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νηπιαγωγείο 

 

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη διερεύνησε το βαθµό κινητικής απόδοσης (µάθησης), την κοινωνική δράση 

καθώς και τη σχέση αυτών των δύο µεταβλητών σε παιδιά, όταν αυτά εµπλέκονται σε 

οµαδικές κινητικές δραστηριότητες. Το δείγµα αποτέλεσαν 14 νήπια, ηλικίας 4 ετών και 4 

µηνών – 5 ετών και 9 µηνών (8 αγόρια, 6 κορίτσια). Για τις ανάγκες της έρευνας συστάθηκε 

πρωτόκολλο καταγραφής των µεταβλητών κοινωνικής δράσης στη βάση της θεωρίας της 

Zimmer (2007). Για το βαθµό της κινητικής µάθησης  χρησιµοποιήθηκε η συστοιχία κινητικών 

δοκιµασιών LOSKF 18 (Eggert, 1974). Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι το 

επίπεδο κινητικής µάθησης των νηπίων ήταν µεγαλύτερο του αντίστοιχου φυσιολογικού 

µέσου όρου, που προβλέπεται για αυτές τις ηλικίες. Ακόµη από την ανάλυση των δεδοµένων 

προέκυψε ότι τα παιδιά κατανόησαν τους κανόνες του παιχνιδιού σε πολύ καλό βαθµό, 

επέδειξαν κοινωνική ευαισθησία, σύναψαν επαφές µε άλλα παιδιά στη διάρκεια του παιχνιδιού 

και, ενέταξαν τους πιο αδύναµους στο παιχνίδι. Ωστόσο, το δείγµα στο σύνολό του, δεν 

παρουσίασε υψηλά επίπεδα ανεκτικότητας κατά την απογοήτευση. Τέλος, σε συµφωνία και µε 

άλλες έρευνες, φάνηκε να υπάρχει µια θετική γραµµική σχέση µεταξύ της κινητικής µάθησης 

και της κοινωνικής δράσης, η οποία όµως χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση, εξαιτίας του 

µικρού δείγµατος της έρευνας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: κινητικές δραστηριότητες, κινητική µάθηση, νηπιαγωγείο, 

ψυχοκινητικός τοµέας, κοινωνική δράση, οµαδικό παιχνίδι, κοινωνική µάθηση, αξιολόγηση. 
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Exploration of the relationship between the degree of motor learning and 

social action through team motor activities in kindergarten 

 

Charilaos K. Zaragas   

 

ABSTRACT  

The present study explores the degree of motor performance (learning), the social action as 

well as the relationship between these two variables through the children’s involvement in 

group motor activities. The sample is consistent of infants (n = 14), aged 4 years and 4 

months – 5 years and 9 months, (8 boys and 6 girls) from a public kindergarten in Ioannina. 

A recoding protocol was registered for the variables of social action such as ability of contact 

and cooperation, social sensibility, understanding of rules, ability of tolerance in frustration 

and ability of tolerance and respect according to Zimmer’s basic skills of social action (2007). 

Under this protocol, the social action directly from the group motor activities in a playful form 

during the break were observed and recorded for each child by both the researcher and the 

teacher, for two months and in a daily frequency. For the degree of motor learning it was 

used the battery of kinetic tests LOSKF 18 that is used for children aged 4-6 years old 

(Eggert, 1974). Recording frequency tables and tables of descriptive elements were made for 

the statistical analysis of the survey data and there was also performed a regression analysis. 

The results of the survey suggest that the degree of kinetic performance (learning) for the 

children was greater than the corresponding normal average for each age. Furthermore, it 

appeared that the children understand the rules of the game in a very good grade, they show 

social sensitivity, they seem to establish contact with other children during the game, they 

incorporate the weaker ones into the game but they don’t present a great extent to the 

tolerance during frustration. In agreement to other researches, there is a positive linear 

relationship between the two variables but further investigation is needed due to the small 

sample of the research. 

 

KEY-WORDS: motor activity, motor learning, kindergarten, psychomotor domain, social 

action, team play, social learning, assessment.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το µεγαλύτερο µέρος των αλληλεπιδράσεων ενός νηπίου µε συνοµηλίκους του 

συντελείται στη διάρκεια του οµαδικού παιχνιδιού. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του 

νηπίου επεκτείνονται από το οικογενειακό πλαίσιο στη γειτονιά και στο νηπιαγωγείο 

(Kohl & Hobbs, 1998, 549 – 554). Οι οµαδικές κινητικές δραστηριότητες (παιχνίδι) 

περιέχουν πολυάριθµες καταστάσεις, που απαιτούν από τα παιδιά να αντιπαρατεθούν 

µε τους συµπαίκτες τους, να λύσουν διαµάχες, να αναλάβουν ρόλους, να δεχτούν και 

να αναγνωρίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 

στο παιχνίδι αποτελούν συχνά την αφορµή, για να δοκιµάσουν τα παιδιά τους 

βασικούς κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς (Zimmer, 2007, 35). Τα παιδιά 

µαθαίνουν να συµφωνούν µε τους άλλους, να αναγνωρίζουν τους αδύναµους και 

δυνατούς συµπαίκτες, και να µιµούνται τη συµπεριφορά των άλλων. Έτσι λοιπόν το 

παιχνίδι ως κινητική (και όχι µόνο) δραστηριότητα, απαντάται στα παιδιά σε 

παγκόσµια κλίµακα και επιπλέον αποτελεί µια ιδανική ευκαιρία για την κοινωνική 

ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική προσαρµογή τους (Coplan, Rubin, Findley, 2006, 75 

– 86, Rubin, Bukowski, 2006, 571 – 645 ). 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο όρος κινητική µάθηση (motor learning) αναφέρεται ως µάθηση των ασκήσεων 

(κινήσεων) που αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ώστε να 

εκτελούνται οι απαραίτητες και κατάλληλες κινήσεις για την επίτευξη ενός 

συγκεκριµένου σκοπού (Ζέρβας, 1990, 2617). Σύµφωνα µε τους Schmidt & Weisberg 

(2009, 42), το επίπεδο κινητικής µάθησης µπορεί να υπολογιστεί µόνο µε την 

παρατήρηση της κινητικής απόδοσης. Τέλος, ως βαθµός κινητικής µάθησης (level of 

motor learning) ορίζεται ο βαθµός που τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν τις 

κινητικές δεξιότητες, ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες και κατάλληλες κινήσεις για 

την επίτευξη ενός συγκεκριµένου σκοπού.  

 

Ο όρος κοινωνική δράση (social action) αναφέρεται στη συµπεριφορά που αποσκοπεί 

στον επηρεασµό των πράξεων άλλων ανθρώπων και για αυτό το λόγο 

προσανατολίζεται προς τους άλλους. Υπό την έννοια της δραστηριότητας ο όρος 

κοινωνική δράση σηµαίνει τις αποτελεσµατικές κοινωνικές και επικοινωνιακές 

λειτουργίες των ανθρώπινων όντων σε συσχετισµό του ενός µε τον άλλον, κάτι που 
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συµβαίνει στην κοινή προσπάθεια και συνεργασία όπως στη συµβίωση, στην 

ψυχαγωγία, στο επάγγελµα1. 

 

Ο όρος κοινωνική δεξιότητα (social skill) αναφέρεται στην ικανότητα εκδήλωσης 

µορφών συµπεριφοράς που έχουν ενισχυθεί αρνητικά ή θετικά και η αποφυγή 

µορφών συµπεριφοράς, που έχουν τιµωρηθεί ή εξαλειφθεί (Libet, Lewinsohn, 1973, 

304-312). Επίσης, ο όρος κοινωνική δεξιότητα περιγράφει τη γνώση και την 

ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί µια ποικιλία κοινωνικών συµπεριφορών που 

είναι κατάλληλες σε µια δεδοµένη διαπροσωπική σχέση (Χατζηχρήστου, 2011, 19) και 

ακόµα την ικανότητα ελέγχου εγωκεντρικών ή παρορµητικών αρνητικών 

συµπεριφορών. Αυτού του είδους οι συµπεριφορές (είτε είναι διαπροσωπικές, είτε 

έχουν σχέση µε καταστάσεις) επιφέρουν θετικές συνέπειες στο σχολικό περιβάλλον 

(Cartledge, Milburn, 1980).  

