηνπο αξηζκνχο, αιιάδνληαο ξπζκφ, αλαθαηεχνληάο 

ηνπο, βξίζθεη ηξφπνπο λα κπεξδεπηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

εθηεινχλ ζσζηά ηηο εθάζηνηε θηλήζεηο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ. Σν παηδί πνπ ζα κείλεη 

ηειεπηαίν παίξλεη ηε ζέζε ηεο λεπηαγσγνχ θαη έηζη ην παηρλίδη ζα μεθηλήζεη απφ ηελ 

αξρή (Αγγειφπνπινο, 2016:23-24). 

Αμηνιφγεζε: ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ ε αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ κε ηηο 

ζσζηέο θηλήζεηο παξνπζίαδε βειηίσζε. Οη αξρηθέο δπζθνιίεο εληνπίζηεθαλ ηφζν 

ζηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο φζν θαη ζηνλ ζσζηφ ζπλδπαζκφ ηεο θίλεζεο κε ηνλ 

αξηζκφ. ζνη πήξαλ ηνλ ξφιν ηεο λεπηαγσγνχ επηλννχζαλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

κπεξδεχνπλ ηελ νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, επαλαιάκβαλαλ ηνλ ίδην αξηζκφ ή άιινλ 

αξηζκφ έδεηρλαλ θαη άιινλ θαηνλφκαδαλ. Σα παηδηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ επέιεγαλ αξθεηά ζπρλά λα παίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Βιέπσ θαη ζπλζέησ» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, λα αθνινπζνχλ θαλφλεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ  ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε 

ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, λα παξάγνπλ πξνθνξηθά 

θείκελα πνπ δίλνπλ νδεγίεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά επίπεδα θαη ζηεξεά ζρήκαηα 

κε βάζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε πνηθηιία ζέζεσλ, κεγεζψλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκψλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ θαηαζθεπέο απιψλ ηξηζδηάζηαησλ 

ζπλζέζεσλ, λα γλσξίδνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ, λα γλσξίδνπλ νξηζκέλα είδε 

έξγσλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα   

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά  

Υξφλνο: 40΄ 
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Τιηθά: πίλαθεο δσγξαθηθήο, ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, 

ζρήκαηα ζε έληππε κνξθή  

Πεξηερφκελν: παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά πίλαθεο δσγξαθηθήο κε γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα. Υξεζηκνπνηήζακε ηνπο εμήο πίλαθεο: «εκείν πξνφδνπ» ηνπ Anton 

Stankowski, «Suprematist κε νθηψ θφθθηλα νξζνγψληα» ηνπ Kazimir Malevich θαη 

«Αθηέξσκα ζηελ πιαηεία: Λάκςε» ηνπ Josef  Albert. Παξαηεξνχκε ηα ζρήκαηα θαη ηε 

ζέζε ηνπο ζηνλ πίλαθα, θαζψο θαη ηα ρξψκαηα. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

αληίζηνηρα ζρήκαηα πξνζπαζνχλ λα ζπλζέζνπλ ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ ράζεη ηα 

θνκκάηηα ηνπο είηε ζην ραξηί είηε κε ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ 

επίπεδν. 

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά νλφκαζαλ ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα θαζψο επίζεο ηε 

δηάηαμή ηνπο ζην ραξηί. ζν πεξηζζφηεξα ζρήκαηα είρε έλαο πίλαθαο ηφζν πην 

δχζθνιε ήηαλ ε ζχλζεζή ηνπ. Σα ίδηα ηα παηδηά δήηεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

πίλαθεο ζηε γσληά ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ θαη ηηο επφκελεο εκέξεο επηδφζεθαλ ζηε 

δεκηνπξγία έξγσλ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

 

Παηδαγσγηθή δηαδξνκή: «Κηλνχκαη θαη ρηππάο ην φξγαλν» 

θνπφο: λα εθηεινχλ κε επηηπρία δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ 

ηφρνη: λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε, λα νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθέο νδεγίεο, λα γλσξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ κειψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψκαηνο, λα επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο: Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκφο-Σέρλεο, 

Φπζηθή Αγσγή  

Υξφλνο: 40΄ 

Τιηθά: κνπζηθά φξγαλα 

Πεξηερφκελν: ηα παηδηά ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο θηλήζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε ηνλ ρξήζε ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ. Κάζε θίλεζε αληηζηνηρεί ζε έλα κνπζηθφ φξγαλν. Σν θνχλεκα ηνπ 

θεθαιηνχ ζπλδέεηαη κε ηα θνπδνπλάθηα, ην ζήθσκα ησλ ψκσλ κε ηηο καξάθεο θαη ην 

ρνξνπήδεκα κε ην ηακπνπξίλν. Έλα παηδί θηλεί ην αλάινγν κέξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ην 
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παηδί πνπ θάζεηαη απέλαληί ηνπ ρηππάεη ην αληίζηνηρν κνπζηθφ φξγαλν. ηε ζπλέρεηα, 

νη ξφινη αιιάδνπλ (Bean & Oldfield, 2006:179-180).  

Αμηνιφγεζε: ηα παηδηά ζπκκεηείραλ πξφζπκα, εθηεινχζαλ κε αθξίβεηα ηηο 

θηλήζεηο θαη πξνζπαζνχζαλ λα κπεξδέςνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα ππφινηπα 

παηδηά αληηδξνχζαλ ζηηο εθάζηνηε ζσκαηηθέο θηλήζεηο, ρηππψληαο ην αλάινγν 

κνπζηθφ φξγαλν. Ζ φιε δηαδηθαζία δηαζθέδαζε ηα παηδηά θαη φιε ε νκάδα 

ζπκκεηείρε πξφζπκα. 

6.3 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

νο
 κήλαο 

 

 

 

Δβδνκάδα 1
ε
 

Ηκέξεο Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ 

Γεπηέξα αλ ην ςάξη θνιπκπψ 

Σξίηε Δθεκεξίδεο 

Σεηάξηε Φζηλνπσξηλφ θχιιν 

Πέκπηε Σν δάζνο 

Παξαζθεπή Σα πνπιηά 

   

 

Δβδνκάδα 2
ε
 

Γεπηέξα Με ην κπαιάθη ρηππψ 

παιακάθηα θ εγψ 

Σξίηε Οη αξθνχδεο 

Σεηάξηε Πξσηλφ μχπλεκα 

Πέκπηε  ε θνηηψ θαη εθηειψ 

Παξαζθεπή Σν χθαζκα θνπλψ αλάινγα 

κε ηνλ ξπζκφ 

  

 

Δβδνκάδα 3
ε
 

Γεπηέξα Αξάκ ζακ ζακ – ηα 

γφλαηα 

Σξίηε Οη ςαξάδεο 

Σεηάξηε Ο ρνξφο ηνπ θαπέινπ 

Πέκπηε Οη πεηξαηέο 

Παξαζθεπή Γίλνκαη δσγξάθνο θαη 

δεκηνπξγψ 

 

 

Δβδνκάδα 4
ε
 

Γεπηέξα  Ο θαζξέθηεο 

Σξίηε Σν ηξέλν; 

Σεηάξηε Πνην ρεξάθη πξνηηκψ, ην 

δεμί ή ην αξηζηεξφ;» 

Πέκπηε Μαγλεην-δσγξαθίδσ 

Παξαζθεπή Σν θαξάβη 
Πίλαθαο 2 
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2
νο

 κήλαο 

 

 

 

