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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το παιχνίδι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες στη ζωή του 

παιδιού. Είναι το μέσο για τη γνωστική και κοινωνική του ανάπτυξη, την απόκτηση 

δεξιοτήτων και στάσεων, προωθεί τη νοητική ευελιξία, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα και ενισχύει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από το 

παιχνίδι το παιδί βιώνει και κατανοεί τα συναισθήματά του, μαθαίνει να τα διαχειρίζεται. 

Σειρά ερευνών υποστηρίζει ότι τα θετικά συναισθήματα σχετίζονται με την αύξηση της 

δημιουργικότητας και της ποιότητας ζωής, βελτιώνουν τη γνωστική ικανότητα και 

παρακινούν σε δράση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση 

του παιχνιδιού ως μέσο Ψυχοκινητικής Αγωγής στα συναισθήματα και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (7-8 ετών). Το δείγμα αποτέλεσαν 

55 παιδιά (20 αγόρια και 35 κορίτσια), της Β' τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου αστικής 

περιοχής. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Πειραματική Ομάδα που δέχτηκε 

παρέμβαση με  παιχνίδια για δέκα εβδομάδες και την Ομάδα Ελέγχου που δε δέχτηκε 

καμία παρέμβαση. Η δημιουργικότητα των παιδιών αξιολογήθηκε ως προς τις 

παραμέτρους ευχέρεια, πρωτοτυπία και φαντασία, μέσω της  δοκιμής ΤCΑΜ (Thinking 

Creatively in Action and Movement) του Torrance (1981). Για τη μέτρηση των Θετικών 

και Αρνητικών Συναισθημάτων, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Θετικής και Αρνητικής 

Συναισθηματικής Κατάστασης, Positive and Negative Affect Scale (Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988 b, PANAS). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα των παιχνιδιών παρουσίασαν αυξημένες τιμές στους 

παράγοντες της δημιουργικότητας μετά την παρέμβαση. Ως προς τα συναισθήματα, 

διατηρήθηκαν οι τιμές στα θετικά και μειώθηκαν τα αρνητικά για τα παιδιά της 

Πειραματικής Ομάδας, μετά το τέλος του προγράμματος. Από τη μελέτη συνάγεται ότι 

είναι αναγκαία η εφαρμογή προγραμμάτων Ψυχοκινητικής  Αγωγής με παιχνίδια  στο 

σχολείο, δεδομένου ότι αυτό προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας και των θετικών συναισθημάτων.  

 

Λέξεις κλειδιά: δημιουργικότητα, ευχέρεια, πρωτοτυπία, φαντασία, συναισθήματα, πρώτη 

σχολική ηλικία 
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ABSTRACT 

 Playing is one of the most important activities in the child's life. It is the medium to 

cognitive and social development, acquisition of skills and attitudes, it promotes mental 

flexibility, imagination and creativity and enhances problem solving skills. Through 

playing, the child experiences and understands their feelings and learns to manage them. A 

series of research supports that positive emotions are associated with increased creativity 

and quality of life, improve cognitive ability and trigger action. The purpose of this study 

is to investigate the effect of Playing as a Psychomotor education medium, on feelings and 

the development of creativity in primary school age children (7-8 years). The case study 

consisted of 55 children (20 male and 35 female), attending the second year of an urban 

elementary school. The children were divided into two groups, the Experimental Group 

that received games intervention for ten weeks and the Control Group who did not accept 

any intervention. The creativity of children was evaluated based on ability, originality and 

imagination parameters, through 1981 Torrance TCAM test (Thinking Creatively in Action 

and Movement).The Scale of Positive and Negative Emotional Status was used to measure 

the Positive and Negative Emotions, Positive and Negative Affect Scale (PANAS) by 

Watson, Clark and Tellegen (1988 b). The results showed that children who participated in 

the games program showed increased values in creativity factors after the intervention. As 

for emotions, kept prices on the positive and negative decreased for children of the 

Experimental Group, after the end of the program. The study shows that it is necessary to 

apply Psychomotor Education programs with games at school, which is the appropriate 

environment to offer opportunities, development and progress possibilities in creativity and 

positive emotions. 

 

Keywords: creativity, fluency, originality, imagination, emotions, primary school age 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το παιχνίδι για τα παιδιά αποτελεί αγαπημένη δραστηριότητα, η οποία είναι το 

κύριο μέσο δημιουργικής έκφρασης. Η ενασχόληση με το παιχνίδι δίνει στα παιδιά την 

δυνατότητα από πολύ μικρή ηλικία να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο 

γύρω τους, να εμπλουτίζουν έτσι τη ζωή τους με δράση και εμπειρίες, να βιώνουν 

συναισθήματα χαράς και να γίνονται δημιουργικά. 

 Από τότε που το παιχνίδι εμφανίστηκε στην ζωή των ανθρώπων, παρακίνησε την 

προσοχή και την σκέψη τους. Οι αρχαίοι Έλληνες αναγνώρισαν από πολύ νωρίς τη 

σημασία και το ρόλο των ομαδικών παιχνιδιών και θεώρησαν πως μέσα απ' αυτά μπορούν 

να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου. Άλλωστε και ο  Πλάτωνας συμβούλευε 

"μὴ τοίνυν βίᾳ, εἶπον, ὦ ἄριστε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντας τρέφε", 

δηλαδή υποστήριζε ότι η μόρφωση των παιδιών επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από το 

παιχνίδι και όχι μέσω της εξαναγκαστικής διδασκαλίας, (Πλάτωνος Πολιτεία, Ζ, 537α)  

 Με το άρθρο 31  της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού που υπογράφτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989, κατοχυρώθηκε επίσημα το παιχνίδι 

ως δικαίωμα του παιδιού. Το άρθρο αυτό αναφέρει: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου 

χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι 

κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και 

καλλιτεχνική ζωή", Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (σελ.10). 

 Το παιδικό παιχνίδι στις βασικές του μορφές, σαν παιχνίδι άσκησης και σαν 

παιχνίδι με ρόλους, είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί διαχρονικά. Η εμφάνισή του 

επηρεάστηκε από την εξέλιξη των κοινωνιών και από την αλλαγή της θέσης του παιδιού 

στο κοινωνικό σύστημα (Αντωνιάδης, 1994). 

 Το παιχνίδι δίνει στο παιδί την ευκαιρία να κατανοήσει τον κόσμο μέσα στον οποίο 

ζει, να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους γύρω του, να συνειδητοποιήσει και να ελέγξει 

τα συναισθήματα του και να καλλιεργήσει την δημιουργικότητα και την φαντασία του ( 

Αυγητίδου, 2001). 

 Μέσα στο παιχνίδι δημιουργούνται κοινωνικές σχέσεις και αυτό δίνει ιδιαίτερη 

αξία στο πλαίσιο της κουλτούρας των συνομηλίκων, εφόσον συνδέεται με τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και με τις εξελισσόμενες κοινωνικές σχέσεις τους. Εντός του 

πλαισίου των παιχνιδιών ρόλου, το παιδί μαθαίνει κοινωνικούς κανόνες, αναπτύσσει τη 

φαντασία του και την ηθική του συνείδηση (Αυγητίδου, 2001). 
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 Το παιχνίδι που είναι από τη φύση του ευχάριστο και διασκεδαστικό, δίνει τη 

δυνατότητα συνδυασμού  σκέψης, γλώσσας  και  φαντασίας, χωρίς να περιορίζεται σε 

συγκεκριμένους στόχους, αλλά αντίθετα στοχεύει σε κίνητρα ουσιαστικά για το παιδί. 

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο αυθορμητισμός και η εθελοντική συμμετοχή του 

παιδιού. Μέσα στο παιχνίδι το παιδί βιώνει θετικά συναισθήματα, χαράς και 

ικανοποίησης, που το γεμίζουν με ζωντάνια και μέσω αυτής της διαδικασίας μαθαίνει και 

ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του. Κατανοεί καλύτερα τις δικές του δυνατότητες και 

γνωρίζει βαθύτερα τον εαυτό του. Αναγνωρίζει και εκφράζει συναισθήματα, γίνεται  

αισιόδοξο, δημιουργικό και ευέλικτο στην επεξεργασία και δεκτικότητα των νέων 

πληροφοριών. Η βίωση των θετικών συναισθημάτων θωρακίζει το παιδί, λειτουργεί ως 

αντίδοτο στα αρνητικά συναισθήματα και το οδηγεί σε εσωτερική ισορροπία. 

 Το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο της Ψυχοκινητικής Αγωγής κατάλληλο για την 

καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και για την ανάπτυξη των δημιουργικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών και κυρίως αυτών της πρώτης σχολικής ηλικίας, 

ως επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ενώ αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και προβάλλεται στα επίσημα κείμενα της εκπαιδευτικής δεοντολογίας 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), 

συχνά αποτελεί εμπόδιο στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Κρίνεται συνήθως 

ανεπιθύμητη, γιατί παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα πρότυπα, εφόσον συνδέεται με 

συμπεριφορές ασυνήθιστες και αντισυμβατικές. Τα δημιουργικά παιδιά έχουν μεγάλη 

αυτοπεποίθηση, ισχυρό εγώ, πολλά ενδιαφέροντα, περιέργεια και επιμονή, πολύ χιούμορ 

και φαντασία, διάθεση αμφισβήτησης των ιδεών των άλλων. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

διαφέρουν από την τυποποιημένη συμπεριφορά του κλασικού μαθητή και δυσκολεύουν το 

ρόλο και το έργο των εκπαιδευτικών. Δικαιολογημένα για τους Παρασκευόπουλος & 

Παρασκευοπούλου, (2009) η δημιουργικότητα, η πολύτροπη αυτή ανθρώπινη ικανότητα, 

χαρακτηρίζεται στο σχολείο ως " το αποπαίδι της εκπαίδευσης". 

 Η εξέλιξη της κοινωνίας, η επιστημονική πρόοδος, η διατήρηση και ανάπτυξη του 

πολιτισμού,  επιτυγχάνονται συνήθως από άτομα δημιουργικά. Για το λόγο αυτό μέσα από 

το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζονται διδακτικές ώρες και 

προγράμματα για τη συστηματική καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών ώστε να 

διαμορφώνονται άτομα δημιουργικά, που να δίνουν λύσεις σε προβλήματα καθημερινά 

και ικανά, ώστε να επινοούν νέα επιτεύγματα. 
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I. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 Για το Παιχνίδι, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός, ούτε μια και μοναδική θεωρία 

που να μπορεί να το ερμηνεύσει σαν έννοια και να εξηγήσει το ρόλο του στην ανάπτυξη των 

παιδιών.  Είναι ένα σύνθετο και πολύμορφο φαινόμενο που περιλαμβάνει διαφορετικές πράξεις, 

προσανατολισμούς και εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί και 

πολλοί επιστήμονες, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη φύση, τη σημασία και τη θέση του 

παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού, ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες. Ο ορισμός του παιχνιδιού μπορεί 

να αλλάζει κάθε φορά, ανάλογα με τον προσανατολισμό και το θεωρητικό υπόβαθρο του 

ερευνητή που αναφέρεται στο παιχνίδι.        

 Ο Froëbel (1887), είναι ο πρώτος παιδαγωγός που ασχολήθηκε συστηματικά με την 

προσχολική ηλικία και εισήγαγε τα παιδαγωγικά παιχνίδια ως βασικό παιδαγωγικό μέσο στο 

Νηπιαγωγείο. Ασπάζεται την αρχαιοελληνική αντίληψη για το παιχνίδι και στηρίζει μεγάλο μέρος 

της αγωγής του παιδιού σ’ αυτό. Ορίζει το παιχνίδι ως «το φυσικό ξεδίπλωμα των σπόρων της 

παιδικής ηλικίας», θεωρώντας το παίξιμο ως έκφραση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού 

(Κυπριανός, 2007). 

 Για τον Huizinga (1968), το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό. Είναι μια 

σπουδαία λειτουργία, κάτι περισσότερο από μια φυσιολογική αντίδραση ή ένα απλό ένστικτο. 

Είναι μια σημαίνουσα λειτουργία με κάποιο νόημα, με δυσκολία όμως να καθορισθεί η ακριβής 

φύση και σημασία της. Είναι εκφόρτιση υπερεκχυλίζουσας ζωικής ενέργειας, ικανοποίηση 

κάποιου μιμητικού ενστίκτου.  

 Για το Winnicott (1981), το παιχνίδι αποτελεί τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων και 

των εμπειριών για τα παιδιά. Η σημασία του παιχνιδιού είναι μεγάλη, καθώς προωθεί τη 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 

 Για το Μaxim (1989), το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα που καλύπτει όλες τις 

αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. 

 Κατά τους Scales, Almy, Nicolopoulou, Ervin-Tripp (1991), το παιχνίδι είναι η 

συναρπαστική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν με ενθουσιασμό, υγιή και ανέμελα παιδιά. 

 Για τους Kostelnik, Soderman και Whiren (1993), το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα, 

κατευθυνόμενη από το ίδιο το παιδί, η οποία έχει νόημα και σημασία για το ίδιο και όχι η 

κατάληξή της. 
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 Το παιχνίδι είναι η πράξη μέσα από την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία της μάθησης 

(Feeney, Christensen, Moravcik, 1996). 

 O Meckley (2002), προσπάθησε να  επαναπροσδιορίσει τον ορισμό του παιχνιδιού ως μια 

δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών, να κατευθύνεται από 

εσωτερικά κίνητρα, παρέχοντας ευχαρίστηση και ικανοποίηση, να εμπλέκει ενεργά τους παίκτες, 

και να είναι αυτό-κατευθυνόμενη, με νόημα για τα ίδια τα παιδιά. 

 Το παιχνίδι για το παιδί, σχετίζεται άμεσα με την προσωπικότητά του και αποτελεί για το 

ίδιο ένα μέσο αναζήτησης της αυτοεπιβεβαίωσης. Είναι μια σημαντική μέθοδος με την οποία 

μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τον κόσμο που το περιβάλλει και να αφομοιώνει νέες 

πληροφορίες από το περιβάλλον στους ήδη υπάρχοντες τρόπους της αντίληψής του (Chateau, 

1985). 

 Κατά τον Spencer, το παιχνίδι είναι µια διέξοδος της πλεονάζουσας ενεργητικότητας του 

παιδιού και κατά τον  Piaget  μέσα από το παιχνίδι το παιδί έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται 

ελεύθερα καταστάσεις όπως αυτό θέλει, χωρίς να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα και να 

αλλοιώνει την πραγματικότητα µε σκοπό να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες 

(Μιχαλοπούλου και ∆ημάκη, 2000). 

 Το παιχνίδι είναι για το παιδί το μέσο με το οποίο αναπτύσσει διανοητικές ικανότητες, 

λεπτές και πολύπλοκες κινήσεις, εμπλουτίζει το μυαλό του με πληροφορίες και εικόνες του 

κόσμου που το περιβάλλει, μαθαίνει να παρατηρεί, να συγκεντρώνεται, να συγκρίνει, να 

δημιουργεί (Κάππας, 2003). 

 Το παιδί παίζοντας αποκτά πλούσιες εμπειρίες και παραστάσεις εξασκώντας τις αισθήσεις 

του, μαθαίνει να σκέφτεται, να κρίνει, να σχεδιάζει, εμπλουτίζει το συναίσθημα του και τη 

φαντασία του (Κοτσακώστα, Καρανταΐδου, Μιχαλόπουλος, 2000).  

 Η μελέτη και η ερμηνεία του παιδικού παιχνιδιού αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων, κυρίως ψυχολόγων, παιδαγωγών, ψυχαναλυτών αλλά και φιλοσόφων και 

καλλιτεχνών. Όλοι τους προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το παιχνίδι ως φαινόμενο που κυριαρχεί 

στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια και τον επηρεάζει. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

διαφόρων θεωριών σχετικά με το παιχνίδι ανά τους αιώνες, με κοινό στοιχείο τη σημασία της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του αναπτυξιακού προσανατολισμού κατά τη διαδικασία 

διεξαγωγής του παιχνιδιού. 
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1.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 Το παιχνίδι διέπεται από μια πολλαπλότητα φαινομένων και οι αιτίες που προκαλούν το 

παίξιμο είναι πολλές. Δεν είναι ένα και μόνο το αίτιο που οδηγεί σε παιχνίδι, όπως 

υποστηρίζουν οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 

 Η Θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας 

 Η θεωρία αυτή είναι η πιο παλιά, αναπτύχθηκε από τον Schiller (1759-1805) και 

θεμελιώθηκε επιστημονικά από τον Spenser (1873). Κατά την άποψή τους τα παιδιά έχουν 

μεγάλα αποθέματα ενέργειας, τα οποία ασκούν πίεση γιατί ζητούν διέξοδο. Η ενέργεια αυτή 

διοχετεύεται μέσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, όχι σαν εργασία, αλλά σαν παιχνίδι, διότι τα 

παιδιά δεν εργάζονται και επομένως δεν καταναλώνουν αυτή την πλεονάζουσα ενέργεια που 

συσσωρεύεται, πιέζει και ζητά  διέξοδο. Η εκκένωση αυτής της πλεονάζουσας ενέργειας γίνεται 

μέσα από το παιχνίδι, που στη δράση του επιφέρει ευχάριστα συναισθήματα και λειτουργεί ως 

κίνητρο για τα παιδιά (Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984). 

Η Θεωρία της Προπαρασκευαστικής Άσκησης  

 Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τoν Karl Groos (1896/1899), κατά τον οποίο, ο σκοπός 

του παιχνιδιού είναι προπαρασκευαστικός για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Το παιχνίδι, 

συντελεί στην αυτοαγωγή του ατόμου με τη σωματική και ψυχική άσκηση των ενστίκτων, που 

χρησιμεύουν για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ζωής. Μέσα στο παιχνίδι συνυπάρχουν ο 

σκοπός και το κίνητρο που εκφράζουν τη μορφή της ζωής και της δραστηριότητας του παιδιού. 

Με το παιχνίδι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει τόσα πολλά κατά την παιδική του ηλικία, όσα δεν 

θα μπορέσει να πετύχει σε καμιά άλλη περίοδο της ζωής του, με όσο κόπο και προσπάθεια κι αν 

καταβάλει (Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984). 

Η Θεωρία της Προγονικής Κληρονομικότητας 

 Τη θεωρία της Προγονικής Κληρονομικότητας διατύπωσε ο Stanley Hall (1846-1924), 

στηριζόμενος στο βιογενετικό νόμο του Haeckel (1834-1919), σύμφωνα με τον οποίο, η 

ανάπτυξη του παιδιού είναι μια βραχεία επανάληψη της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Ο Hall 
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υποστηρίζει ότι το παιδί καθώς παίζει, μέσα από τα παιχνίδια του, επαναλαμβάνει ή 

ανακεφαλαιώνει τον πολιτισμό του ανθρώπου. Το παιχνίδι αποτελεί το μέσο επανάληψης της 

ιστορίας της φυλής του παιδιού, αποτέλεσμα δηλαδή βιολογικής κληρονομιάς (Πολυμενάκου - 

Παπακυριάκου, 1984). 

Η Ψυχοδυναμική Θεωρία ή Θεωρία της Κάθαρσης 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της Κάθαρσης, το παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, 

να αμβλύνει με τρόπο αβλαβή τις επιθετικές και εχθρικές του ορμές για την κοινωνία, που έχει 

από τη στιγμή της γέννησής του. Κύριοι εκπρόσωποί της θεωρίας της Κάθαρσης ή της 

Ψυχοδυναμικής θεωρίας είναι ο Freud (1961) και ο Erikson (1963).   

 Ο Freud και οι οπαδοί του θεωρούν ότι κάθε ενέργεια του ανθρώπου έχει ως κίνητρο, 

τάσεις και επιθυμίες ανεκδήλωτες, που βρίσκονται στο υποσυνείδητό του, στις διάφορες φάσεις 

της ηλικίας του,. Το παιχνίδι δηλαδή, ικανοποιεί άνετα τους απαγορευμένους πόθους του. Μέσα 

από το παιχνίδι το άτομο προσπαθεί να εκπληρώσει επιθυμίες, να ικανοποιήσει ορμές, και να 

αντιμετωπίσει εμπειρίες επώδυνες που το απειλούν. Για πολλούς σύγχρονους Ψυχαναλυτές τα 

διάφορα παιδικά παιχνίδια αποτελούν το μέσο για την εξωτερίκευση των ανικανοποίητων 

επιθυμιών και τάσεων (Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984).    

 Ο Eriκson (1963), θέλοντας να δώσει προέκταση στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud 

για το παιχνίδι, υποστηρίζει πως πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαδικασία κατά την οποία σε 

κάθε στάδιο το παιδί, προσθέτει νέες και πιο περίπλοκες μορφές αντίληψης του κόσμου. Στο 

αρχικό στάδιο του παιχνιδιού, που είναι το αυτοκοσμικό και αρχίζει από τη γέννηση του 

παιδιού,  το παιχνίδι επικεντρώνεται στο σώμα του βρέφους. Στο δεύτερο στάδιο του παιχνιδιού, 

που είναι  της μικρόσφαιρας, το παιδί χειρίζεται εύκολα παιχνίδια και αντικείμενα από το χώρο 

γύρω του. Αν δεν τα καταφέρει και δεν μπορεί να λειτουργήσει σ' αυτό το στάδιο, τότε υπάρχει 

περίπτωση να επιστρέψει ξανά στο αυτοκοσμικό στάδιο. Στο τρίτο στάδιο του παιχνιδιού, που 

είναι της μακρόσφαιρας και εμφανίζεται κατά τη νηπιακή ηλικία, το παιδί αρχίζει να μοιράζεται 

τα παιχνίδια του με άλλα παιδιά. Το στάδιο αυτό συμπληρώνεται από τα άλλα δύο με 

αποτέλεσμα το μακροσκοπικό παιχνίδι να περιέχει στοιχεία και από τα δύο προηγούμενα 

στάδια.  

 Σύμφωνα με τη θεωρία που υποστηρίζει ο Erikson (1977),  το παιδικό παιχνίδι αποτελεί 

την παιδική μορφή της ανθρώπινης ικανότητας, μέσω της οποίας μπορεί το παιδί ν’ 
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αντιμετωπίζει εμπειρίες, δημιουργώντας νέες καταστάσεις και ελέγχοντας την πραγματικότητα 

με τον πειραματισμό και το σχεδιασμό. Η συμβολή του Erikson είναι σημαντική στην 

κατανόηση του παιχνιδιού, διότι αναγνωρίζει τη μοναδικότητα του παιχνιδιού ως ένα 

αναπτυξιακό φαινόμενο που συνεισφέρει στον έλεγχο του περιβάλλοντος από το ίδιο το παιδί 

(Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984). 

Οι Γνωστικές Αναπτυξιακές Θεωρίες 

 Κύριοι εκπρόσωποί της είναι ο Piaget και ο Vygotsky. Ο Piaget (1967), θεώρησε το 

παιχνίδι ως αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας του παιδιού, που οδηγεί στη 

διαμόρφωση της προσωπικής του ταυτότητας και στην ικανότητα αντιμετώπισης της 

πραγματικότητας στο μέλλον. Το παιχνίδι εξασφαλίζει συναισθηματική ισορροπία στο παιδί, 

ιδίως στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Παίζοντας το παιδί, πρώτα απ' όλα διασκεδάζει και 

ταυτόχρονα παίρνει πρωτοβουλίες, αποκτά θράσος, αναπτύσσει δημιουργικότητα και φαντασία, 

μαθαίνει να κερδίζει και να χάνει κι έτσι αποκτά την ικανότητα να υπερνικά τις δυσκολίες στη 

μετέπειτα ζωή του. Σύμφωνα με τον Piaget (1967), όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν γιατί το 

παιχνίδι αποτελεί τη δουλειά του μικρού παιδιού, δεν έχει εθνικά ή πολιτισμικά όρια και 

συναντάται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις φυλές. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως η ευχαρίστηση 

που προκαλεί και η επιρροή που έχει στην ανάπτυξη του παιδιού. Η ευχαρίστηση που νιώθει το 

παιδί κατά την ώρα του παιχνιδιού, προέρχεται από την ικανότητά του για τον έλεγχο της δικής 

του συμπεριφοράς.  

 Ο Piaget υποστηρίζει τη συμβολή του παιχνιδιού στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. 

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας και συμβάλλει στη 

μεταβίβαση της κουλτούρας. Το παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής του στο 

κοινωνικό και υλικό περιβάλλον του, δεν κατορθώνει να ικανοποιήσει τις διανοητικές και 

συναισθηματικές ανάγκες του Εγώ του. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων,  για την συναισθηματική και την διανοητική του ισορροπία, που θα 

έχουν ως κίνητρο όχι την προσαρμογή του παιδιού στην πραγματικότητα, αλλά αντίθετα την 

αφομοίωση της πραγματικότητας στο Εγώ του. Το παιχνίδι γίνεται για το παιδί ένα νέο 

εκφραστικό μέσο, απαραίτητο για τη σχέση του με την πραγματικότητα. Η γλώσσα προσφέρει 

στο παιδί μορφές έκφρασης, συλλογικά κατασκευασμένες, χωρίς τη δική του προσωπική 

συμμετοχή και δεν είναι πάντα κατάλληλες για να εκφράσουν τις ανάγκες του. Το ρόλο αυτό 
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έρχεται να αναλάβει το παιχνίδι, με το οποίο το παιδί μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του (Γερμανός, 1993). 

 Κατά τον Piaget (1967), το παιχνίδι αποτελεί μέσο απόκτησης γνώσης και δείκτη της 

γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Υποστηρίζει ότι ο χειρισμός των αντικειμένων που είναι μια  

κατάσταση νοητικής ανάπτυξης, εξυπηρετείται από το παιχνίδι, μέσω του οποίου το παιδί 

εξερευνά τον κόσμο. Αυτό το χειρισμό των αντικειμένων, κατά τη διάρκεια της 

αισθητικοκινητικής περιόδου ανάπτυξης, ο Piaget τον αποκαλεί εξάσκηση. Υποστηρίζει ακόμη 

πως η επανάληψη του παιχνιδιού οδηγεί σε ανάπτυξη και συνεπάγεται αισθητική διέγερση χωρίς 

το υλικό του παιχνιδιού να είναι καθοριστικός παράγοντας.  