 

Η κινητική δεξιότητα (motor skill) παρουσιάζει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα2: α) 

είναι κινήσεις µελών του σώµατος εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις του χώρου και 

του χρόνου, β) η επιδέξια κίνηση ελέγχεται και στον έλεγχο αυτό παίρνουν µέρος 

τόσο οι αισθήσεις, όσο και οι ενδείξεις τις οποίες δίνει στο άτοµο αυτή καθεαυτή η 

επιδέξια κίνηση. Η όραση και η κιναίσθηση παίζουν το σπουδαιότερο ρόλο και η 

απόκτηση των δεξιοτήτων – επιδέξιων κινήσεων επιτυγχάνεται µε την ανάληψη του 

ελέγχου των κινήσεων από την κιναίσθηση. ∆ηλαδή ο έλεγχος των κινήσεων, που 

αρχικά είναι εξωτερικός ασκείται από την όραση, καθώς προχωρεί η εκµάθηση της 

δεξιότητας γίνεται εσωτερικός και τον αναλαµβάνει η κιναίσθηση, και γ) θεωρητικά οι 

δεξιότητες δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τη λοιπή συµπεριφορά. 

 

Η κινητική δραστηριότητα (motor activity) βρίσκεται στο επίκεντρο της κινητικής 

ανάπτυξης και µάθησης και χαρακτηρίζει τη δια-δραστική σχέση µεταξύ ατόµου και 

περιβάλλοντος, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τη σχέση αντίληψης και 

πράξης. Η πράξη θεωρείται ως εξερευνητική δραστηριότητα και η αντίληψη ως η 

ενεργητική αναζήτηση του ατόµου για χρήσιµες ανταλλαγές πληροφοριών µε το 

περιβάλλον, προκειµένου το άτοµο να µπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους των 

πράξεών του (Fischer, 2011, 155).    

                                                 
1 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 3ος Τόµος, σ. 1560. 
2 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 5ος Τόµος, σ. 2610. 
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Οι όροι κινητική και ψυχοκινητική ανάπτυξη (motor and psychomotor development) 

αναφέρονται στην ανάπτυξη και τη βελτιωµένη λειτουργία των σωµατικών κινήσεων 

των άνω και κάτω άκρων, της γλώσσας, του κορµού, των δακτύλων και των χειλιών3. 

Μεταξύ των δύο προτιµάται ο όρος Ψυχοκινητική Ανάπτυξη επειδή «αποδίδει» µε 

περισσότερη ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνονται οι σωµατικές κινήσεις. 

Υποστηρίζεται ότι οι σωµατικές κινήσεις σπάνια εκδηλώνονται αυτόµατα, οι µύες 

κινούν το σώµα µετά από εντολή κάποιας περιοχής του εγκεφάλου για αυτό και 

πιστεύουν ότι πρέπει να φανεί αυτή η ψυχική συµµετοχή, µε τη χρήση του όρου 

ψυχοκινητικός4. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

∆ιερευνώντας την κοινωνική συµπεριφορά και ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας 

µέσα από µια φόρµα παρατήρησης, η Κατσιάδα (2010:3.1,9)  κατέγραψε τις 

κοινωνικές συµπεριφορές των παιδιών για έξι εβδοµάδες και αποτύπωσε τη λεκτική 

και µη λεκτική επικοινωνία στη διάρκεια του παιχνιδιού. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, 

οι διαφορές στην κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών ανέδειξαν τις προσπάθειες της 

νηπιαγωγού για την ανάπτυξη κοινωνικής δράσης µεταξύ των παιδιών. 

 

Περαιτέρω, οι Barbou και συν. (Barbou, Cabanes, & Le Maner –Idrisi, 2011, e16407) 

έχοντας ως δεδοµένο ότι το παιχνίδι προσφέρει µια εξαιρετική προοπτική για την 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, επιχείρησαν να ελέγξουν αν οι διαφορές φύλου 

(αγόρια, κορίτσια) όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη, οι οποίες παρατηρούνται 

στη διάρκεια του οµαδικού κινητικού παιχνιδιού σε παιδική χαρά εµφανίζονται σε όλο 

το φάσµα της κοινωνικής ζωής στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Στη συγκεκριµένη 

µελέτη, εξέτασαν τις κοινωνικές / αντικοινωνικές συµπεριφορές 164 παιδιών ηλικίας 

από 2 έως 6 ετών, τα οποία προηγουµένως είχαν κατανείµει σε τέσσερις ηλικιακές 

οµάδες: 2-3, 3-4, 4-5 και 5-6 ετών, στη διάρκεια του ελεύθερου οµαδικού κινητικού 

παιχνιδιού στην αυλή νηπιαγωγείων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι οι 

διαφορές στην κοινωνική ανάπτυξη µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν είναι σταθερές 

στο χρόνο. Περαιτέρω, φάνηκε ότι τα δύο φύλα διαφέρουν σηµαντικά σε θέµατα που 

                                                 
3 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 5ος Τόµος, σ. 2612. 
4 Βλέπε σχετικό απόσπασµα µε τίτλο: «Η Ψυχοφυσική της Κίνησης». «Το έργο των κινητικών 
συστηµάτων στον έλεγχο των κινήσεων είναι αντίστροφο του έργου των αισθητικών συστηµάτων στην 
αντίληψη. Ενώ το τελικό αποτέλεσµα της αισθητικής διεργασίας είναι η δηµιουργία µιας εσωτερικής 
αναπαράστασης του εξωτερικού κόσµου ή της κατάστασης του σώµατος, η κινητική διεργασία αρχίζει µε 
µια εσωτερική αναπαράσταση – µια εικόνα του τελικού αποτελέσµατος της κίνησης».  Kandel, E., 
Schwartz, J., & Jessel, T., (1999, 518). 
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αφορούν στο παιχνίδι στην παιδική χαρά. Συγκεκριµένα, α) τα αγόρια ηλικίας 3-4 

ετών συµµετέχουν περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια σε µοναχικό παιχνίδι, ενώ τα 

κορίτσια αυτής της ηλικίας συµµετέχουν περισσότερες φορές σε συνειρµικό παιχνίδι, 

β) τα αγόρια ηλικίας 4-5 ετών δραστηριοποιούνται στο συνειρµικό παιχνίδι 

περισσότερες φορές από ό,τι τα κορίτσια, τα οποία σε αυτήν την ηλικία είναι 

δραστήρια περισσότερο στο παιγνίδι συνεργασίας (συνεταιριστικό), γ) τα αγόρια 

συµµετέχουν περισσότερες φορές από ό,τι τα κορίτσια σε παιχνίδια συνεργασίας 

στην ηλικία των 5-6 ετών, και δ) οι διαφορές των δύο φύλων στις αλληλεπιδράσεις 

µε τους συνοµηλίκους εµφανίζονται µόνο στα τέλη της προσχολικής ηλικίας (5-6 

ετών). Έτσι, παρατηρείται σταδιακά τα κορίτσια να έχουν πιο συχνά τέτοιου είδους 

αλληλεπιδράσεις από ό,τι τα αγόρια. Τα κορίτσια µέσα από τις σύνθετες µορφές των 

παιγνιδιών αναπτύσσονται κοινωνικά νωρίτερα σε σχέση µε τα αγόρια, που όµως και 

αυτά καθώς αρχίζουν µε τη σειρά τους να εµπλέκονται σε σύνθετες µορφές των 

παιγνιδιών αναπτύσσονται κοινωνικά (Barbou και συν., 2011, e16407). 

 

Μια άλλη έρευνα των Baines και Blatchford (2009, 743-760) σχετική µε το οµαδικό - 

κινητικό παιγνίδι συνοµήλικων παιδιών (7-8 ετών) σε παιδική χαρά διερεύνησε τις 

διαφορές που εµφανίζονται στα δύο φύλα όσον αφορά στη δοµή και στη 

σταθερότητα των κοινωνικών δικτύων που αναπτύσσονται µεταξύ των παιδιών, 

καθώς επίσης και την κατάληξή τους σε σταθερές σχέσεις φιλίας. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι η ποιότητα και η ποσότητα των σχέσεων που χαρακτηρίζουν 

ένα κοινωνικό δίκτυο ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος της οµαδικο-κινητικής 

παιγνιώδους δραστηριότητας στην παιδική χαρά. Σύµφωνα µε τους ερευνητές τα 

κορίτσια επιδεικνύουν περισσότερες φιλίες από ό,τι τα αγόρια, τόσο εντός όσο και 

εκτός του κοινωνικού τους δικτύου. Αντίθετα, τα αγόρια εκδηλώνουν περισσότερη 

σταθερότητα στις εσωτερικές σχέσεις των κοινωνικών δικτύων συγκριτικά µε τα 

κορίτσια. 