Δβδνκάδα 1
ε
 

Ημέπερ Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ 

Γεπηέξα Ήρν αθνχσ θαη αληηδξψ 

Σξίηε Ζ κνχκηα 

Σεηάξηε Αλζξσπάθηα ηνπ keith 

Haring 

Πέκπηε Σν ζψκα καο κε πιαζηειίλε 

Παξαζθεπή Με ην ραξηί κνπ θάλσ φ, ηη 

ζέισ εγψ 

   

 

Δβδνκάδα 2
ε
 

Γεπηέξα Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο 

Σξίηε Σν ζψκα κνπ γίλεηαη 

γξακκή 

Σεηάξηε Ζ καξηνλέηα 

Πέκπηε  Νηηλ ή ληαλ 

Παξαζθεπή Γεμί-αξηζηεξφ 

  

 

Δβδνκάδα 3
ε
 

Γεπηέξα Σν δσκάηην ζηελ Αξι: Van 

Gogh 

Σξίηε Αθνινπζψληαο ηε θσηεηλή 

πεγή 

Σεηάξηε Δηθαζηηθά παδι 

Πέκπηε Μηζφ δεμί-κηζφ αξηζηεξφ 

Παξαζθεπή Μέξα ή λχρηα; 

 

 

Δβδνκάδα 4
ε
 

Γεπηέξα  Ήρνο θαη ρξψκα 

Σξίηε Σν εθιεθηφ απηί 

Σεηάξηε Έλα-δχν-ηξία, θίλεζε 

Πέκπηε Πξηλ-ηψξα- κεηά 

Παξαζθεπή Βιέπσ θαη ζπλζέησ 
Πίλαθαο 3 
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3
νο

 κήλαο 

 

 

 

Δβδνκάδα 1
ε
 

Ημέπερ Τίηλορ δπαζηηπιόηηηαρ 

Γεπηέξα Κηλνχκαη θαη ρηππάο ην 

φξγαλν 

Σξίηε Ο ζακνπξάη 

Σεηάξηε Δζχ πεξηγξάθεηο, εγψ 

δσγξαθίδσ 

Πέκπηε Καζνδεγνχκελνη απφ ηα 

φξγαλα 

Παξαζθεπή Οη κνπζηθέο καξηνλέηεο 

   

 

Δβδνκάδα 2
ε
 

Γεπηέξα Σν ζψκα καο κε πιαζηειίλε 

Σξίηε Ο θαζξέθηεο 

Σεηάξηε Αξάκ ζακ ζακ – ηα 

γφλαηα 

Πέκπηε  Αθνινπζψληαο ηε θσηεηλή 

πεγή 

Παξαζθεπή Σν ζψκα κνπ γίλεηαη 

γξακκή 

  

 

Δβδνκάδα 3
ε
 

Γεπηέξα Γίλνκαη δσγξάθνο θαη 

δεκηνπξγψ 

Σξίηε Σν θαξάβη 

Σεηάξηε Σν ηξέλν 

Πέκπηε Δζχ πεξηγξάθεηο, εγψ 

δσγξαθίδσ 

Παξαζθεπή Ο θξπκκέλνο ζεζαπξφο 

 

 

Δβδνκάδα 4
ε
 

Γεπηέξα  Ήρνο θαη ρξψκα 

Σξίηε Σν εθιεθηφ απηί 

Σεηάξηε Κηλνχκαη θαη ρηππάο ην 

φξγαλν 

Πέκπηε Ο ζακνπξάη 

Παξαζθεπή Οη κνπζηθέο καξηνλέηεο 
Πίλαθαο 4 
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Β΄ΜΔΡΟ: Η ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ καζεηέο, ηππηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίνη 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλήιζε ζηνπο είθνζη πέληε (18 θνξίηζηα θαη 7 αγφξηα) θαη ε ειηθία 

ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 49 έσο 75 κελψλ. Σν αξρηθφ δείγκα απνηεινχληαλ απφ είθνζη 

έμη ζπκκεηέρνληεο, αιιά ιφγσ κίαο κεηεγγξαθήο πνπ πξνέθπςε ν αξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο κεηψζεθε. Σα 12 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζην έλα απφ ηα Νεπηαγσγεία 

απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζαλ ην ηππηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. Σα ππφινηπα 13 παηδηά ζπκκεηείραλ ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη 

κνπζηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ απηψλ, σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία, 

απνδίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 N 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή Φχιν 

Κνξίηζη Ζιηθία ζε κήλεο 
49-60 6 

61-75 5 

Αγφξη Ζιηθία ζε κήλεο 
49-60 0 

61-75 2 

Διέγρνπ Φχιν 

Κνξίηζη Ζιηθία ζε κήλεο 
49-60 3 

61-75 4 

Αγφξη Ζιηθία ζε κήλεο 
49-60 4 

61-75 1 

Πίλαθαο 5 

Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζηηο 

δεκνγξαθηθέο ηνπο θφξκεο πξνθχπηεη φηη ην 52% ησλ καζεηψλ θνηηνχζε ζε ζρνιείν 

αγξνηηθήο πεξηνρήο θαη ην 48% ζε ζρνιείν εκηαζηηθήο πεξηνρήο. Ζ επηινγή ησλ 

Νεπηαγσγείσλ πξνέθπςε χζηεξα απφ ηπραία δεηγκαηνιεςία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε εθηφο 

ζρνιείνπ θαη δε ρξήδεη θάπνηνπ είδνπο εηδηθήο αγσγήο, φπσο εξγνζεξαπεία. 
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ζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, νη παηέξεο ζε πνζνζηφ 44% είλαη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη, έλα 4% είλαη δεκφζηνη-δεκνηηθνί ππάιιεινη, 40% είλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 8% έλζηνινη θαη 4% είλαη άλεξγνη. Οη κεηέξεο ζε πνζνζηφ 

36% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, 12% είλαη δεκφζηνη-δεκνηηθνί ππάιιεινη, έλα 4% 

είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ελψ ζε πνζνζηφ 48% αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά –

είλαη άλεξγεο.  

 

 Πιήζνο % 

Ζκηαζηηθή-αγξνηηθή 
Ζκηαζηηθή 12 48,0% 

Αγξνηηθή 13 52,0% 

Αζρνιείηαη κε ηέρλε 

εθηφο ζρνιείνπ 

ρη 25 100,0% 

Ναη 0 0,0% 

Λακβάλεη θάπνηνπ 

είδνπο εηδηθή αγσγή 

ρη 25 100,0% 

Ναη 0 0,0% 

Δπάγγεικα παηέξα 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 11 44,0% 

Γεκφζηνο ππάιιεινο 1 4,0% 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 10 40,0% 

Έλζηνινο 2 8,0% 

Οηθηαθά / Άλεξγνο 1 4,0% 

Δπάγγεικα κεηέξαο 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 9 36,0% 

Γεκφζηνο ππάιιεινο 3 12,0% 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 1 4,0% 

Έλζηνινο 0 0,0% 

Οηθηαθά / Άλεξγνο 12 48,0% 

Πίλαθαο 6 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο ζηελ έξεπλα ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 

γνλείο ην Δηδηθφ Έληππν πγθαηάζεζεο (Παξάξηεκα 1, 2) θαη βεβαηψζεθε πσο νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθά. 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, πσο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία ήηαλ 

εθνχζηα.   
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7.2 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

 

ην πξψην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν,  πνπ αθνξνχζε ηε κέηξεζε ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο ηνπο δεμηφηεηαο, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξν-ηεζη ην 

δείγκα ρσξίζηεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

εκεηψλεηαη πσο ε Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο 

ρνξεγήζεθε πεηξακαηηθά ζε κηθξή νκάδα καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί ε 

εξεπλήηξηα κε ηε δηαδηθαζία. 