 Ο Vygotsky (1967), αναφέρθηκε στη σχέση του παιχνιδιού με την ανάπτυξη. Το παιδί, 

μέσα στο παιχνίδι, προβάλλει τον εαυτό του στις δραστηριότητες των ενηλίκων, τους 

μελλοντικούς ρόλους και τις αξίες, όπως αυτό τις αντιλαμβάνεται από τις δραστηριότητες και τις 

σχέσεις των ενηλίκων,  μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ζει. Κατά τον Vygotsky το 

παιχνίδι προηγείται της ανάπτυξης, γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι αποκτά δεξιότητες, 

κίνητρα και στάσεις, απαραίτητα για την κοινωνική του προσαρμογή και συμμετοχή. Το 

παιχνίδι θεωρείται ως η κυρίαρχη δραστηριότητα που καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού 

καθώς το ίδιο το παιδί εξελίσσεται μέσα από το παιχνίδι.  Πρωταρχικό και βασικό στοιχείο του 

παιχνιδιού είναι το στοιχείο της ευθυμίας που χαρακτηρίζει την ουσία του, προκαλώντας 

ευχαρίστηση στο παιδί και χωρίς αυτή δε νοείται παιχνίδι. Το παιδί θέλει να γνωρίσει και να 

χαρεί τη ζωή μέσα από το παιχνίδι, δημιουργώντας  μια φανταστική κατάσταση η οποία 

αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Η φανταστική κατάσταση εμπεριέχει κανόνες 

συμπεριφοράς, ακόμα κι αν δεν ορίζονται εξαρχής. Η ανάπτυξη των παιχνιδιών που έχουν 

κανόνες εμφανίζεται προς το τέλος της προσχολικής ηλικίας και συνεχίζεται κατά τη σχολική 

ηλικία. Από την ανάλυση των παιχνιδιών αποδεικνύεται ότι κάθε φανταστική κατάσταση 

ορίζεται από κανόνες συμπεριφοράς (προσχολική ηλικία) αλλά και κάθε παιχνίδι με κανόνες 

(σχολική ηλικία) δημιουργεί μια φανταστική κατάσταση (Vygotsky, 1967). 

 Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η φανταστική κατάσταση που δημιουργεί ένα παιδί 

κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου παιχνιδιού είναι μια απαραίτητη μετάβαση ή ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης η οποία βοηθά το παιδί στην κατανόηση του συνδέσμου μεταξύ 

συμβόλων, αντικειμένων και πράξεων που αναπαριστούν. Καθώς τα παιδιά παίζουν, υποδύονται 
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ρόλους, επικοινωνούν τις επιθυμίες τους στην ομάδα και  μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσω της 

χρήσης της γλώσσας, των χειρονομιών και των συμβολικών αντικειμένων. 

 Το παιχνίδι εκτός από φυσική προδιάθεση αναγνωρίζεται και ως εργασία των παιδιών 

που τους παρέχει ευκαιρίες για εξάσκηση, αναπαράσταση και εξωτερίκευση της γλώσσας και 

άλλων αναπαραστατικών λειτουργιών που αποτελούν μέρος της βιολογικής και πολιτιστικής 

τους κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται από το φυσικό και 

κοινωνικό πλαίσιο, ώστε η επιρροή του παιχνιδιού στη μάθηση και ανάπτυξη να μην  

εξασθενήσει. Με τη προσέγγιση αυτή ο Vygotsky εισάγει το ρόλο του ενήλικα στο παιχνίδι των 

παιδιών, σε αντίθεση με το έργο του Piaget το οποίο εστιάζεται στο τι μπορούν να ανακαλύψουν 

τα παιδιά, βασιζόμενα μόνο στις δυνατότητές τους (Smith, 1994).  

 Ο Vygotsky τόνισε επίσης, τη σημαντικότητα τόσο του κοινωνικού παιχνιδιού όσο και 

του μοναχικού παιχνιδιού ως κοινωνική δραστηριότητα, στο μηχανισμό με τον οποίο 

οργανώνονται κοινές έννοιες και κατάλληλη κοινωνική γνώση. Τα θέματα, οι ρόλοι και τα 

κείμενα που εμπλέκονται στο παιχνίδι, αντιπροσωπεύουν την αντίληψη και την οικειοποίηση 

του παιδιού με τα κοινωνικό-μορφωτικά υλικά της κοινωνίας (Quill, 2005). 

  Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πως το παιχνίδι είναι κυρίαρχη δραστηριότητα 

της παιδικής ηλικίας και ουσιώδης για την παιδική ανάπτυξη (Brodin και Lindstrand, 2003; 

Retter, 2003; Sandberg, 2003; Schaeffer, 1993).  

 Τα παιχνίδια λειτουργούν ως μέσο προπαρασκευής για την ενηλικίωση του παιδιού, για 

την προετοιμασία του στη ζωή και την ένταξή του στην κοινωνία. Με την ιδιότητα αυτή, το 

παιχνίδι αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, τα ήθη και τις αξίες της κάθε εποχής. Το παιδί μέσω του 

παιχνιδιού έρχεται σε επαφή με στοιχεία του κοινωνικού και χώρο-πολιτισμικού του περιγύρου, 

τα βιώνει και μπαίνει σε μία διαδικασία προσαρμογής στο πλαίσιό τους (Caillois, 1992). 

 Όλα τα παιδιά παίζουν γιατί αυτή είναι η φυσική τους προδιάθεση και η δουλειά τους και 

μέσα από το παιχνίδι νιώθουν την ευχαρίστηση, βιώνοντας θετικά συναισθήματα. Παίζοντας 

γνωρίζουν τον κόσμο, προσαρμόζονται στα πλαίσια στα οποία ανήκουν (κοινωνικά, 

πολιτιστικά), γνωρίζουν κανόνες και μαθαίνουν να λειτουργούν σύμφωνα μ' αυτούς, υποδύονται 

ρόλους και εκφράζουν ελεύθερα επιθυμίες και ανάγκες τους. Προετοιμάζονται για τον κόσμο 

των ενηλίκων και την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Το παιχνίδι λοιπόν για το παιδί έχει 

ιδιαίτερη αξία εφόσον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής του διαδικασίας και 

του εξασφαλίζει τη συναισθηματική ισορροπία.  
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1.3. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 Το παιχνίδι είναι για το παιδί ο αυτοσκοπός που προκαλεί την ευχαρίστηση. Είναι ένα µη 

συνειδητό µέσο µε το οποίο το παιδί μαθαίνει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους, να 

αλληλεπιδρά μαζί τους και να γνωρίζει ταυτόχρονα τον κόσμο. Παίζοντας το παιδί αποκτά 

γνώσεις,  δεξιότητες, κίνητρα και στάσεις που θα το βοηθήσουν να κατανοήσει το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ενταγμένο,  να προσαρμοστεί και να συμμετέχει σ' αυτό. Του 

παρέχει συναισθηματική σταθερότητα κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του και του δίνει 

τη δυνατότητα να αναπτύξει τη φαντασία του. Μπορεί ακόμη μέσα από το παιχνίδι το παιδί να 

εξασκήσει την επινοητικότητα και την εφευρετικότητά του, να γίνει περισσότερο τολμηρό 

μαθαίνοντας να κερδίζει και να χάνει και να γίνει πιο δημιουργικό παίζοντας και 

διασκεδάζοντας ταυτόχρονα.  

 Το παιχνίδι αποτελεί μια ουσιαστική λειτουργία στη ζωή του παιδιού που καθοδηγεί την 

ανάπτυξή του, σύμφωνα με τις γνωστικές αναπτυξιακές θεωρίες. Βρίσκεται στο επίκεντρο της 

παιδικής ηλικίας και µέσω αυτού, το παιδί μεγαλώνει, ξεπερνά τις δυσκολίες του και 

αναπτύσσεται προς την εφηβεία και την ωριμότητα. Η κοινωνικοποίησή του που αρχικά 

εμφανίζεται ως ανάγκη για επαφή με τον άλλον, επιτυγχάνεται με το παιχνίδι. Τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιεί στην αρχή το παιδί αποτελούν ένα πρόσχημα, µια ευκαιρία για άσκηση.  

 Το παιχνίδι αποτελεί τον μείζον τρόπο συναισθηματικής ρύθμισης. Ο ρυθμιστικός αυτός 

ρόλος του παιχνιδιού έχει καταγραφεί σε πολύ νεαρά βρέφη που µέσω της κοινωνικής 

συμπεριφοράς παιχνιδιού, επηρεάζει τη σχέση μεταξύ γονέα, παιδιού καθώς και τη 

συναισθηματική τους κατάσταση (Trevarthen και Aitken, 2001).  

 Το παιχνίδι ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την έκφραση και την επικοινωνία 

των παιδιών, βοηθώντας τα να δομήσουν την εικόνα του εαυτού τους, των άλλων καθώς και του 

κόσμου ολόκληρου. Προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, διερεύνηση, πειραματισμό, 

κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη 

νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών.  Τα παιδιά παίζοντας, αντιλαμβάνονται το σώμα 

τους, τα όρια και τις δυνατότητές προσαρμογής τους σώματός τους στις ανάγκες της κίνησης 

αλλά και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν και  αναπτύσσουν δεξιότητες 

προσανατολισμού (Σιβροπούλου, 1998). 

  Το παιχνίδι εξασφαλίζει τις αναπτυξιακές δραστηριότητες μέσω των οποίων τα παιδιά 

κατακτούν, οργανώνουν και εμπεδώνουν δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για τη γνωστική τους 
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ανάπτυξη και την κοινωνική τους κατανόηση (Glover, 1998; Tanta, Deitz, White και Billingsley, 

2005), την ενίσχυση των κινητικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων οπτικοκινητικού 

συντονισμού (O’ Brien et al., 2000), καθώς και την δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και την 

κατάκτηση νέων δεξιοτήτων (Ziviani, Boyle, Rodger, 2001).   

 Τα οφέλη του παιχνιδιού είναι πολλαπλά διότι τα παιδιά παίζοντας δοκιμάζουν νέες και 

ενδιαφέρουσες εργασίες, κάνουν υποθέσεις, συγκρίσεις, προσδιορίζουν την σχέση μεταξύ αιτίας 

και αποτελέσματος, επιλύουν προβλήματα για να καταλήξουν σε συμπεράσματα, 

αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου, αναπτύσσουν ικανότητες συμβολικής αναπαράστασης 

και πειραματίζονται στην κατάκτηση  νέων δεξιοτήτων,  με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 

ανάπτυξη του γνωστικού τους τομέα. Το παιχνίδι συμβάλλει σημαντικά και στην ανάπτυξη του  

κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 

τους άλλους, να συνεργαστούν, να κάνουν φίλους, να εκφράσουν και να ελέγξουν τα 

συναισθήματά τους, να δοκιμάσουν νέους ρόλους και να διαπραγματευτούν.  Μέσω των 

παιχνιδιών επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και του σωματικού τομέα, βοηθώντας τα παιδιά να 

αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Τέλος με τα παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν να 

σκέφτονται ευέλικτα, να αυτοσχεδιάζουν, να δοκιμάζουν λύσεις, να ορίζουν κανόνες και να 

δοκιμάζουν νέα και διαφορετικά υλικά,  ενισχύοντας έτσι την ικανότητα τους για δημιουργική 

έκφραση  (Kieff και Casbergue 2000).  

 Τα παιδιά δεν παίζουν για να καλύψουν βασικές ανάγκες ή υποχρεώσεις τους, αλλά για 

την απόλαυση του ίδιου του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει εγγενή κίνητρα, δε χρειάζεται να 

κατευθύνεις ένα παιδί για να παίξει. Όταν τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν και απολαμβάνουν την 

εμπειρία, χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές ανταμοιβές ή περαιτέρω ενθάρρυνση (Leeper, 

Greene, Nisbett 1973). 

 Κατά τον Huizinga (1968), το παιχνίδι είναι μια εκούσια δραστηριότητα με τα εξής τρία 

χαρακτηριστικά: α) Το παιχνίδι είναι ελεύθερη δραστηριότητα και δεν μπορεί να είναι  

αποτέλεσμα καταναγκασμού. β) Το παιχνίδι αποτελεί το μέσο για το πέρασμα από την 

πραγματική διάσταση στη σφαίρα του φανταστικού, σε μια προσωρινή κατάσταση με τη δική 

της διάταξη, πέρα από το καλό και το κακό, με απόλυτη όμως επίγνωση ότι αυτό δεν είναι 

πραγματικό, γίνεται "στα ψέματα" ή "στ' αστεία" και εξελίσσεται με απόλυτη σοβαρότητα. Το 

στοιχείο της έντασης χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή και σημαίνει αβεβαιότητα, με ανοιχτές 

δυνατότητες. Το τέλος της αβεβαιότητας έρχεται με το τέλος του παιχνιδιού. γ) Το παιχνίδι έχει 
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περιορισμένο χαρακτήρα, παίζεται μέσα σε καθορισμένα χρονικά και τοπικά όρια, δηλαδή 

υπάρχει περιορισμός ως προς το χρόνο και το χώρο,  μέχρι να φτάσει στο τέλος του.  

Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από τάξη και κάθε απόκλιση απ' αυτή "χαλάει το παιχνίδι" και τη 

μαγεία του. Το παιχνίδι είναι ωραίο, μαγευτικό, σαγηνευτικό, με ρυθμό και αρμονία. Για να 

εξελιχθεί όμως είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι κανόνες που "στήνουν" το παιχνίδι. Είναι 

απολύτως δεσμευτικοί και δεν επιτρέπουν αμφισβήτηση. Η παραβίαση των κανόνων έχει 

συνέπειες πιο σοβαρές κι από τιμωρία και οδηγούν στη διάλυση της μαγείας του παιχνιδιού 

(Huizinga, 1968). 

 Το παίξιμο για τα παιδιά προκαλεί ψυχική ευφορία που δίνει ώθηση για νέα δράση και 

συντελεί στην ομαλή συναισθηματική τους ανάπτυξη. Βασικός σκοπός είναι η βίωση της 

ευχαρίστησης καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ίδιας της 

διαδικασίας διεξαγωγής του παιχνιδιού, αλλά και της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους 

που συμμετέχουν στο παιχνίδι (Κωνσταντινόπουλος, 2007). 

 Μέσα στο παιχνίδι εμφανίζονται και εδραιώνονται οι αληθινές σχέσεις ανάμεσα στα 

παιδιά, οι οποίες όμως εκδηλώνονται και εκτός παιχνιδιού, αλλά σχετίζονται άμεσα με το 

παιχνίδι. Οι σχέσεις αυτές διαφαίνονται τόσο πριν αρχίσει το παιχνίδι, όσο και κατά τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσής του, μεταξύ των φάσεων της αναδιοργάνωση του παιχνιδιού 

και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του. Οι αληθινές σχέσεις  είναι ενταγμένες στη 

συμπεριφορά του ρόλου και μπορεί να αφορούν το σχηματισμό των ομάδων του παιχνιδιού, την 

επιλογή του θέματος, την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με  τους ρόλους, το υλικό του παιχνιδιού 

και τους κανόνες που το διέπουν (Αυγητίδου, 2001). 

 Το παιχνίδι συντελεί στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, προάγοντας γνώσεις και 

εμπειρίες, καθώς και στη σωματική του ανάπτυξη μέσω των κινητικών δραστηριοτήτων που 

περικλείει. Το παιχνίδι παραγωγικά εμπεριέχει την επανάληψη η οποία βοηθά το παιδί να 

επιβεβαιώσει τα ερεθίσματά του περιβάλλοντος. Τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις ίδιες 

δραστηριότητες καθώς παίζουν χρησιμοποιώντας  τις γνώσεις από προηγούμενες εμπειρίες σε 

συνδυασμό µε τις καινούριες και τις χρησιμοποιούν σαν βάση για τη μελλοντική τους γνώση 

(Yawkey, Bakawa, Evensοn, 1977).  

 Όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα, το παιχνίδι αποτελεί το μέσο για τη διδασκαλία και 

την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες του παιχνιδιού σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση του παιδιού με τον εξωτερικό κόσμο. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι κοινωνικές 
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δεξιότητες και οι δεξιότητες παιχνιδιού συνδέονται άρρηκτα. Οι δεξιότητες του παιχνιδιού, 

επηρεάζουν και την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνομηλίκους και με τα 

άλλα μέλη της κοινότητας στην οποία ανήκουν (Jordan και Lifter, 2005). 

 Σύμφωνα με τον Owen (1998), αδυναμίες στη σωματική, γνωστική, κινητική, 

αισθητηριακή και συναισθηματική ανάπτυξη και διαταραχές της συμπεριφοράς, παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων παιχνιδιού, που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Οι συναλλαγές με τους συνομηλίκους που αφορούν 

δεξιότητες όπως τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και το να περιμένει το παιδί τη σειρά του, 

βελτιώσουν τόσο τις δεξιότητες του παιχνιδιού όσο και την κοινωνική αποδοχή του ίδιου του 

παιδιού (Kohler και Strain, 1999). 

 Τα παιχνίδια και κυρίως τα ομαδικά αποτελούν την πρώτη μορφή κοινωνικής 

δραστηριότητας των παιδιών. Κατά τη διεξαγωγή τους τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους, να κατανοούν τη δική τους συμπεριφορά καθώς και των συνομηλίκων τους, 

να μαθαίνουν τρόπους επικοινωνίας,  να διαπραγματεύονται πιθανές συγκρούσεις, να κάνουν τις 

δικές τους επιλογές (Μαυροπαλιάς, 2007). 

 Τα ομαδικά παιχνίδια αφορούν κυρίως συλλογικές δραστηριότητες. Ένα συλλογικό 

παιχνίδι, λειτουργεί σαν ένα πρότυπο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο υπάρχουν 

καθορισμένοι ρόλοι, νόρμες και διαδικασίες. Για την επιτυχή έκβαση των ομαδικών παιχνιδιών 

είναι απαραίτητο να υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον και να έχει γίνει  σωστή 

επιλογή του παιχνιδιού και προσεκτικός σχεδιασμός. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 

ηλικία, τα ενδιαφέροντα, οι δυνατότητές, οι ειδικές ανάγκες και οι αδυναμίες των παιδιών. Ο 

εμψυχωτής-εκπαιδευτικός, καλό είναι να βοηθήσει το κάθε παιδί, ώστε να μπορεί κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού να συνειδητοποιεί τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα του και να τα 

εκφράζει (Μαυροπαλιάς, 2007). 

 Τα παιδιά από πολύ νωρίς μαθαίνουν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια με τους 

συνομηλίκους τους. Πολλές φορές όμως μπορεί να χρειαστούν την ενθάρρυνση από έναν 

ενήλικα για να μπορέσουν να προεκτείνουν το παιχνίδι τους. Κάποια παιδιά μπορεί να 

χρειαστούν διακριτική παρότρυνση ώστε να ενισχύσουν το  κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι ή να 

ενισχύσουν το ομαδικό παιχνίδι με σκοπό  να συμπεριλάβουν περισσότερους κοινωνικούς 

ρόλους στο παιχνίδι τους. Ο  ενήλικας χρειάζεται να επιδεικνύει προ-κοινωνικές λύσεις στα 
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παιδιά, τα οποία δεν είναι σε θέση να βρουν δικές τους ιδέες στο παιχνίδι για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων  (Honig, 2006).  

 Το παιχνίδι εξαιτίας του αυθόρμητου χαρακτήρα που έχει και της απουσίας ενήλικης 

παρέμβασης κατά την έκβασή του, τείνει να χαρακτηριστεί ως δραστηριότητα δευτερεύουσας 

σημασίας (Welen, 2003). O Riddle (1990) όμως, θεωρώντας την ελευθερία που χαρακτηρίζει το 

παιχνίδι ως ένα από τα ομορφότερα χαρακτηριστικά της φύσης του παιχνιδιού. υποστηρίζει πως 

τα παιδιά θα πρέπει να παίζουν, παρά τη σημερινή εκβιομηχάνιση των πάντων, όπως των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και υπολογιστών, της τηλεόρασης και των γιγαντιαίων 

πολυκαταστημάτων παιχνιδιών. Υποστηρίζει πως το παιχνίδι είναι η πιο φυσική και αυθόρμητη 

δραστηριότητα που είναι γραμμένη στα ανθρώπινα γονίδια, που τα παιδιά θα πετύχουν να 

παίξουν ακόμα και χωρίς να έχουν παιχνίδια και φυσικά χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη 

των ενηλίκων. Τα παιδιά που παίζουν, μέσω της ιδιότητάς τους και της διαδικασίας του 

παιχνιδιού αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, γεγονός που θα τα βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή τους, 

ώστε να είναι δεκτικά σε νέες εμπειρίες και ιδεολογίες (Haiat, Bor Mor, Shochat, 2003). 

 Το παιχνίδι επίσης αποτελεί το πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο ελέγχου και 

μείωσης αρνητικών συναισθημάτων, όπως του θυμού, της έντασης, της απογοήτευσης, του 

αποπροσανατολισμού και της ανησυχίας που βιώνουν τα παιδιά και συνήθως σχετίζονται µε την 

έλλειψη ελέγχου και αυτοεκτίμησης. Υπάρχουν κατάλληλα παιχνίδια που σχετίζονται µε την 

παιδική ανάπτυξη και βοηθούν τα παιδιά να εκφράζουν τη φαντασία, την ανησυχία, το φόβο, το 

θυμό, την απογοήτευση τους (Haiat et al., 2003). 

 Το παιχνίδι, είναι μια αυθόρμητη δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά 

πειραματίζονται με εμπειρίες της ζωής. Λειτουργεί ως πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα παιδιά δίνουν 

νόημα σε αντικείμενα και γεγονότα, μαθαίνουν κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθούν για 

να απολαύσουν την αλληλεπίδραση με τους άλλους και να μπορούν να ελέγχουν την 

επιθετικότητά τους. Το συνεργατικό παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία για μια ποικιλία κοινωνικών και 

επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων (McCormick, Frome-Loeb, Schiefelbusch, 1997). 

 Κατά τον Wolfberg (2003), το ελεύθερο και αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών περικλείει 

δραστηριότητες με παιχνίδια-αντικείμενα από το συμβολικό παιχνίδι, από το δραματικό-

θεατρικό παιχνίδι, από το κοινωνικό παιχνίδι, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στους επιμέρους 

τομείς της ανάπτυξης των παιδιών καθώς και στη μάθησή τους. Η επιτυχημένη χρήση του 

παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο στηρίζεται στα εξής πέντε βασικά στοιχεία, που το 
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χαρακτηρίζουν: 1) Το παιχνίδι αποτελεί εσωτερικό κίνητρο για τα παιδιά. 2) Η επιλογή των 

δραστηριοτήτων του παιχνιδιού γίνεται ελεύθερα. 3) Το ίδιο το παιχνίδι προκαλεί ευχαρίστηση 

στα παιδιά.  4) Το παιχνίδι περιλαμβάνει το στοιχείο της προσποίησης. 5) Το παιχνίδι απασχολεί 

ενεργητικά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σ' αυτό. 

 Σύμφωνα με τους Wood και Attfield (2005), το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει για τους 

εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο αξιολόγησης  βοηθώντας τους στα εξής: α) Να κατανοήσουν τη 

σημασία του παιχνιδιού ως βασικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. β) Να 

αναγνωρίζουν τη στενή σχέση μεταξύ μάθησης και παιχνιδιού. γ) Να αποδέχονται τις 

αυθόρμητες δραστηριότητες που προκύπτουν μέσα από το παιχνίδι των παιδιών ως μέρος του 

προγράμματος. δ) Να κατανοήσουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν ακόμη και μέσα από τις 

αυθόρμητες δραστηριότητες των παιχνιδιών. ε) Να επιλέγουν δραστηριότητες που να 

ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. στ) Να κατανοούν και να 

επιδιώκουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού στο παιχνίδι.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για: α) την 

απόκτηση- οικοδόμηση των γνώσεων, β) την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθμισης,  γ) την 

καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου και δ) τη βαθύτερη κατανόηση εννοιών με τη 

βοήθεια των εκπαιδευτικών και των συνομήλικων (Ντολιοπούλου και Γουργιώτου, 2008). 

 Το παιχνίδι λοιπόν, ως διαδικασία, είναι αυτό που προκαλεί ευχαρίστηση στα παιδιά, 

ενεργοποιεί σφαιρικά την προσωπικότητά τους, την οργανώνει και την πλαισιώνει σ' όλη την 

πορεία της ανάπτυξής τους. Είναι η εργασία των παιδιών, είναι το μέσο της κοινωνικοποίησής 

τους και η γέφυρα που θα τους οδηγήσει στον κόσμο των ενηλίκων. Μέσα στο παιχνίδι βιώνουν 

συναισθήματα, μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν, να τα εκφράζουν και να τα διαχειρίζονται. 

Εκτονώνουν την έντασή τους, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους. 

Επινοούν αυθόρμητες δραστηριότητες, μαθαίνουν να σκέφτονται ευέλικτα, αυτοσχεδιάζουν, 

πειραματίζονται, ενεργοποιούν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους.   

Τα οφέλη του παιχνιδιού είναι πολλαπλά, όποιο κι αν είναι το είδος του - ελεύθερο και 

δημιουργικό, μοναχικό ή ομαδικό, συναγωνισμού, διδακτικό - όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, 

αλλά και για όσους ασχολούνται μ' αυτά, γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αξιολόγησης 

αλλά και ένα μέσο που θα βοηθήσει και θα στηρίξει την αναπτυξιακή τους διαδικασία.  
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1.4.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

 Το παιχνίδι είναι το μέσο που προκαλεί ευχαρίστηση στα παιδιά και πλαισιώνει την 

αναπτυξιακή τους πορεία. Συνδέεται άμεσα µε τη σωματική, τη γνωστική, τη συναισθηματική 

και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελεί έκφραση της φαντασίας και της 

δημιουργικότητάς τους αλλά και προϋπόθεση για τη συναισθηματική τους σταθερότητα. Οι 

ανάγκες για να μελετηθεί το παιχνίδι  από διαφορετικούς ερευνητές  σε όλες τις διαστάσεις της 

αναπτυξιακής διαδικασίας του παιδιού, οδήγησαν σε διάφορες κατηγοριοποιήσεις του. 

 Το παιχνίδι συνήθως ποικίλλει, ανάλογα με µε το ταπεραμέντο, τις πρακτικές που 

εφαρμόζονται, τους γονείς, το γένος και την κουλτούρα της κοινωνίας του παιδιού (Thomas, 

Chess και Birch, 1968; Bornstein et al., 1999). Ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

του παιχνιδιού που έχουν περιγραφεί από διάφορους ερευνητές (Chance 1979; Christie και 

Yawken 1987; Lieberman 1977; Rogers, 1988), θεωρούνται βασικά συστατικά του παιχνιδιού 

και αυτά είναι: 1) Το παιχνίδι είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό. 2) Τα κίνητρα του είναι 

εσωτερικά και δεν εξυπηρετούν άλλους εξωτερικούς σκοπούς. 3) Το παιχνίδι είναι εκούσιο, δεν 

είναι υποχρεωτικό και επιλέγεται αυθόρμητα από τον παίχτη. 4) Ο παίχτης ελέγχει το παιχνίδι με 

την ενεργή συμμετοχή του. Ένας παρατηρητής θεωρείται παθητικός θεατής που απλώς 

παρατηρεί το παιχνίδι και δεν μπορεί να θεωρηθεί παίχτης.  5) Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαδικασία διεξαγωγής του παιχνιδιού και λιγότερο στο   αποτέλεσμα. 6) Το παιχνίδι λειτουργεί 

«απορροφητικά», για το παιδί που παίζει, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο ο γονιός ή ο 

εκπαιδευτικός να το αποσπάσουν από το παιχνίδι, ακόμη και αν το παιδί πεινάει ή κρυώνει. 7) 

Το παιχνίδι αποτελεί την ιδιωτική πραγματικότητα του παιδιού και οτιδήποτε συμβαίνει στο 

παιχνίδι αναπαριστά την πραγματικότητά του τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή. 8) Το παιχνίδι 

είναι μη κυριολεκτικό και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τους περιορισμούς 

του εδώ και τώρα και να δοκιμάσουν νέους πειραματισμούς (Stagnitti, 2004; Garvey, 1990; 

Weininger και Daniel, 1992; Wolfberg, 1995).  