 

Στην έρευνα των Sebire και συν. (Sebire, Jago, Fox, Page, Brockman, & Thompson, 

2011, 106) εξετάστηκε η σύνδεση µεταξύ της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και 

της φυσικής δραστηριότητας αγοριών και κοριτσιών δηµοτικών σχολείων από τη 

Βρετανία. Σύµφωνα µε τις υποθέσεις της έρευνας, οι εκφάνσεις αρνητικής κοινωνικής 

συµπεριφοράς των παιδιών θα συνδέονταν αρνητικά µε τη φυσική δραστηριότητα, 

που σηµαίνει ότι χαµηλά επίπεδα ή ελλιπής συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες θα 

ωθούσαν τα παιδιά σε προβληµατικές καταστάσεις κοινωνικής συµπεριφοράς µε τους 
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συνοµήλικους, όπως αλλοίωση των κοινωνικών συνθηκών για παιχνίδι ή µη 

συµµετοχή σε οµαδικό κινητικό παιχνίδι. Ένας δεύτερος σκοπός της συγκεκριµένης 

µελέτης ήταν να διερευνήσει το διαµεσολαβητικό ρόλο της κοινωνικής αποδοχής από 

συνοµήλικους στη σχέση εµπλοκής του παιδιού σε φυσικές δραστηριότητες και της 

κοινωνικής του αποτελεσµατικότητας. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η µικρή κοινωνική 

αποδοχή ενός παιδιού από τους συνοµήλικους του θα σχετίζονταν θετικά µε χαµηλά 

επίπεδα εµπλοκής του σε φυσικές δραστηριότητες και αυτά στη συνέχεια θα 

προδιέθεταν αρνητικά στην ποιότητα της κοινωνικής αποδοχής του συγκεκριµένου 

παιδιού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας  έδειξαν ότι τα κορίτσια έχουν σηµαντικά 

λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς και σηµαντικά µεγαλύτερη προκοινωνική 

συµπεριφορά από ό,τι τα αγόρια. Επιπλέον, στα κορίτσια δε φάνηκε να συνδέονται 

τα προβλήµατα συµπεριφοράς µε τα επίπεδα της εµπλοκής τους σε φυσική 

δραστηριότητα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αντιπαραθέσεις µεταξύ των κοριτσιών 

µπορεί να εκδηλωθούν και σε άλλα πλαίσια πέραν αυτού της φυσικής 

δραστηριότητας. Αντίθετα, στα αγόρια τα προβλήµατα συµπεριφοράς και οι 

αντιπαραθέσεις µε τους συνοµήλικους συσχετίστηκαν θετικά µε χαµηλά επίπεδα 

συµµετοχής σε φυσική δραστηριότητα. Σε γενικές γραµµές, ο βαθµός κοινωνικής 

αποδοχής στο σύνολο του δείγµατος κυµάνθηκε από µέτρια έως υψηλά επίπεδα, ενώ 

δεν εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ο 

διαµεσολαβητικός ρόλος της κοινωνικής αποδοχής δεν επηρέασε τη σχέση µεταξύ της 

κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και της εµπλοκής του παιδιού σε φυσική 

δραστηριότητα. Περαιτέρω φάνηκε ότι τα αγόρια εµπλέκονται καθηµερινά – τόσο 

πριν όσο και µετά το σχολείο – για σηµαντικά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε 

φυσικές δραστηριότητες (µέσος όρος 42 λεπτά την ηµέρα), σε σχέση µε τα κορίτσια 

(µέσος όρος 30 λεπτά την ηµέρα). Τέλος, στην περίπτωση των αγοριών βρέθηκε 

θετική συσχέτιση µεταξύ της κοινωνικής αποδοχής και του βαθµού εµπλοκής τους σε 

φυσική δραστηριότητα: όσο πιο αποδεκτά κοινωνικά ήταν τα αγόρια τόσο πιο 

µεγάλος ήταν και ο βαθµός εµπλοκής τους σε φυσική δραστηριότητα. 

 

Οι Ridgers και συν. (Ridgers, Carter, Stratton, & McKenzie, 2011, 586 - 595) 

διερεύνησαν τα επίπεδα της σωµατικής και κινητικής δραστηριότητας των παιδιών 

νηπιαγωγείου, εκφάνσεις /χαρακτηριστικά της κοινωνικής συµπεριφοράς τους στη 

διάρκεια του παιχνιδιού στο σχολείο (µέγεθος της κοινωνικής οµάδας, κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, συµπεριφορά στο παιγνίδι), καθώς επίσης και τις αλλαγές που 

αφορούσαν τις προαναφερόµενες παραµέτρους για ένα ολόκληρο ακαδηµαϊκό έτος. 
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Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας, σε ένα ποσοστό της 

τάξεως πάνω από το 50% των παρατηρούµενων καταγραφών, ασχολούνται µε 

µέτρια έως έντονη κινητική δραστηριότητα, ενώ οι αλλαγές στις συµπεριφορές τους 

στη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους, είναι µικρές. Στις αρχικές παρατηρήσεις ο 

βαθµός αντικοινωνικής συµπεριφοράς  που εκδηλωνόταν µε λεκτικές συγκρουσιακές 

συµπεριφορές ήταν µεγάλος. Προς το τέλος του χρόνου παρατήρησης αυτός ο 

βαθµός ελάχιστα µειώθηκε και αυτό φάνηκε από τις σχετικά µειωµένες καταγραφές 

της αντικοινωνικής λεκτικής αντιπαράθεσης τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ενώ ο 

βαθµός εµπλοκής των παιδιών µε φυσικές δραστηριότητες ήταν µεγάλος κατά τη 

διάρκεια του χρόνου σύµφωνα µε τις παρατηρούµενες καταγραφές, ο βαθµός 

αντικοινωνικής λεκτικής αντιπαράθεσης ελάχιστα µειώθηκε.  

 

Οι Mathienson και Banerjee (2011, 188-196) µελέτησαν το παιχνίδι των συνοµήλικων 

παιδιών ηλικίας 4 έως 5 ετών ως έναν προγνωστικό δείκτη για τη µετάβασή τους στο 

σχολείο. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι, η ικανότητα κατανόησης του 

συναισθήµατος, η ικανότητα ερµηνείας των κοινωνικών και ηθικών παραµέτρων σε 

συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα στη διάρκεια του παιγνιδιού, καθώς και η 

ικανότητα λεκτικής αντιµετώπισης αποτελούν θετικούς δείκτες για τη θετική 

αλληλεπίδραση των συνοµήλικων παιδιών στο παιγνίδι αλλά και για την οµαλή 

µετάβασής τους στο σχολείο.     

 

Στον ελληνικό χώρο οι Ιωσηφίδης και συν. (Ιωσηφίδης, Μπεζέ και Πετρογιάννης, 

2010:3.2,9) προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη σχέση µεταξύ δύο σχετικών µε τις 

προηγούµενες µελέτες µεταβλητών: της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

ψυχοκινητικής ικανότητας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Για την αξιολόγηση της 

ψυχοκινητικής ικανότητας χρησιµοποιήθηκε η συστοιχία κινητικών δοκιµασιών «MOT 

4-6» των Zimmer & Volkamer (1987) η οποία περιλαµβάνει 18 επιµέρους παιγνιώδεις 

δοκιµασίες για την αντίστοιχη νηπιακή ηλικία και δίνει πληροφόρηση για τις εξής 

κινητικές περιοχές: α) συνολική φυσική ευκινησία και κινητικότητα, β) τις λεπτές 

κινητικές δεξιότητες, γ) την ικανότητα ισορροπίας, δ) την ταχύτητα αντίδρασης, ε) 

την αντοχή και την ταχύτητα, στ) την ακρίβεια της κίνησης και τις δεξιότητες 

συντονισµού των παιδιών. Επιπλέον, οι επιδόσεις στις 18 επιµέρους δοκιµασίες 

εξάγουν και µια συνολική βαθµολογία, αντιπροσωπευτική της συνολικής κινητικής 

επάρκειας του παιδιού. Ενώ για την αξιολόγηση της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας 

των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα κοινωνικών δεξιοτήτων «Preschool and 
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Kindergerden Behavior Scales (PKBS)» του Merrell (1994).  Το (PKBS) αξιολογεί τις 

κοινωνικές δεξιότητες καθώς και τα προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών ηλικίας τριών 

έως έξι ετών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει  στατιστικά 

σηµαντική θετική  σχέση µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Επιπλέον φάνηκε ότι τα 

κορίτσια επέδειξαν µεγαλύτερα ποσοστά συνεργασίας και άρα χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερους δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση µε τα αγόρια. Τέλος, τα παιδιά 

των οποίων οι γονείς είχαν υψηλό κοινωνικοοικονοµικό και ακαδηµαϊκό υπόβαθρο 

πέτυχαν µεγαλύτερες βαθµολογίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση από εκείνα που 

προέρχονταν από γονείς µε χαµηλό υπόβαθρο. 