ηε ζπλέρεηα, εθαξκφζηεθε ην θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα 

ησλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη κνπζηθήο) ην νπνίν  

παξαθνινχζεζε ε πεηξακαηηθή νκάδα. Σν πξφγξακκα απηφ είρε δηάξθεηα δψδεθα 

εβδνκάδσλ κε ζπρλφηεηα κία θνξά ηελ εκέξα θαη δηάξθεηα αλάινγε κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθνινχζεζε ε επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ νκάδα ειέγρνπ παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Οη ηειηθέο κεηξήζεηο δηεμήρζεζαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεηα-ηεζη θαηαιήμακε ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

7.3 Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο 

Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο παηδηψλ 4-6 εηψλ (ΚΑΓΓ 4-6) ησλ Σξνχιε, Ληλαξδάθε 

θαη Μαλσιίηζε (2012), έλα εμεηδηθεπκέλν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο. 

Ζ ΚΑΓΓ 4-6 απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν έλα κέξνο αθνξά ηηο δνθηκαζίεο 

ειέγρνπ ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνινγνχληαη νη εμήο 

παξάγνληεο: ε γλψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ν επηδέμηνο 

ρεηξηζκφο ηνπ κνιπβηνχ, ε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ν έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ θαηά 
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ηε γξαθή, ε ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ θαζψο θαη ν επηδέμηνο ρεηξηζκφο ηνπ 

ςαιηδηνχ. 

Ζ ΚΑΓΓ πεξηιακβάλεη 25 δνθηκαζίεο νκαδνπνηεκέλεο αλά παξάγνληα. ζνλ 

αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ζε κία δνθηκαζία ειεχζεξεο 

γξαθήο αμηνινγείηαη εάλ ην παηδί γξάθεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ αξηζηεξά πξνο 

ηα δεμηά, ζηε γξακκή θαη φρη ζθφξπηα, εάλ αιιάδεη γξακκή φηαλ θηάζεη ζην ηέινο, 

εάλ γξάθεη ρσξίο παξέθθιηζε απφ ηε γξακκή γξαθήο θαη εάλ αξρίδεη λα γξάθεη απφ 

πάλσ θαη αξηζηεξά. Σαπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη ην ζεκείν απφ φπνπ αξρίδεη ην παηδί λα 

γξάθεη.    

Γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ κνιπβηνχ ειέγρζεθε εάλ ην 

παηδί θάλεη ηελ θίλεζε «βηδψλσ-μεβηδψλσ» ρσξίο λα πέζεη ην κνιχβη θαη εάλ κπνξεί 

λα ην πεξηζηξέςεη θάζεηα 360
ν,
  ρσξίο λα ηνπ πέζεη θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

άιιν ρέξη. 

ρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, δεηείηαη απφ ην παηδί λα δείμεη ην 

δεμί θαη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, λα δείμεη ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηεο θφιιαο ηνπ, 

θαζψο θαη ηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά απηήο. 

Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή, 

θαηαγξάθεη εάλ ην παηδί κπνξεί λα δσγξαθίζεη ηξεηο θάζεηεο γξακκέο (ζηνλ θελφ 

ρψξν αλάκεζα ζε δχν παξάιιειεο), εάλ κπνξεί λα ζβήζεη ηε κία γξακκή ρσξίο λα 

επεξεάζεη ηηο άιιεο θαη εάλ αληηγξάθεη ηε ιέμε «ΓΔΛΗΟ» πάλσ ζε κία γξακκή. 

Ζ αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηγξαθή απιψλ θαη ζχλζεησλ 

ζρεκάησλ, ηα νπνία πξψηα ζρεδηάδεη ν εξεπλεηήο, κε ηελ αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 

απφ κλήκεο, κε ηε ζσζηή αληηγξαθή ηεο ιέμεο «ΓΔΛΗΟ» θαη κε ηε ρσξν-ρξνληθή 

ζπλέρεηα ζρεκάησλ. 

ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ θαηαγξάθεηαη εάλ ην παηδί κπνξεί λα θφςεη 

φιε ηε καχξε γξακκή ζηε κέζε θαη εάλ κπνξεί λα θφςεη έλα ηεηξάγσλν πάλσ ζηε 

γξακκή, μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν πνπ είλαη δσγξαθηζκέλν έλα ςαιίδη. 

 Σν άιιν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

γξαθνθηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αμηνινγνχληαη ν έιεγρνο ηεο 

ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε γξαθή, ν έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ σο πξνο ηελ πιεπξηθή 

θπξηαξρία θαη ηε ιαβή ηεο γξαθήο θαη ε ηθαλφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο 

κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ ηρλνγξαθήκαηνο (Μαθξή, 2016). 
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Ζ ΚΑΓΓ έρεη ζηαζκηζηεί ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ, ζε έλα ηπραίν δείγκα 1251 

παηδηψλ. εκεηψλεηαη πσο ε θιίκαθα αμηνινγεί αμηφπηζηα θαη ηηο ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο.   

7.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Ζ αμηνπηζηία ηεο ΚΑΓΓ εθηηκήζεθε κε ηνλ δείθηε Cronbach΄s Alpha  θαη βξέζεθε 

ίζε κε 0,748, δείρλνληαο  ηελ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιήζε θαη 

πνζνζηά, ελψ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ ηεο ΚΑΓΓ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο. Οη δηαθνξέο ησλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ εθηηκήζεθαλ κε ην T test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα ελψ νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ ζηηγκψλ εθηηκήζεθαλ κε ην Σ test γηα δείγκαηα θαηά δεχγε, 

κεηά απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο. 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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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1 Γνθηκαζίεο ειέγρνπ ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηόηεηαο  

 

Απφ ηελ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο πξνθχπηνπλ 6 

παξάγνληεο απφ έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ εξσηήζεσλ. Οη παξάγνληεο απηνί 

απνδίδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. 

 

Παξάγνληεο  ΚΑΓΓ 

Παξάγνληαο 1 Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ 

Παξάγνληαο 2 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ 

Παξάγνληαο 3 Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ 

Παξάγνληαο 4 Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 

Παξάγνληαο 5 Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 

Παξάγνληαο 6 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ 
Πίλαθαο 7 

 

Κάζε  έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθφ πιήζνο εξσηήζεσλ 

θαη κεηά ηελ αξρηθή βαζκνιφγεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0-2 ή έσο θαη 0-9. ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε κεηαηξνπή  ησλ ηηκψλ ζε ηππηθέο θιίκαθεο κε εχξνο ηηκψλ απφ 

4 έσο 19, φπνπ κεγαιχηεξεο ηηκέο δειψλνπλ θαη πεξηζζφηεξεο Γξαθνθηλεηηθέο 

Γεμηφηεηεο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, πνπ 

αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο ηεο Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο 

Γεμηφηεηαο, ηφζν πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε φζν θαη κεηά απφ απηή, μερσξηζηά γηα ηηο 

δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Πίλαθεο 8 θαη 9). Αθφκε θαη απφ ηελ πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη, δίλεηαη ε αίζζεζε φηη νη δχν νκάδεο 

θπκαίλνληαη ζε αλάινγεο ηηκέο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ ηελ παξέκβαζε. Απηφ 