 Ο Bundy (2001), περιέγραψε το παιχνίδι ως μια δραστηριότητα που ελέγχεται 

εσωτερικά, είναι ελεύθερη από τους περιορισμούς της αντικειμενικής πραγματικότητας και 

διεξάγεται ως μια συναλλαγή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται. 

 Σημαντικοί μελετητές του παιχνιδιού, όπως οι Pellegrini και Smith, (1998), Rubin et al., 

(1976), επισημαίνουν την ανάγκη να διεξάγονται οι έρευνες που εξετάζουν το παιχνίδι, μέσα στο 

φυσικό περιβάλλον που αυτό εκδηλώνεται.  
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 Ο Rappa (1980), περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού βασισμένος στα 

συμπεράσματα πολλών ερευνητών σχετικά με το θέμα, που είναι τα εξής: 

α) Το παιχνίδι είναι µια ενεργητική δραστηριότητα και απαιτεί πρωτοβουλία από τον παίχτη. β) 

Το παιχνίδι προκαλεί ευχαρίστηση, η οποία δεν προέρχεται από την άμεση ανάγκη του παιδιού 

για διασκέδαση. Η δραστηριότητα του παιχνιδιού από μόνη της προκαλεί την ευχαρίστηση. γ) 

Το παιχνίδι είναι µια απομίμηση των αλλαγών, καθώς θυμίζει τις δραστηριότητες της ζωής που 

δεν είναι δομημένες σαν παιχνίδια, αλλά έχουν τεράστια διαφορά από αυτές που αναγνωρίζουμε 

στην πραγματικότητα. δ) Το παιχνίδι έχει κανόνες ξεκάθαρους, σαφήνεια, ελευθερία επιλογής, 

δυνατότητα παραλλαγής και δημιουργικότητας. 

 Υπάρχουν πολλά είδη παιχνιδιού όπως έχει παρατηρηθεί σε µια πιο ελεύθερη 

κατηγοριοποίησή του. Το παιχνίδι μπορεί: α) Να είναι δομημένο και σχεδιασμένο. β) Να είναι 

βασισμένο στην κίνηση, στα σπορ και στο χορό. γ) Να είναι κοινωνικό, γνώσεων, θεάτρου και 

χαρακτήρων, εξομοίωσης και θεραπευτικό (Hart, Mather, Slack, Powell, 1992; Mahou και 

Vessey, 1990). 

 Σύμφωνα µε τους Haiat, Bar-Mor και Shochat (2003), τα παιχνίδια που προτιμούν τα 

παιδιά είναι: τα ελεύθερα και δημιουργικά παιχνίδια, τα διασκεδαστικά παιχνίδια, τα παιχνίδια 

συναγωνισμού, τα διδακτικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων, τα μοναχικά ή τα ομαδικά 

παιχνίδια, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά να λειτουργήσουν ελεύθερα, δημιουργικά και να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 

 Οι Piaget και Inhelder (2003), διακρίνουν τα παιχνίδια σε: α) Παιχνίδια εξάσκησης, που 

είναι από τις αρχικές μορφές αισθησιο-κινητικού παιχνιδιού. β) Συμβολικά παιχνίδια, που 

αποσκοπούν στην αφομοίωση του Πραγματικού στο Εγώ του παιδιού. γ) Παιχνίδια με κανόνες, 

που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού. δ) Παιχνίδια 

κατασκευών, τα οποία αποτελούν µια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στο συμβολικό παιχνίδι 

και τις μη παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

 Από το έργο των Parten (1932) και Smilansky (1968), προέκυψαν σύγχρονα μοντέλα 

παρατήρησης, βασισμένα στις κλασικές πλέον τυπολογίες για τα είδη του παιχνιδιού, που 

διακρίνουν το κοινωνικό παιχνίδι σε μοναχικό, παράλληλο και ομαδικό και το γνωστικό παιχνίδι 

σε λειτουργικό, κατασκευαστικό - δημιουργικό, δραματικό και σε παιχνίδι με κανόνες. 
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 Η Parten (1932), δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα 

από το παιχνίδι, ανέπτυξε μια κλίμακα από κατηγορίες που περιγράφουν τα τυπικά επίπεδα του 

κοινωνικού παιχνιδιού των παιδιών. Οι κατηγορίες αυτές είναι :  

Α. Το Μοναχικό (solitary) παιχνίδι: Το παιχνίδι αυτό αρχίζει με την επικέντρωση του παιδιού 

στον ίδιο τον εαυτό του. Το παιδί παίζει μόνο του, χωρίς αναφορά σε άλλους και κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του ατομικά και μεμονωμένα.  

Β. Το Παράλληλο (parallel) παιχνίδι: Το παιδί παίζει κοντά σε άλλα παιδιά, επιλέγει παιχνίδια 

όμοια με εκείνα των άλλων που παίζουν δίπλα του, αλλά παίζει μόνο του και όχι μαζί τους.  

Γ. Το Συνεταιρικό (associative) παιχνίδι: Τα παιδιά συμμετέχουν σε ανοιχτό ομαδικό παιχνίδι 

συνομιλώντας και ανταλλάσσοντας υλικό με τους συμπαίκτες τους και αυτό που τους  

ενδιαφέρει είναι η μεταξύ τους σχέση, ο συνεταιρισμός και όχι η  ίδια η δραστηριότητα.  

Δ. Το Συνεργατικό (cooperative) παιχνίδι: Τα παιδιά συμμετέχουν σε πολύ καλά οργανωμένο 

ομαδικό παιχνίδι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η  κατανομή δραστηριοτήτων και ρόλων για 

την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και η επίτευξη ενός στόχου βασισμένου στο συναγωνισμό, 

στο δραματικό στοιχείο ή στην υλική αμοιβή (Σέργη, 1995).  

 Ο Slade (1954), υποστηρίζει ότι το παιχνίδι περιέχει εμπειρίες από την καθημερινή ζωή 

και την πραγματικότητα, καθώς και στοιχεία από τον κόσμο της φαντασίας του παιδιού, με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στο πραγματικό και στο 

φανταστικό παιχνίδι. Ο μόνος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει είναι αυτός ανάμεσα στο 

προβολικό (projected) και το προσωπικό (personal) παιχνίδι, που και τα δύο αποτελούν μορφές 

του δραματικού παιχνιδιού. Στο προβολικό παιχνίδι, το οποίο παρατηρείται στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του παιδιού, το παιδί χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τη σκέψη του και λιγότερο το 

σώμα του, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα κατά την ώρα της δράσης και διάφορα αντικείμενα, 

όπως κούκλες, κύβους κ.λπ. . Στο προσωπικό παιχνίδι, το οποίο παρατηρείται μεταγενέστερα, 

όταν το παιδί αποκτήσει καλύτερο κινητικό έλεγχο, χρησιμοποιεί εξ' ολοκλήρου τον εαυτό του 

και εκφράζεται μέσα από κινήσεις και χαρακτηρισμούς, όπως είναι ο χορός και η υπόδηση 

ρόλων. Αυτές οι μορφές του παιχνιδιού παρατηρούνται σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του 

παιδιού, αλλά είναι δυνατόν να υπάρξουν και παράλληλα.  

 Ο Wallon (1977), διακρίνει τα παιχνίδια σε: α) λειτουργικά παιχνίδια, όπου υπάρχει 

καλύτερος συντονισμός των κινήσεων και μεγαλύτερη διαφοροποίηση, β) παιχνίδια φαντασίας,  

όπου ο στόχος είναι η πρόσληψη και η κατανόηση των εξωτερικών ερεθισμάτων και  γ) 
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παιχνίδια δημιουργικών κατασκευών, κατά τα οποία το παιδί συνδυάζει, τροποποιεί, 

συναρμολογεί και αναδημιουργεί διάφορα υλικά στοιχεία. 

 Ο Smith (1988, 1990) περιέγραψε τέσσερις σημαντικούς τύπους παιχνιδιών, τα οποία  

προσφέρουν εξάσκηση σε μεταγενέστερες λειτουργίες και είναι τα εξής: 

1. Τα παιχνίδια μετακίνησης, στα οποία γίνεται έντονη χρήση των μεγάλων μυϊκών ομάδων του 

σώματος, όπως τρέξιμο, άλματα, πηδήματα, κλπ. . 

2. Τα παιχνίδια µε αντικείμενα, κατά τα οποία το παιδί εξερευνά µε τις αισθήσεις του, όπως 

τράβηγμα και κούνημα αντικειμένων, κλπ.  

3. Τα κοινωνικά παιχνίδια, στα οποία υπάρχει  συναλλαγή µε ένα άλλο άτομο και διακρίνονται 

σε: α) παιχνίδια που σχετίζονται με σωματική επαφή, όπως κυνηγητό, πάλη κ.ά. και β) παιχνίδια 

χωρίς σωματική επαφή, όπως οι κατασκευές µε κύβους κ.ά. .  

4. Τα φανταστικά παιχνίδια, κατά τα οποία η σημασία των αντικειμένων και των πράξεων 

αλλάζουν ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε υποθετικές καταστάσεις.  

Ο Smith (1988, 1990) τονίζει ότι τους τρεις πρώτους τύπους των παιχνιδιών τους συναντάμε 

αρκετά συχνά και σε πολλά είδη ζώων, στα  μικρά τους καθώς παίζουν, ενώ τα φανταστικά 

παιχνίδια τα συναντάμε αποκλειστικά στο ανθρώπινο είδος. Η διαφορά αυτή στηρίζει την 

αντίληψη ότι η χρήση της γλώσσας και της συμβολικής σκέψης είναι  χαρακτηριστικά που 

ανήκουν  στα ανθρώπινα όντα και τα διακρίνουν απ' όλα τ' άλλα. Επίσης συμφωνεί και µε την 

πεποίθηση του Piaget, ότι η παρουσία της συμβολικής σκέψης, είναι το ανώτατο επίτευγμα της 

γνωστικής ανάπτυξης του βρέφους.  

 Σύμφωνα με το Hughes (1995), όπως αναφέρεται στο Γρίβα & Σέμογλου (2013), κάθε 

τύπος παιχνιδιού συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε τομέα ανάπτυξης του παιδιού, όπως 

στο γνωστικό, κινητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γλωσσικό. Έτσι τα παιχνίδια 

διακρίνονται σε: 1) Σιωπηλά παιχνίδια, τα οποία είναι αισθησιο-κινητικά παιχνίδια και τα παιδιά 

απολαμβάνουν περισσότερο την διαδικασία διεξαγωγής τους και λιγότερο το αποτέλεσμα.        

2) Παιχνίδια κατασκευών - δομικά παιχνίδια: Στα παιχνίδια κατασκευών βασικό ρόλο παίζουν 

τα χέρια, όπου στόχος είναι η δημιουργία πραγμάτων. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά τα παιδιά 

πειραματίζονται και ταυτόχρονα εξασκούνται στη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του 

συντονισμού ματιού-χεριού. 3) Κοινωνικά παιχνίδια: Τα παιχνίδια αυτά για να διεξαχθούν 

χρειάζονται περισσότερα από ένα άτομα. Συμβάλλουν στην  κοινωνικοποίηση των παιδιών, 

στην ένταξη και προσαρμογή τους στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια της ενήλικης ζωής, καθώς 
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τους δίνουν την ευκαιρία, να μάθουν να λειτουργούν στην ομάδα, να ακολουθούν τους κανόνες 

και να συμμορφώνονται σ' αυτούς, να συνεργάζονται και να μοιράζονται. 4) Κινητικά παιχνίδια: 

Τα παιχνίδια αυτά διεξάγονται στη φύση, στην παραλία, με τη χρήση φορητών ή σταθερών 

γυμναστικών οργάνων, αλλά και με δραστηριότητες στο νερό. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

αδρών κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών , στο γενικό μυϊκό συντονισμό και στην ανάπτυξη του 

νευρικού τους συστήματος. 5) Παιχνίδια με κανόνες: Τα παιχνίδια αυτά εξοικειώνουν τα παιδιά 

με τους κανόνες, που θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά την ένταξή τους στα διάφορα κοινωνικά 

πλαίσια και να τα καταστήσουν ως παραγωγικούς ενήλικες στη μετέπειτα ζωή τους. Καθώς 

ορισμένα παιχνίδια δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων, 

το γεγονός αυτό βοηθάει τα παιδιά να μεταβούν από μια εγωκεντρική αντίληψη του κόσμου, 

στην κατανόηση της σημασίας των κοινωνικών συμβάσεων και κανόνων. 6) Παιχνίδια 

πνευματικής ικανότητας: Τα παιχνίδια αυτά έχουν βασικό στόχο τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας 

που εμπεριέχει νοητική πρόκληση για την ολοκλήρωσή της. 7) Γλωσσικά παιχνίδια: Τα 

παιχνίδια αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σ' αυτά που δίνουν έμφαση στα γλωσσικά 

στοιχεία, δηλαδή επικεντρώνονται στη λέξη ως μονάδα και δίνουν έμφαση στην ακρίβεια του 

λόγου και β) στα επικοινωνιακά γλωσσικά παιχνίδια, όπου εστιάζονται στην ανταλλαγή ιδεών 

και πληροφοριών για την επίτευξη του επικοινωνιακού μηνύματος και όχι μόνο στην "ορθή" 

χρήση της γλώσσας. 

 Κατά τον Pellegrini (1985), το αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών, σχετίζεται τόσο με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνεται, όσο και με τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών. 

Σημαντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεξαγωγή του, είναι ο 

διαθέσιμος χώρος, τα είδη των παιχνιδιών – αντικειμένων, το φύλο, η ηλικία κ.λπ. και  επιδρούν 

σημαντικά στα είδη του παιχνιδιού που εκδηλώνουν τα παιδιά. 

 Από τις σχετικές μελέτες που έχουν γίνει, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παιχνίδι των 

παιδιών τείνει να γίνεται περισσότερο ομαδικό, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε ηλικία. Επίσης  

το γνωστικό περιεχόμενο των παιχνιδιών διαφοροποιείται ανάμεσα σε παιδιά διαφορετικών 

ηλικιών τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (Rubin et al., 1978; Rubin et al., 1983).  

 Αν και όλες αυτές οι κατηγορίες των παιχνιδιών διαφέρουν μεταξύ τους, εντούτοις έχουν 

ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι εξασκούν και διευρύνουν ένα μεγάλο φάσμα των δυνατοτήτων 

και δεξιοτήτων των παιδιών και κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην βελτίωση των ατομικών 

ικανοτήτων και την ωρίμανση της προσωπικότητάς τους. Τα παιδιά δοκιμάζουν και περνούν απ' 
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όλες τις κατηγορίες των παιχνιδιών ανάλογα με την ηλικία τους, το αναπτυξιακό στάδιο στο 

οποίο ανήκουν και τα ενδιαφέροντά τους. 'Έτσι καλλιεργούν δεξιότητες κινητικές, νοητικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές που θα τα βοηθήσουν στη μετάβαση και την ένταξή τους στον 

κόσμο των ενηλίκων, στην κατανόηση και την αφομοίωση των κανόνων, στις συναλλαγές τους 

με τα άλλα άτομα, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να  αποδέχονται τις αλλαγές, να δραστηριοποιούν 

τη φαντασία τους και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. 

 

1.5.   Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 Το παιδί  μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει τη ζωή, τον εαυτό του  και τους γύρω του. Το 

παιχνίδι είναι η κύρια δραστηριότητα του παιδιού που του δίνει απεριόριστη ευχαρίστηση. 

Διευρύνει τις δυνατότητες και τις δεξιότητές του, δοκιμάζει, πειραματίζεται, παίρνει 

πρωτοβουλίες, συναλλάσσεται με τους συνομηλίκους του, ομαδοποιείται, κοινωνικοποιείται και 

οδηγείται στη μετάβαση προς τον ενήλικο βίο. Το πρωταρχικό, ατομικό παιχνίδι των παιδιών, με 

την πάροδο του χρόνου, αντικαθίσταται από παιχνίδια ομαδικού χαρακτήρα και αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται ηλικιακά το παιδί, τόσο σε σταθερότητα όσο και σε διάρκεια. Η ανάγκη του 

παιδιού για συντροφικότητα, δηλαδή να βρεθεί μαζί µε άλλα παιδιά, καλύπτεται αρχικά µε τη 

συνειδητή ένταξη στην ομάδα. Ταυτόχρονα το παιδί αντιλαμβάνεται πως ανήκει, εκτός από την 

οικογένεια, σε µια παιδική ομάδα, η οποία έχει  ανυπολόγιστη αξία κατά τη σχολική ηλικία. 

Εφόσον η ομάδα αυτή είναι έξω από την οικογένεια, ικανοποιείται η ανάγκη  και η τάση του 

παιδιού για ανεξαρτησία.  

 Τα παιδιά θα δραστηριοποιηθούν και θα παίξουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 

με οποιοδήποτε υλικό αυτά διαθέτουν. Τους αρέσει να παίζουν με παρέα, δηλαδή προτιμούν 

κατά κύριο λόγο το ομαδικό παιχνίδι, μέσα από το οποίο προωθείται η συλλογικότητα. Το 

κυρίαρχο στοιχείο του ομαδικού παιχνιδιού είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού.  Όταν τα 

παιδιά αρχίζουν να ομαδοποιούνται, μαθαίνουν πώς να φέρονται, να τσακώνονται, να 

οικοδομούνε φιλίες, να μοιράζονται, να γίνονται πιο υπεύθυνα και να δημιουργούν. Κατά κύριο 

λόγο αυτό το παιχνίδι λειτουργεί ως προπαρασκευή για την ενήλικη ζωή και έχει θεωρηθεί ως 

μοντέλο κοινωνικοποίησης (Pellegrini, 1985). 

 Ομαδικά χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια στα οποία  συμμετέχουν περισσότερα από δύο 

άτομα που παίζουν ελεύθερα ή οργανωμένα με κανόνες. Όταν το παιχνίδι παίζεται από μία 
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ομάδα, οι παίκτες κινούνται με σκοπό την επιτυχία του παιχνιδιού ή την ανάδειξη των 

προσωπικών τους ικανοτήτων, ανάλογα με το περιεχόμενο του παιχνιδιού. Τα ομαδικά παιχνίδια 

παίρνουν διαφορετική διάσταση, όταν διεξάγονται μεταξύ δύο ομάδων που θα σταθούν 

αντιμέτωπες. Τότε τα άτομα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, με σκοπό να διακριθούν για την 

υπεροχή της ομάδας τους (Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984).  

 Η διεξαγωγή των ομαδικών παιχνιδιών απαιτεί την τήρηση κανόνων οι οποίοι είναι 

απολύτως δεσμευτικοί και δεν επιτρέπουν αμφισβητήσεις. Επίσης σημαντικοί παράγοντες είναι 

η ιδέα της νίκης, που προϋποθέτει ένα τουλάχιστον συμπαίκτη ή αντίπαλη ομάδα, η έννοια του 

αρχηγού της ομάδας, όπως και το ένστικτο του ανταγωνισμού που ταυτίζεται με την επιθυμία να 

ξεπεράσει κανείς τους άλλους, να πρωτεύσει και να τιμηθεί, ή να διακριθεί η ομάδα (Huizinga, 

1968).  

 Στα ομαδικά παιχνίδια οι κανόνες είναι εμφανείς και η φανταστική κατάσταση 

καλυμμένη, γεγονός που κάνει να φαίνεται η διαφορά από τα κοινωνικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια 

με κανόνες εμφανίζονται περίπου στην ηλικία των πέντε ετών (Δαφέρμου, Κουλούρη, 

Μπασαγιάννη, 2006).   Τα ομαδικά παιχνίδια, μέσω των κανόνων που τα διέπουν, βοηθούν στη 

μετάβαση από τους ρόλους του παιχνιδιού σε οργανωμένους κοινωνικούς ρόλους με κανόνες, 

κάτι που θεωρείται απαραίτητο για τη συγκρότηση του Εαυτού (Νόβα-Καλτσούνη, 1996). Τα 

ομαδικά παιχνίδια υπερισχύουν έναντι των ατομικών, λόγω του κοινωνικοποιητικού τους 

χαρακτήρα, εφόσον η ύπαρξη των κανόνων και των οργανωμένων ρόλων οδηγούν το παιδί σε 

βαθιές κοινωνικοποιητικές διαδικασίες (Κιτσαράς, 2001).  Η συμμετοχή των παιδιών σε 

ελεύθερα ομαδικά παιχνίδια, παράλληλα με τη διάρκεια του παιχνιδιού και τις δραστηριότητες 

που θ' αναπτυχθούν σ' αυτό, συνδέονται στενά και σε μεγάλο βαθμό με τις σχέσεις κοινωνικής 

και ατομικής αλληλεπίδρασης των παιδιών (Γκουγκουλή και Κούρια, 1999).  

 Τα παιδιά καθώς συμπαίζουν μέσα στα ομαδικά τους παιχνίδια, αλληλοσυμπληρώνονται 

και αλληλοβοηθιούνται στο κέντρο των αναγκών του παιχνιδιού. Οι παίκτες συλλειτουργούν και 

συμπορεύονται μέσα στη μικρή κοινωνία των ομαδικών παιχνιδιών, με σκοπό να διατηρήσουν 

τα κοινά τους ενδιαφέροντα και τον αμοιβαίο ενθουσιασμό. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

παιχνιδιού, η συνύπαρξη των παικτών είναι εξαρτημένη από τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του παιχνιδιού. Αυτό οι παίκτες το συνειδητοποιούν εύκολα και σχετίζεται με την ανάγκη 

συνύπαρξης του ατόμου που είναι ένα βιολογικό φαινόμενο της ανθρώπινης φύσης 

(Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984).                                                            
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 Τα ομαδικά παιχνίδια, είναι αυτά που εξασφαλίζουν τον τρόπο προσανατολισμού του 

παιδιού στις πρώτες κοινωνικές του σχέσεις και στην πορεία της κοινωνικοποίησής του 

αργότερα. Οι καταστάσεις αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την συναισθηματική μάθηση του 

παιδιού, για την εξελικτική του πορεία, για την μετέπειτα στάση του στη ζωή καθώς και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του σ' αυτή (Πολυμενάκου - Παπακυριάκου, 1984).                                                                            

 Με δεδομένο ότι τα ομαδικά παιχνίδια είναι συνήθως κινητικά και τις περισσότερες 

φορές εμπεριέχουν και το στοιχείο της φαντασίας, τονίζεται ιδιαίτερα η συμβολή τους στην 

τελειοποίηση των βασικών κινήσεων του παιδιού και στην καλλιέργεια της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας. Ταυτόχρονα μες στο παιχνίδι καλλιεργείται και το συναίσθημα. Την ώρα του 

παιχνιδιού το παιδί αποκτά συναισθηματικές εμπειρίες, νιώθει να υψώνεται το γόητρό του 

καθώς αναγνωρίζεται από τους άλλους η επιτυχία του στο στόχο και η συμβολή του στη νίκη 

της ομάδας του. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να 

μεταφέρεται στη θέση του άλλου. Για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού απαραίτητη είναι η 

αυτοπειθαρχία, η οποία μετατρέπει την έμφυτη επιθετικότητα του παιδιού σε ευγενικό 

ανταγωνισμό και εποικοδομητική άμιλλα.  

 

 

 1.6.   ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

 Η ανάγκη του μικρού παιδιού για συνεχή κίνηση εξασφαλίζεται μέσα από  τις κινητικές 

δραστηριότητες των παιχνιδιών. Η κίνηση και η ανάληψη διαφορετικών ρόλων μέσα στο 

παιχνίδι, προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κινητικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες, να μάθουν να τηρούν κανόνες, να συνδέουν το παιχνίδι με τη μάθηση, να βιώνουν 

συναισθήματα και να αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

 Τα κινητικά παιχνίδια, είναι αυτά συνήθως που διεξάγονται στο χώρο του σχολείου και 

κυρίως στην αυλή και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα υγιή παιδιά, την εξάσκησή τους και την 

άθληση. Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κινητικών παιχνιδιών λαμβάνει χώρα σε 

εξωτερικό χώρο, ο οποίος εντάσσεται στο οργανωμένο περιβάλλον και συνδέονται με την 

ανάπτυξη του κινητικού και του μαθησιακού τομέα (Μπότσογλου, 2010). Μέσω των κινητικών 

δραστηριοτήτων τα μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις έννοιες του χώρου 

και του χρόνου και να τους αποδώσουν προσωπικό νόημα (Τσαπακίδου, 1997).   

 Οι Doherty και Bailey, (2003) μελετώντας τη βιβλιογραφία κατέληξαν στα ακόλουθα: 
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α) Τα κινητικά παιχνίδια είναι αυτά που προτιμούν περισσότερο τα παιδιά κι έτσι υπερέχουν από 

όλους τους άλλους τύπους παιχνιδιών. β) Σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτισμικό περιβάλλον, 

τα παιδιά συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε κινητικά παιχνίδια με κανόνες και σε ελεύθερες 

κινητικές δραστηριότητες. γ) Οι τακτικές κινητικές δραστηριότητες έχουν θετικές επιπτώσεις 

στη φυσική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. δ) Σημαντικός παράγοντας, 

για την κοινωνική αποδοχή των παιδιών, είναι η ενεργός συμμετοχή τους σε κινητικές 

δραστηριότητες. ε) Τα παιδιά προτιμούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στις κινητικές 

δραστηριότητες και στα παιχνίδια, παρά στις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχολικού 

προγράμματος. 

 Η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων κατά τον 

Gallahue (1996), είναι η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Η εκμάθηση των βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων στα παιδιά κατέχει σημαντική θέση εφόσον: α) Με την ενεργό συμμετοχή 

τους σε κινητικές δεξιότητες τα παιδιά κατακτούν ευκολότερα τη γνώση, απολαμβάνοντας τη 

μαθησιακή διαδικασία. β) Θέτουν τη βάση για τη μετέπειτα επιτυχία τους κατά τη συμμετοχή 

τους σε αθλητικές δραστηριότητες. γ) Οι κινητικές δεξιότητες οι οποίες μαθαίνονται στην 

κατάλληλη ηλικία, (προσχολική και πρώτη σχολική), μπορούν να διατηρηθούνσε όλη τη ζωή 

του ατόμου. Έτσι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μεγαλύτερων παιδιών σε διάφορα κινητικά 

παιχνίδια ή και αθλήματα, οφείλεται στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια 

της προσχολικής ηλικίας. 