 

Η ανασκοπητική έρευνα των Ολλανδών van Rossum, van den Born και Vermmer 

(1992, 107-113) που κάλυψε µια περίοδο 7 ετών εξέτασε 28 άρθρα όσον αφορά τη 

σχέση µεταξύ της επίδοσης των κινητικών ικανοτήτων και της έλλειψης κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά διαφόρων ηλικιακών οµάδων. Από την κριτική αυτή 

ανασκόπηση φάνηκε ότι, δεν υπάρχει σχέση µεταξύ της κινητικής επίδοσης και της 

έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτή η σχέση, 

εξετάστηκε επίσης και σε παιδιά σχολικής ηλικίας πρώτης, τρίτης και πέµπτης τάξης 

και βρέθηκαν ακριβώς τα ίδια ευρήµατα. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι στο 

φυσιολογικό πληθυσµό η όποια αναστολή κοινωνικών δεξιοτήτων δε συµπορεύεται 

µε την επίδοση των κινητικών ικανοτήτων. 

 

Στα ίδια πλαίσια οι Biorklund και Brown (1998, 604-606) έκαναν λόγο για τα οφέλη 

των παιχνιδιών που εµπλέκουν τη σωµατική κίνηση σε µεγάλο βαθµό αναφορικά µε 

την κοινωνική γνώση. Οι Pellegrini και συν. (Pellegrini, Roseth, Mliner, Bohn, Van 

Ryzin, Vance, Cheatham, & Tarullo, 2007, 54-64) µελέτησαν το αίσθηµα της 

κυριαρχίας ή κοινωνικής επικράτησης στα παιδιά του νηπιαγωγείου και πώς αυτό 

συνδέεται: α) µε την επιθετική συµπεριφορά, και β) τη συµπεριφορά συνεργασίας η 

οποία παρατηρείται µέσα στο οµαδικό κινητικό παιχνίδι. Από τα αποτελέσµατα 

φάνηκε ότι το αίσθηµα της κοινωνικής επικράτησης στο νηπιαγωγείο σχετίζεται 

περισσότερο µε τις διαδικασίες συνεργασίας και όχι τόσο µε την εκδήλωση επιθετικής 

συµπεριφοράς. Καθοριστικοί παράγοντες στην παραπάνω συσχέτιση είναι ο 

ανταγωνισµός και οι διαφορετικές µορφές έκφρασής του, καθώς επίσης και ο τρόπος 

που το σχολείο επηρεάζει την ηθική διάσταση έκφρασης του ανταγωνισµού. 
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Η έρευνα των Gouda και Magotsiou (2009, 356-364) µελέτησε την επίδραση ενός 

προγράµµατος κινητικών δραστηριοτήτων που έδινε έµφαση στη συνεργασία παιδιών 

έκτης τάξης δηµοτικού σχολείου, και εξέταζε την αποτελεσµατικότητά τους 

αναφορικά µε τις κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις πάνω στην οµαδική εργασία. Οι 

ερευνητές έδωσαν στην αρχή και στο τέλος της παρέµβασης ερωτηµατολόγια για την 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και την οµαδική εργασία. Μετά την 

ολοκλήρωση του παρεµβατικού προγράµµατος οµαδικών κινητικών δραστηριοτήτων 

για την προώθηση της συνεργασίας, η πειραµατική οµάδα επέδειξε µεγαλύτερο 

βαθµό ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων σε συνάρτηση µε την οµάδα ελέγχου, που 

ακολούθησε το τυπικό πρόγραµµα διδασκαλίας της φυσικής αγωγής.  

 

Οι περισσότερες µορφές φυσικής δραστηριότητας στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, 

όπως το άτυπο παιχνίδι ή η άτυπη οµαδική κινητική δραστηριότητα και η 

οργανωµένη αθλητική άσκηση λαµβάνουν χώρα µε φίλους και οµάδες φιλίας µέσα 

στο κοινωνικό πλαίσιο (Smith, 2003, 25-39 / Kohl & Hobbs, 1998, 549-554). Ωστόσο, 

παρά την εκτεταµένη βιβλιογραφία, η σχέση µεταξύ της κοινωνικής δράσης και της 

οµαδικής κινητικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί 

θέµα συζήτησης. Ωστόσο, έχοντας ως δεδοµένο ότι το οµαδικό κινητικό παιχνίδι 

προσφέρει ένα εξαιρετικό «παράθυρο» για τη θέαση της κοινωνικής δράσης των 

παιδιών, και το βαθµό εµπλοκής τους σε µια κινητική δραστηριότητα (καθώς και τη 

σχέση µεταξύ αυτών των δύο), η παρατήρηση αυτού του είδους παιχνιδιού θα ήταν 

µια ευκαιρία για τον/την νηπιαγωγό να αξιολογήσει την κοινωνική λειτουργία, την 

κινητική λειτουργία, καθώς και τις αδυναµίες των παιδιών. Ο/Η παιδαγωγός πρέπει να 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά διότι: α) η γνώση οδηγεί στην κατανόηση, στη διάγνωση 

και εκτίµηση της δυναµικής της κινητικής συµπεριφοράς και της κοινωνικής δράσης, 

β) µε βάση τόσο την κινητική συµπεριφορά όσο και την κοινωνική δράση του παιδιού 

καταρτίζεται το ενιαίο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µε το οποίο θα 

εκπαιδευτεί το παιδί, και γ) η έγκαιρη διάγνωση οποιασδήποτε µειονεξίας (κινητικής, 

κοινωνικής) είναι µείζονος σηµασίας και καθοριστική για το µέλλον της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης ενός παιδιού. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη σε αυτή την περίπτωση µπορεί να 

είναι µερικώς ή πλήρως αναστρέψιµη µε επανεκπαίδευση. Ωστόσο, η εικόνα που 

αποκοµίζει κανείς µελετώντας τα υπάρχοντα εµπειρικά δεδοµένα, δεν είναι ούτε τόσο 

απλή ούτε και µονοσήµαντη. Πέρα από µια µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς τις 

µεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν στις εκάστοτε έρευνες, φαίνεται να 

δηµιουργούνται και περαιτέρω ερευνητικά κενά. Τα κενά αυτά αφορούν βασικά 
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προσόντα της κοινωνικής δράσης, που στην πλειονότητα των ερευνών δεν 

µελετώνται επαρκώς. Τέτοια είναι, η κοινωνική ευαισθησία, η κατανόηση των 

κανόνων, η ικανότητα επαφής και συνεργασίας, η ικανότητα ανεκτικότητας κατά την 

απογοήτευση, και η ικανότητα ανεκτικότητας και σεβασµού. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει:  

• το βαθµό κινητικής µάθησης (ψυχοκινητικές ικανότητες),  

• την κοινωνική δράση (κοινωνικές δεξιότητες) νηπίων, καθώς και  

• τη σχέση µεταξύ αυτών των δύο παραµέτρων. 

Επιπλέον, η βασική υπόθεση της έρευνας αφορούσε στην ύπαρξη σχέσης µεταξύ της 

κινητικής µάθησης και της κοινωνικής δράσης των παιδιών.  

Πίνακας Ι: Θεωρητικό πλαίσιο των µεταβλητών της έρευνας 

Κινητική µάθηση 

1. Ευλυγισία και 

συναρµογή ολόκληρου 

του σώµατος 

2. Λεπτή κινητική 

δεξιότητα 

3. Ικανότητα ισορροπίας 

4. Αντανακλαστική 

ικανότητα 

5. Αλτικότητα (δύναµη 

ποδιών) 

6. Ακρίβεια στην εκτέλεση 

κινήσεων 

Κοινωνική δράση 

1. Κοινωνική ευαισθησία 

2. Κατανόηση κανόνων 

3. Ικανότητα επαφής και 

συνεργασίας 

4. Ανεκτικότητα στην 

απογοήτευση 

5. Ανεκτικότητα και 

σεβασµός 

Φύλο 

1. Αγόρι 

2. Κορίτσι 

Ηλικιακές Οµάδες 

1. ΕΩΣ 54 

ΜΗΝΩΝ 

2. 54 ΕΩΣ 62 

ΜΗΝΩΝ 

3. 62 ΕΩΣ 68 

ΜΗΝΩΝ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα αυτή θα µελετήσει την κοινωνική δράση, σύµφωνα µε τον κατάλογο των 

βασικών προσόντων κοινωνικής δράσης της Zimmer (2007, 37), και όπως αυτή 

παρατηρείται µέσα από τις παιγνιώδεις οµαδικές κινητικές δραστηριότητες των 

παιδιών ενός τυπικού δηµόσιου νηπιαγωγείου. Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τους οικογενειακούς δεσµούς και εµπειρίες που τα 

παιδιά βιώνουν. Παράγοντες που είναι δυνατόν να επιδρούν: α) στην κινητική 

απόδοση (µάθηση) του παιδιού όπως η ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο µε 

αθλητικές δραστηριότητες, β) στην κοινωνική συµπεριφορά του παιδιού όπως η 

οικογένεια, κοινωνικά δίκτυα, φιλίες, δεν θα αποτελέσουν µέρος της µελέτης αυτής. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

∆είγµα  

Το δείγµα αποτελούνταν από νήπια (Ν= 14, ηλικίας 4 ετών και 4 µηνών – 5 ετών και 

9 µηνών, 8 αγόρια, 6 κορίτσια) δηµόσιου νηπιαγωγείου των Ιωαννίνων το οποίο 

επιλέχθηκε τυχαία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µετά από σύµφωνη γνώµη των 

κηδεµόνων των παιδιών και αφού εξασφαλίστηκε η απαραίτητη άδεια διεξαγωγής. 