νπζηαζηηθά ππνδεηθλχεη φηη νη δχν νκάδεο παηδηψλ είλαη νκνηνγελείο πξηλ ηελ 

παξέκβαζε, ελψ κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νη ηηκέο είλαη απμεκέλεο κφλν ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. Οη ελδείμεηο απηέο ζα επαιεζεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ 

θαηάιιεινπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο.  
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 Οκάδα  

Πεηξακαηηθή  Διέγρνπ  

Μέζ

ε 

ηηκή  

Σππηθή 

απφθιηζ

ε N 

p-

nor

mal 

Μέζ

ε 

ηηκή  

Σππηθή 

απφθιη

ζε N 

p-

norm

al 

Υξφλ

νο 

Πξη

λ 

Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ 

ρψξνπ 

10,77 2,05 13 ,064 9,58 2,71 12 ,112 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ 9,46 1,05 13 ,100 9,33 ,98 12 ,200 

Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ 13,69 4,55 13 ,074 14,0

0 

4,59 12 ,111 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 11,08 3,01 13 ,096 10,4

2 

1,00 12 ,241 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 10,92 2,40 13 ,213 11,3

3 

2,06 12 ,163 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ 12,15 2,54 13 ,803 12,3

3 

3,37 12 ,513 

Με

ηά 

Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ 

ρψξνπ 

14,23 3,39 13 ,094 10,3

3 

2,23 12 ,144 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ 14,15 4,67 13 ,149 10,2

5 

2,90 12 ,241 

Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ 17,85 2,82 13 ,097 15,0

0 

4,39 12 ,188 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 15,46 3,10 13 ,106 9,92 1,08 12 ,331 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 15,23 2,24 13 ,251 11,0

8 

2,19 12 ,223 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ 15,85 3,13 13 ,736 12,3

3 

2,50 12 ,641 

Πίλαθαο 8 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηεο κειέηεο θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ΚΑΓΓ κεηά 

ηε ρνξήγεζε. Σα p- values θαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 8 θαη είλαη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξα απφ 0,05.  
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Πεηξακαηηθή Οκάδα 

 

Μέζε 

ηηκή N 

Σππηθή 

απφθιηζ

ε 

Σππηθφ 

ζθάικα 

p- 

value 

 Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξν 

πξηλ 

10,77 13 2,048 ,568 

,002 
Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ 

κεηά 

14,2308 13 3,39494 ,94159 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ πξηλ 9,46 13 1,050 ,291 
,004 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ κεηά 14,1538 13 4,66987 1,29519 

 Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ πξηλ 13,69 13 4,553 1,263 
,002 

Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ κεηά 17,8462 13 2,82389 ,78321 

 Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή πξηλ 11,08 13 3,013 ,836 
,001 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή κεηά 15,4615 13 3,09880 ,85945 

 Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ πξηλ 10,92 13 2,397 ,665 
,000 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ κεηά 15,2308 13 2,24179 ,62176 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ πξηλ 12,15 13 2,544 ,706 
,000 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ κεηά 15,8462 13 3,13172 ,86858 

Πίλαθαο 9 

 

ηνλ πίλαθα 10 θαίλεηαη ε  εθηίκεζε  ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ 

ζηηγκψλ σο κέζε ηηκή, ε ηππηθή ηεο απφθιηζε θαη ην ηππηθφ ηεο ζθάικα, ελψ 

παξάιιεια δίλεηαη θαη ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

κεηαβνιέο απηέο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη αξλεηηθφ, 

δείρλνληαο ηελ εθηηκψκελε αχμεζε γηα θάζε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ ζηηγκψλ γηα  ηελ πεηξακαηηθή νκάδα απνδίδνληαη απφ ηα 

γξαθήκαηα 1-6. 
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Γηαθνξέο θαηά δεχγε 

Μέζε 

ηηκή  

Σππηθή 

απφθιηζε 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95% Γηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηε Γηαθνξά  

Κάησ Άλσ 

 Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξν 

πξηλ 

 - Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ 

ρψξνπ κεηά 

-3,46154 3,20456 ,88879 -5,39804 -1,52504 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ πξηλ - 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ κεηά 
-4,69231 4,75017 1,31746 -7,56281 -1,82181 

 Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ πξηλ - Γλψζε 

ελλνηψλ ρψξνπ κεηά 
-4,15385 3,82636 1,06124 -6,46609 -1,84160 

 Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή πξηλ 

- Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 

κεηά 

-4,38462 3,66375 1,01614 -6,59860 -2,17063 

 Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ πξηλ - 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ κεηά 
-4,30769 1,88788 ,52360 -5,44853 -3,16686 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ πξηλ - 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ κεηά 
-3,69231 2,71982 ,75434 -5,33588 -2,04874 

Πίλαθαο 10 
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Γξάθεκα 1 

 

 

 

Γξάθεκα 2 
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Γξάθεκα 3 

 

 

Γξάθεκα 4 
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Γξάθεκα 5 

 

Γξάθεκα 6 
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ηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξνχκε φηη νη κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθνληαη δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα p- 

values θαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 11 θαη είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξα απφ 0,05. 

 

Οκάδα ειέγρνπ  

 

Μέζε 

ηηκή N 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Σππηθφ 

ζθάικα 

p- value 

 Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξν 

πξηλ 

9,58 12 2,712 ,783 

,180 
Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ 

κεηά 

10,3333 12 2,22928 ,64354 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ πξηλ 9,33 12 ,985 ,284 
,249 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ κεηά 10,2500 12 2,89592 ,83598 

 Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ πξηλ 14,00 12 4,592 1,326 
,380 

Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ κεηά 15,0000 12 4,39007 1,26730 

 Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή πξηλ 10,42 12 ,996 ,288 
,082 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή κεηά 9,9167 12 1,08362 ,31282 

 Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ πξηλ 11,33 12 2,060 ,595 
,491 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ κεηά 11,0833 12 2,19331 ,63315 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ πξηλ 12,33 12 3,367 ,972 
1,000 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ κεηά 12,3333 12 2,49848 ,72125 

Πίλαθαο 11 

 

 ηνλ πίλαθα 12 θαίλεηαη ε  εθηίκεζε  ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ 

ζηηγκψλ σο κέζε ηηκή, ε ηππηθή ηεο απφθιηζε θαη ην ηππηθφ ηεο ζθάικα, ελψ 

παξάιιεια δίλεηαη θαη ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

κεηαβνιέο απηέο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη αξλεηηθφ 

δείρλνληαο ηελ εθηηκψκελε αχμεζε γηα θάζε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ ζηηγκψλ απνδίδνληαη απφ ηα γξαθήκαηα 7-12.  
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Γηαθνξέο θαηά δεχγε 

Μέζε 

ηηκή  

Σππηθή 

απφθιηζε 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95% Γηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα 

ηε Γηαθνξά  

Κάησ Άλσ 

 Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξν πξηλ 

- Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ 

κεηά 

-

,75000 

1,81534 ,52404 -1,90341 ,4034

1 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ πξηλ - 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ κεηά 

-

,91667 

2,60971 ,75336 -2,57480 ,7414

7 

 Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ πξηλ - Γλψζε 

ελλνηψλ ρψξνπ κεηά 

-

1,0000

0 

3,78994 1,09406 -3,40801 1,408

01 

 Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή πξηλ - 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή κεηά 

,50000 ,90453 ,26112 -,07471 1,074

71 

 Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ πξηλ - 

Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ κεηά 

,25000 1,21543 ,35086 -,52225 1,022

25 

 Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ πξηλ - 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ κεηά 