 Κατά τη Ζαχοπούλου (2007), η κίνηση για το παιδί της προσχολικής ηλικίας, αποτελεί το 

πρωταρχικό μέσο μάθησης  που θα το βοηθήσει να θεμελιώσει τη μετέπειτα ανάπτυξή του. Η 

κίνηση και το σώμα χρησιμοποιούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, παρέχοντας στα 

παιδιά αυτά πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες. Η κίνηση μπορεί να 

σημαίνει ανακάλυψη του περιβάλλοντος, αποδοχή, ευχαρίστηση και διασκέδαση, ελευθερία και 

σιγουριά, καθώς και στοιχείο επικοινωνίας.  

 Σύμφωνα με το ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2003), οι στόχοι της Φυσικής Αγωγής για το κινητικό 

παιχνίδι είναι: α) Παροχή κινητικών εμπειριών για πειραματισμό και ανακάλυψη. β) Σχεδιασμός 

δραστηριοτήτων που να αναπτύσσουν τα στοιχεία της κίνησης και να σχετίζονται με τη γνώση 

του σώματος, του χώρου και την ποιότητα της κίνησης, καθώς και ανάπτυξη των  βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων, μετακίνησης και χειρισμού, με σκοπό : 1) Τη βελτίωση της 

αυτοπεποίθησης με τη συμμετοχή των παιδιών σε κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα της 
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Φυσικής Αγωγής. 2) Την ενίσχυση των νοητικών ικανοτήτων με τη συμμετοχή των παιδιών σε 

δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. 3) Την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω 

δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης και θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. 4) Την ενεργοποίηση 

της φαντασίας μέσω παιχνιδιών και του δραματικού παιχνιδιού. 5) Την καλλιέργεια του 

προφορικού λόγου, μέσω λεξιλογίου σχετικού με την κίνηση. 

 Ως προς τον τομέα της Φυσικής Αγωγής, με το ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2003), τονίζεται ο 

καταλυτικός ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού της πρώτης ηλικίας, αναγνωρίζεται και 

καλύπτεται εν μέρει, η ανάγκη του μικρού παιδιού για συνεχή κίνηση, η οποία θεωρείται και η 

βάση της ανάπτυξής του. Προτείνονται παιχνίδια και κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν 

στην ολόπλευρη ανάπτυξή της προσωπικότητας του, με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

του και με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού. 

 Ο Moyles (1989), αναφέρει ότι βασικά στοιχεία του παιχνιδιού είναι η δημιουργικότητα 

και η φαντασία. Η διάθεση για παιχνίδι αποτελεί μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και 

παραμένει σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Κατά τον Russ (1996), το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, διότι εμπλέκει μια σειρά από γνωστικές και 

συναισθηματικές διαδικασίες. Μέσω του παιχνιδιού καλλιεργούνται και προάγονται η γνωστική 

ευελιξία και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, εφόδια απαραίτητα σ' ένα παιδί για να είναι 

δημιουργικό (Pellegrini, 1992). 

 Το παιχνίδι προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες εκμάθησης και καλλιέργειας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων και η 

ενσυναίσθηση, μέσω της ανάληψης  διαφορετικών ρόλων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους 

(Hughes 1999). Επίσης  μέσω του παιχνιδιού ενισχύεται η ανάπτυξη ενός συστήματος 

συναισθηματικών συμβόλων (Fein,1987). 

 Το παιδί ενόσω παίζει, κινείται σε κόσμους προσωρινούς και φανταστικούς, 

«χτισμένους» από το ίδιο, με πολλά στοιχεία παρμένα από τον πραγματικό κόσμο μέσα στον 

οποίο ζει. Ο χώρο-χρόνος του παιχνιδιού ενσωματώνεται στο γενικότερο προσανατολισμό της 

δραστηριότητας προς το φανταστικό. Για να το επιτύχει αυτό το παιδί, κινείται σε ένα δικό του, 

χώρο και χρόνο, «παράλληλο»,  ο οποίος όμως διαφέρει από τον πραγματικό (Chateau 1985). 

 Κατά τον Toureh (1979), ο δημιουργός αυτού του πλασματικού χώρο-χρόνου είναι το 

ίδιο το παιδί, που κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του, συνδυάζει πραγματικά στοιχεία µε 

φανταστικά σενάρια. Έτσι, μετατρέπει συμβολικά τον προσωρινό χώρο και χρόνο του 
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παιχνιδιού σε μια μη πραγματική «πραγματικότητα», συμβατή προς τις δραστηριότητές του. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι το «πεδίο παιχνιδιού», το οποίο προκύπτει ως µια 

ειδική ενότητα χώρου και χρόνου και τα δυναμικά του στοιχεία είναι τα εξής: α) Ο χώρος, ο 

οποίος προσδιορίζεται από τα υλικά που τον χαρακτηρίζουν, όπως αντικείμενα, μεγέθη, διάταξη.  

β) Ο χρόνος, κατά τον οποίο διεξάγεται η δραστηριότητα.  γ) Το παιδί ή η ομάδα των παιδιών, 

που είναι ο φορέας των δυνατοτήτων, των εμπειριών και των προσδοκιών. δ) Οι εξωτερικές 

παρεμβάσεις, που πολλές φορές επηρεάζουν το παιχνίδι, το ενισχύουν ή το αντιμάχονται. ε) Η 

δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές όλων των παραπάνω παραγόντων. 

 Η χρήση του παιχνιδιού ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται πολύ σημαντική, 

διότι δίνει έμφαση στην αξία των συναισθημάτων και της δημιουργικότητας, κατά την ανάπτυξη 

του παιδιού, πέρα από τη γνώση (Dallman-Jones, 1994). Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων και τη 

δραματοποίηση γενικότερα, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να εξερευνήσει, να πειραματιστεί, 

να αναλύσει, να συνθέσει και να οργανώσει, με πλήρη συμμετοχής της ψυχής, του σώματος και 

του πνεύματος του. Έτσι οδηγείται στη δημιουργική διαδικασία και αυτοέκφραση, νιώθοντας 

παράλληλα την ευχαρίστηση που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του παιχνιδιού (Σέργη, 1995; 

Λυκεσάς, 2002).  

 Τα παιχνίδια φαντασίας είναι αυτά που επιτρέπουν στο παιδί τη διαμόρφωση και τη 

διαχείριση του συναισθήματος, την έκφραση των θετικών και των αρνητικών συναισθημάτων, 

καθώς και την ικανότητα να ενσωματώνει το συναίσθημα στη γνωστική του λειτουργία.                                                                                                                      

Η ενασχόληση του παιδιού με τα παιχνίδια προσποίησης-φαντασίας, κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του, σχετίζεται με μεγαλύτερη δημιουργικότητα για πολλά χρόνια αργότερα (Russ, 1996).  

 Σημαντικό λοιπόν όφελος των παιχνιδιών κίνησης και φαντασίας, από την πρώιμη ακόμη 

ηλικία, είναι η ανάπτυξη των κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, η ενίσχυση της 

νοητικής τους ευελιξίας, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και κατά συνέπεια, της 

δημιουργικότητας. Τα παιχνίδια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν 

συναισθήματα, να τα κατανοήσουν, να τα εκφράσουν και να τα διαχειριστούν, στοχεύοντας 

στην ολόπλευρη ανάπτυξή της προσωπικότητας τους. Η προαγωγή και ανάπτυξη του 

πνευματικού, του ψυχικού και του κινητικού τομέα των παιδιών, είναι ο στόχος κάθε 

εκπαιδευτικής μεθόδου και διαδικασίας, όπως και της Ψυχοκινητικής αγωγής, χρησιμοποιώντας 

τα παιχνίδια κίνησης και φαντασίας ως μέσω για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.         
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II. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ    ΑΓΩΓΗ 

 

 Η Ψυχοκινητική Αγωγή, ως μέθοδος εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνεισφέρει στη 

σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού ως προς τον πνευματικό, ψυχικό και κινητικό τομέα, 

χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο το παιχνίδι σε όλες του τις μορφές, ως ένα μέσο για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Με τον όρο Ψυχοκινητική Αγωγή εννοείται η σκόπιμη εκείνη κινητική συμπεριφορά, 

κατά την οποία εμπλέκεται το σώμα του παιδιού και προκαλείται, οργανώνεται και ελέγχεται 

από ψυχικούς μηχανισμούς. Η ψυχική ανάπτυξη του ατόμου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

χωρίς την κινητική του εξέλιξη. Η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι 

αναμφισβήτητη. Σκέψεις, συναισθήματα και ορμές εξωτερικεύονται μέσα από κινητικές 

διαδικασίες. Οι κινητικές εμπειρίες είναι αυτές που προσδιορίζουν αποφασιστικά την παιδική 

μάθηση. Η Ψυχοκινητική Αγωγή αποτελεί ένα ουσιώδες συστατικό για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης του παιδιού.  Ψυχοκινητική Αγωγή  σημαίνει μάθηση μέσα από την κίνηση 

(Γιαγκάζογλου 2008). 

 Η Ψυχοκινητική Αγωγή κατά τους Δράκο και Μπίνια, (2004); Μπουρνέλλη, (2002); 

Κρουσταλάκη, (1997), αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο κινητικής αγωγής, που έχει τη 

μεγαλύτερη εφαρμογή και αποδοχή στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών, διότι προσεγγίζει 

σφαιρικά το παιδί και στοχεύει στην προαγωγή του πνευματικού και ψυχικού κόσμου καθώς και 

στην ανάπτυξη των κινητικών του δεξιοτήτων.  

 Με τον όρο ψυχοκινητική ανάπτυξη εννοείται το σύνολο των εξωτερικών κινητικών 

εκδηλώσεων καθώς και γενικά όλων των εκφράσεων ψυχο-συναισθηματικοκινητικής φύσης του 

ατόμου. Στον ψυχοκινητικό τομέα δίνεται έμφαση στις κινητικές ικανότητες και δεξιότητες, στο 

χειρισμό αντικειμένων και γενικά σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούν νευρομυικό συντονισμό 

(Bloom και Krathwhl 1991; Alberti 1986).  

 Η Ψυχοκινητική Αγωγή, μέσω της διδασκαλίας και ανάπτυξης των κινητικών 

δεξιοτήτων, βοηθά το παιδί να προσεγγίσει ολιστικά την κινητικότητά του. Βάσει αυτής της 

μεθόδου, η οποία  αντιμετωπίζει το παιδί σαν σύνολο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό, η  

κίνηση στο σύνολό της αναδύεται ως μία μορφή αγωγής με ιδιαίτερη σημασία, εφόσον 
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συμβάλλει στην κινητική ανάπτυξη του παιδιού μέσω της σύμπραξης κι άλλων τομέων 

(Karageorgis και Terry, 1997). 

 Σύμφωνα με τους Singer και Boes (1994), ο όρος "κινητική" συμπεριλαμβάνει όλους 

εκείνους τους μηχανισμούς, αισθητηριακούς, αντιληπτικούς, γνωστικούς, συναισθηματικούς, 

που συμμετέχουν στον έλεγχο και στη λειτουργία της στάσης και της κίνησης. Η κινητική 

ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με την ωρίμανση του νευρικού συστήματος και την 

εκπαίδευση του ατόμου, μέσω απόκτησης εμπειριών (Auxter και Pyfer, 1989). Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι αρκετά σημαντικός στο ρυθμό και στην ταχύτητα της ανάπτυξης του ατόμου. 

Χωρίς τη μεσολάβηση της εκπαίδευσης, πολλές δεξιότητες μπορεί να καθυστερήσουν να 

αναδειχθούν, ενώ όταν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, μπορεί να αποκτηθούν και 

γρηγορότερα (Tobin, Davidson, Wu, 1989). 

 Διάφοροι ερευνητές, (Cooley, Oakman, McNaughton, Ryska 1997; Καμπάς, Αμούτζας, 

Μακρή, Γούργουλης, Αντωνίου 2002; Rimmer και Kelly 1989), υποστηρίζουν ότι προγράμματα  

Ψυχοκινητικής Αγωγής σε παιδιά με ή χωρίς κινητικές ή μαθησιακές δυσκολίες, επιδρούν 

ευεργετικά στην κινητική απόδοση των μαθητών τόσο της προσχολικής, όσο και της πρώτης 

σχολικής ηλικίας. Οι πλούσιες βιωματικές κινητικές δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών, 

ενισχύουν την αισθητηριακή αντίληψη των παιδιών. 

 Η Ψυχοκινητική αναπτυξιακή αγωγή ορίζεται ως μία ολιστική-ανθρωπιστική, 

εξατομικευμένη προσέγγιση της κινητικής αγωγής και αντίστοιχα με τις ανάγκες και το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, πραγματοποιούνται έντονες βιωματικές κινητικές 

δραστηριότητες και ενδιαφέροντα παιχνίδια (Zimmer, 2007; Herm 1997). Θεωρείται το 

κατάλληλο παιδαγωγικό-θεραπευτικό μοντέλο που αξιοποιεί την αλληλεπίδραση ψυχικών και 

κινητικών διαδικασιών. Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες έχουν νοητικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές προεκτάσεις. Το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί όλες του τις αισθήσεις, να 

δέχεται το σώμα του όπως είναι και να μάθει να το χρησιμοποιεί θεωρώντας τον εαυτό του 

σημαντικό κομμάτι της ομάδας στην οποία ανήκει (Zimmer και Cicurs, 1987). 

 Στο επίκεντρο της Ψυχοκινητικής Αγωγής βρίσκεται η ανάπτυξη των κινητικών 

δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από κατάλληλα παιχνίδια. Οι ελκυστικές δραστηριότητες και η 

διαμόρφωση χαρούμενης ατμόσφαιρας, αποτελούν τα κίνητρα των παιδιών για τη συμμετοχή 

τους σ' αυτές. Στις ομαδικές δραστηριότητες πρέπει να υπάρχουν κανόνες, οργανωτικοί και 

κοινωνικοί, που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Ο καθορισμός των ξεκάθαρων 
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κανόνων και η συνεπής τήρησή τους διευκολύνουν το κοινό παιχνίδι και θεωρούνται 

απαραίτητοι για την προστασία των μελών της ομάδας καθώς και της υλικής υποδομής. Για την 

ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχία της ψυχοκινητικής παρέμβασης, κρίνεται απαραίτητη η 

προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο ρυθμό του παιδιού, η τήρηση των κανόνων από το ίδιο το 

παιδί, καθώς και ο έπαινος του παιδιού, ενισχύοντας ακόμη και τις πιο μικρές επιτυχίες του 

(Zimmer και Cicurs 1987). 

 Ο σκοπός της Ψυχοκινητικής Αγωγής είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου 

ατόμου, μέσω συνειδητών κινητικών δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση της λειτουργικής του 

ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του, καθώς και η εδραίωση και ανάπτυξη του 

συναισθηματικού του κόσμου, ώστε να ισορροπήσει συνυπάρχοντας στο ανθρώπινο 

περιβάλλον. Στοχεύει στην ανάπτυξη των κινητικών, πνευματικών, κοινωνικών, και 

συναισθηματικών ικανοτήτων του παιδιού, που βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους και οι 

οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πρώιμης ηλικίας. Οι κινητικές εμπειρίες που 

αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της κινητικής συμπεριφοράς του παιδιού, το 

προδιαθέτουν ευνοϊκά για την εκτέλεση των κινητικών δράσεων, εφοδιάζοντάς το με αισθήματα 

ασφάλειας και αυτοπεποίθησης (Γιαγκουδάκη, 2009, 2010). 

 Το παιχνίδι λοιπόν, ως μέσο της Ψυχοκινητικής Αγωγής, θέτει τις βάσεις και δημιουργεί 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού, για την προαγωγή του 

πνευματικού του τομέα και την εξασφάλιση της ψυχικής του ισορροπίας. Αποβλέπει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, μέσα από δελεαστικές δραστηριότητες 

και χαρούμενη ατμόσφαιρα, αξιοποιώντας όλες του τις αισθήσεις και κατευθύνοντας το παιδί να 

νιώθει και να θεωρεί τον εαυτό του αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας στην οποία ανήκει εν όσο 

παίζει. 
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2.1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ψυχοκινητική Αγωγή, ώστε να βοηθήσει 

την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, είναι οι ακόλουθες: 

1) Να δημιουργήσει τις απαραίτητες  προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν το άτομο  στην αυτόνομη 

δράση. 2) Να κατευθύνει και να αναπτύξει το βιωματικό κόσμο του ατόμου. 3) Να ενισχύσει 

την αισθητηριακή αντίληψη (ακουστική, οπτική, απτική), την κιναισθητική αντίληψη, την 

αντιληπτικο-κινητική και αισθητηριο-κινητική ικανότητα του ατόμου. 4) Να ενισχύσει την 

κοινωνική μάθηση μέσω της αντίληψης των σωματικών βιωμάτων και εμπειριών του ατόμου 

(Γιαγκουδάκη 2009,2010). 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

 Ο σκοπός της Ψυχοκινητικής Αγωγής είναι να συμβάλλει στην σωματική, ψυχική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 

(αγωγή μέσα από την κίνηση), αποβλέποντας στην ανάπτυξη μιας πολύπλευρης 

προσωπικότητας. Η κατάκτηση των κινητικών εμπειριών, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών της Ψυχοκινητικής Αγωγής, τόσο από την προσχολική ηλικία, όσο και 

μετέπειτα έως την ενηλικίωση, θα βοηθήσει τα παιδιά  να αναπτύξουν ικανότητες και 

δεξιότητες, που θα τους οδηγήσουν στην ένταξη τους και στην ενσωμάτωση τους στην 

κοινωνία. Έτσι μέσω της Ψυχοκινητικής Αγωγής τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν 

ψυχοκινητικές εμπειρίες που να σχετίζονται: α) με την αντίληψη του σώματος (σχήμα του 

σώματος - κινητικές δυνατότητες που διαθέτει το παιδί), β) με την αντίληψη του χρόνου, γ) με 

την αντίληψη των αντικειμένων του κόσμου που περιβάλλει το παιδί, δ) με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί στην  κοινωνικοποίησή του, όπως αυτοεκτίμηση, 

θάρρος, εμπιστοσύνη, συνεργασία κτλ., ε) με την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η νευρομυϊκή 

συνεργεία, ο νευρομυϊκός συντονισμός ματιού - χεριού, η ισορροπία, η λεπτή κινητικότητα, οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες (Μπίνιας 2005).  

 Η ψυχοκινητική αγωγή μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει επίγνωση, να γίνει  

ευέλικτο και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, να γίνει υπεύθυνο και αυτόνομο, να 

κατακτήσει τη μη λεκτική επικοινωνία, απαλείφοντας τις δυσκολίες έκφρασης, μέσω της 
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γλώσσας του σώματος κι  έτσι να μπορέσει να φτάσει στην αυτοϋποστήριξη μέσω της 

αυτοανακάλυψης (O'Leary 1992).  

 

ΣΤΟΧΟΣ  

 Η ψυχοκινητική αγωγή  ως στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

παιδιού, ώστε αυτό να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση, την ικανοποίηση των προσωπικών του 

στόχων σε σχέση με το εγώ του και να καταστήσει δυνατή: α) Την αυτόνομη διαβίωσή του. β) 

Την αυτόνομη ενσωμάτωση του στην ομάδα, ώστε να δέχεται το εγώ του γι' αυτό που θεωρεί ότι 

είναι. γ) Την προσωπική του ενσωμάτωση, δηλαδή την αποδοχή του κοινωνικού συνόλου γι' 

αυτό που θεωρεί ότι είναι. δ) Την κοινωνική του ενσωμάτωση ώστε να είναι ενεργό μέλος της 

κοινωνίας στην οποία ανήκει (Γιαγκουδάκη 2009, 2010). 

 

 

2.2.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 Οι αναπτυξιακοί τομείς της ψυχοκινητικής αγωγής συνυπολογίζονται ως μία ολότητα, 

είναι πέντε και είναι ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι τομείς αυτοί αφορούν 

τις διαδικασίες ολοκλήρωσης που σχετίζονται με: α) Την αντίληψη και συνειδητοποίηση του 

σχήματος και της εικόνας του σώματος (σωματογνωσία). β) Την πλευρίωση (υπερίσχυση ενός 

μέλους του σώματος, χεριού-ποδιού) και την  αμφιπλευρικότητα (συνειδητοποίηση της ύπαρξης 

των δύο πλευρών του σώματός). γ) Τον προσανατολισμό σε σχέση με το σώμα, το χώρο και το 

χρόνο. δ) Την ισορροπία, στατική και δυναμική. ε) Την αναπνοή (εισπνοή- εκπνοή). Παράλληλα 

με τους αναπτυξιακούς τομείς της Ψυχοκινητικής Αγωγής μέσω των δραστηριοτήτων  

αναπτύσσονται ταυτόχρονα η κιναίσθηση, ο ρυθμός και ο οπτικοκινητικός συντονισμός 

(Γιαγκουδάκη 2009, 2010). 

 Η Ψυχοκινητική Αγωγή προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία βασίζονται στις 

εμπειρίες των ίδιων των παιδιών, που κατακτούν κινούμενα μέσα στο περιβάλλον. Χρησιμοποιεί 

κατά κύριο λόγο την κίνηση, μέσω της οποίας στοχεύει στην ανάπτυξη της αντίληψης, στη 
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βίωση του σώματος και στην απόκτηση κοινωνικής γνώσης. Τα παιδιά έχοντας έμφυτη την 

επιθυμία για κίνηση και παιχνίδι, ανακαλύπτουν μέσω της κίνησης και του παιχνιδιού το φυσικό 

κόσμο που τους περιβάλλει, τις δυνατότητες τους, τις σωματικές και τις πνευματικές και 

συνάπτουν φιλίες και κοινωνικές σχέσεις με τους συνομήλικους τους. Έχει διαπιστωθεί, ότι στο 

σχολείο σήμερα, παρόλο που έχει εκσυγχρονιστεί όσον αφορά τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και 

μεθόδους, το εκπαιδευτικό προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, παρέχει πολύ λίγες 

ευκαιρίες για κίνηση και παιχνίδι κατά την παραμονή των παιδιών στο σχολείο, χωρίς να δίνεται 

η απαραίτητη προσοχή στους παραπάνω τομείς ανάπτυξης των παιδιών (Μπίνιας, 2005).  

 Ο σωστός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να αποτελεί μέλημα 

όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων και να γίνεται από τον Εκπαιδευτικό σωστή επιλογή και 

χρήση των  μεθόδων της Ψυχοκινητικής Αγωγής. Πρέπει κατά κύριο λόγο να βασίζονται στην 

κίνηση και το παιχνίδι, ώστε να υποστηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των παιδιών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους χώρους του σχολείου, 

σε όλα τα παιδιά, είτε ατομικά είτε ομαδικά, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και να οδηγήσουν τα παιδιά στη βίωση θετικών συναισθημάτων καθώς και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητάς τους. 
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III. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 Η έννοια της δημιουργικότητας απασχόλησε και απασχολεί ερευνητές σε όλο τον κόσμο, 

εδώ και αρκετούς αιώνες. Αγγίζει πολλούς και διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, όπως την 

Ψυχολογία, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις επιστήμες Αγωγής και Υγείας και κατά ένα 

μεγάλο μέρος τις Τέχνες και τον Επιχειρηματικό Τομέα. Το μεγάλο πλήθος των ερευνών που 

έχουν διεξαχθεί, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των ερευνητών και συγγραφέων που 

ασχολήθηκαν με το πολύτροπο φαινόμενο της δημιουργικότητας, φανερώνουν το παγκόσμιο 

ενδιαφέρον γι' αυτήν.  Είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια η δημιουργικότητα, της οποίας ο 

όρος  δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ικανότητα του ατόμου, αλλά σ' ένα σύνολο 

ικανοτήτων και λειτουργιών, που για την ανάπτυξή τους συμβάλλει ένα πλήθος παραγόντων. 

 Σύμφωνα, με τη βιβλιογραφία πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν κατά καιρούς 

με το ερώτημα της δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης. Ωστόσο, μερικοί ερευνητές, 

όπως οι Guilford (1950), Getzels και Jackson (1962), Wallach και Kogan (1965), Torrance 

(1968), ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη δημιουργικότητα κι έτσι συνέβαλλαν ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της γνωστικής της προσέγγισης. Πολλοί επίσης ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

δημιουργικότητα είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων και ότι όλα τα άτομα έχουν δημιουργικές 

ικανότητες, που αυτές διαφέρουν όμως στον καθένα, ως προς το  βαθμό, γιατί κάποιοι έχουν τη 

δυνατότητα να τις αναπτύξουν κατά το δυνατόν περισσότερο, ενώ άλλοι λιγότερο (Cropley, 

2000; Torrance, 1981).  

 Η δημιουργικότητα σαν έννοια πολύ συχνά συνδέεται και πιθανόν συγχέεται με τους 

καλλιτέχνες ή κάποιες φορές και με τους επιστήμονες, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες, η 

δημιουργικότητα δεν θεωρείται μόνο χαρακτηριστικό στοιχείο των καλλιτεχνών. Όπως 

υποστηρίζει ο Landry (2009), το να είναι δημιουργικός κάποιος έχει να κάνει κυρίως με τη 

στάση του και την προσέγγιση των προβλημάτων. 

 Σύμφωνα με τους Anwan, Shamim, Hap (2012), η δημιουργικότητα είναι ένα 

χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχει να κάνει με την παραγωγή νέων και πρωτότυπων ιδεών. 

 Ως δημιουργικότητα ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να παράγει έργο πρωτότυπο, το 

οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται στους περιορισμούς της κάθε εργασίας που εκτελεί (Lubart και 

Georgsdottir, 2004). 



43 
 

 Η ικανότητα που έχει το άτομο να βλέπει τα πράγματα γύρω του με ασυνήθιστο τρόπο, 

διαφορετικό από τους άλλους και να διακρίνει προβλήματα, όταν οι γύρω του δεν τα  βλέπουν 

και δεν τα εντοπίζουν, χαρακτηρίζεται δημιουργικότητα. Το δημιουργικό άτομο, προσπαθεί να 

κάνει καινούριες και πρωτότυπες δοκιμές, ώστε να δώσει ασυνήθιστες λύσεις γι' αυτά τα 

προβλήματα, που τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές (Κουδιγκέλη 2011). 

 Ως δημιουργικότητα ορίζεται η ικανότητα που έχει κάποιος να παράγει ένα δημιουργικό 

προϊόν, το οποίο είναι το αποτέλεσμα μια ελεύθερης και αυθόρμητης έκφρασης που μπορεί να 

εκδηλωθεί κάτω από ειδικές συνθήκες, ώστε να φέρνει στο φως κάτι που δεν υπήρχε πριν, κάτι 

νέο και  πρωτότυπο, όχι ως προς µια ομάδα ανθρώπων ή ως προς την κοινωνία, αλλά ως προς 

τον ίδιο (Storr, 1991). 