Εργαλεία 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο εργαλεία για την αποτίµηση των 

µεταβλητών της έρευνας, καθώς επίσης και ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα που 

αφορούσαν την ακριβή ηλικία και το φύλο των παιδιών. Ειδικότερα: 

Κινητική µάθηση: Για τις ανάγκες µέτρησης του βαθµού κινητικής µάθησης 

χρησιµοποιήθηκε η συστοιχία κινητικών δοκιµασιών LOSKF -18 η οποία 

χρησιµοποιείται σε παιδιά ηλικίας 4 - 6 ετών (Eggert, 1974 ; Παπαδόπουλος, 2003 ; 

Kartasidou, Samsonidou & Varsamis, 2008). Η συγκεκριµένη δέσµη χρησιµοποιεί 

νόρµες για τρεις κατηγορίες παιδιών: α) παιδιά µε φυσιολογική ανάπτυξη, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, β) παιδιά µε νοητική 

στέρηση, και γ) παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.  Αποτελείται από έξι ψυχοκινητικές 

κατηγορίες (ευλυγισία και συναρµογή ολόκληρου του σώµατος, λεπτή κινητική 

δεξιότητα, ισορροπία στατική και δυναµική, αντανακλαστικά, αλτικότητα, και ακρίβεια 

εκτελούµενων ασκήσεων) και, απαρτίζεται από 18 δοκιµασίες (για παράδειγµα, άλµα 

στο ένα πόδι, σήκωµα από εδραία θέση, βαρελάκι, αρπαγή ράβδου, κ.α) και η 

χρονική διάρκειά του για το κάθε παιδί είναι περίπου σαράντα µε πενήντα λεπτά. Η 

βαθµολογία σε κάθε δοκιµασία είναι µηδέν βαθµός για αποτυχία εκτέλεσης και ένας 

βαθµός µετά από επιτυχή εκτέλεση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 

της δοκιµασίας.  

 

Αρχικά, η κάθε δοκιµασία του συγκεκριµένου τεστ παρουσιάστηκε στα παιδιά µε τη 

µορφή παιχνιδιού, έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν ενδιαφέρον και να εξοικειωθούν µε 

την όλη διαδικασία. Η συγκεκριµένη πρακτική άλλωστε εναρµονίζεται α) µε τις 

οδηγίες του τεστ που απαιτούν ορισµένες επαναλήψεις εκτέλεσης από το παιδί πριν 

την κανονικά µετρήσιµη εκτέλεση και β) µε τον τρόπο παρουσίασης τέτοιου είδους 

δοκιµασιών σε παιδιά αυτών των ηλικιακών οµάδων βάσει παιδαγωγικής προσέγγισης. 

Να σηµειωθεί ότι σε αυτές τις κινητικές δραστηριότητες – (δοκιµασίες παιγνιώδους 

µορφής) - ελέγχθηκε µόνον ο βαθµός κινητικής µάθησης και όχι η κοινωνική δράση 

των νηπίων.    
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Κοινωνική δράση: Για τις ανάγκες µέτρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων της 

έρευνας που χαρακτηρίζουν την κοινωνική δράση και που µπορούν να διερευνηθούν 

µέσα από τη διαδικασία της κίνησης και του οµαδικού παιχνιδιού, χρησιµοποιήθηκε ο 

κατάλογος βασικών προσόντων κοινωνικής δράσης (κοινωνική ευαισθησία, 

κατανόηση κανόνων, ικανότητα επαφής και συνεργασίας, ανεκτικότητα στην 

απογοήτευση, ανεκτικότητα και σεβασµός ) της Zimmer (2007, 37). Η καταγραφή 

των κοινωνικών δεξιοτήτων έγινε: α) άµεσα από τη συµµετοχική παρατήρηση των 

οµαδικών κινητικών παιγνιδιών από τον ερευνητή και από τη νηπιαγωγό σε φύλλα 

παρατήρησης για κάθε είκοσι δευτερόλεπτα και για συνολικό χρόνο είκοσι λεπτών 

(βλέπε πίνακα ΙΙΙ) και β) έµµεσα από την παρατήρηση των καταγεγραµµένων σε 

βίντεο παιγνιδιών (συµπερασµατικά συστήµατα – εξελικτικά συστήµατα των Cheffers, 

Manchini, & Martinek, 1981, 20-23). Προηγουµένως, οι δύο κριτές (ερευνητής και 

νηπιαγωγός) είχαν ασκηθεί στην από κοινού βαθµολόγηση των ατόµων και τυχόν 

διαφωνίες στην αξιολόγηση ενός κοινωνικού προσόντος επιλύθηκαν µε συζήτηση της 

κάθε περίπτωσης. Οι κριτές αξιολόγησαν τη χρήση των συγκεκριµένων προσόντων 

κοινωνικής δράσης που περιλαµβάνονταν στο δοµηµένο έντυπο παρατήρησης 

σύµφωνα µε τα καθορισµένα κριτήρια και παρατηρώντας λεκτικές και µη λεκτικές 

συµπεριφορές των παιδιών. Η πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος γενικής παρατήρησης 

είναι η συµµετοχική παρατήρηση (participant Observation). Τα δεδοµένα που 

συγκεντρώνονται θεωρούνται έγκυρα, γιατί καταγράφουν αφενός το νόηµα µιας 

δραστηριότητας και αφετέρου σχετικά σχόλια και κρίσιµες αλληλεπιδράσεις (Cheffers, 

Manchini, & Martinek, 1981, 20). Στη διάρκεια της συµµετοχικής παρατήρησης 

χρησιµοποιήθηκε προκαθορισµένος τύπος ή αλλιώς συµπερασµατικό – εξελικτικό 

σύστηµα παρατήρησης, το οποίο και απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί 

(πίνακας ΙΙΙ). Οι πίνακες αυτοί ερµηνεύονται ως συστήµατα που υπάρχει ένας 

«γνώµονας» ο οποίος απαιτεί από τους παρατηρητές να συµπεράνουν ποια είναι η 

συµπεριφορά που παρατηρείται και σε ποιες κατηγορίες µπορεί να «χρεωθεί». Το 

συγκεκριµένο σύστηµα λοιπόν αφορούσε στην παρατήρηση τρεχουσών ενεργειών τη 

στιγµή που εξελισσόταν ένα γεγονός. Αυτού του είδους η παρατήρηση απαιτούσε 

διαρκή έλεγχο αξιοπιστίας, εξαιτίας της λεπτής φύσης των καταστάσεων που 

παρατηρούνταν. Είχε όµως το πλεονέκτηµα της στιγµιαίας καταγραφής, για κάθε 

είκοσι δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η δυνατότητα του βίντεο και της επανάληψης, 

επέτρεψε την ανάπτυξη σχετικά πολύπλοκων µέσων παρατήρησης και αύξησε την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας. Οι οµαδικές κινητικές δραστηριότητες που 

χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή των βασικών προσόντων κοινωνικής δράσης 
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ήταν οµαδικά κινητικά παιχνίδια (όπως, κυνηγητό, κρυφτό, τυφλόµυγα, και σβούρα) 

τα οποία επέλεγαν τα παιδιά αβίαστα να παίξουν και να συµµετάσχουν σε αυτά µε 

τους φίλους τους στο ελεύθερο ηµίωρο του διαλείµµατος. Τα συγκεκριµένα παιχνίδια 

ουδεµία σχέση είχαν µε τις δοκιµασίες – κινητικές δραστηριότητες που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση του βαθµού κινητικής µάθησης. Οι παρατηρήσεις 

– καταγραφές έγιναν για δύο µήνες σε καθηµερινή συχνότητα των είκοσι λεπτών. 

Όταν παρατηρούνταν ένα κοινωνικό προσόν, όπως για παράδειγµα η ικανότητα 

επαφής και συνεργασίας ενός παιδιού όταν αυτό αναγνώριζε ένα άλλο παιδί ως 

συµπαίκτη σηµειώνονταν µε το σηµείο συν (+). Σε περίπτωση που δεν 

παρατηρούνταν το συγκεκριµένο προσόν αφήνονταν κενή η αντίστοιχη γραµµή – 

στήλη, ενώ όταν εµφανίζονταν η αντίθετη περίπτωση αντικοινωνικής συµπεριφοράς. 