,00000 2,69680 ,77850 -1,71346 1,713

46 

Πίλαθαο 12 

 

Γξάθεκα 7 
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Γξάθεκα 8 

 

Γξάθεκα 9 
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Γξάθεκα 10 

 

 

Γξάθεκα 11 
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Γξάθεκα 12 

 

8.2 Μεηαβνιέο αλά νκάδα 

 

Γηα θάζε κία απφ  ηηο νκάδεο γίλεηαη εθηίκεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρξνληθψλ ζηηγκψλ. Οη εθηηκήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 13 φπνπ θαίλεηαη φηη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πεηξακαηηθή νκάδα έρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία ειάρηζηα κεηαβιήζεθε κεηαμχ ησλ δχν 

ρξνληθψλ ζηηγκψλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο  Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο 

ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο. ιεο νη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ελψ 

ζεκεηψλεηαη φηη ε δηαθνξά ζηε κεηαβνιή Πεηξακαηηθήο θαη Διέγρνπ γηα ηνλ 

παξάγνληα Γλψζεο ελλνηψλ ρψξνπ είλαη νξηαθή κε p=0,05 αθξηβψο.   
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Group Statistics  

 

Οκάδα N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

p- value 

Μεηαβνιή ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ γξαθηθνχ 

ρψξνπ 

 

Πεηξακαηη

θή 

13 3,4615 3,20456 ,88879 

,016 
Διέγρνπ 12 ,7500 1,81534 ,52404 

Μεηαβνιή ζηνλ επηδέμην 

ρεηξηζκφ κνιπβηνχ 

 

Πεηξακαηη

θή 

13 4,6923 4,75017 1,31746 

,022 

Διέγρνπ 12 ,9167 2,60971 ,75336 

Μεηαβνιή ζηελ γλψζε 

ελλνηψλ ρψξνπ 

 

Πεηξακαηη

θή 

13 4,1538 3,82636 1,06124 
,050 

Διέγρνπ 12 1,0000 3,78994 1,09406  

Μεηαβνιή ζηνλ έιεγρν 

ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 

Πεηξακαηη

θή 

13 4,3846 3,66375 1,01614 

,000 

Διέγρνπ 12 -,5000 ,90453 ,26112 

Μεηαβνιή ζηελ 

αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 

Πεηξακαηη

θή 

13 4,3077 1,88788 ,52360 

,000 

Διέγρνπ 12 -,2500 1,21543 ,35086 

Μεηαβνιή ζηνλ επηδέμην 

ρεηξηζκφ ςαιηδηνχ 

Πεηξακαηη

θή 

13 3,6923 2,71982 ,75434 

,002 

Διέγρνπ 12 ,0000 2,69680 ,77850 

Πίλαθαο 13 

 

ηα ζεθνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά ε κεηαβνιή γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο ΚΑΓΓ. Ζ δηαθνξά ζηε βειηίσζε ησλ παηδηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη μεθάζαξε ζηηο απεηθνλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηα 

γξαθήκαηα 13-18. 
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Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ 

Γξάθεκα 13 

 

 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ 

Γξάθεκα 14 
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Γλψζε ελλνηψλ ρψξνπ 

Γξάθεκα 15 

 

Έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή 

Γξάθεκα 16 
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Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ 

Γξάθεκα 17 

 

 

Δπηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ 

Γξάθεκα 18 



126 
 

8.3 Παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθή ησλ γξαθνθηλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

ηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

παηδηά γηα ηελ θάζε νκάδα μερσξηζηά πξηλ ηελ παξέκβαζε. 
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ΑΠΑΝΣΉΔΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ 

 

ρη Ναη 

N  % N % 

 Πεηξακαηη

θή 

Κάζεηαη ζην 1 πφδη; 10 76,9% 3 23,1

% 

Κάζεηαη πάλσ ζηα πφδηα ηνπ; 4 30,8% 9 69,2

% 

Αθνπκπάεη ηνλ ζψξαθα ζην ζξαλίν; 5 38,5% 8 61,5

% 

Σπιίγεη ηα πφδηα ηνπ γχξσ απφ ην ζξαλίν ή ηελ θαξέθια; 13 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη ζπρλά κε ην θεθάιη θάησ (πάλσ ζην ηξαπέδη ή ζην ρέξη ζηήξημεο) 12 92,3% 1 7,7% 

Κηλείηαη λεπξηθά ζην ζξαλίν, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ; 13 100,0% 0 0,0% 

Σα πφδηα ηνπ παηάλε κπξνζηά απφ ην θαξεθιάθη ζηαζεξά ζην πάησκα; 12 92,3% 1 7,7% 

Αθνπκπά ηνλ αγθψλα γξαθήο ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζην ηξαπέδη; 0 0,0% 13 100,0

% 

Καιχπηεη κε ην ρέξη γξαθήο απηφ πνπ γξάθεη; 13 100,0% 0 0,0% 

Σνπνζεηεί ην ρέξη ζηήξημεο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζηεξίδεη θαιά ηελ θφιια ηνπ; 1 7,7% 12 92,3

% 

Σνπνζεηεί ηελ θφιια ηνπ θάζεηα κπξνζηά ηνπ ή κε έληνλε θιίζε αξηζηεξά/ δεμηά; 1 7,7% 12 92,3

% 

Σνπνζεηεί ηελ θφιια ηνπ κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 12 92,3% 1 7,7% 

Σνπνζεηεί ην θεθάιη ηνπ, θαζψο γξάθεη κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 5 38,5% 8 61,5

% 

Αλαζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια θαη ζθχβεη κπξνζηά; 13 100,0% 0 0,0% 

Σν παηδί έρεη αλαπηχμεη πξνηίκεζε ζην έλα ρέξη; 2 15,4% 11 84,6

% 

Διέγρνπ Κάζεηαη ζην 1 πφδη; 12 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη πάλσ ζηα πφδηα ηνπ; 0 0,0% 12 100,0

% 

Αθνπκπάεη ηνλ ζψξαθα ζην ζξαλίν; 1 8,3% 11 91,7

% 

Σπιίγεη ηα πφδηα ηνπ γχξσ απφ ην ζξαλίν ή ηελ θαξέθια; 12 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη ζπρλά κε ην θεθάιη θάησ (πάλσ ζην ηξαπέδη ή ζην ρέξη ζηήξημεο) 7 58,3% 5 41,7

% 

Κηλείηαη λεπξηθά ζην ζξαλίν, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ; 12 100,0% 0 0,0% 

Σα πφδηα ηνπ παηάλε κπξνζηά απφ ην θαξεθιάθη ζηαζεξά ζην πάησκα; 12 100,0% 0 0,0% 

Αθνπκπά ηνλ αγθψλα γξαθήο ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζην ηξαπέδη; 0 0,0% 12 100,0

% 

Καιχπηεη κε ην ρέξη γξαθήο απηφ πνπ γξάθεη; 12 100,0% 0 0,0% 

Σνπνζεηεί ην ρέξη ζηήξημεο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζηεξίδεη θαιά ηελ θφιια ηνπ; 1 8,3% 11 91,7

% 

Σνπνζεηεί ηελ θφιια ηνπ θάζεηα κπξνζηά ηνπ ή κε έληνλε θιίζε αξηζηεξά ή 

δεμηά; 

2 16,7% 10 83,3

% 

Σνπνζεηεί ηελ θφιια ηνπ κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 10 83,3% 2 16,7