 Η δημιουργικότητα συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, είναι ένα 

φυσικό και σημαντικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου μυαλού που, κατά τον Menchen (2001), 

υπάρχει έκδηλο ή σε λανθάνουσα κατάσταση στο κάθε άτομο, είναι στενά συνδεδεμένο με τη 

φαντασία, καθώς και με το ποσοστό των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο ενεργοποιείται, όπως αναφέρεται στο Γρίβα & Σέμογλου (2013). 

 Ο Piaget (1960), όρισε τη δημιουργικότητα ως μια διαδικασία την οποία διεξάγει το 

άτομο με σκοπό την επισήμανση και την επίλυση προβλημάτων, την εξερεύνηση και τον  

πειραματισμό. Πρόκειται  για μια πνευματική ενέργεια του ατόμου που συνεπάγεται σεβασμό 

και μελετημένη λήψη αποφάσεων.   

 Κατά το Bruner (1962), η δημιουργικότητα είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης 

και είναι η ενέργεια του ατόμου από την οποία προκύπτει μια ξεχωριστή και αποτελεσματική 

έκπληξη (effective surprise).     

  Για το Maslow (1962), η δημιουργικότητα είναι η ενέργεια που κινητοποιεί ολόκληρο το 

άτομο. Είναι μια προδιάθεση η οποία ενυπάρχει στο άτομο από τη γέννησή του, προκύπτει 

κατευθείαν από την προσωπικότητά του και εκδηλώνεται μέσω της περιέργειας και της 

φαντασίας. Βασικότερη δηλαδή αιτία της δημιουργικότητας είναι η ίδια η τάση του ατόμου να 

δραστηριοποιείται, ώστε να διαμορφώσει τον εαυτό του μέσα από τις  πράξεις και να γίνει αυτό 

που ιδιοσυγκρασιακά είναι. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της καθημερινής δημιουργικότητας, 

η οποία σχετίζεται άμεσα με την προσωπικότητα του ατόμου και τη διέκρινε σε 

"δημιουργικότητα των ιδιαίτερων ταλέντων" και σε "αυτοπραγματούμενη δημιουργικότητα", ως 

αποτέλεσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων και όχι μόνο των ιδιαίτερων και σημαντικών 
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έργων ή προϊόντων.  Για τον Torrance (1962, 1965), η δημιουργικότητα είναι η επιτυχημένη 

και πρωτότυπη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της ζωής  από το άτομο. Είναι η 

ικανότητα που διαθέτει ώστε να αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα με μεθοδικότητα, με 

ηρεμία, καθώς και με ευαισθησία και πρωτοτυπία. O Torrance (1962), αναφέρει ότι η 

δημιουργικότητα είναι εύκολο να αναγνωριστεί μέσω των επτά στοιχείων που χαρακτηρίζουν το 

δημιουργικό άτομο: α) περιέργεια, β) προσαρμοστικότητα, γ) ευαισθησία στα προβλήματα, δ) 

επαναπροσδιορισμός των προβλημάτων, ε) αίσθηση της ατομικότητας, στ) πρωτοτυπία στις 

ιδέες, ζ) διορατικότητα. 

 Πρωτοπόρος της δημιουργικότητας θεωρείται ο Guilford, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στην έρευνα της από το 1950. Υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα ως όρος, καλύπτει τις 

πιο χαρακτηριστικές ικανότητες εκείνων των ατόμων που εκδηλώνουν εφευρετικότητα, σύνθεση 

και σχεδιασμό, εκφράζοντας έτσι μια δημιουργική συμπεριφορά. Επιχείρησε να αποδείξει την 

ανεξαρτησία της δημιουργικής σκέψης από τη νοημοσύνη η οποία ορίζεται από την εύρεση του 

Νοητικού Πηλίκου και τη διαχώρισε σε συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη (Jaoui 1975;  

Ξανθάκου 1998).  

 Κατά τον Guilford (1967),  οι διαστάσεις της δημιουργικότητας συνδέονται: α) με την 

αποκλίνουσα σκέψη, β) με συγκεκριμένα γνωρίσματα της προσωπικότητας του δημιουργικού 

ατόμου και γ) με το κατάλληλο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί 

το άτομο αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας τις δημιουργικές του τάσεις και ικανότητες. 

 Ο Guilford (1967), σε πρώιμες εργασίες του συνδέει στενά τη δημιουργική διαδικασία με 

την αποκλίνουσα σκέψη, που είναι η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει πλήθος πιθανών 

λύσεων για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Θεωρεί δε ότι τα άτομα που λειτουργούν σύμφωνα με 

τη συγκλίνουσα σκέψη, "συγκλίνουν" σε μια και μοναδική λύση του προβλήματος. Η 

συγκλίνουσα (κριτική) σκέψη σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να διενεργεί αναλύσεις, 

να συγκρίνει, να ταξινομεί και να συνδέει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχει στη 

διάθεσή του, ώστε  μέσω της  λογικής επεξεργασίας, να καταλήγει μόνο σε μία λύση που 

καθορίζει απόλυτα το ζητούμενο. Η αποκλίνουσα (δημιουργική) σκέψη προσανατολίζεται στην 

αναζήτηση από το άτομο όλων των πιθανών λύσεων, μέσω ασυνήθιστων συνθέσεων, 

μετασχηματισμών και επαναπροσδιορισμών ώστε να οδηγηθεί στη γέννηση μια νέας 

πληροφορίας. Βασικές ικανότητες της δημιουργικής σκέψης είναι η ευχέρεια, η ευελιξία, η 

πρωτοτυπία, η ικανότητα σύνθεσης, επεξεργασίας και μετασχηματισμού κατά την παραγωγική 
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εργασία ώστε να δημιουργεί νέα προϊόντα  (Λυκεσάς, Θωμαΐδου, Τσομπανάκη, Παπαδοπούλου, 

Τσαπακίδου, 2003). 

 Από τον Guilford και μετά, ο οποίος συνέδεσε τη δημιουργικότητα με τη διαδικασία 

επίλυσης τόσο των γνωστικών όσο και των κοινωνικών και διαπροσωπικών προβλημάτων, η 

δημιουργικότητα αντιμετωπίζεται ως μια ψυχολογική διάσταση που αφορά το γενικό πληθυσμό, 

μπορεί να εξελιχθεί, καθώς και να μετρηθεί ( Barbot, Becancon, Lubart, 2011).  

 Σύμφωνα με τους Torrance (1968), Taylor (1989) και Barron(1989), η δημιουργικότητα 

είναι στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένα γνωρίσματα της προσωπικότητας του ατόμου, που 

αυτά είναι η επινοητικότητα, η ανεξαρτησία της σκέψης, η αυτονομία των πράξεων, η ικανότητα 

ανάλυσης και σύνθεσης, η διάκριση και η επιλεκτικότητα. Μια νέα διάσταση της 

δημιουργικότητας δόθηκε από τον Gardner ο οποίος ορίζει  ως δημιουργικό το άτομο που δίνει 

λύσεις σε προβλήματα, παράγει δημιουργικά έργα με συνέπεια και συχνότητα, λειτουργώντας σ’ 

ένα εξελισσόμενο και δυναμικό περιβάλλον-πλαίσιο και ταυτόχρονα θέτει καινούργια 

ερωτήματα που αρχικά θεωρούνται πρωτότυπα και στη συνέχεια κερδίζουν την κοινωνική 

αποδοχή (Gardner, 1993). 

 Ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της δημιουργικότητας είναι ο 

Csikszentmihalyi, ο οποίος αναφέρεται στο κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο της 

δημιουργικότητας. Κατά τον Csikszentmihalyi (1996), το άτομο για να είναι  κοινωνικο-

πολιτισμικά δημιουργικό, θα πρέπει να περάσει στο στάδιο, όπου θα αναγνωρίζει τον ίδιο τον 

εαυτό του ως δημιουργικό. 

Δημιουργικότητα είναι κάθε πράξη, ιδέα, ή προϊόν που αλλάζει τον υπάρχοντα τομέα, ή τον 

μετατρέπει σε ένα νέο. Είναι η ικανότητα του ατόμου να ξεπερνάει τα όριά του, που 

καθορίζονται από τις διαθέσιμες γνώσεις. Αποτελεί κυρίαρχη εστία που δίνει νόημα στη ζωή, 

διότι τα σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικότητας. Η 

δημιουργική διαδικασία είναι αυτή που δίνει την αίσθηση στα δημιουργικά άτομα ότι ζουν μια 

ζωή πλούσια και συναρπαστική. Τα δημιουργικά άτομα είναι έτοιμα να εξερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν καινούρια πράγματα, καθώς και ανοιχτά σε προοπτικές απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων, ώστε να οδηγηθούν στην επίλυση των προβλημάτων στη ζωή τους. Έτσι 

αισθάνονται ζωντανοί, ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι με αυξημένες αντοχές. Κατά συνέπεια 

η δημιουργικότητα συνδέεται άμεσα με θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά, το ενδιαφέρον, η 
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αγάπη, η ευτυχία. Τα δημιουργικά άτομα έχουν υψηλότερη ποιότητα ελεύθερου χρόνου, 

συνολική ευημερία και μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή τους (Κουδιγκέλη 2011). 

 Η δημιουργικότητα, αυτή η πολυδιάστατη έννοια, ως διαδικασία έχει διάρκεια και 

διέπεται  από διαφορετικά στάδια. Τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας έχουν καταγραφεί 

από πολλούς ερευνητές. Οι Τaylor (1989) και ο Webster (1990) διακρίνουν τέσσερα στάδια της 

δημιουργικής διαδικασίας τα οποία είναι η προπαρασκευή, η επώαση, ο φωτισμός και η 

επαλήθευση (ανατροφοδότηση). Κατά το πρώτο στάδιο, την προπαρασκευή, συγκεντρώνονται 

οι απαραίτητες πληροφορίες και τα υλικά που θα οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Κατά 

την επώαση, το δεύτερο στάδιο, γίνεται επεξεργασία του υλικού από το ασυνείδητο. Στο 

επόμενο στάδιο που είναι ο φωτισμός, παρουσιάζεται συνήθως ξαφνικά η λύση του 

προβλήματος. Στο τελευταίο στάδιο της επαλήθευσης, γίνεται η ανατροφοδότηση του 

προβλήματος για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της λύσης (Τaylor, 1989; Webster, 1990).  

 Κατά τον Wallas (1926), η δημιουργική διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα 

επιμέρους στάδια: 

α) Το στάδιο της προετοιμασίας (preparation): Σ' αυτό το στάδιο το άτομο διερευνά το 

πρόβλημα, συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα και 

διατυπώνει σχετικές υποθέσεις. Κάποιες από τις πιθανές λύσεις μπορεί να γίνουν αποδεκτές και 

άλλες να απορριφθούν. Η προετοιμασία αυτή αντανακλά όλη την προηγούμενη παιδεία του 

ατόμου που σχετίζεται με την εμπειρία, τη μνήμη και τη φαντασία του. 

β) Το στάδιο της επώασης (incubation): Το άτομο, κατά το στάδιο αυτό, δεν κάνει συνειδητές 

σκέψεις που να σχετίζονται με το πρόβλημα που έχει πρόθεση να επιλύσει. Παύει προσωρινά να 

ασχολείται με το θέμα και αφήνει το υποσυνείδητό του να κάνει αυθόρμητους συνδυασμούς και 

συσχετίσεις. Μέσω αυτού του μηχανισμού το άτομο διευκολύνεται στη συσχέτιση νέων 

πληροφοριών που λαμβάνει από γύρω του. 

γ) Το στάδιο της έμπνευσης (illumination): Κατά το στάδιο αυτό, η λύση του προβλήματος 

εμφανίζεται ξαφνικά και αναπάντεχα, ενορατικά και καταγράφεται. Αναδεικνύονται λύσεις που 

δεν προϋπήρχαν μέσω νέων συσχετισμών. Στη φάση αυτή το άτομο βιώνει έντονα το αίσθημα 

της ικανοποίησης. 

δ) Το στάδιο επαλήθευσης (verification): Στο τελικό αυτό στάδιο η λύση επεξεργάζεται, 

αξιολογείται και τεκμηριώνεται για την ορθότητά της (Lytton,1971; Ξανθάκου, 1998). 
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Σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας το άτομο βιώνει έντονα συναισθήματα που το 

βοηθούν να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον κόσμο γύρω του. 

 Η δημιουργικότητα λοιπόν, αυτή η συναρπαστική διαδικασία, που απασχόλησε και 

απασχολεί μέχρι και σήμερα τους επιστήμονες, αλλά και τους καλλιτέχνες και τους 

επιχειρηματίες, δίνει νόημα στην ζωή των ανθρώπων και εστιάζεται όχι μόνο στην επίλυση των 

καθημερινών τους προβλημάτων, αλλά και στην παραγωγή καινοτόμων επιτευγμάτων και 

πρωτοπόρων  ιδεών. Μπορεί να μην υπάρχει ακριβής ορισμός της, διότι είναι μια πολύτροπη και 

πολύμορφη διαδικασία που εμπλέκει σύνολο ικανοτήτων και επίδραση πολλών παραγόντων, 

αποτελεί όμως στάση ζωής για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι ανοιχτοί στις 

προκλήσεις της ζωής, αναζητώντας λύσεις πολλές και διαφορετικές, ώστε να οδηγηθούν σε νέα 

προϊόντα, έργα και ιδέες. Υπάρχουν ακόμη κριτήρια, τα οποία οι διάφοροι ερευνητές έχουν 

καταχωρήσει στα δημιουργικά άτομα και βάση αυτών μπορούν να αξιολογήσουν τη 

δημιουργικότητά τους. Τα δημιουργικά άτομα πολλές φορές είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει 

κανείς από τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν και από τον τρόπο που χειρίζονται και 

αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις. Διαθέτουν νοητική ευελιξία, χιούμορ και ευαισθησία 

στα προβλήματα, που τις περισσότερες φορές εκτός από φυσική προδιάθεση, είναι αποτέλεσμα 

εκπαίδευσης και μάθησης. Η επίδραση πολλών παραγόντων, όπως η προσωπικότητα, η 

κληρονομικότητα, το περιβάλλον, η οικογένεια, το σχολείο, οδηγούν στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας που δεν αποτελεί ιδιαίτερο προσόν των λίγων ατόμων, αλλά ευκαιρία για τον 

καθένα να δραστηριοποιηθεί και να προσφέρει στο γενικό σύνολο. 

 

3.1.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν κατά καιρούς με την περίπλοκη φύση της 

δημιουργικότητας, η οποία περιλαμβάνει τόσες διαφορετικές όψεις, ώστε να μην υπάρχει ένας 

συγκεκριμένος ορισμός αλλά ούτε και καθορισμένα κριτήρια που να οδηγούν σε ένα 

συμπέρασμα για το πώς πρέπει να γίνεται η μέτρησή της. Κάποιοι απ' αυτούς εστιάζουν στη 

δημιουργική διαδικασία και στη σκέψη, ενώ άλλοι  επικεντρώνονται στο προϊόν, που αποτελεί 

το χειροπιαστό αποτέλεσμα της δημιουργικότητας. Κάθε ερευνητής ορίζει εκείνα τα κριτήρια 

δημιουργικότητας που ο ίδιος μπορεί να μετρήσει μέσω ενός  συγκεκριμένου εργαλείου. Η 

δημιουργικότητα λοιπόν ενός ατόμου μπορεί να αξιολογηθεί ή αλλιώς να μετρηθεί μέσω 
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διαφόρων παραγόντων-κριτηρίων που μπορούν να καταγραφούν μέσα από κάποιες 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

  Για τον Torrance κριτήρια δημιουργικότητας είναι: α) Η ευχέρεια, η οποία αναφέρεται 

στο μεγάλο αριθμό των σχετικών απαντήσεων για το ίδιο ερέθισμα σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. β) Η ευελιξία, που αναφέρεται στις αλλαγές που μπορούν να επέλθουν πάνω στο 

αρχικό ερέθισμα. γ) Η επεξεργασία, η οποία ορίζεται από τις λεπτομέρειες που μπορούν να 

προστεθούν στο αρχικό ερέθισμα. δ) Η αυθεντικότητα ή πρωτοτυπία, η οποία αφορά τις σπάνιες 

και διαφορετικές απαντήσεις που δίνονται από το άτομο σε σχέση με αυτές του γενικού 

πληθυσμού (Torrance, 1966). 

 Τα μετρήσιμα κριτήρια της  δημιουργικής σκέψης των ατόμων σύμφωνα με έρευνες των 

Guilford και Lowenfeld, είναι: α) Ευαισθησία στα προβλήματα: είναι η ικανότητα του ατόμου 

να αναγνωρίζει ένα πρόβλημα, τη στιγμή που κάποιο άλλο άτομο δεν μπορεί να επισημάνει 

τίποτε, να κατανοεί τις δυσκολίες του και να προσπαθεί να δώσει λύσεις διαφορετικές και 

ασυνήθιστες. β) Νοητική ευελιξία: είναι η ικανότητα αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων, 

παραγωγή και χρήση πληροφοριών, ιδεών και στρατηγικών, ώστε να δοθούν διαφορετικές 

ερμηνείες και νοήματα από τα αρχικά δεδομένα. γ) Νοητική ευχέρεια: θεωρείται η ικανότητα 

παραγωγής μεγάλου πλήθους ιδεών, τρόπων και στρατηγικών  για την επίλυση προβλημάτων. δ) 

Πρωτοτυπία σκέψης: είναι η ικανότητα του ατόμου να επινοεί διαφορετικές, μοναδικές και 

ασυνήθιστες λύσεις, ιδέες, σχέσεις, στρατηγικές και θεωρίες. ε) Ικανότητα σύνθεσης: θεωρείται 

η ικανότητα του ατόμου να συνδυάζει δεδομένα, ιδέες και πληροφορίες με σκοπό τη δημιουργία 

νέων βελτιωμένων λύσεων. στ) Ικανότητα μετασχηματισμών: είναι η ικανότητα του ατόμου να 

αναδιοργανώνει και να επαναπροσδιορίζει τα ήδη υπάρχοντα σύνολα. ζ) Ικανότητα 

επεξεργασίας: το άτομο έχει τη δυνατότητα να παράγει εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις, 

αναπτύσσοντας τις λεπτομέρειες μιας ιδέας και τα επιμέρους στοιχεία της με σκοπό τη βελτίωσή 

της. η) Χιούμορ: στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου που στηρίζεται στην έκπληξη και 

την ευχαρίστηση της εργασίας που διεξάγεται, ώστε να υπάρχει πρωτοτυπία και απουσία 

στερεότυπων και συνηθισμένων σκέψεων (Ξανθάκου, 1998). 

 Τα κριτήρια-παράγοντες της δημιουργικότητας είναι αυτά που μπορούν να μετρηθούν, 

μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που διεξάγονται, με σκοπό την αξιολόγηση της 

δημιουργικότητας του ατόμου και για τον κάθε ερευνητή μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το 

εργαλείο που έχει αναπτύξει για τον παραπάνω σκοπό. 
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3.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 Η δημιουργικότητα είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Όλα τα άτομα 

έχουν δημιουργικές ικανότητες, αλλά αυτές διαφέρουν από άτομο σε άτομο ως προς το βαθμό 

που έχουν τη δυνατότητα να τις αναπτύξουν. Η δημιουργικότητα είναι εύκολο να αναγνωριστεί 

μέσω των στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν. Πολλές φορές είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τα 

δημιουργικά άτομα από τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν, αλλά και από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν και επιλύουν προβλήματα καθημερινά. Έτσι σε μια δημιουργική 

προσωπικότητα, μπορούμε να συναντήσουμε τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:  

1) Το δημιουργικό άτομο είναι ανεξάρτητο, αντισυμβατικό, με μεγάλο βαθμό ενεργητικότητας 

και εύρος ενδιαφερόντων. 2) Παρουσιάζει υψηλή παραγωγικότητα και δεν παραιτείται όταν τα 

πράγματα δυσκολεύουν. 3) Αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα, δείχνει προθυμία και 

ετοιμότητα.  4) Αναδιοργανώνει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και επινοεί πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης μιας κατάστασης. 5) Είναι περίεργο, γνωστικά ευέλικτο και 

μπορεί να κάνει συσχετισμούς ανάμεσα σε ιδέες. 6) Διαθέτει ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης, 

διάκρισης και επιλεκτικότητας. 7) Παράγει πολύ περισσότερες και πρωτότυπες ιδέες από τους 

άλλους ανθρώπους, κάνοντας νέους συνδυασμούς. 8) Προτείνει χρήσιμες λύσεις, παρουσιάζει 

ιδιαίτερα σημαντική ευελιξία πνεύματος, μπορεί να αξιολογεί και να είναι αντικειμενικό. 9) 

Είναι ανοιχτό στις ιδέες των άλλων και  μπορεί πολλές φορές να τις αμφισβητεί, παρότι σέβεται 

τις απόψεις τους. 10) Τα ενδιαφέροντά του είναι πολλά και σε βάθος και μπορεί να 

προγραμματίζει μακροχρόνια. 11) Είναι άτομο με αυτοπεποίθηση, έχει ηγετικές ικανότητες και 

μπορεί να πείθει τους άλλους. 12) Γνωρίζει πότε και πώς να διατυπώνει ερωτήσεις και τι είδους 

να είναι αυτές. 13) Διαθέτει πνευματική ευστροφία, υψηλή ικανότητα επεξεργασίας των ιδεών, 

χιούμορ και ευκολία έκφρασης. 14) Έχει δημιουργική μνήμη και μαθαίνει τις απαραίτητες 

στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων που συναντά. 15) Έχει κίνητρα, επιμονή και την 

ικανότητα να συγκεντρώνεται και να σκέφτεται με εικόνες. 16) Έχει ικανότητα ανοχής στην 

απομόνωση ώστε να είναι ικανό να δημιουργήσει. 17) Παρουσιάζει ευαισθησία στα προβλήματα 

του περιβάλλοντος και αισιόδοξη διάθεση (Csikszentmihalyi, 1996; Dacey, 1989 a,b,c; Gardner, 

1993; Shekerjian, 1990; Simonton, 2002; Sternberg και Lubard, 1995; Wright, 1992). 

 Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι τα δημιουργικά άτομα είχαν ένα ιδιαίτερο προσόν 

που μπορούσαν να το χρησιμοποιούσαν όποτε αυτά ήθελαν και τα βοηθούσε να διακριθούν 

οπουδήποτε επιθυμούσαν. Οι απόψεις όμως των ερευνητών σχετικά με το θέμα αυτό διχάζονται, 
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διότι από τη μια μεριά υποστηρίζουν, μεταξύ αυτών και ο Torrance, ότι τα δημιουργικά 

αποτελέσματα είναι προϊόντα μοναδικά και ανεπανάληπτα και το ίδιο άτομο δεν μπορεί να τα 

πραγματοποιήσει αμέτρητες φορές και από την άλλη, ότι το ίδιο δημιουργικό προϊόν μπορεί να 

δημιουργηθεί από πολλά άτομα (Sternberg και Lubart, 1995). 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στα 

παιδιά είναι η διάθεση για πειραματισμό, η φαντασία και η εξελικτικότητα στα παιχνίδια τους, η 

επισταμένη δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χρήση του παλιού σε συνδυασμό με 

το καινούριο καθώς και η χρήση της επανάληψης που τα βοηθάει να αντιληφθούν καλύτερα τον 

κόσμο που τα περιβάλλει (Κουδιγκέλη, 2011). 

 Στο δημιουργικό παιδί είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς συμπεριφορές και 

χαρακτηριστικά, όπως περιέργεια, αναζήτηση νέων εμπειριών, πρωτοτυπία στη σκέψη και στη 

συμπεριφορά, ανεξαρτησία, φαντασία, χιούμορ και θέληση για συνέχιση της προσπάθειας,  

χωρίς να χρειαστεί να διεξάγει κάποιο τεστ αξιολόγησης. Οι δημιουργικές αυτές ικανότητες, 

εκτός του ότι αποτελούν φυσικά προσόντα, είναι αποτέλεσμα της μάθησης και της εκπαίδευσης 

των παιδιών. Η επίδραση όμως και άλλων παραγόντων όπως της κληρονομικότητας, της 

οικογένειας, του περιβάλλοντος και των εκπαιδευτικών συστημάτων, οδηγούν στην ανάπτυξη  

της δημιουργικότητας των ατόμων από μικρή ακόμη ηλικία.  

 

 

3.3.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 Η δημιουργικότητα, ως σύνολο ικανοτήτων και λειτουργιών του ατόμου, αναπτύσσεται 

και καλλιεργείται μέσω της συμβολής διαφόρων παραγόντων. Η φυσική προδιάθεση σε 

συνδυασμό με τη νοημοσύνη, την προσωπικότητα και το περιβάλλον, με κατάλληλες 

προϋποθέσεις, μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση και ανάπτυξη των δημιουργικών 

ικανοτήτων σε μεγάλο βαθμό όλων των ατόμων.  

 Σύμφωνα με τον Duffy (2003), η συνύπαρξη παραγόντων, όπως της νοημοσύνης, της 

φαντασίας, της προσωπικότητας και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργεί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να καλλιεργηθεί και να εκφραστεί η δημιουργικότητα. Η 

μεμονωμένη παρουσία τους δεν επαρκεί διότι η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία 

πολύτροπη και πολυδιάστατη και όχι μια σταθερή και περιορισμένη έννοια. 



51 
 

 Πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι σημαντικός παράγοντας της 

δημιουργικότητας είναι η κληρονομικότητα, η οποία όμως χωρίς την επίδραση του 

περιβάλλοντος και της αγωγής μένει ανεκμετάλλευτη. Όπως αναφέρει και η Κάτσιου-Ζαφρανά 

(1982) η δημιουργικότητα δεν μπορεί να εκδηλωθεί από μόνη της χωρίς την ευνοϊκή επίδραση 

του περιβάλλοντος και τη σκόπιμη επίδραση της αγωγής. Κίνητρα και ερεθίσματα που 

παρέχονται από την οικογένεια και το σχολείο έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν 

τις δημιουργικές ικανότητες και ενέργειες των παιδιών, καθώς η δημιουργικότητα καλλιεργείται 

και είναι υποχρέωση γονέων και εκπαιδευτικών να την καλλιεργούν στα παιδιά.  

 Η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να μεριμνούν και να δημιουργούν τις καλύτερες 

προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση και ενίσχυση των δημιουργικών ενεργειών στα παιδιά. Στο 

σχολείο μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί το 

ευνοϊκό περιβάλλον και μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και ειδικές διαδικασίες να 

καλλιεργηθεί στα παιδιά η κινητική δημιουργική ικανότητα (Margaret 1992). 