Όταν κάποιο παιδί δεν αναγνώριζε κάποιο άλλο παιδί ως συµπαίκτη ή απέρριπτε 

κάποιο συνοµήλικο, τότε στην αντίστοιχη γραµµή – στήλη σηµειώνονταν το σηµείο 

πλην (-). Στο τέλος έγινε συνολική αποτίµηση των σηµείων για κάθε κοινωνικό 

προσόν και για κάθε παιδί. Η τελική βαθµολογία του κάθε ατόµου ήταν ο µέσος όρος 

των βαθµών των δύο αξιολογητών για κάθε κοινωνικό προσόν.  

Πίνακας ΙΙΙ: Φύλλο καταγραφής των κοινωνικών προσόντων 

 (Zimmer, 2007, 37). 

 
1ο              2ο …..20o 

20’’ 40’’ 60’’ 20’’ 40’’ 60’’ 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

      

1 
Στο παιχνίδι να συνάπτουµε επαφές µε 

άλλους. 
      

2 
Να αναγνωρίζουµε  τους άλλους ως 

συµπαίκτες. 
      

3 Να δεχόµαστε και να ζητάµε βοήθεια.       

4 Να παίζουµε µε τους άλλους.       

5 
Να διεκπεραιώνουµε τις εργασίες από 

κοινού. 
      

6 Να βοηθάµε τους άλλους.       

7 
Να εκφράζουµε και να µοιραζόµαστε τα 

συναισθήµατα µε άλλους. 
      

8 Να αντιµετωπίζουµε τους άλλους λεκτικά.       



Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών,  
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τόµος Ε’ (2012) 

 

 - 19 - 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο δείκτης Cronbach’s alpha χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της αξιοπιστίας  

(εσωτερικής συνέπειας) τόσο των µετρήσεων του καταλόγου βασικών προσόντων 

κοινωνικής δράσης όσο και των µετρήσεων της κινητικής µάθησης στο δείγµα των 

νηπίων της συγκεκριµένης έρευνας.  

 

Για την κοινωνική δράση ο δείκτης Cronbach’s alpha βρέθηκε 0,87 που σηµαίνει ότι 

υπάρχει µεγάλος βαθµός αξιοπιστίας (εσωτερική συνέπεια) των µετρήσεων του 

καταλόγου βασικών προσόντων κοινωνικής δράσης στο δείγµα των νηπίων της 

συγκεκριµένης έρευνας.  

 

Για την κινητική µάθηση ο δείκτης Cronbach’s alpha βρέθηκε 0,89 που σηµαίνει ότι 

υπάρχει µεγάλος βαθµός αξιοπιστίας (εσωτερική συνέπεια) των µετρήσεων για τις 

κινητικές δραστηριότητες στο δείγµα των νηπίων της συγκεκριµένης έρευνας.  

 

Προκειµένου να διερευνηθούν ο βαθµός κινητικής µάθησης και το επίπεδο κοινωνικής 

δράσης εξετάστηκαν οι  κατανοµές συχνοτήτων και τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτές 

τις δύο µεταβλητές (κοινωνική δράση και κινητική µάθηση). Τέλος προκειµένου να 

εντοπιστεί η σχέση µεταξύ των δύο βασικών παραµέτρων της έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis), που είναι η πιο 

απλή και διαδεδοµένη τεχνική πρόβλεψης και η οποία αποτελεί φυσική επέκταση του 

συντελεστή συσχέτισης (Κατσής, Σιδερίδης, & Εµβαλωτής, 2010, 131). Αν υπάρχει 

κάποια σχέση µεταξύ του βαθµού κινητικής µάθησης και της κοινωνικής δράσης, είναι 

δυνατό να εκτιµήσουµε ή να προβλέψουµε την επίδοση ενός ατόµου σε κάποια από 

τις µεταβλητές, από την τιµή της άλλης µεταβλητής. Όσο ισχυρότερη είναι η 

συσχέτιση, τόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη (Howitt, Cramer, 2001, 85). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες κατανοµής συχνοτήτων και των αντίστοιχων 

ποσοστών, καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία της έρευνας για τις βαθµολογίες που 

πέτυχαν τα παιδιά και των αντίστοιχων ποσοστών τους, τόσο στην κοινωνική δράση 

όσο και στην κινητική µάθηση. Η βαθµολογία που συγκέντρωσε το κάθε παιδί στη 

δοκιµασία LOSKF-18 προσδιορίζει το βαθµό κινητικής του µάθησης.  

 

Αποτίµηση κινητικής µάθησης και κοινωνικής δράσης 
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Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα δέκα από τα παιδιά του δείγµατος 

βαθµολογήθηκαν στις κινητικές δραστηριότητες σε επίπεδο πάνω από το φυσιολογικό 

µέσο όρο (11,2) που προβλέπεται για την αντίστοιχη νηπιακή ηλικία. Οι επιδόσεις των 

παιδιών κυµάνθηκαν κοντά στο φυσιολογικό µέσο όρο, ενώ οι επιδόσεις τριών 

παιδιών βρέθηκαν κάτω από το φυσιολογικό µέσο όρο. 

Πίνακας ΙV: Κατανοµή συχνοτήτων και των αντίστοιχων ποσοστών τους. 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ        ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

              ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ Ν % ΕΠΙ∆ΟΣΗ Ν % 

,49 

,53 

,58 

,74 

,78 

,80 

,83 

,88 

,90 

,95 

,98 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 7,1 8,00 3 21,4 

1 7,1 11,00 1 7,1 

1 7,1 13,00 1 7,1 

2 14,3 14,00 4 28,6 

1 7,1 15,00 2 14,3 

1 7,1 16,00 2 14,3 

3 21,4 17,00 1 7,1 

1 7,1 ΣΥΝΟΛΟ 14 100,0 

1 7,1    

1 7,1    

1 7,1    

14 100,0    

 

Το εύρος διακύµανσης της βαθµολογίας που επέτυχαν τα παιδιά στην κοινωνική 

δράση κυµαίνονταν από 0,49 έως 0,98. Η κατανοµή της βαθµολογίας για την 

κοινωνική δράση έδειξε ότι έντεκα παιδιά παρουσιάζουν υψηλές τιµές κοινωνικής 

δράσης (από 0,74 έως 0,98), ενώ τρία εξ αυτών κυµαίνονταν σε πιο χαµηλά επίπεδα 

(από 0.49 έως 0,58). 

 

Πίνακας V: Πίνακας περιγραφικών στοιχείων βασικών προσόντων 

κοινωνικής δράσης. 

 
Ν 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 14 0,80 0,22 

Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 14 0,83 0,25 
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Γ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
14 0,79 0,14 

∆. ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
14 0,50 0,29 

Ε. ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 

ΣΕΒΑΣΜΟ 
14 0,92 0,09 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ο µη κανονικοποιηµένος συντελεστής παλινδρόµησης µεταξύ ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής δράσης στα οµαδικοκινητικά παιχνίδια των παιδιών 

νηπιαγωγείου εµφανίζεται κάτω από το Β και είναι ,041 (βλέπε πίνακα VΙ), γεγονός 

που σηµαίνει ότι για κάθε αύξηση µιας µονάδας στον οριζόντιο άξονα, η τιµή στον 

κατακόρυφο άξονα αυξάνεται κατά ,041. Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για το 

συντελεστή αυτόν (Β= ,041) κυµαίνεται από ,026 έως ,057.  