% 

Σνπνζεηεί ην θεθάιη ηνπ, θαζψο γξάθεη κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 1 8,3% 11 91,7

% 

Αλαζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια θαη ζθχβεη κπξνζηά; 11 91,7% 1 8,3% 

Σν παηδί έρεη αλαπηχμεη πξνηίκεζε ζην έλα ρέξη; 0 0,0% 12 100,0

% 

Πίλαθαο 14 
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ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηεο κειέηεο θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο δε δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ζεκεηψλεηαη απφθιηζε ζε 

θάπνηα πνζνζηά, απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο είλαη κφιηο  25 νη ζπκκεηέρνληεο θαη 

επνκέλσο 5 απαληήζεηο δηακνξθψλνπλ αλαινγηθά ην 20%. Καηά ηξφπν αλάινγν 

θαίλνληαη νη δηαθνξέο κεηά ηελ παξέκβαζε ζηελ θάζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο ηεο 

κειέηεο ζηνλ πίλαθα 15. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα  γηα ηηο εξσηήζεηο: 

- Τα πόδια ηος παηάνε μπποζηά από ηο καπεκλάκι ζηαθεπά ζηο πάηωμα; 

- Τοποθεηεί ηην κόλλα ηος με μικπή κλίζη απιζηεπά ή δεξιά; 

νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δίλνπλ ζε κεγάια πνζνζηά 

απάληεζε «ΝΑΗ» κε ηηκέο 61,5%, θαη 84,6% αληίζηνηρα, ελψ κηθξφ (15,4%) είλαη ην 

πνζνζηφ ζηελ εξψηεζε: 

- Τοποθεηεί ηην κόλλα ηος κάθεηα μπποζηά ηος ή με ένηονη κλίζη απιζηεπά ή 

δεξιά; 

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ ηα πνζνζηά ηνπ «ΝΑΗ» ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο είλαη 16,7% θαη 25% ελψ ζηελ ηξίηε εξψηεζε είλαη 75%. ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο ηα πνζνζηά ησλ θαηαθάζεσλ εθθξάδνληαη ρσξίο ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο.  
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ΑΠΑΝΣΉΔΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ 

 

ρη Ναη 

Count 

Row N 

% 

Cou

nt 

Row N 

% 

 Πεηξακαηηθ

ή 

Κάζεηαη ζην 1 πφδη; 13 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη πάλσ ζηα πφδηα ηνπ; 0 0,0% 13 100,0% 

Αθνπκπάεη ηνλ ζψξαθα ζην ζξαλίν; 0 0,0% 13 100,0% 

Σπιίγεη ηα πφδηα ηνπ γχξσ απφ ην ζξαλίν ή ηελ θαξέθια; 13 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη ζπρλά κε ην θεθάιη θάησ (πάλσ ζην ηξαπέδη ή ζην ρέξη ζηήξημεο) 13 100,0% 0 0,0% 

Κηλείηαη λεπξηθά ζην ζξαλίν, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ; 13 100,0% 0 0,0% 

Σα πόδηα ηνπ παηάλε κπξνζηά από ην θαξεθιάθη ζηαζεξά ζην πάησκα; 5 38,5% 8 61,5% 

Αθνπκπά ηνλ αγθψλα γξαθήο ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζην ηξαπέδη; 0 0,0% 13 100,0% 

Καιχπηεη κε ην ρέξη γξαθήο απηφ πνπ γξάθεη; 13 100,0% 0 0,0% 

Σνπνζεηεί ην ρέξη ζηήξημεο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζηεξίδεη θαιά ηελ θφιια 

ηνπ; 

0 0,0% 13 100,0% 

Σνπνζεηεί ηελ θόιια ηνπ θάζεηα κπξνζηά ηνπ ή κε έληνλε θιίζε 

αξηζηεξά ή δεμηά; 

11 84,6% 2 15,4% 

Σνπνζεηεί ηελ θόιια ηνπ κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 2 15,4% 11 84,6% 

Σνπνζεηεί ην θεθάιη ηνπ, θαζψο γξάθεη κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 1 7,7% 12 92,3% 

Αλαζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια θαη ζθχβεη κπξνζηά; 13 100,0% 0 0,0% 

Σν παηδί έρεη αλαπηχμεη πξνηίκεζε ζην έλα ρέξη; 0 0,0% 13 100,0% 

Διέγρνπ Κάζεηαη ζην 1 πφδη; 12 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη πάλσ ζηα πφδηα ηνπ; 0 0,0% 12 100,0% 

Αθνπκπάεη ηνλ ζψξαθα ζην ζξαλίν; 0 0,0% 12 100,0% 

Σπιίγεη ηα πφδηα ηνπ γχξσ απφ ην ζξαλίν ή ηελ θαξέθια; 12 100,0% 0 0,0% 

Κάζεηαη ζπρλά κε ην θεθάιη θάησ (πάλσ ζην ηξαπέδη ή ζην ρέξη ζηήξημεο) 9 75,0% 3 25,0% 

Κηλείηαη λεπξηθά ζην ζξαλίν, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ; 12 100,0% 0 0,0% 

Σα πόδηα ηνπ παηάλε κπξνζηά από ην θαξεθιάθη ζηαζεξά ζην πάησκα; 10 83,3% 2 16,7% 

Αθνπκπά ηνλ αγθψλα γξαθήο ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζην ηξαπέδη; 0 0,0% 12 100,0% 

Καιχπηεη κε ην ρέξη γξαθήο απηφ πνπ γξάθεη; 12 100,0% 0 0,0% 

Σνπνζεηεί ην ρέξη ζηήξημεο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζηεξίδεη θαιά ηελ θφιια 

ηνπ; 

0 0,0% 12 100,0% 

Σνπνζεηεί ηελ θόιια ηνπ θάζεηα κπξνζηά ηνπ ή κε έληνλε θιίζε 

αξηζηεξά ή δεμηά; 

3 25,0% 9 75,0% 

Σνπνζεηεί ηελ θόιια ηνπ κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 9 75,0% 3 25,0% 

Σνπνζεηεί ην θεθάιη ηνπ, θαζψο γξάθεη κε κηθξή θιίζε αξηζηεξά ή δεμηά; 1 8,3% 11 91,7% 

Αλαζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια θαη ζθχβεη κπξνζηά; 11 91,7% 1 8,3% 

Σν παηδί έρεη αλαπηχμεη πξνηίκεζε ζην έλα ρέξη; 0 0,0% 12 100,0% 

Πίλαθαο 15 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

9.1 πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέζα απφ ηε ζχζηαζε θαη δφκεζε ελφο παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε παηγληψδεηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είραλ δπλαηά 

ζεκεία θαη εξεζίζκαηα γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, νη παηγληψδεηο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζαλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθν-

θηλεηηθνχ θαη αθνπζηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηελ αλαθάιπςε ηεο δπλακηθήο θαη 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, ηνλ 

ξπζκφ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ.   

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα 

Αμηνιφγεζεο ηεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο (ΚΑΓΓ 4-6), έλα αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειν γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο εξγαιείν. 