 Ο συνδυασμός των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών και η θετική επίδραση του 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, λειτουργούν εξελικτικά για το παιδί. 'Όπως αναφέρει 

και ο Gardner (1993), το δημιουργικό άτομο λειτουργεί σ’ ένα εξελισσόμενο και δυναμικό 

περιβάλλον – πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να εκφράζεται δημιουργικά και να παράγει έργα. 

Εξελισσόμενο τέτοιο περιβάλλον πρέπει να αποτελεί για το παιδί το  σχολείο, ώστε μέσα από 

κατάλληλα προγράμματα, βασισμένα σε ευχάριστες δραστηριότητες όπως είναι το παιχνίδι, να  

προάγει τη δημιουργικότητα των παιδιών και να τα οδηγεί σε δημιουργικά αποτελέσματα-

προϊόντα, η χρήση των οποίων θα τα βοηθήσει να διακριθούν οπουδήποτε αυτά επιθυμούν.   

 

3.4.  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Η δημιουργικότητα, αυτή η συναρπαστική διαδικασία, προκαλεί το ενδιαφέρον και τον 

ενθουσιασμό στα παιδιά, γιατί εξερευνούν, πειραματίζονται, ενεργούν πρωτότυπα, έχουν 

περιέργεια για το αναμενόμενο αποτέλεσμα και ζουν τη μοναδικότητα της εμπειρίας σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή. 

 Κατά το Stein (1974), η δημιουργική διαδικασία αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων, 

δυναμικών και αλληλοτροφοδοτούμενων, είναι μία σχέση αμφίδρομης ανταλλαγής ανάμεσα στο 
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άτομο και τις κοινωνικές δυνάμεις του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με τους Karwowski και 

Soszynsk (2008), το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στη δημιουργική εξάσκηση, 

προσανατολίζεται στην αύξηση των δημιουργικών ικανοτήτων του ατόμου και συγκεκριμένα 

στην ευχέρεια, στην πρωτοτυπία, στην ευελιξία , στη φαντασία και στην αποκλίνουσα σκέψη. 

 Τα παιδιά έχουν απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες που μέσω της ενθάρρυνσης και 

της θετικής επιρροής απελευθερώνουν τις ικανότητές τους, δοκιμάζουν νέες σχέσεις, νέους 

συνδυασμούς, κάνουν νέα πειράματα και οδηγούνται σε νέες ανακαλύψεις. Μπορεί, οι 

δημιουργικές αυτές προσπάθειες των παιδιών να μη τα οδηγήσουν σε μεγάλες ανακαλύψεις ή 

στη λύση σπουδαίων προβλημάτων, αλλά σίγουρα συμβάλλουν θετικά σε έναν πιο 

ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Βασίζονται στη λειτουργία της φαντασίας ώστε να κάνουν τις 

επιλογές τους, να προχωρήσουν σε καινούριες εμπειρίες και να διακινδυνεύσουν, χωρίς να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των διαδικασιών (Σέργη, 1995). 

 Η βάση της δημιουργικής έκφρασης για το παιδί βρίσκεται στον πειραματισμό και στην 

εξερεύνηση. Οι λειτουργίες αυτές κρίνονται απαραίτητες, διότι χωρίς αυτές δεν είναι δυνατό να 

προκύψει κάτι το πρωτότυπο. Το παιδί κάνει πράγματα για πρώτη φορά μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, 

που αφορά λειτουργίες αναγνώρισης και ερμηνείας νέων σκέψεων και ιδεών, μάθησης και 

κατασκευής, δίνοντας  μεγαλύτερη σημασία σ' αυτό που συμβαίνει τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή κι όχι στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Ο πειραματισμός και η εξερεύνηση, δεν θα 

πρέπει να είναι αποτέλεσμα τυχαίας διεργασίας, αλλά οι σκέψεις, οι ιδέες και τα συναισθήματα, 

θα πρέπει να προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο και βαθύτερο προγραμματισμό. Η δημιουργική 

διεργασία αρχίζει από μια εμπειρία του παιδιού που μπορεί να είναι μια πράξη ή μια σκέψη, μια 

εικόνα ή ένας ήχος, στην οποία το παιδί ανταποκρίνεται με τα δικά του συναισθήματα, τις δικές 

του ιδέες, έννοιες και τις συσχετίσεις αυτών σε μια νέα σύνθετη μορφή έκφρασης. 

Καθοδηγούμενο από τις εμπειρίες του και τη λειτουργία της φαντασίας του, καταλήγει σε μια 

καινούργια μορφή έκφρασης. Μόνο αυτό που έχει μεταφέρει στη συνείδησή του το παιδί, ως 

μέρος των προσωπικών του εμπειριών, μπορεί να το εκφράσει μέσα από σύνθετες μορφές 

έκφρασης. Μεγάλη σημασία έχει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την προώθηση των 

δημιουργικών δραστηριοτήτων του παιδιού. Θα πρέπει να κατευθύνει το παιδί στον 

πειραματισμό και την εξερεύνηση, προγραμματίζοντας κατάλληλες δραστηριότητες και μέσω 

του ανάλογου περιβάλλοντος και των απαραίτητων υλικών να βοηθήσει το παιδί στην ανάπτυξη 

και έκφραση των δημιουργικών δυνάμεων που έχει μέσα του (Σέργη, 1995). 
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 Η πιο κρίσιμη περίοδος για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, σύμφωνα με τον 

Storr (1991), είναι η προσχολική ηλικία. Η δημιουργικότητα δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο 

προσόν ή ικανότητα λίγων ατόμων, αλλά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μάθησης και της 

εκπαίδευσης για τον καθένα, ώστε να ενεργοποιήσει τη φυσική προδιάθεση που διαθέτει και τις 

δυνατότητες του μυαλού του (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1997). 

 Παράγοντες που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην  ενίσχυση της δημιουργικότητας των 

παιδιών είναι το ενθαρρυντικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να εξασφαλίζεται από το σχολείο 

και κυρίως από τον τρόπο διδασκαλίας, την προσωπικότητα των δασκάλων και το κλίμα 

παρακίνησης ( Ζhou,1998; Κωνσταντινίδου et al., 2005). 

 Το περιβάλλον του σχολείου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό κι έχει υποστηριχθεί 

εκτεταμένα στη διεθνή βιβλιογραφία για την προαγωγή της δημιουργικότητας (Craft, 2000; 

Craft, 2005; Jeffrey και Woods, 2003; Sawyer, 2006; Starko, 2005; Wilson 2005). Αξιόλογες 

προσπάθειες έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία με σκοπό να συνδεθούν σχολικά 

αντικείμενα με την προαγωγή της δημιουργικότητας, όπως αυτό της Φυσικής Αγωγής (Lavin, 

2008; Zachopoulou, Trevlas, Konstantinidou, Archimedes Project Research Group, 2006). 

 Η δημιουργικότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ φαίνεται να 

προωθείται μέσα απ’ τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, συνδέεται περισσότερο 

με το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής. Οι έρευνες γύρω από τη σχέση της δημιουργικότητας 

με τη Φυσική Αγωγή εστιάστηκαν στο παρελθόν κυρίως γύρω απ’ τα κινητικά αποτελέσματα 

των παιδιών. Έτσι ο όρος που επικράτησε στην ερευνητική βιβλιογραφία ήταν αυτός της 

«κινητικής δημιουργικότητας», για να δηλώσει τη σχέση της δημιουργικότητας με την κίνηση. 

Η αξιολόγηση της κινητικής δημιουργικότητας γίνεται μέσω ορισμένων ερευνητικών εργαλείων 

και αφορούν την αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων-παραγόντων που ορίζουν τη 

δημιουργικότητα. Τα κριτήρια  αυτά είναι η ευχέρεια, ο συνολικός δηλαδή αριθμός των 

κινητικών απαντήσεων σ' ένα ερέθισμα, η ευελιξία, που είναι ο αριθμός των θεματικών 

κινητικών αλλαγών και η πρωτοτυπία, δηλαδή ο αριθμός των πρωτότυπων κινητικών 

απαντήσεων σε σχέση με το σύνολο του δείγματος. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το τεστ Thinking 

Creatively in Action and Movement (TCAM) του Torrance (1981), το οποίο σχεδιάστηκε για 

παιδιά ηλικίας 3-8 ετών. Θεωρείται διεθνώς απ’ τα πιο δημοφιλή τεστ μέτρησης της κινητικής 

δημιουργικότητας των παιδιών, αξιολογώντας την ευχέρεια, την ευελιξία, και την πρωτοτυπία 

των κινητικών απαντήσεων των παιδιών. Τέτοιου είδους τεστ χρησιμοποιήθηκαν σε αρκετές 
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έρευνες για να αξιολογήσουν κινητική δημιουργικότητα των παιδιών μέσω της επίδρασης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικότητας (Μπουρνέλλη, 

1998; Wang, 2003; Zachopoulou et al., 2006).  

Άλλοι ερευνητές μελέτησαν τις κινητικές απαντήσεις των παιδιών για να διαπιστώσουν την 

επίδραση που μπορούν να ασκήσουν προγράμματα δημιουργικού χορού στη δημιουργική σκέψη 

και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των παιδιών (Keun και Hunt, 2006). Επίσης 

μελετήθηκε πάλι μέσω των κινητικών απαντήσεων, η επίδραση  συγκεκριμένων παιδαγωγικών 

συμπεριφορών των εκπαιδευτικών (διαφορετικοί τύποι λεκτικών οδηγιών) στην αποκλίνουσα 

σκέψη των παιδιών (Κωνσταντινίδου, Πολλάτου, Ζαχοπούλου, 2005). 

 Η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

μελετήθηκε από τους Haddon και Lytton, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1968 τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας που διεξήγαγαν, με σκοπό να αναδείξουν την επίδραση που ασκούν οι διάφοροι τύποι 

σχολικού περιβάλλοντος στις επιδόσεις των τεστ δημιουργικότητας. Οι ερευνητές διέκριναν δύο 

τύπους σχολείων, τα τυπικά σχολεία, δηλαδή τα παραδοσιακά τα οποία ενθαρρύνουν τη 

συγκλίνουσα σκέψη και την αυταρχική μέθοδο διδασκαλίας και τα μη τυπικά, δηλαδή τα 

προοδευτικά σχολεία στα οποία αναπτύσσονται προγράμματα που καλλιεργούν τις 

πρωτοβουλίες των μαθητών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

 Ο Torrance (1965), μελετώντας την εξέλιξη της δημιουργικότητας, διαπίστωσε ότι τα 

παιδιά σε ηλικία εννέα με δέκα ετών εμφανίζουν μείωση της δημιουργικότητας τους, διότι στην 

ηλικία αυτή προσπαθούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον του σχολείου, στον τρόπο σκέψης 

και στις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται στο σχολικό πρόγραμμα, συνθήκες δηλαδή   που 

αποθαρρύνουν τη  δημιουργική σκέψη, ασκώντας πιέσεις για την κοινωνικοποίηση και για τη 

συμμόρφωση των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο (Καψάλης, 1995). 

   Η δημιουργική συμπεριφορά συχνά δεν είναι επιθυμητή από τους εκπαιδευτικούς, 

επειδή αποτελεί απειλή για την πειθαρχία και την ηρεμία της τάξης. Ακόμη επικρατεί η τάση 

των εκπαιδευτικών να θεωρούν δημιουργικά τα άτομα που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης με 

αποτέλεσμα να αναστέλλουν και να υποτιμούν τις δημιουργικές ικανότητες των άλλων μαθητών 

 (Holland, 1959; Cropley, 1967). 

 Η εκπαίδευση των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας τους, ενεργοποιώντας στο αναπτυσσόμενο άτομο ικανότητες 

όπως την πρωτοβουλία, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, που θεωρούνται απαραίτητες για 
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την εξελικτική του πορεία (Ματέυ, 1992). Σκοπός της σύγχρονης αγωγής είναι να επιτελείται η 

μάθηση μέσω δημιουργικής διεργασίας, ως αποτέλεσμα δυναμικής σχέσης και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Λυκεσάς 2002). 

 Η τεράστια σημασία της δημιουργικότητας τόσο για την καθημερινή ζωή του ατόμου, 

όσο και για δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο παιδί αρχίζει να διαφαίνεται και να 

εδραιώνεται στη σημερινή κοινωνία. Η σύγχρονη αγωγή του ατόμου πρέπει να έχει στόχο την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια των δημιουργικών ικανοτήτων του, την ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης, ώστε να παίρνει πρωτοβουλίες, να παράγει πρωτότυπα έργα, να επιλύει προβλήματα 

και να επιδιώκει τις νέες  εμπειρίες που οδηγούν στην καινοτομία. 

 Η  απόκτηση γνώσης με δημιουργικό τρόπο, εντός σχολικού πλαισίου, επιτυγχάνεται 

καλύτερα και ευχάριστα  όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προσφέρει στο παιδί ποικιλία 

ερεθισμάτων, πλούσιο εποπτικό υλικό και μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, όπως είναι το 

παιχνίδι, η ζωγραφική, οι κατασκευές σε συνδυασμό με το χιούμορ, αποτρέπει την ανία και τη 

ρουτίνα, που είναι το αποτέλεσμα της μονοδιάστατης και συγκλίνουσας σκέψης και 

καθοδηγούμενης συμπεριφοράς. Η δημιουργικότητα διευκολύνεται και προωθείται από το  

νεοτεριστικό περιβάλλον που αποβλέπει στην πρωτοτυπία, εκεί που όλα μπορεί να φαίνονται 

συνηθισμένα. Θετική επίδραση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας ασκεί ο εκπαιδευτικός, 

που με την προσωπικότητα του, θα δημιουργήσει κλίμα παρακίνησης και ενθάρρυνσης και θα 

προγραμματίσει δραστηριότητες κατάλληλες ώστε το παιδί καθοδηγούμενο από τις εμπειρίες 

του και  τη λειτουργία της φαντασίας του, να οδηγείται σε  νέες μορφές δημιουργικής έκφρασης 

και να βιώνει συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης, που συμβάλλουν θετικά σε έναν πιο 

ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να είναι δημιουργικοί καθώς 

και να αυξήσουν την ήδη υπάρχουσα δημιουργικότητα τους. 
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IV. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 Είναι γεγονός ότι από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας δεν έχει δοθεί ένας κοινά 

αποδεκτός επιστημονικός ορισμός για το συναίσθημα. Όπως για τη δημιουργικότητα, την 

πολυδιάστατη αυτή έννοια, δεν έχει δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός, αλλά ένα πλήθος 

επεξηγήσεων προσπαθεί να την ορίσει, έτσι και το συναίσθημα αποτελεί έναν όρο πολλαπλά 

ερμηνευμένο.  

 Κατά τον William James (1890), το συναίσθημα ορίζεται ως μια αντίδραση του ατόμου 

σ' ένα διεγερτικό ερέθισμα που έχουν προσλάβει οι αισθήσεις του, αποτελώντας τη γέφυρα 

μεταξύ του σώματος και του νου. Οι  Kleinginna και Kleinginna (1981) ορίζουν το συναίσθημα 

ως ένα πολύπλοκο σύνολο υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές στη συνέχεια επιδρούν στο νευρικό και ορμονικό 

σύστημα του ατόμου και με τη σειρά τους προκαλούν ευχάριστες ή δυσάρεστες εμπειρίες 

δημιουργώντας αντιληπτικές-γνωστικές διεργασίες και αξιολογικές εκτιμήσεις. Κινητοποιούνται 

κατόπιν προσαρμοστικοί μηχανισμοί ως προς το αρχικό περιβαλλοντικό ερέθισμα που 

προκάλεσε το συναίσθημα και οδηγούν το άτομο σε μια προσαρμοσμένη συμπεριφορά που 

συνδέεται με την έκφραση των συναισθημάτων, όπως αναφέρουν οι Oatley και Jenkins (2004). 

 Κατά τον Plutchik (1993), τα συναισθήματα εμπεριέχουν προσαρμοστικές λειτουργίες 

του ατόμου, προέρχονται από διάφορες πηγές στοιχείων, έχουν τις βάσεις τους σε 

συγκεκριμένες γνώσεις και φανερώνουν στοιχεία της συμπεριφοράς και των κινήτρων του ίδιου 

του ατόμου. 

 Για τη Fredrickson (2001) τα συναισθήματα είναι οι αντιδράσεις που προκαλούνται από 

ένα συγκεκριμένο γεγονός ή μια κατάσταση. Η διάρκειά τους είναι σχετικά σύντομη και 

αφορούν τη συνένωση συνειδητής ή ασυνείδητης νοημοδότησης ενός γεγονότος ή αντικειμένου, 

των συναφών γνωστικών διεργασιών, των αλλαγών στην έκφραση του προσώπου ή του 

υποκειμενικού βιώματος. Υποστηρίζει δηλαδή ότι το συναίσθημα είναι μια πολυσύνθετη 

αντιδραστική τάση απέναντι σε κάποιο ερέθισμα που εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Είναι μια μορφή αντίδρασης του οργανισμού στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. Το 

συναίσθημα αποτελεί την ψυχική αντίδραση σ’ ένα ερέθισμα. Αν αυτό το ερέθισμα που υπάρχει, 

προσληφθεί από το άτομο χωρίς όμως να ακολουθήσει καμιά αντίδραση σε κανένα επίπεδο, 

τότε μιλάμε για απουσία συναισθήματος. 



57 
 

 Δεν πρέπει να συνδέεται το συναίσθημα με τη συναισθηματική διάσταση της διάθεσης. 

Η διάθεση εμπεριέχεται στο συναίσθημα, το χρωματίζει και το χαρακτηρίζει. Αποτελεί μια πιο 

γενική αντίδραση, δεν προέρχεται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, ούτε εκδηλώνεται με μια 

συγκεκριμένη αντίδραση. Έχει μεγάλη διάρκεια και μικρή ένταση σε αντίθεση με το 

συναίσθημα που αποτελεί αντίδραση σε κάποιο ερέθισμα και έχει μεγάλη ένταση και μικρή 

διάρκεια (Fredrickson, 2001). 

 Η Frijda (1993) προτείνει και αυτή τρία κριτήρια για την διάκριση μεταξύ 

συναισθήματος και διάθεσης. Υποστηρίζει ότι η διάθεση είναι μια διάχυτη θυμική κατάσταση 

που διαρκεί περισσότερο από το συναίσθημα και έχει μικρότερη ένταση απ' αυτό. Ακόμη 

αναφερόμενη στο αίσθημα που είναι η προδιάθεση του ατόμου προς μια συγκεκριμένη θυμική 

αντίδραση, τονίζει ότι μπορεί να έχει διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής, ενώ αντίθετα το 

συναίσθημα είναι μόνο στιγμιαίο.  

 H φύση των συναισθημάτων είναι πολυδιάστατη και επιβάλλει διεπιστημονική 

διερεύνηση. Οι τελευταίες εξελίξεις στη μελέτη του συναισθήματος προέρχονται από το χώρο 

των νευροεπιστημών. Η δημιουργία του συναισθήματος γίνεται με το συντονισμό των 

γνωστικών δομών με τις νευροφυσιολογικές, και ψυχοφυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου. 

Μετά από πρόσφατες έρευνες, ο LeDoux (1993), ισχυρίστηκε ότι η αρχική συναισθηματική 

επεξεργασία απλών αισθητικών ερεθισμάτων γίνεται υποφλοιωδώς, καθώς τα ερεθίσματα από 

τον υποθάλαμο περνούν στην αμυγδαλή. Η αμυγδαλή δέχεται τα ερεθίσματα που προέρχονται 

από τον υποθάλαμο, αλλά ακολουθούν και δεδομένα από το φλοιό του εγκεφάλου. Αυτό 

υποδηλώνει την ύπαρξη μιας δευτερογενούς διαδικασίας γνωστικής επεξεργασίας η οποία 

επιτρέπει στο άτομο να αντιδρά άμεσα σε σημαντικά γεγονότα, προτού ξεκινήσουν πιο 

πολύπλοκες και χρονοβόρες γνωστικές διεργασίες (Σταλίκας - Μπούτρη, 2004). 

 Ο Lang (1995) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι βιώνουν συναισθήματα, επειδή 

αντιλαμβάνονται τις φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού τους σε εξωτερικά ερεθίσματα. 

Όταν το άτομο βιώνει εμπειρίες, το νευρικό του σύστημα αντιδρώντας δημιουργεί ορισμένα 

φυσιολογικά γεγονότα, όπως εφίδρωση, αύξηση των καρδιακών παλμών, μυϊκή ένταση, από τα 

οποία προκύπτουν τα συναισθήματα ως αποτέλεσμα, χωρίς αυτά τα γεγονότα να αποτελούν την 

αιτία των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα προκύπτουν δηλαδή από την αντίληψη των 

σωματικών αντιδράσεων που συμβαίνουν περιφερικά προετοιμάζοντας το άτομο για δράση.  
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 Τα συναισθήµατα διακρίνονται σε: α) Ατοµικά συναισθήµατα ή αλλιώς 

αυτοσυναισθήµατα, τα οποία έχουν σηµείο αναφοράς το ίδιο το άτοµο και τι αισθάνεται αυτό, 

ώστε αναλόγως να οδηγηθεί σε θετικό ή αρνητικό αυτοσυναίσθηµα. β) Κοινωνικά 

συναισθήµατα που έχουν σημείο αναφοράς ένα άλλο άτομο και προκύπτουν από την κοινωνική 

συναναστροφή, μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του ατόµου και 

των ανθρώπων που το περιβάλλουν. Όταν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία τότε προκαλούνται 

θετικά κοινωνικά συναισθήµατα που σχετίζονται άμεσα με την ψυχική υγεία του ατόµου. Η 

έλλειψη ή η αδυναμία επικοινωνίας επιφέρει αρνητικά κοινωνικά συναισθήματα που  οδηγούν 

σε διάσπαση της ψυχικής ηρεµίας του ατόµου. γ) Βιολογικά συναισθήµατα τα οποία έχουν 

άμεση σχέση με τις βιολογικές λειτουργίες του ατόμου όπως η δίψα, η πείνα, ο κορεσµός και 

προκαλούνται ως αποτέλεσµα αυτών. δ) Ανώτερα συναισθήµατα τα οποία συνδέονται µε 

ανώτερες γνωστικές καταστάσεις και αξίες του ατόμου και αυτά διακρίνονται σε θεωρητικά, 

ηθικά, θρησκευτικά, ανθρωπιστικά,εθνικά και πατριωτικά (Κακαβούλης, 1997). 

 Τα άτομα που συμμετέχουν σε δομημένες δραστηριότητες όπως η τέχνη, ο αθλητισμός, η 

εργασία εμφανίζουν μία κατάσταση ψυχολογικής ροής, κατά την οποία το άτομο είναι απόλυτα 

συγκεντρωμένο στο έργο του, έχει υψηλή συγκέντρωση προσοχής, σαφείς στόχους, εσωτερικά 

κίνητρα, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, έλεγχο των συναισθημάτων του. Η βίωση της ψυχολογικής 

ροής από το άτομο, προϋποθέτει την ισορροπία μεταξύ της υποκειμενικής αντίληψης για τις 

ικανότητές του και των προκλήσεων για δράση. Η εμπειρία της ροής βιώνεται συχνά από 

πολλούς ανθρώπους με θετικά συναισθήματα, που πηγάζουν από την ικανοποίηση τους για την 

αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, ώστε να εξαφανίζονται οι αρνητικές αντιδράσεις και το άτομο 

να οδηγείται στην υπέρβαση του εαυτού του (Csikszentmihalyi, 1982, 1990, 1997).  

 Η ψυχολογική ροή βελτιώνει σαφώς την ποιότητα ζωής του ατόμου, μετατρέποντας τη 

γνώση σε δράση, μέσω μιας αρκετά δύσκολης διαδικασίας (Σεργιάννη - Καρακασίδου, επιμ. 

Σταλίκας, Μυτσκίδου, 2011). 

 Η Fredrickson (2001), υποστήριξε ότι τα θετικά συναισθήματα οδηγούν το άτομο σε μια 

διαδικασία ψυχικής, κοινωνικής και συναισθηματικής διεύρυνσης, έτσι ώστε να το ωθούν να 

δοκιμάζει ανεξερεύνητες δυνατότητες του και να είναι σε θέση να διαμορφώνει νέες πρωτότυπες 

ιδέες. Έτσι δημιουργούν προδιάθεση που κατευθύνει το άτομο σε συγκεκριμένη και 

αναπόφευκτη δράση, στην εξερεύνηση και στον πειραματισμό. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

αποκτά ισχυρούς νοητικούς, ψυχικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς πόρους, με διάρκεια 
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στο χρόνο. Η βίωση θετικών συναισθημάτων συνδέεται με μεγαλύτερη εσωτερική ισορροπία 

και κατά συνέπεια σε πιο ώριμο τρόπο ζωής. 

 Σύμφωνα με τους Fredrickson, Mancuso, Branigan και Tugade (2000), τα θετικά 

συναισθήματα που βιώνει το άτομο λειτουργούν ως αντίδοτο και θωρακίζουν το άτομο απέναντι 

στα αρνητικά συναισθήματα. 

 Στα σύγχρονα κοινωνικά πλαίσια κρίνεται αναγκαίο, τα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν 

τα συναισθήματά τους, αφού πρώτα τα διερευνήσουν και τα κατανοήσουν. Με την έκφραση των 

συναισθημάτων τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να δημιουργήσουν την εικόνα του 

εσωτερικού τους κόσμου καθώς και του εξωτερικού κόσμου που τα περιβάλλει. Τα 

συναισθήματα λειτουργούν ως αγγελιοφόροι που μεταφέρουν πληροφορίες για τις επιθυμίες του 

ατόμου σε σχέση με τον κόσμο γύρω του και το κατευθύνουν σε καίριες δράσεις (Κουδιγκέλη, 

2011). 

 Σύμφωνα με μελέτες, όπως αναφέρει ο Gottman (2000), τα παιδιά που μαθαίνουν να 

χειρίζονται τα συναισθήματά τους με επιτυχία, παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις από τους 

άλλους συμμαθητές τους στο σχολείο και αποκτούν ευκολότερα καλύτερες κοινωνικές σχέσεις 

με τους συνομηλίκους τους. Σπάνια εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και με μεγαλύτερη 

ευελιξία ξεπερνούν εμπειρίες και καταστάσεις που τους προκαλούν άγχος. 

 Κατά τα τελευταία χρόνια έρευνες που έχουν γίνει για τα συναισθήματα υποστηρίζουν 

ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί πιο ευέλικτα και οργανωμένα όταν το άτομο βιώνει συναισθήματα 

χαράς με αποτέλεσμα να παράγει περισσότερους ιδέες και να εκτελεί ασυνήθιστους 

συσχετισμούς. Αυτό ωθεί το άτομο να γίνεται πιο δεκτικό σε κάθε συνεργατική δραστηριότητα.  