Πίνακας ΧVΙ: Ανάλυση παλινδρόµησης - Συντελεστέςa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence  

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta 

Pearson 

Lower  

Bound 

Upper  

Bound 

1 

(Constant) ,231 ,094  2,45 ,031 ,025 ,437 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤ

ΙΚΗ   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

,041 ,007 ,862 5,89 ,000 ,026 ,057 

a. Εξαρτηµένη Μεταβλητή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

Επειδή η παλινδρόµηση βασίστηκε στο συγκεκριµένο ολιγάριθµο δείγµα (Ν = 14) και 

όχι σε ολόκληρο τον πληθυσµό, ελλοχεύει ο κίνδυνος να µην είναι ο συντελεστής 

παλινδρόµησης του δείγµατος ίδιος µε αυτόν του πληθυσµού. Έτσι λοιπόν, το 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95% δίνει το εύρος των κλίσεων της ευθείας παλινδρόµησης 

µέσα στο οποίο µπορεί να είµαστε κατά 95% βέβαιοι ότι θα βρίσκεται η κλίση για όλο 

τον πληθυσµό. Η σταθερά (Constant) είναι 0,231 (βλέπε πίνακα VΙ) και πρόκειται για 

το σηµείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόµησης τέµνει τον κατακόρυφο άξονα Ψ. Το 

διάστηµα εµπιστοσύνης για τη σταθερά είναι 0,025 έως 0,437. Σύµφωνα µε το δείγµα 
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της έρευνας η σταθερά του πληθυσµού είναι βέβαιο κατά 95% ότι θα βρίσκεται στο 

διάστηµα τιµών 0,025 έως 0,437. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ των 

δύο µεταβλητών ψυχοκινητικής ανάπτυξης και κοινωνικής δράσης στα 

οµαδικοκινητικά παιχνίδια των παιδιών νηπιαγωγείου ήταν 0,862. Η ευθεία 

παλινδρόµησης, µε την κλίση από αριστερά προς τα δεξιά (βλέπε γραφική 

απεικόνιση), έδειξε µια θετική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Τα σηµεία των 

δεδοµένων φαίνεται να βρίσκονται αρκετά κοντά στην ευθεία παλινδρόµησης, 

γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή, µεγάλη θετική τιµή του συντελεστή συσχέτισης, 

και το διάστηµα εµπιστοσύνης για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης σχετικά 

µικρό. Το γράφηµα διασποράς για τη σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών του βαθµού 

κινητικής µάθησης και της κοινωνικής δράσης στις οµαδικές και κινητικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους µορφής των παιδιών νηπιαγωγείου έδειξε µια θετική 

γραµµική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να 

προβλέψουµε την κοινωνική δράση ενός παιδιού νηπιαγωγείου στη διάρκεια των 

οµαδικοκινητικών δραστηριοτήτων παιγνιώδους µορφής όταν ξέρουµε το βαθµό 

κινητικής µάθησης.  

 

 

Γραφική απεικόνιση: Τροποποιηµένο γράφηµα διασποράς µε την γραµµή 

παλινδρόµησης 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών της έρευνας αυτή υπήρξε 

έντονα θετική. Φαίνεται λοιπόν ότι η κινητική µάθηση «συµπορεύεται» µε την 

κοινωνική δράση, γεγονός που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα ερευνών τόσο στον 

ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο (Ιωσηφίδης, Μπεζέ, & Πετρογιάννης, 2010 και 
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Brodersen, Steptoe, Williamson, & Wardle, 2005, 2-11), που παρότι χρησιµοποίησαν 

διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης των µεταβλητών, στα 

αποτελέσµατα αναδείχτηκε αυτή η θετική σχέση. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα έρχεται 

σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Sebire και συν. (Sebire, Jago, Fox, 

Page, Brockman, & Thompson, 2011) όπου βρέθηκε ότι: α) η θετική εµφάνιση 

κοινωνικής συµπεριφοράς δεν σχετίζεται µε τα επίπεδα εµπλοκής στη φυσική 

δραστηριότητα παιδιών, β) τα αγόρια επιδεικνύουν µεγαλύτερα προβλήµατα 

κοινωνικής συµπεριφοράς τα οποία σχετίζονται µε υψηλότερα επίπεδα εµπλοκής στη 

φυσική δραστηριότητα, ενώ γ) οι συγκρουσιακές καταστάσεις και οι αντικοινωνικές 

συµπεριφορές µε τους συνοµηλίκους συσχετίζονται µε χαµηλά επίπεδα εµπλοκής στη 

φυσική δραστηριότητα. Αυτά τα διαφορετικά αποτελέσµατα µπορεί να οφείλονται 

στη διαφορά των µεθοδολογικών εργαλείων. Στη µελέτη των  Sebire και συν., για 

την καταγραφή του βαθµού εµπλοκής των παιδιών σε φυσική δραστηριότητα, τόσο 

εντός όσο και εκτός σχολείου χρησιµοποιήθηκε επιταχυνσιόµετρο για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Η συσκευή αυτή καταγράφει την καρδιακή συχνότητα κατά λεπτό 

στη διάρκεια της ηµέρας. Έτσι, φαίνεται ο βαθµός και ο χρόνος εµπλοκής του παιδιού 

σε κινητικές δραστηριότητες µε την παρατήρηση της αύξησης και µείωσης της 

καρδιακής συχνότητας. Η αυξοµείωση της καρδιακής συχνότητας µπορεί να 

παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα όταν αθλείται το παιδί  

κατά τον ελεύθερο χρόνο, όταν βιώνει διαστήµατα άγχους, ή όταν ανεβαίνει στον 

τέταρτο όροφο που διαµένει από τις σκάλες. Η συσκευή αυτή εποµένως δεν µετράει 

το βαθµό κινητικής µάθησης, όπως η δέσµη δοκιµασιών του LOSKF- 18 της παρούσας 

έρευνας. Επιπλέον, η παρούσα µελέτη κατέγραψε την κοινωνική δράση µέσα από τη 

συµµετοχική παρατήρηση του ερευνητή και όχι µέσα από αυτο-αναφορές των 

παιδιών, των γονέων ή και των παιδαγωγών. 

 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν το µήνα Μάρτιο που 

είναι κοντά προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, υπάρχει µια µικρή έλλειψη στην 

κινητική µάθηση αυτών των δεξιοτήτων λεπτού χειρισµού και ακρίβειας στην 

εκτέλεση. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ηλικιακή απόκλιση στο 

δείγµα (νήπια και προνήπια). Τα µεγαλύτερα παιδιά (νήπια) σε δεξιότητες λεπτού 

χειρισµού και ακρίβειας εκτέλεσης τα καταφέρνουν καλύτερα συγκριτικά µε τα 

µικρότερα ηλικιακά παιδιά (προνήπια). Μπορεί ακόµη και να οφείλεται στην ύπαρξη  

έλλειψης σχετικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριµένη τάξη. Τα ερεθίσµατα για τις 

λεπτές κινητικές δεξιότητες να µην είναι αρκετά για την προαγωγή αυτών των 
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δεξιοτήτων. Ίσως στη συνέχεια χρειαστεί τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν µε 

µεγαλύτερο αριθµό στοχευόµενων κινητικών δραστηριοτήτων που προσδιορίζουν τις 

συγκεκριµένες δεξιότητες λεπτού χειρισµού και ακρίβειας στην εκτέλεση. Σύµφωνα 

µε τον Egan (1990), η δυνατότητα ή η αδυναµία επάρκειας τόσο στη λεπτή όσο και 

στην αδρή κινητική απόδοση µπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι 

οι µαθησιακές εµπειρίες, αλλά και οι έµφυτες ικανότητες ή περιορισµοί  (µαθησιακές 

δυσκολίες,  συναισθηµατικές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση), όπως επίσης και το 

περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό) στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το κάθε παιδί. 

Σε γενικές γραµµές βαθµός κινητικής µάθησης που πέτυχαν τα παιδιά στις κινητικές 

δραστηριότητες ήταν πολύ καλός και κυµαινόταν σε επίπεδο πάνω από το 

φυσιολογικό µέσο όρο που δίνει ο κατασκευαστής των δοκιµασιών LOSKF -18 για τις 

αντίστοιχες νηπιακές ηλικίες.  

 

Όσον αφορά την κοινωνική δράση των νηπίων, από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

φαίνεται ότι τα παιδιά στο σύνολό τους επέδειξαν κοινωνική ευαισθησία µε το να 

αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα των άλλων συµµαθητών τους όταν αυτοί ήταν 

χαρούµενοι ή θυµωµένοι. Τα παιδιά κατάφερναν να αναγνωρίζουν την επιθυµία του 

άλλου για ένα συγκεκριµένο παιχνίδι και να επιλέγουν από κοινού και δηµοκρατικά το 

είδος της δραστηριότητας που θα εκτελούσαν. Μέσα από τη δίµηνη παρατήρηση 

διαπιστώθηκε πως στα διαλείµµατα τα παιδιά συχνά έπαιζαν µαζί, πράγµα που 

σηµαίνει ότι είχαν αναπτυχθεί φιλίες/ κοινωνικά δίκτυα, τα οποία διήρκεσαν µέχρι την 

ολοκλήρωση της µελέτης. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα των δύο ή τριών ατόµων τα 

χαρακτήριζε µια σταθερότητα ύπαρξης, καθώς και το ότι ήταν ανοικτά σε άλλα 

παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο του εκάστοτε νηπίου – που σηµαίνει ότι µπορούσαν 

και να διευρυνθούν. Το δεδοµένο αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

των Baines και Blatchford (2011), που αφορούσαν στην ανάπτυξη των σχέσεων – 

φιλίας, τη σταθερή δοµή, και τη σταθερότητα των σχέσεων που χαρακτηρίζει το 

κοινωνικό δίκτυο κατά την εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλα ειδικούς 

χώρους (παιδική χαρά) για τα παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών. Οι ίδιοι ερευνητές (Baines 

& Blatchford, 2011), παρατήρησαν ακόµη ότι η ανάπτυξη των σχέσεων που 

χαρακτηρίζει το κοινωνικό δίκτυο  ποικίλλει ανάλογα µε το είδος της φυσικής 

δραστηριότητας στην παιδική χαρά.  