Οη αξρηθέο κεηξήζεηο ησλ δχν νκάδσλ, πεηξακαηηθήο θαη ειέγρνπ, έδεημαλ φηη δελ 

ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο. Γειαδή, ν κέζνο φξνο ζηελ επίδνζε 

ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν φξν ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Απηή ε αξρηθή θαηάζηαζε γηα ηνπο κέζνπο φξνπο 

πξνζδίδεη κεγάιν βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο: α) νη δχν νκάδεο μεθηλνχλ απφ ηελ ίδηα αθεηεξία 

κάζεζεο, ρσξίο θάπνηα απφ ηηο δχν λα έρεη πιενλέθηεκα κάζεζεο θαη β) ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα είλαη απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξέκβαζεο ε πεηξακαηηθή νκάδα, ε νπνία ζπκκεηείρε ζην νξγαλσκέλν πξφγξακκα 

παηγλησδψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αχμεζε ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ΚΑΓΓ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ηνλ επηδέμην 

ρεηξηζκφ ηνπ κνιπβηνχ, ηε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ 

θαηά ηε γξαθή, ηελ αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. 

 ζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί δελ είλαη ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθέο, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο, ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ηεο ΚΑΓΓ. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο αθνξά 

ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ γξαθνθηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ έιεγρν θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε γξαθή θαη ηελ αλάπηπμε 

πξνηίκεζεο ζην έλα ρέξη. 

Οη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζε απηφ ην θνκκάηη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

δηαθνξέο. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί πσο κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο παξνπζίαζαλ 

εκθαλείο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

Γεκνζηεπκέλεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε πνηθίιεο παξεκβάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη 

θαη εθαξκφδνληαη κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξνπλ ζηε 

γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ. πσο αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ πνηθίινπλ σο πξνο ηε κνξθή θαη 

ην πεξηερφκελφ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εμάζθεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ γξακκάησλ θαη ηε βειηίσζή 

ηνπο, κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, κε ηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

γξαθήο, φπσο ην ζσζηφ πηάζηκν ηνπ κνιπβηνχ, ηε γξαθή απφ ην πάλσ κέξνο ηεο 

ζειίδαο πξνο ηα θάησ θαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ηε ρξήζε κνιπβηνχ θαη 

ραξηηνχ ζηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο, κε πνιπαηζζεηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξήζε πιεζψξαο πιηθψλ, θ.α.  

Βέβαηα, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα πξναγσγήο ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο, κε παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αηζζεζηνθηλεηηθήο θαη 

ςπρνθηλεηηθήο κε έκθαζε ζηε ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα θαη ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή 

δεμηφηεηα.  

Οη έξεπλεο γχξσ απφ ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο θαζηζηνχλ ζαθέο πσο, ηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο φζν θαη νη 

ςπρνθηλεηηθέο θαη αηζζεζηνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάιινπλ ζεηηθά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. ε ζπζρεηηζηηθή έξεπλα (Sudsawad et al, 2002) φκσο, δηαπηζηψζεθε 

πσο νη νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα κε άμνλα 

δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο, ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξεο βειηηψζεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζε αηζζεζηνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί πσο νη  Denton, Cope θαη Moser (2006) θαηέγξαςαλ αξλεηηθέο επηδφζεηο 
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ζηελ νκάδα πνπ δέρηεθε ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή παξέκβαζε, ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

αηηηνινγήζνπλ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ ζε παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο έρεη αλαθεξζεί ζε κφλν κία κειέηε, πέξαλ 

ηεο παξνχζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη  Kiese-Himmel, Witte, Islam θαη 

Steinbüchel (2015) επηθεληξψζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, πινπνηήζεθαλ απφ θαζεγεηέο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ θαη εθαξκφδνληαλ 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε δηάζηεκα δέθα κελψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο δελ ήηαλ ζεηηθά σο πξνο ηνλ αληίθηππν ησλ 

ηερλψλ ζηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ πξφνδνο 

πνπ παξνπζηάζηεθε απνδφζεθε ζηε γεληθή αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ θαη δελ 

ζσξήζεθε απνηέιεζκα ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ηεο 

παξνχζαο. Αξθεηνί κπνξεί λα είλαη νη ιφγνη πνπ εμεγνχλ απηή ηε δηαθνξά. Πξψηνλ, 

ζηελ έξεπλα ησλ Kiese-Himmel, Witte, Islam θαη Steinbüchel (2015) ε ειηθία ηνπ 

δείγκαηνο θπκαίλνληαλ απφ ηα 3-5 έηε. ηελ παξνχζα έξεπλα ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

πνπ ζπκκεηείρε ήηαλ κεγαιχηεξε θαη θπκαίλνληαλ απφ ηα 4-6 έηε. 

 Γεχηεξνλ, ην δείγκα ησλ Kiese-Himmel, Witte, Islam θαη Steinbüchel (2015) 

πεξηειάκβαλε παηδηά κεηαλαζηψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζπρλά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

ιφγσ ηεο θαθήο γισζζηθήο ηνπο απφδνζεο (Diefenbach, 2004· Stanat, 2006, θ.α.), 

ελψ θάηη αλάινγν δελ παξνπζηάζηεθε ζηε δηθή καο έξεπλα.  

Σξίηνλ, ε πξψηε έξεπλα απνηεινχληαλ απφ ηξεηο νκάδεο. Σελ νκάδα ειέγρνπ, ε 

νπνία παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηηο δχν 

πεηξακαηηθέο. Ζ κία απφ απηέο δέρηεθε παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηα εηθαζηηθά, ελψ ε 

δεχηεξε βαζηζκέλε ζηε κνπζηθή. ηε δεχηεξε έξεπλα νη νκάδεο ήηαλ δχν. Ζ νκάδα 

ειέγρνπ, ε νπνία παξαθνινχζεζε ην ηππηθφ πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ε 

πεηξακαηηθή, ε νπνία δέρηεθε ηελ παξέκβαζε πνπ πεξηειάκβαλε παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθψλ, κνπζηθήο θαη ζεάηξνπ. Ζ πεηξακαηηθή, ινηπφλ, νκάδα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο δέρηεθε κία πιεζψξα παξεκβάζεσλ βαζηζκέλεο ζε 

πεξηζζφηεξα θαιιηηερληθά πεδία. 

Σέινο, ε έξεπλα ησλ Kiese-Himmel, Witte, Islam θαη Steinbüchel (2015) είρε 

δηάξθεηα δέθα κελψλ κε δχν παξεκβάζεηο (1,5 ψξαο) εβδνκαδηαίσο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα νη παξεκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαλ θάζε εκέξα γηα δψδεθα 

εβδνκάδεο θαη παξνπζίαζαλ κεγάιε πνηθηιία.    
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ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο γξαθήο 

ηνλίδεηαη απφ ηελ «Αηδέληα 2030 ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε» (The 2030 

Agenda for Sustainable Development), ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 17 ηφρνη γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε, κε ηνλ 4
ν
 ηφρν λα επηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιηζε κίαο 

ηζφηηκεο θαη πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαζψο επίζεο ζηελ 

πξναγσγή επθαηξηψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα φινπο.  

Ο 4
νο

 ηφρνο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πεξηιακβάλεη επηά ππν-ζηφρνπο κε ηνλ 6
ν
 

λα δίλεη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ο φξνο 

γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη, ζε κία πξψηε πξνζέγγηζε, ηελ ηθαλφηεηα γηα γξαθή θαη 

αλάγλσζε. Απφ ην 1946, ε UNESCO θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, θαζψο ζεσξεί ηελ απφθηεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, σο 

εγγελέο θνκκάηη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε εθπαίδεπζε. 

ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (2002:3). Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ην Νεπηαγσγείν ζηελ πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ε νπνία ζηηο ειηθίεο απηέο 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. εκαληηθή, 

ινηπφλ, είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

Γιψζζαο, ζηνλ ηνκέα ηεο γξαθήο θαη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θξαηνχλ έλα κνιχβη, έλα ζηπιφ δηαξθείαο, 

κία θηκσιία κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

παίξλνληαο ηε ζσζηή ζσκαηηθή ζηάζε (Γ.Δ.Π.Π.., 2002:14).     

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ (2014:131-132), φζνλ αθνξά ηε δεμηφηεηα 

ηεο παξαγσγήο γξαπηψλ θεηκέλσλ, ζέηεη σο καζεζηαθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε γξαθή θαη ηελ εθκάζεζε ηεο νξζήο ζηάζεο ηνπ 

ζψκαηνο θαηά ηε γξαθή. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

φηαλ εμαζθνχλ ηα παηδηά ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ 

γξαθήο θαη κε ηελ εμάζθεζε ηεο ζσζηήο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε γξαθή.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Σάθα (2011:119) ε θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη απνηέιεζκα βησκαηηθήο κάζεζεο θαη φρη 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  
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Ζ ίδηα (Σάθα, 2011:47) ηνλίδεη ηελ χςηζηε ζεκαζία ηνπ πξψηκνπ εληνπηζκνχ 

πηζαλψλ δπζθνιηψλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν. Οη 

δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηνχληαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε 

κειινληηθή ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ. Ζ κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επεξγεηηθέο παξεκβάζεηο, ζηα πξψηα έηε ηεο 

θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, κε θχξην ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

καζεζηαθήο απφδνζεο.  

Άιισζηε, νη  δεμηφηεηεο γξαθήο έρνπλ ζπλδεζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ κε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο (Carlton & Winsler, 1999· Dinehart & 

Manfra, 2013· Grissmer et al., 2010· Luo et al., 2007· Mayes & Calhoun, 2007, νπ. 

αλαθ. ζην Dinehart, 2014:4-5) θαη ε θαηάθηεζή ηνπο απφ ηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απνηειεί ζεκέιην γηα ηε κειινληηθή αθαδεκατθή επηηπρία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε πνιινχο ηνκείο (Cahill, 2009· Graham, Harris & Fink, 2000· Harvey & 

Henderson, 1997, νπ. αλαθ. ζην Maldarelli et al, 2015:879).  

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππ΄ φςηλ ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε γξαθή θαη ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ην Νεπηαγσγείν σο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, δνκήζεθε ην παηγληψδεο θαιιηηερληθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο. Δπηδηψρζεθε ε πξναγσγή ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνζέθεξε ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα. Ζ αλάπηπμε απηή ζπλέβαιιε 

ζηελ πξναγσγή ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη παηγληψδε, 

κέζσ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη φρη ηεο ζηείξαο δηδαζθαιίαο. Τπνζηεξίρζεθε ε 

καζεζηαθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αλάπηπμε κέζσ ησλ 

εηθαζηηθψλ, ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο κνπζηθήο, πξνζθέξνληαο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζα ιεηηνπξγνχζε απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

επηδηψθνληαο, πέξα απφ ηελ πξναγσγή ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, ηελ ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

9.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Οξκψκελνη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηαιήγνπκε ζε 

ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρηζε αιιά θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ δείγκαηνο θαη λα εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε ηεο πξναγσγήο ηεο γξαθνθηλεηηθήο 

δεμηφηεηαο κε κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν θαη 

ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εδξάδεη ην ζρνιείν θνίηεζεο ηνπ δείγκαηνο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο παξέκβαζεο, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, νχησο 

ψζηε λα ειεγρζεί ε δηαηήξεζή ηνπο, είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

κειέηεο.   

Ζ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε παηδηά πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο δηάρπηε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο 

ππεξθηλεηηθφηεηα, θ.α.. 

Γεδνκέλνπ φηη ε γξαθή αλαγλσξίδεηαη σο κία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ηε 

ζρνιηθή εηνηκφηεηα, ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζηελ επίδξαζε ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε κεηαγελέζηεξε αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηψλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηηο 

θηλεηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ κε ηε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. Έληππν ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (νκάδα ειέγρνπ) 

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υ. Εάξαγθαο 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα – Νεπηαγσγόο: Β. Κξηθψλε 

 

1. θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξναγσγήο ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή). 

 

2. Γηαδηθαζία  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα 

δεηεζεί απφ ην θάζε παηδί, ρσξηζηά, λα νινθιεξψζεη κία ζεηξά δνθηκαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, τνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ 

κνιπβηνχ, ηε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή, 

ηελ αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. Ζ δνθηκαζία 

απηή ζα δηεμαρζεί δχν θνξέο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ. 

 

3. Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ-απνηειεζκάησλ 

Γίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ έξεπλα, 

ζπλαηλείηε θαη ζηε δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη εκπηζηεπηηθά θαη νπδέπνηε ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ. 
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4. Πιεξνθνξίεο 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ. 

 

5. Διεπζεξία ζπλαίλεζεο 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

παηδηνχ ζαο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ζαο δηαβεβαηψλνπκε πσο ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί δειψζεη δπζαξέζθεηα ή ηελ άξλεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή, 

ε επηζπκία ηνπ απηή ζα ζεβαζηεί. 

 

 Γνλέαο/Κεδεκφλαο: Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ, 

ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έγηλε αληηιεπηή θαη δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ κνπ.   

              ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ……../………./………. 

    

 

                                        

                                                                                        Ολνκαηεπψλπκν θαη  

                                                                                   ππνγξαθή γνλέα/θεδεκφλα 
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2. Έληππν ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (πεηξακαηηθή νκάδα) 

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θ. Υ. Εάξαγθαο 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα – Νεπηαγσγόο: Β. Κξηθψλε 

 

1. θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξναγσγήο ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηθαζηηθά, ζέαηξν θαη κνπζηθή). 

 

2. Γηαδηθαζία  

Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζα έρεη δηάξθεηα έλα ηξίκελν θαη ζα αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο εηθαζηηθψλ, ζεάηξνπ θαη κνπζηθήο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα δεηεζεί απφ ην θάζε παηδί, 

ρσξηζηά, λα νινθιεξψζεη κία ζεηξά δνθηκαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, τνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ κνιπβηνχ, ηε γλψζε 

ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή, ηελ αλαπαξαγσγή 

ζρεκάησλ θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. Ζ δνθηκαζία απηή ζα δηεμαρζεί 

δχν θνξέο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο.  

 

3. Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ-απνηειεζκάησλ 

Γίλνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ έξεπλα, 

ζπλαηλείηε θαη ζηε δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη εκπηζηεπηηθά θαη νπδέπνηε ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ. 
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4. Πιεξνθνξίεο 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ. 

 

5. Διεπζεξία ζπλαίλεζεο 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

παηδηνχ ζαο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ζαο δηαβεβαηψλνπκε πσο ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί δειψζεη δπζαξέζθεηα ή ηελ άξλεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή, 

ε επηζπκία ηνπ απηή ζα ζεβαζηεί. 

 

 Γνλέαο/Κεδεκφλαο: Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ, 

ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έγηλε αληηιεπηή θαη δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ κνπ.   

              ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ……../………./………. 

    

 

                                        

                                                                                         Ολνκαηεπψλπκν θαη  

                                                                                     ππνγξαθή γνλέα/θεδεκφλα 

 

 

 

 

 

 