Τα θετικά συναισθήματα που βιώνει το άτομο σχετίζονται με την αύξηση της δημιουργικότητας, 

οξύνουν την προσοχή και την αντίληψη, βελτιώνουν τη γνωστική ικανότητα, παρακινούν σε 

δράση, ώστε το άτομο να γίνεται πιο αισιόδοξο και να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακόμη 

ωθούν το άτομο να αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες, να γίνεται ευέλικτο και πιο δεκτικό στη 

διαδικασία αφομοίωσης και επεξεργασίας των νέων πληροφοριών, με αποτέλεσμα να παράγει 

ποικίλες και πρωτότυπες ιδέες, να προσανατολίζεται σε ριζοσπαστικές και ασυνήθιστες λύσεις 

και να αυξάνεται το αίσθημα της αυτάρκειάς του (Isen, 2002; Isen, Daubman & Nowicki,1987;)  

 Το σχολικό περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο για να προσφέρει ευκαιρίες και 

δυνατότητες ανάπτυξης των θετικών συναισθημάτων. Μέσα από πολλές δραστηριότητες με την 

πλέον κατάλληλη το παιχνίδι, υπάρχει δυνατότητα να  καλλιεργηθεί η βίωση και η ενίσχυση των 
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θετικών συναισθημάτων. Το παιχνίδι λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης της ψυχικής ευεξίας  

και ανθεκτικότητας του παιδιού καθώς και  αύξησης των διαδικασιών της διεύρυνσης και 

θετικής  νοηματοδότησης,. Η ανάπτυξη  ψυχικής ανθεκτικότητας,  μέσω της ενίσχυσης των 

θετικών συναισθημάτων, συντελεί στην προφύλαξη των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες  

των αντίξοων και δυσχερών γεγονότων της ζωής (Mercer, 1995). 

 Ο Goleman (1995), εισάγει την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου, η 

οποία χαρακτηρίζεται από πέντε ιδιότητες:  α) την αναγνώριση-κατανόηση των συναισθημάτων, 

β) τον έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείρισή τους, γ) την προσωπική εξερεύνηση κινήτρων, 

δ) την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση) και ε) τη διαχείριση των 

διαπροσωπικών σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες). Η καλλιέργεια αυτών των ιδιοτήτων οδηγεί 

το άτομο στην ανάπτυξη της συναισθηματικής του ευφυΐας. 

 Σύμφωνα με τους Μayer και Cobb (2000), η συναισθηματική ευφυΐα είναι μια έννοια 

που έχει επηρεαστεί από την «κοινωνική νοημοσύνη» του Thorndike (1920), την «προσωπική 

νοημοσύνη» των Salovey και Mayer (1990), την «ενδοπροσωπική» και «διαπροσωπική» 

νοημοσύνη του Gardner (1993) και την «νοημοσύνη της επιτυχίας» του Sternberg (1999). Μέσω 

της συναισθηματικής νοημοσύνης το άτομο αποκτά την ικανότητα να κινητοποιείται και να 

προσπαθεί συνεχώς παρά τις δυσκολίες και απογοητεύσεις που θα του παρουσιαστούν, να 

ελέγχει τις ορμές του, να αποκτά την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπαίνει στη θέση του άλλου και 

να ρυθμίζει τη διάθεσή του. Αποκτά αυτοκυριαρχία, αποτελεσματική επικοινωνία και 

αναπτύσσει στρατηγικές επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. 

 Τα παιδιά ως αναπτυσσόμενα και εξελισσόμενα άτομα ενός κοινωνικοπολιτιστικού 

πλαισίου, όταν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και κατανοούν τα συναισθήματά τους, τότε μέσω 

κατάλληλης εκπαίδευσης που μπορεί να προσφέρει και το σχολείο, μπορούν να μάθουν να 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να τα χειρίζονται με επιτυχία, ώστε να βελτιώνουν τη 

γνωστική τους ικανότητα, τη σχέση τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον, να  παρακινούνται 

σε δράση, σε αύξηση της δημιουργικότητας, της αισιοδοξίας και της καλύτερης ποιότητας ζωής. 

 Σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές απόψεις, οι σχολικές τάξεις μπορούν να 

θεωρηθούν κοινωνιοπολιτισμικά συστήματα, μέσα στα οποία τα παιδιά μέσω της συνεργασίας 

και της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους και τους διδάσκοντές τους, αποκτούν γνωστική 

και κοινωνική εξέλιξη, επικοινωνιακές δεξιότητες, ενθαρρύνονται να αναλάβουν έναν πιο 

ενεργό διαχειριστικό ρόλο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Μέσω των θετικών 



61 
 

αλληλεπιδράσεων στο σχολείο, τα παιδιά αποκτούν την ευθύνη της μάθησης, κοινές αντιλήψεις, 

δημιουργούν καταστάσεις και δραστηριότητες διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και 

διατηρούν το ατομικό και κοινωνικό τους συμφέρον (Mercer, 1995). 

 Η εκπαίδευση οφείλει να αναπτύσσει τη δημιουργική μάθηση μέσα σε θετικό κλίμα που 

να ενδυναμώνει την προσωπική εξέλιξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αλλά και τις σχέσεις 

μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στη σχολική κοινότητα, μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Η ανάγκη αντικατάστασης της παθητικής μάθησης από την ενεργητική συμμετοχή 

του ατόμου στη μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικές εργασίες και παιχνίδι, καθώς και η 

καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, αποτελούν τα ζητούμενα της αναμόρφωσης και 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ένας παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη θετικών 

συναισθημάτων και θετικής αλληλεπίδρασης των παιδιών, εκπληρώνοντας παράλληλα και τη 

διαδικασία μάθησης, είναι το παιχνίδι. Τα παιδιά παίζοντας αποκτούν δεξιότητες που θα τους 

βοηθήσουν στη γνωστική ανάπτυξη, στην καλλιέργεια νοητικής ευελιξίας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, βιώνοντας συναισθήματα χαράς και 

ευχαρίστησης. 

 

 

4.1.  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 Το παιδί μέσα από το παιχνίδι μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά, να βιώσει 

συναισθήματα  και να χρησιμοποιήσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του, ώστε να 

οδηγηθεί στη γνωστική ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίησή του. Το παιχνίδι αποτελεί 

σημαντικό μέσο για τη διαχείριση και την έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών, 

δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη διαφορετική αντιμετώπιση καταστάσεων  που πολλές 

φορές δημιουργούν στα παιδιά άγχος και δυσφορία. Έτσι το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως μια τεχνική εκπαίδευσης για την αναγνώριση, την κατανόηση και την έκφραση 

συναισθημάτων, καθώς και τη διαχείριση πολλές φορές αρνητικών καταστάσεων και 

συναισθημάτων που μπορεί να βιώσουν τα παιδιά σε συνδιαλλαγές τους με τους συμμαθητές 

τους. 

 Τα παιδιά μπορούν να εκδραματίσουν δύσκολες καταστάσεις μέσα από τα παιχνίδια 

ρόλων που δίνουν τη δυνατότητα απελευθέρωσης και εκτόνωσης μέρους του συναισθηματικού 

τους φορτίου και την ευκαιρία διορθωτικών κινήσεων. Επίσης τα παιχνίδια ρόλων και τα 
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δρώμενά τους προετοιμάζουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αργότερα πραγματικές προκλητικές 

συνθήκες και να ασκηθούν σε νεοαποκτημένες δεξιότητες που ήδη έχουν μάθει και στις οποίες 

έχουν εξασκηθεί (Κουδιγκέλη,2011). Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, πέρα από τη γνώση, τα  

παιχνίδια ρόλων δίνουν έμφαση στην αξία των συναισθημάτων και στην έκφραση της 

δημιουργικότητας (Dallmann - Jones, 1994). 

 Η βίωση των θετικών συναισθημάτων κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του παιχνιδιού 

μπορεί να αποτελέσει μέσο πρόληψης επιθετικής συμπεριφοράς και γενικότερα άλλων 

προβλημάτων. Μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή  με τα συναισθήματά τους, ώστε 

να μπορούν να τα χειριστούν και να επαναπροσδιορίσουν γεγονότα και καταστάσεις  που 

περικλείουν συγκινησιακές αντιδράσεις, να μειώσουν το άγχος τους και την επιθετική τους 

συμπεριφορά που προκύπτει ως επακόλουθο. Παίζοντας τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν 

βαθύτερα τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους και να κατανοήσουν καλύτερα την οπτική και τις 

ανάγκες των άλλων. Ακόμη το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης και 

εντοπισμού δυσκολιών των παιδιών, καθώς και για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 

προβλημάτων τους (Κουδιγκέλη, 2004). 

 Η βίωση των θετικών συναισθημάτων, όπως υποστηρίζουν οι  Qatley και Jenkins (2004), 

οδηγεί το άτομο να δει τον κόσμο από διαφορετική οπτική γωνία και να απελευθερώσει κάποιες 

δυνατότητές του που θα το βοηθήσουν να αντιδράσει  με καινούριους τρόπους. 

 Το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, που θα τον 

βοηθήσει να αξιολογήσει τις κινητικές, γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

του παιδιού, τα κίνητρα και  τα ενδιαφέροντά του, τους τρόπους αντιμετώπισης πιεστικών 

καταστάσεων και την αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών. Το παιχνίδι, γενικότερα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για: α) να  ενισχύσει  γνωστικές λειτουργίες, ακόμη  και ως εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εντός του σχολικού πλαισίου, β) να συντελέσει στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, γ) να τροποποιήσει συναισθηματικές πλευρές της ανάπτυξης, δ) να βελτιώσει τις 

σχέσεις γονέων-παιδιών, ε) να ενισχύσει την ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και  στ) 

να οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων που σχετίζονται με τις διαφυλικές σχέσεις, την επιθετικότητα 

και τη συνεργασία (Ross, 1997).
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 Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1990, 1999), οι έρευνες που έγιναν σχετικά με το 

παιχνίδι και το παίξιμο ρόλων αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες-παίκτες παίζοντας, μπορούν να 

φτάσουν σε μια κατάσταση ροής (flow), η οποία συνοψίζεται ως μία κατάσταση στην οποία 

εμπλέκονται με ευχαρίστηση έτσι ώστε τίποτα άλλο να μη φαίνεται να είναι τόσο «σημαντικό» 

για αυτούς. Κατά τον Goleman (1995), η επιδίωξη της ροής μέσω μάθησης είναι ίσως μία αρκετά 

αποτελεσματική μέθοδος για να τεθεί το συναισθήματα στις υπηρεσίες της εκπαίδευσης. 

 Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί που παίζει, να μπορεί να ρυθμίζει τα συναισθήματά 

του, έτσι ώστε να εστιάζει την προσοχή του στο στόχο του, να μπορεί να συγκεντρώνεται και να 

μαθαίνει να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει από το περιβάλλον του. Με τη βίωση 

θετικών συναισθημάτων σχετίζονται ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 

όπως είναι η δημιουργικότητα, η αισιοδοξία, η ελπίδα και η ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου 

(Roberts, Brown, Johnson, Reinke,2002). 

 Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για την αντιμετώπιση 

διαφόρων δυσκολιών, όπως το θυμό, τη θλίψη, το άγχος, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ενεργεί ως 

καταλύτης στην ανακάλυψη του εαυτού, στην αναγνώριση της συλλογικής εργασίας, στην 

μετέπειτα κοινωνικοποίηση του ατόμου, στην καλλιέργεια της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας (Κουδιγκέλη, 2004). 

 Μέσα από το παιχνίδι λοιπόν τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να 

κατακτήσουν τη γνώση με δραστηριότητες που θα είναι ευχάριστες και δημιουργικές, να 

αναπτύξουν δεξιότητες κινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές και να βιώσουν συναισθήματα 

χαράς ευχαρίστησης, αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης, που θα τα απογειώσουν και θα τα δώσουν την 

ώθηση για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Η βίωση θετικών συναισθημάτων λειτουργεί ως κινητήριος 

μοχλός για την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών, γεγονός που θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η 

συναισθηματική ολοκλήρωση του ατόμου επιτυγχάνεται όταν το άτομο μαθαίνει από νωρίς να 

κατανοεί τα συναισθήματά του, να τα διαχειρίζεται και να τα εκφράζει ώστε να οδηγείται σε 

εσωτερική ισορροπία και αρμονική συνύπαρξη και αλληλουχία με το περιβάλλον του. Τα θετικά 

συναισθήματα σε συνδυασμό με το παιχνίδι, μέσα από το οποίο απορρέουν συνήθως κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής τους, θα πρέπει να αποτελούν το ζητούμενο της διαμόρφωσης των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών πλαισίων. 

 

 



64 
 

V. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 

κυρίως στα παιδιά της Πρώτης σχολικής ηλικίας, υποστηρίζεται και τεκμηριώνεται σε θεωρητικό 

επίπεδο από πολλούς επιστήμονες. Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για τα παιδιά της 

Προσχολικής εκπαίδευσης που συνδέουν την κίνηση, όπως μέσω του χορού, με τη 

δημιουργικότητα. Λίγες όμως είναι οι έρευνες που αφορούν τον μαθητικό πληθυσμό της Πρώτης 

σχολικής ηλικίας, σχετικά με τη δημιουργικότητα. 

          Ο Sheikh (1988), σε μελέτη που διεξήγαγε σε σχολείο αρρένων μαθητών, ηλικίας 12-14 

ετών, (of 2nd grade guidance school), στην  πόλη Shahriar, στο Ιράν, μελέτησε τη σχέση μεταξύ 

της δημιουργικότητας και των κινητικών δραστηριοτήτων. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι υπάρχει θετική σημαντική σχέση ανάμεσα σε ικανότητες 

αντιληπτικοκινητικές και τη δημιουργικότητα σε μαθητές σχολείου της πόλης Shahriar. 

 Σύμφωνα με τον Green (1990), τα προγράμματα της φυσικής εκπαίδευσης, τα οποία 

δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των αντιληπτικοκινητικών ικανοτήτων των παιδιών, οδηγούν στην 

αύξηση της νοητικής δραστηριότητάς τους. 

 Έρευνα των Durisek και Duricekova (1986), που έγινε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5 

ετών) στην Τσεχοσλοβακία, μελέτησε την επίδραση ενός ειδικού Προγράμματος Φυσικής 

Αγωγής  στην ανάπτυξη της κινητικής δημιουργικότητας των παιδιών. Με τη μελέτη αυτή 

επιβεβαιώθηκε η σημαντική αύξηση της κινητικής δημιουργικότητας των παιδιών που 

συμμετείχαν στην διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με τον Cleland (1994), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Zachopoulou et al. 

(2006) τα παιδιά έχουν την έμφυτη ικανότητα, όχι μόνο να μαθαίνουν βασικές κινητικές 

δεξιότητες, αλλά και να ελέγχουν τις κινήσεις τους, ώστε  να μπορούν να  εκφράζονται 

δημιουργικά μέσα από τις επιδόσεις των διαφόρων θεμελιωδών προτύπων κίνησης. 

 Όπως επίσης αναφέρεται στο ίδιο άρθρο των Zachopoulou et al. (2006), σύμφωνα με το 

Jones (1972), τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω της δημιουργικής κίνησης, να ενεργούν, να 

επικοινωνούν και να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, χρησιμοποιώντας το 

σώμα τους. Μέσω αυτής της εκφραστικότητας του σώματος, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν 

μέσα από την κίνηση εμπειρίες, που δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν μέσα από την ομιλία, με 

τις λέξεις. 

 Η μελέτη των Zachopoulou et αl. (2006), που έγινε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, είχε 

σκοπό να μελετήσει την επίδραση ενός ειδικού προγράμματος σωματικής εκπαίδευσης στην 
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προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών. Η μελέτη αυτή βασίστηκε στο σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή είκοσι μαθημάτων Φυσικής Αγωγής με σκοπό να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη 

τους μέσα από την εξερεύνηση της κίνησης, με τη χρήση των στοιχείων κίνησης και των 

κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ανάγκη, ειδικά 

κατά τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, για τη χρήση της κίνησης στην κατανόηση και προώθηση 

της δημιουργικότητας, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών, μέσω αναλυτικών 

προγραμμάτων. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να σχεδιαστούν προγράμματα κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να προωθηθεί και να βελτιωθεί η εφαρμογή των δημιουργικών 

προγραμμάτων. 

 Έρευνα που έγινε από τους Λυκεσά, Θωμαϊδου, Τσομπανάκη, Παπαδοπούλου,  

Τσαπακίδου (2003), σε παιδιά προσχολικής ηλικίας,  έδειξε ότι η συμμετοχή των παιδιών σε 

οργανωμένες κινητικές δραστηριότητες, είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν τα παιδιά να δώσουν 

περισσότερες κινητικές απαντήσεις και παράλληλα να εμφανίσουν υψηλότερη μέση τιμή ως προς 

τους παράγοντες της δημιουργικότητας, δηλαδή την κινητική ευελιξία, την κινητική ευχέρεια και 

την κινητική πρωτοτυπία.  

 Την τελευταία δεκαετία αξιόλογες προσπάθειες έγιναν, ώστε να συνδεθούν τα διάφορα 

σχολικά μαθήματα και προγράμματα με την προαγωγή της δημιουργικότητας, όπως στο  μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής, της Λογοτεχνίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της 

Μουσικής (Κωνσταντινίδου, Μιχαλοπούλου, Αγγελούση, Κουρτέση, 2011). 

 

 Έχουν γίνει ακόμη σχετικές μελέτες για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης, από τους 

Χαραλαμπόπουλο (1981),  Ξανθάκου (1998) και  Βιτούλη (2005), οι οποίες αναφέρονται στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων  σε μαθητές Ε' και ΣΤ' δημοτικού, ηλικίας 

μεταξύ δέκα και δεκατριών ετών.  

 Έρευνα της Μπουρνέλλη (1998), που έγινε σε μαθητές της Γ' τάξης του Δημοτικού, για να 

μελετηθεί η επίδραση ενός ειδικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην κινητική 

δημιουργικότητα των παιδιών δημοτικού σχολείου, έδειξε ότι υπήρξε θετική η επίδραση του 

προγράμματος στην έκφραση της κινητικής δημιουργικότητας των παιδιών. 

 Σε έρευνα που έγινε από τους Σπανάκη, Σκορδίλη, Βενετσάνου (2010), σε παιδιά πρώτης 

σχολικής ηλικίας, για να μελετηθεί η επίδραση ενός συγκεκριμένου παρεμβατικού προγράμματος 

Ψυχοκινητικής Αγωγής στην κινητική απόδοση των παιδιών, βρέθηκε θετική η επίδραση του 

προγράμματος, τόσο στο σύνολο των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας που μελετήθηκε, όσο 

και σε μαθητές με χαμηλή κινητική απόδοση στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έπαιξε 



66 
 

ρόλο η ομαδική και παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων, η επικοινωνία μεταξύ ομάδας και 

ερευνητών, καθώς και η παρότρυνση και εμψύχωση των συμμετοχόντων. Ενισχύονταν ακόμη η 

προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, η αυτενέργεια και η καλλιέργεια εκτίμησης των ικανοτήτων 

των παιδιών. Από την έρευνα αυτή εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ψυχοκινητική εκπαίδευση θα 

πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως κατά τις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου, εφόσον διαπιστώθηκε ότι επιδρά θετικά στη βελτίωση των κινητικών 

δεξιοτήτων των παιδιών. 

 Με τα συμπεράσματα αυτά συμφωνεί και η παρούσα μελέτη που έγινε από την 

ερευνήτρια, η οποία έχει να προσθέσει ότι η ψυχοκινητική εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων - 

παιχνιδιών κατάλληλα δομημένα, επιδρά αποτελεσματικά στα συναισθήματα και παράλληλα στην 

αύξηση και προαγωγή της δημιουργικότητας των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. 

 Σύμφωνα με δεδομένα σχετικών ερευνών, η βίωση θετικών συναισθημάτων σχετίζεται με 

την αύξηση της δημιουργικότητας (Isen, Daubman, Nowicki, 1987; Isen, 2002). 

 Τα συναισθήματα συνδέονται άμεσα με τη δημιουργικότητα. Οι Averill και Thomas- 

Knowles (1991), υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα είναι αυξημένη όταν οι άνθρωποι 

βρίσκονται σε καλή διάθεση. Ακόμη οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί βιώνοντας  

συναισθήματα τα οποία έχουν ορισμένες οικουμενικές πλευρές, ποικίλλουν από πολιτισμό σε 

πολιτισμό και συνεπώς αφήνουν μεγάλο πεδίο για τη δημιουργικότητα. 

 Μελέτες που να αναφέρονται στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από το παιχνίδι 

και την ενίσχυσή της, μέσω των συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά της πρώτης σχολικής 

ηλικίας  μέσα από τα παιχνίδια, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, δεν έχουν καταγραφεί. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε κίνητρο για τη διεξαγωγή της 

παρούσας μελέτης.  
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VI. ΕΡΕΥΝΑ 

6.1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Σκοπός της παρούσας πειραματικής έρευνας είναι να εξεταστεί η επίδραση του παιχνιδιού, 

με τη μορφή Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής (ανεξάρτητη μεταβλητή), στα συναισθήματα 

των παιδιών, κυρίως στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων τους και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας (εξαρτημένες μεταβλητές).  

 Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορεί να επιδράσει ένα πρόγραμμα  

παρεμβάσεων με παιχνίδια, βασισμένο στην Ψυχοκινητική Αγωγή, παιδιών πρώτης σχολικής 

ηλικίας: 

 στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών αυτών, μέσα από τα παιχνίδια, 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής αγωγής  για τα παιδιά των πρώτων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου, 

 στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων (παιχνιδιών) και μετά, 

 στην ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω των θετικών συναισθημάτων. 

 

 

6.2.  ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 

Ψυχοκινητικής Αγωγής μέσω των παιχνιδιών, που στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας και τη βίωση θετικών συναισθημάτων. 

 Κάθε παιδί γεννιέται με ένα δημιουργικό δυναμικό, το οποίο με κατάλληλες προϋποθέσεις 

μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Οι ηλικίες μεταξύ τριών και πέντε ετών θεωρούνται ότι 

είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, οπότε είναι σημαντικό να δίνονται 

ευκαιρίες στα παιδιά, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στηρίζονται στο παιχνίδι, να 

αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν εκείνα τα γνωρίσματα της προσωπικότητας των παιδιών που 

προωθούν τη δημιουργικότητα, ακόμη και στις ηλικίες των πρώτων σχολικών χρόνων (Fauth, 

1990; Schirrmacher, 1993). 

 Η κίνηση είναι για τα παιδιά το κυρίαρχο μέσο μάθησης, δράσης, έκφρασης και  

επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της συνολικής τους ανάπτυξης. Συνεπώς 

ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην εξερεύνηση της κίνησης, την ανακάλυψη, την αυτοέκφραση 
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και την επίλυση προβλημάτων μπορεί να επιδράσει στην αύξηση της δημιουργικής ικανότητας 

και σκέψης των παιδιών (Gruber, 1986).  

 Οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των 

εννοιών παιχνίδι, δημιουργικότητα και συναισθήματα, για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει, σχετικά με την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας, δε φαίνεται να έχει μελετηθεί το ζήτημα της σχέσης του 

παιχνιδιού ως μέσο Ψυχοκινητικής Αγωγής με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τη βίωση 

συναισθημάτων μέσα από το παιχνίδι, τα οποία ενισχύουν τη δημιουργικότητα σε παιδιά πρώτης 

σχολικής ηλικίας, γεγονός που έθεσε το κίνητρο για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης. 

 

6.3.  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Στην παρούσα μελέτη διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 

1) Τα παιχνίδια επιδρούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών της πρώτης σχολικής 

ηλικίας ως προς τους παράγοντες της Ευχέρειας, της Πρωτοτυπίας και της Φαντασίας. 

2) Η επίδραση του παιχνιδιού συντελεί στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων και στη μείωση 

των αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, αλλά και 

μετέπειτα. 

3) Η αύξηση των τιμών των παραμέτρων της δημιουργικότητας σχετίζεται με τα αυξημένα θετικά 

συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά μέσω των παιχνιδιών. 

 

6.4.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα διερευνηθούν οι παρακάτω υποθέσεις: 

1η ερευνητική υπόθεση: Οι μαθητές που θα δεχτούν την πειραματική παρέμβαση μέσω 

προγράμματος παιχνιδιών (Πειραματική Ομάδα), θα παρουσιάσουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας (ως προς την Ευχέρεια, την Πρωτοτυπία και τη 

Φαντασία) καθώς και στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων και στη μείωση των αρνητικών 

συναισθημάτων, μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

2η ερευνητική υπόθεση: Η αύξηση της δημιουργικότητας ως προς τους παράγοντες ευχέρεια, 

πρωτοτυπία, φαντασία, σχετίζεται με την αύξηση των θετικών συναισθημάτων και τη μείωση των 

αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά των δέκα 

εβδομαδιαίων Παρεμβάσεων - Παιχνιδιών. 
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6.5.  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Στην παρούσα έρευνα αξιολογήθηκαν παιδιά της Β' τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου, 

αστικής περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ηλικίας επτά με οκτώ ετών. Συνεπώς τα 

συμπεράσματα δεν θα μπορούν να γενικευτούν για παιδιά που ζουν σε επαρχιακές πόλεις, ούτε 

για παιδιά άλλων ηλικιακών ομάδων. Στην έρευνα συμμετείχαν όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στη 

Β' τάξη του Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2014-2015, μετά από ενυπόγραφη δήλωση των 

γονέων τους. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Πειραματική και την Ελέγχου, τα οποία 

βρέθηκε ότι αποτελούν ισοδύναμες ομάδες, αναφορικά όμως με τη δημιουργικότητα και τον 

αριθμό του δείγματος, δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι εκπληρώνεται η προϋπόθεση της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου. Οι παρεμβάσεις-παιχνίδια  

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, που εφαρμόζεται στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα της Β' τάξης. Στα πλαίσια της έρευνας δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί η επίδραση 

εξωτερικών ερεθισμάτων ως προς το πλήθος και το εύρος τους, σχετικά με το παιχνίδι και τη 

δημιουργικότητα. Η εξοικείωση των παιδιών με τα εργαλεία μέτρησης είναι δυνατόν να τα 

οδηγήσει σε καλύτερες επιδόσεις κατά την επαναμέτρηση. Σύμφωνα με το Βάμβουκα (1993), ο 

παράγοντας αυτός αποτελεί μια πηγή λάθους στις μετρήσεις που αναφέρονται στα εργαλεία 

μέτρησης. 

 

6.6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα εκείνη των παιδιών, η οποία κατευθύνεται από 

εσωτερικά κίνητρα παρέχοντας ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Αποτελεί ελεύθερη επιλογή των 

παιδιών, εμπλέκει ενεργά τους παίκτες, και είναι αυτοκατευθυνόμενη, με νόημα για τα ίδια τα 

παιδιά Meckley (2002). 