 

Τις περισσότερες φορές κάποιο παιδί αποζητούσε παιχνίδια που συνήθως είχαν σχέση 

µε τρέξιµο και άγγιγµα (κυνηγητό, αγαλµατάκια ακούνητα, κ.α.). Οι συνοµήλικοι 
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εµπλέκονταν στη διαδικασία σχηµατισµού κανόνων του παιχνιδιού, στο πώς να 

παίξουν, και σε τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Έδειχναν να κατανοούν τους κανόνες που 

ίσχυαν σε κάθε παιχνίδι, να παίζουν και να το απολαµβάνουν. Σε γενικές γραµµές τα 

παιδιά προσαρµόζονταν στην κάθε κατάσταση παιχνιδιού και επιδείκνυαν µεγάλο 

επίπεδο κατανόησης των κανόνων κατά την εµπλοκή τους σε οµαδικές κινητικές 

δραστηριότητες.   

 

Από τη στιγµή που τα παιδιά σύναπταν στο παιχνίδι επαφές µε τους συνοµήλικους 

και τους αναγνώριζαν ως συµπαίκτες/φίλους τους, τους βοηθούσαν και τους 

υποστήριζαν αντιµετωπίζοντας λεκτικά τα άλλα παιδιά. Έτσι, διαφάνηκε η ικανότητα 

επαφής και συνεργασίας. Επιπλέον, σε κάποια παιδιά εντοπίστηκε η ικανότητα 

υποχώρησης από τη διεκδίκηση ρόλου στο παιχνίδι κατά την απαίτηση της 

πλειονότητας των συνοµηλίκων. Ελάχιστες φορές καταγράφηκαν έντονες λεκτικές 

συγκρουσιακές αντιπαραθέσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού. Περαιτέρω, στο χρονικό 

διάστηµα παρατήρησης –καταγραφής των δύο µηνών όσον αφορά στην ικανότητα 

των νηπίων να παίζουν µεταξύ τους φάνηκε ότι, το ποσοστό των συγκρούσεων και 

αντιπαραθέσεων για διάφορους λόγους (διεκδίκηση, µη αναγνώριση επίδοσης του 

άλλου, λεκτική διαµάχη) στη διάρκεια του παιγνιδιού, ήταν πολύ µικρό αν 

αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά έπαιζαν επιδεικνύοντας µια ιδιαίτερα καλή ικανότητα 

επαφής, επικοινωνίας και συνεργασίας. 

 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν ελάχιστα περιστατικά σύγκρουσης ενώ 

υπήρξαν περιπτώσεις λεκτικής αντιπαράθεσης τα οποία δεν οδηγήθηκαν σε 

σύγκρουση και είχαν ως αφορµή τη µη αναγνώριση της επιτυχίας του άλλου ή της 

διεκδίκησης ενός αντικειµένου. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας µε αυτά της µελέτης των Ridgers και συν. (2011) θα διακρίνουµε συµφωνία 

κατά πρώτον στο γεγονός, ότι ο βαθµός εµπλοκής των παιδιών - τόσο του δηµοτικού 

σχολείου όσο και του νηπιαγωγείου - µε φυσικές δραστηριότητες είναι µεγάλος και τα 

παιδιά είναι ιδιαίτερα σωµατικά δραστήρια στο παιχνίδι, και κατά δεύτερον στην πολύ 

µικρή εµφάνιση των αντικοινωνικών συγκρουσιακών συµπεριφορών, και στην ύπαρξη 

αντικοινωνικών λεκτικών αντιπαραθέσεων οι οποίες οφείλονταν σε ζητήµατα 

αναζήτησης της προσοχής από τους άλλους, αποδοχής της αρχής είτε συνοµήλικου 

είτε ενήλικου.  
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Barbou και συν. (2011), έδειξαν ότι τα κορίτσια 

αναπτύσσονται νωρίτερα κοινωνικά σε σχέση µε τα αγόρια µέσα από σύνθετες 

µορφές παιγνιδιών, αλλά στην πορεία  και καθώς τα αγόρια εµπλέκονται και αυτά µε 

τη σειρά τους σε σύνθετες µορφές παιγνιδιών καταφέρνουν να υποσκελίσουν αυτήν 

τη διαφορά σε θέµατα κοινωνικής ανάπτυξης (συνεργασία, επικοινωνία, σύναψη 

φιλίας). Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι τα νήπια στο σύνολό τους έδειξαν υψηλό 

βαθµό κοινωνικής δράσης. Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό των συγκρούσεων και 

αντιπαραθέσεων στη διάρκεια του παιγνιδιού ήταν πολύ µικρό. 

 

Μέσα από τους διαλόγους και τις συµπεριφορές των παιδιών παρατηρήθηκε συχνά 

ότι κάποια παιδιά επιζητούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της οµάδας και της 

δραστηριότητας µε αυξηµένη πρωτοβουλία, εκτοπίζοντας τους συνοµήλικους. Αυτό 

το  φαινόµενο µπορεί να οδηγήσει σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά όχι οπωσδήποτε 

σε σύγκρουση και διάλυση της δραστηριότητας. Επίσης, σε σχέση µε τις 

παρατηρήσεις που αφορούσαν στην κοινωνική δράση των νηπίων φάνηκε ότι κάποια 

άλλα παιδιά δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν και να χειριστούν σωστά την 

αποτυχία τους στο παιχνίδι, επιµένοντας πως είναι αυτοί οι νικητές και εκφράζοντας 

λεκτικές αντιπαραθέσεις, που δεν οδηγούν σε σύγκρουση αλλά λήγουν µε την 

αποχώρηση των υπολοίπων παιδιών. Συνολικά, τα παιδιά αυτών των ηλικιακών 

οµάδων επιδεικνύουν  χαµηλό βαθµό στο βασικό προσόν της ανεκτικότητας της 

απογοήτευσης, συγκριτικά µε τα υπόλοιπα βασικά προσόντα για την κοινωνική δράση 

τους. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σχετικά µε την επιθυµία του παιδιού 

να βρίσκεται στο επίκεντρο της οµάδας, και ακόµη σε σχέση µε την επιµονή του να 

δηλώνει νικητής παρά την αποτυχία του - εξωτερικεύοντας έτσι τη διάθεση για  

επικράτηση επί των συνοµήλικών του - είναι σε αντιστοιχία µε τα ευρήµατα της 

έρευνας των Pellegrini και συν. (Pellegrini, Roseth, Mliner, Bohn, Van Ryzin, Vance, 

Cheatham, & Tarullo, 2007, 54-64). Εκεί φάνηκε ότι το αίσθηµα της κοινωνικής 

επικράτησης στο νηπιαγωγείο σχετίζονταν περισσότερο µε τις διαδικασίες 

συνεργασίας και όχι τόσο µε την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς. Πιθανά οι 

καθοριστικοί παράγοντες στην παραπάνω συσχέτιση είναι ο ανταγωνισµός και οι 

διαφορετικές µορφές έκφρασής του, καθώς επίσης και ο τρόπος που το σχολείο 

επηρεάζει την ηθική διάσταση έκφρασης του ανταγωνισµού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η έρευνα αυτή προσπάθησε να προσεγγίσει: α) το διαλεκτικό χαρακτήρα της σχέσης 

µεταξύ κινητικής µάθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, και β) το µεθοδολογικό 

σχεδιασµό και προσέγγιση αυτής της σχέσης. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα, ο 

ρόλος της κίνησης σε σχέση µε την κοινωνική δράση είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Αυτό 

σηµαίνει ότι, η ψυχοκινητική αγωγή του νηπίου δύναται να λειτουργήσει ως «όχηµα» 

προκειµένου να υποστηριχθούν διαφορετικά πεδία της ζωής των νηπίων (όπως, 

γνώσεις, στάσεις και κινητικές-κοινωνικές δεξιότητες). Έτσι, για την προαγωγή των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα της ανεκτικότητας στην απογοήτευση χρειάζεται 

µεγαλύτερος βαθµός εφαρµογής προγραµµάτων κινητικών δραστηριοτήτων στο 

νηπιαγωγείο. 

 

Η µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να µελετήσει αυτή τη σχέση των δύο µεταβλητών 

µέσα από την παρεµβολή διάφορων παραγόντων όπως το φύλο, την περιοχή, την 

εθνικότητα των παιδιών, το κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο της οικογένειας των 

παιδιών, το νηπιαγωγείο δηµόσιας εκπαίδευσης συγκριτικά µε αυτό της ιδιωτικής, και 

τέλος τα παιδιά µε αναπηρία.  
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