 Η έννοια του παιχνιδιού στηρίχτηκε στην γνωστική-αναπτυξιακή θεωρία του Vygotsky 

(1967), κατά τον οποίο το παιχνίδι αποτελεί για το παιδί το μέσο για να προβάλλει τον εαυτό του 

στις δραστηριότητες των ενηλίκων, τους μελλοντικούς ρόλους και τις αξίες, όπως αυτό τις 

αντιλαμβάνεται από τις δραστηριότητες και τις σχέσεις των ενηλίκων, μέσα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο στο οποίο ζει. Για τον Vygotsky το παιχνίδι προηγείται της ανάπτυξης, γιατί το παιδί 

παίζοντας αποκτά δεξιότητες, κίνητρα και στάσεις, απαραίτητα για την κοινωνική του 

προσαρμογή και συμμετοχή. Το παιχνίδι θεωρείται ως η κυρίαρχη δραστηριότητα που καθορίζει 

την ανάπτυξη του παιδιού καθώς το ίδιο το παιδί εξελίσσεται μέσα από το παιχνίδι. Βασικό 
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στοιχείο του παιχνιδιού είναι το στοιχείο της ευθυμίας που χαρακτηρίζει την ουσία του, 

προκαλώντας ευχαρίστηση στο παιδί και χωρίς αυτή δε νοείται παιχνίδι. Το παιδί θέλει να 

γνωρίσει και να χαρεί τη ζωή μέσα από το παιχνίδι, δημιουργώντας  μια φανταστική κατάσταση η 

οποία εμπεριέχει κανόνες συμπεριφοράς και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι εκτός από φυσική προδιάθεση αναγνωρίζεται και ως εργασία των παιδιών που τους 

παρέχει ευκαιρίες για εξάσκηση, αναπαράσταση και εξωτερίκευση της γλώσσας και άλλων 

αναπαραστατικών λειτουργιών που αποτελούν μέρος της βιολογικής και πολιτιστικής τους 

κληρονομιάς.  

 Το παιχνίδι συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα, η οποία ως συναρπαστική 

διαδικασία, προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, διότι εμπεριέχει την εξερεύνηση, τον 

πειραματισμό, την πρωτοτυπία, την περιέργεια και τη μοναδικότητα της εμπειρίας. 

 Έτσι ως δημιουργικότητα στην παρούσα έρευνα ορίζεται η ενέργεια εκείνη που 

κινητοποιεί ολόκληρο το άτομο. Είναι μια προδιάθεση η οποία ενυπάρχει στο άτομο από τη 

γέννησή του, προκύπτει κατευθείαν από την προσωπικότητά του και εκδηλώνεται μέσω της 

περιέργειας και της φαντασίας. Βασικότερη δηλαδή αιτία της δημιουργικότητας είναι η ίδια η 

τάση του ατόμου να δραστηριοποιείται, ώστε να διαμορφώσει τον εαυτό του μέσα από τις  

πράξεις και να γίνει αυτό που ιδιοσυγκρασιακά είναι Maslow (1962). 

 Κατά τη διεξαγωγή των παιχνιδιών τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα, κατακτούν τη γνώση 

μέσα από δραστηριότητες που είναι ευχάριστες και δημιουργικές και αναπτύξουν δεξιότητες 

κινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές. Η βίωση θετικών συναισθημάτων λειτουργεί ως 

κινητήριος μοχλός για την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. 

 Ως συναίσθημα ορίζεται η πολυσύνθετη αντιδραστική τάση του ατόμου απέναντι σε 

κάποιο ερέθισμα που εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι μια μορφή αντίδρασης 

του οργανισμού στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. Τα συναισθήματα είναι δηλαδή οι ψυχικές 

αντιδράσεις που προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο γεγονός ή μια κατάσταση. Η διάρκειά τους 

είναι σχετικά σύντομη και αφορούν τη συνένωση συνειδητής ή ασυνείδητης νοημοδότησης ενός 

γεγονότος ή αντικειμένου, των συναφών γνωστικών διεργασιών, των αλλαγών στην έκφραση του 

προσώπου ή του υποκειμενικού βιώματος (Fredrickson, 2001). 

 Το παιχνίδι αποτελεί την πλέον κατάλληλη δραστηριότητα για τη καλλιέργεια και 

ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης της ψυχικής 

ευεξίας  και ανθεκτικότητας του παιδιού. 
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VII. ΜEΘΟΔΟΣ 

7.1  ΔΕIΓΜΑ 

 Στην παρούσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το δείγμα αποτελούσαν τα 55 παιδιά (20 

αγόρια και 35 κορίτσια) ηλικίας 7-8 ετών, των τριών τμημάτων της Β' τάξης του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου του Δήμου Θέρμης αστικής περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  

 Ο Μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν επτά ετών και έξι μηνών. Όλα τα παιδιά, εκτός 

από ένα, ήταν ελληνικής εθνικότητας. (Το παιδί αυτό, που ήταν κορίτσι, ήταν αλβανικής 

εθνικότητας). 

 

7.2.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνα είναι: 

 α) Για τη μέτρηση της δημιουργικότητας των παιδιών ηλικίας 7-8 ετών το THINKING 

CREATIVELY IN ACTION AND MOVEMENT (TCAM) By E. Paul Torrance.   

Η δοκιμή ΤCΑΜ (Thinking Creatively in Action and Movement) του Torrance (1981) 

χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Θεωρείται απ’ τα πιο 

δημοφιλή τεστ διεθνώς και με την εφαρμογή του έχει αξιολογηθεί η επίδραση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εστιασμένων στην προαγωγή της δημιουργικότητας (Μπουρνέλλη, 1998; Wang, 

2003; Zachopoulou et al., 2006). Η έκδοση της δοκιμής Greek language Torrance έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες που αφορούν τη δημιουργικότητα σε παιδιά μικρής ηλικίας. 

Σε μελέτη των Zachopoulou et al. (2009), που χρησιμοποιήθηκε αυτή η δοκιμασία σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο εργαλείο είναι έγκυρο 

και αξιόπιστο για τη μέτρηση της δημιουργικότητας.  

Η διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης της εξέτασης TCAM Torrance ακολούθησε τις 

τυποποιημένες οδηγίες δοκιμής (Torrance, 1981). 

 Η δοκιμή περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες. Η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη 

δραστηριότητα του TCAM αξιολογούν την Ευχέρεια και την Πρωτοτυπία των παιδιών, ενώ η 

δεύτερη εξετάζει τη Φαντασία των παιδιών. Όλα τα μέτρα καταγράφονται από τους ερευνητές  

στα φύλλα δραστηριοτήτων της δοκιμασίας TCAM.  

Για την πρώτη δραστηριότητα (Με πόσους τρόπους;) το παιδί καλείται να τρέξει ή να περπατήσει 

σε μια απόσταση περίπου πέντε μέτρων, με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους μπορεί.  

Η δεύτερη δραστηριότητα (Μπορείς να κινηθείς σαν;) περιλαμβάνει έξι καταστάσεις 

προσποίησης. Τέσσερις από τις οποίες το παιδί καλείται να κινηθεί σαν ένα ζώο ή αντικείμενο 
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(δέντρο, λαγός, ψάρι και φίδι), και άλλες δύο όπου το παιδί μπαίνει σε ρόλους που σχετίζονται με 

άλλα θέματα (οδήγηση ενός αυτοκινήτου και σπρώξιμο ενός ελέφαντα από ένα επιθυμητό 

αντικείμενο).  

Η τρίτη δραστηριότητα (Με ποιους άλλους τρόπους;) απαιτεί από το παιδί να δείξει όσους 

περισσότερους τρόπους μπορεί για να τεθεί ένα πλαστικό ή χάρτινο ποτήρι μέσα σ' ένα κάδο.  

Για την τέταρτη δραστηριότητα (Τι άλλο θα μπορούσε να είναι;) το παιδί παίζει βρίσκοντας 

διαφορετικές χρήσεις για το πλαστικό ή χάρτινο ποτήρι. 

Οι διαφορετικές απαντήσεις καταγράφονται στα φύλλα αξιολόγησης δραστηριοτήτων της 

δοκιμασίας TCAM. Η ευχέρεια, υπολογίζεται από το συνολικό άθροισμα των διαφορετικών 

κινητικών απαντήσεων (αριθμός), οι οποίες καταγράφονται. Η Πρωτοτυπία υπολογίζεται µέσω 

της ίδιας καταγραφής και αφορά την ποικιλία των κινητικών απαντήσεων µε βάση τις θεματικές 

αλλαγές (αριθμός). Η βαθμολογία της φαντασίας υπολογίζεται με πενταβάθμια κλίμακα, 

διαβάθμισης από 1 (καμία κίνηση) προς 5 (εξαιρετική απομίμηση). Μετά την τελική 

βαθμολόγηση των απαντήσεων  υπολογίζεται το τελικό σκορ και κατόπιν γίνεται μετατροπή σε 

στάνταρ σκορ σύμφωνα με τους πίνακες που δίνονται επίσης από τον κατασκευαστή του ΤCΜΑ. 

 β) Για τη μέτρηση των Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων, χρησιμοποιήθηκε η 

Κλίμακα Θετικής και Αρνητικής Συναισθηματικής Κατάστασης, Positive and Negative Affect 

Scale (PANAS) by Watson, Clark, and Tellegen (1988 b). 

Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε και σε προηγούμενη διπλωματική του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου Αθήνας, το 2010. Στην Ελλάδα, υπάρχουν διαθέσιμες τρεις μεταφράσεις της 

Κλίμακας Θετικής και αρνητικής Συναισθηματικής Κατάστασης. Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση των Σταφυλά, Δικαίου, Παπαστεφάνου, Μαρμαρά, (2011). 

 Η Κλίμακα αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτηρισμούς συναισθηματικών καταστάσεων,  

δέκα (10) θετικών και δέκα (10) αρνητικών. Οι συμμετέχοντες απαντούν, σύμφωνα με μία 

κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων, στο κατά πόσο ο κάθε χαρακτηρισμός αντιπροσωπεύει το πώς 

αισθάνονται συνήθως. Δηλαδή καλούνταν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο έχουν βιώσει 

ένα συγκεκριμένο συναίσθημα μέσα σε µία προσδιορισμένη χρονική περίοδο, επιλέγοντας 

απαντήσεις που κυμαίνονταν σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, από το 1 = «πολύ λίγο ή καθόλου» 

ως το 5 = «πολύ», (Σταφυλά, Δικαίου, Παπαστεφάνου, Μαρμαράς, 2011). 

Ως θετική Συναισθηματική Κατάσταση ορίζεται η θετική αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον, η ευχάριστη ενασχόληση του με διάφορες  δραστηριότητες, η θετική ενέργεια και ο 

ενθουσιασμός του. 
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Η Αρνητική Συναισθηματική Κατάσταση ορίζεται ως η αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον, η οποία όμως εκδηλώνεται με συναισθήματα όπως άγχος, φόβο και θυμό (Σιδερίδης, 

2011). 

 Οι συγγραφείς αναφέρουν μεγάλη εσωτερική αξιοπιστία σε όλες τις μετρήσεις που έγιναν 

με το δείκτη Cronbach’s (α) να κυμαίνεται από .86 έως .90 για την υποκλίμακα του Θετικού 

Συναισθήματος και .84 έως .87 για την υποκλίμακα του Αρνητικού Συναισθήματος. Όταν η 

Κλίμακα συμπληρώνεται για πρόσφατο χρόνο (τώρα ή σήμερα) εκφράζει περισσότερο διαθέσεις, 

ενώ όταν συμπληρώνεται για τον τελευταίο χρόνο ή γενικά, εκφράζει περισσότερο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Watson, Clark, Tellegen, 1988 b). 

Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι ο συντελεστής Cronbach's για την υποκλίμακα του Θετικού 

Συναισθήματος είναι  .95  και για την υποκλίμακα του Αρνητικού Συναισθήματος είναι  .87 . 

 

 

7.3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Αρχικά τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Πειραματική Ομάδα και την Ομάδα 

Ελέγχου.  Η δημιουργικότητα των παιδιών αξιολογήθηκε ως προς τους παράγοντες ευχέρεια, 

πρωτοτυπία και φαντασία μέσω της δοκιμασίας ΤCΑΜ (Thinking Creatively in Action and 

Movement) του Torrance (1981). Η αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων έγινε 

με την εφαρμογή της Κλίμακας PANAS (Positive and Negative Affect Scale, by Watson, Clark, 

and Tellegen. 1988 b). 

 Έγινε μία αρχική μέτρηση, για τη δημιουργικότητα και τα θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα, σε όλα τα παιδιά και της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου. Τα 

παιδιά της Πειραματικής Ομάδας δέχτηκαν παρέμβαση δέκα εβδομάδων, η οποία περιλάμβανε 

ένα πρόγραμμα παιχνιδιών, βασισμένο στην Ψυχοκινητική Αγωγή και σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

 Η Παρέμβαση έλαβε χώρα δύο φορές την εβδομάδα για 35 - 40 λεπτά, τις ίδιες ημέρες 

κάθε εβδομάδα, κάνοντας προσπάθειες να αποφευχθεί η λήψη των παιδιών από τις αγαπημένες 

τους δραστηριότητες Στο τέλος της κάθε παρέμβασης τα παιδιά συμπλήρωναν την κλίμακα των 

θετικών και αρνητικών συναισθημάτων PANAS. Τα παιδιά της Ομάδας Ελέγχου δε δέχτηκαν 

καμία ανάλογη παρέμβαση. Μετά το τέλος της πειραματικής διαδικασίας έγινε η επαναμέτρηση 

για τη δημιουργικότητα και τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα, όλων των παιδιών και 

ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και ο έλεγχος των υποθέσεων. 
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Οι Παρεμβάσεις έγιναν με Πρόγραμμα παιχνιδιών στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης σε παιδιά 

Πρώτης σχολικής ηλικίας που ακολούθησαν παράλληλα και τυπικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής. 

 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ερευνήτρια. Πριν από τις κύριες μετρήσεις 

διεξήχθησαν πιλοτικές σε πέντε παιδιά, τα οποία δεν συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. Αυτή η 

διαδικασία εφαρμόστηκε για να ενισχύσει τις δεξιότητες της ερευνήτριας. 

 Για τη σωστή λήψη των δεδομένων τηρήθηκαν αυστηρά όλες οι οδηγίες, σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο του κάθε κατασκευαστή.  

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της δημιουργικότητας, ο κάθε μαθητής/μαθήτρια 

συμμετείχε ξεχωριστά στη διαδικασία μέτρησης, (δοκιμασία ΤCΑΜ) και είχε το δικό του φύλλο 

αξιολόγησης. Όλες οι διαφορετικές απαντήσεις του κάθε παιδιού καταγράφονταν από την 

ερευνήτρια λεπτομερώς και παράλληλα βιντεοσκοπούνταν για περαιτέρω ανάλυση . Η χρήση της 

βιντεοταινίας σε συνδυασμό με την ζωντανή παρατήρηση, βοήθησε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια 

της καταγραφής και αξιολόγησης των κινητικών απαντήσεων των παιδιών. 

Πριν από τη διαδικασία δόθηκααν στον κάθε συμμετέχοντα οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες και ο 

συνολικός χρόνος όλων των δραστηριοτήτων ήταν δεκαπέντε με είκοσι λεπτά.  Για την ακριβή 

μέτρηση του χρόνου χρησιμοποιήθηκε χρονόμετρο. 

 Αρχικά οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με την πρώτη δραστηριότητα "μετακίνηση με 

διαφορετικούς τρόπους". Ακολούθησε η δεύτερη δραστηριότητα προσποίησης και ανάληψης  

ρόλου.  Στην τρίτη δραστηριότητα έπρεπε να ρίξουν ένα πλαστικό ποτήρι μέσα σ' ένα κάδο με 

όσους περισσότερους και διαφορετικούς τρόπους μπορούσαν και ολοκλήρωναν με την τέταρτη 

δραστηριότητα όπου έπρεπε να φανταστούν διαφορετικές χρήσεις για ένα  πλαστικό ποτήρι. 

 Αφού έγινε καταγραφή των δραστηριοτήτων στα ατομικά φύλλα, ακολούθησε 

υπολογισμός του τελικού σκορ για κάθε παράγοντα (ευχέρεια, πρωτοτυπία και φαντασία), 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο της δοκιμασίας ΤCΑΜ (Thinking Creatively in Action and Movement) 

του Torrance (1981) και μετατροπή του τελικού σκορ σε στάνταρ σκορ σύμφωνα με τους πίνακες 

του κατασκευαστή. 

 

7.4.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ  

 Το παιχνίδι των παιδιών, όπως και άλλες δραστηριότητές τους, αν το παρατηρήσει κανείς, 

σίγουρα θα διακρίνει τα στοιχεία δημιουργικότητας και φαντασίας που περικλείει. Είναι για τα 

παιδιά το πρωταρχικό µέσο µε το οποίο μαθαίνουν το σώμα τους, εξερευνούν τις δυνατότητες 
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κίνησης που διαθέτουν και αναπτύσσουν έτσι µια μεγάλη γκάμα αδρών και λεπτών κινητικών 

δεξιοτήτων. Μέσω της αυτενέργειας και της ανακάλυψης με τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές 

δραστηριότητες, ασκούν και τονώνουν τη φαντασία τους βιώνοντας τον κόσμο του παιχνιδιού 

µέσω της κίνησης. Έτσι τα παιδιά που παίζουν: α) Αξιοποιούν έτσι  τη φαντασία, την περιέργεια 

και την διάθεσή τους για πειραματισμό. β) Αξιοποιούν το εύρος των κινητικών γνώσεων και 

δυνατοτήτων τους, όπως  και την ικανότητά τους να κάνουν νοερή εξάσκηση. γ) Αναπτύσσουν 

παράλληλα την κριτική και την απολκίνουσα σκέψη τους. Απαλλαγμένα από κινησιολογικές 

δεσμεύσεις καθώς παίζουν, μπορούν να κινούνται στο χώρο ελεύθερα και να χρησιμοποιούν το 

σώμα τους για να εκφράσουν πλήθος συναισθημάτων και ιδεών. Με τη συμμετοχή τους τα παιδιά 

σε τέτοιου είδους ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες, εξασκούν και αναπτύσσουν ικανότητες 

όπως της προσοχής, της μνήμης, της παρατηρητικότητας, της άμεσης λήψης αποφάσεων, της 

αυτοσυγκέντρωσης, καθώς και τις κινητικές και αντιληπτικές δεξιότητές τους. Ενεργοποιούν  και 

αναπτύσσουν τη φαντασία τους δημιουργώντας δικά τους εκφραστικά σύμβολα µη λεκτικής 

επικοινωνίας, επιδιώκουν την πρωτοτυπία και την αυτενέργεια, βιώνουν και εκφράζουν σκέψεις, 

συναισθήματα, επιθυμίες και εμπειρίες. Έτσι μέσω όλων αυτών των διεργασιών που συντελούνται 

ενώ τα παιδιά παίζουν, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν μια θετική εικόνα του 

εαυτού τους (Likesas και Zachopoulou, 2006). 

 Μέσα από το παιχνίδι το παιδί συνειδητοποιεί έννοιες και καταστάσεις της καθημερινής 

ζωής, βιώνοντας έντονα συναισθήματα. Αυτό έχει ως με αποτέλεσμα να βλέπει το ρόλο που το 

ίδιο μπορεί να παίξει στη μετέπειτα ζωή του, γεγονός που του δίνει χαρά και ικανοποίηση τόσο 

για τον εαυτό το όσο και για τους άλλους, μέσω της δικής του συμμετοχής. 

 Η βιωματική και παράλληλα δημιουργική διαδικασία του παιχνιδιού, προσφέρει τη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα μοντέλο διδασκαλίας που μέσα από την παρατήρηση, την 

εξερεύνηση και τον πειραματισμό, οδηγεί το παιδί σε µια  ενεργητική προσέγγιση της μάθησης. Η 

ατομική συμπεριφορά, η προσωπικότητα, η αντιληπτική ικανότητα και η προσαρμοστικότητα του 

κάθε παιδιού ποικίλει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Είναι απαραίτητο ωστόσο, το κάθε παιδί 

να βιώνει και να απολαμβάνει την αποδοχή της ατομικής του προσπάθειας και δράσης μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον. 

 Ο εμψυχωτής οφείλει να παρακινεί τα παιδιά να συμμετέχουν και να σκέφτονται, πριν 

εμπλακούν στη δραστηριότητα. Είναι σκόπιμο τα παιχνίδια να περιέχουν δημιουργικές 

δραστηριότητες ανοικτής έκβασης και τα παιδιά να επιλέγουν και να παρουσιάζουν το δικό τους 

ατομικό αποτέλεσμα. Η συνεχής παρότρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών τους, οδηγεί σε 

συνεχή ανάπτυξη των θετικών συναισθημάτων (Λυκεσάς, 2002). 
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 Το παιχνίδι αποτελεί το μέσο της δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης των στοιχείων 

του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή 

ανάπτυξη του, αφού για πολλές γενιές ήταν το προϊόν του δρόμου, της γειτονιάς, της πλατείας. Ο 

αυθορμητισμός, το κέφι και τα απλά υλικά όπως πετραδάκια, ξύλα, λάσπη, κι ότι άλλο 

μπορούσαν να βρουν παραπεταμένο, ήταν αρκετό για να φανταστούν και να παίξουν. Έτσι 

δημιουργούσαν, ανέπτυσσαν τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους,  μάθαιναν να υπακούουν 

στους κανόνες του παιχνιδιού, να συνεργάζονται, να κερδίζουν, να χάνουν, να εκφράζονται και να 

διασκεδάζουν. 

 Στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων, μπορούν να δοθούν οι 

δυνατότητες στα παιδιά να συμμετέχουν σε παιχνίδια και ακόμη να δημιουργήσουν και από μόνα 

τους παιχνίδια, τα οποία θα λειτουργήσουν ως προωθητικό μέσο και κινητήριος μοχλό για τη 

μάθηση, τη δημιουργικότητα τη φαντασία και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους. 

 Σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Φυσικής Αγωγής για την  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τις μικρές τάξεις τα παιχνίδια έχουν σκοπό: 1) Τη συμμετοχή όλων 

των παιδιών χωρίς τον αποκλεισμό κανενός. 2) Την ανάπτυξη ποικίλων κινητικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 3) Τη μεγιστοποίηση του χρόνου κινητικής δραστηριοποίησης του κάθε μαθητή. 4) 

Την ικανοποίηση και ανάπτυξη του επιπέδου δεξιοτήτων των μαθητών. 5) Τη διαφοροποίηση της 

εργασίας και την πρόκληση του ενδιαφέροντος. 6) Την πρόκληση της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας. 7) Την πρόκληση της λύσης προβλήματος και της ευελιξίας. 8) Την θετική 

εμπειρία, απόλαυση και διασκέδαση. 9) Την ικανοποίηση των διδακτικών στόχων του ημερήσιου 

μαθήματος. 

Τα παιχνίδια μπορούν να τροποποιούνται ή να διαφοροποιούνται με βάση: α) Τον αριθμό των 

παιδιών που συμμετέχουν. β) Τον εξοπλισμό, δηλαδή τα κατάλληλα υλικά και μέσα για την 

ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών. γ) Την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων σύμφωνα με 

το στόχο του μαθήματος (αλλαγή, πρόσθεση ή αφαίρεση κινητικών δεξιοτήτων). δ) Τους κανόνες 

και τη διάρκεια του παιχνιδιού (τροποποίηση κανόνων και αλλαγή της διάρκειας του παιχνιδιού). 

ε) Τη διαφοροποίηση των ομάδων (αλλαγή στη σύνθεση και στον αριθμό).  

Τα παιχνίδια τροποποιούνται με σκοπό να προκαλέσουν τη μέγιστη ενεργητική συμμετοχή όλων 

των παιδιών, τη δημιουργικότητα, τη λύση προβλήματος, την ικανοποίηση και την ευχαρίστησή 

τους. Βασικές επιλογές για ένα παιχνίδι είναι: α) Να το διατηρήσεις όπως είναι, β) Να το 

απορρίψεις,  γ) Να το αλλάξεις. 
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7.5.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 Για την οργάνωση και τη δημιουργία της Πειραματικής Παρέμβασης έχουν ληφθεί υπόψη 

τα εξής:  

Οι φάσεις της παρέμβασης που περιλαμβάνουν: Α) Τον καθορισμό των διδακτικών στόχων.  

Β) Την επιλογή του περιεχομένου-θεμάτων που θα υλοποιήσουν τους στόχους. Γ) Την 

επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας.   

Α.  ΣΤΟΧΟΙ 

  Ο καθορισμός των  διδακτικών στόχων στηρίζεται στην ταξινομία των διδακτικών στόχων 

της ψυχοκινητικής της Harrow (1997). Οι λόγοι υιοθέτησης των διδακτικών στόχων σύμφωνα με 

την ταξινομία του ψυχοκινητικού τομέα της Harrow για το Πρόγραμμα της παρέμβασης  είναι οι 

εξής:  1. Η δημιουργική κίνηση των παιδιών κατέχει σημαντική και συγκεκριμένη θέση. 2. Οι 

προαπαιτούμενοι και συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη της δημιουργικής κίνησης μπορούν 

να καλλιεργηθούν στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και είναι οι παρακάτω:   

α) Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων. β) Ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων. γ) 

Ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων. δ) Ανάπτυξη της µη λεκτικής επικοινωνίας   

Η βελτίωση των ικανοτήτων αυτών για τα παιδιά, θεωρείται από την Harrow ως προαπαιτούμενο 

για την ανάπτυξη των δημιουργικών κινητικών τους ικανοτήτων.  

Με βάση τους παραπάνω στόχους, οριοθετήθηκε µια σειρά δραστηριοτήτων βάσει των οποίων 

δομείται σταδιακά η ανάπτυξη όλων των θετικών προϋποθέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην 

έκφραση των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών µε κίνηση. 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 Η επιλογή των θεμάτων της παρέμβασης έγινε σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΑΠΣ) της Φυσικής Αγωγής για την Α' και Β' τάξη του Δημοτικού. 

Α) Συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς το χώρο με: 

α) Δυνατότητες θέσης και μετακίνησης του σώματος στο χώρο. β) Σωματικά σχήματα. γ) 

Συνδυασμός θέσης και σχήματος. δ) Αίσθηση του χώρου ως προς τις έννοιες μακριά-κοντά σε 

σχέση με το σωματικό σχήμα. ε) Συνδυασμός των παραπάνω θεμάτων. 

Β) Συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς το χρόνο με: 

α) Απλή ή γρήγορη κίνηση του σώματος. β) Κινητική αντίδραση σε ήχους. γ) Κινητικός 

αυτοσχεδιασμός με ήχους, ρυθμό  και λόγο. δ) Κινητική δημιουργική έκφραση ως προς το χώρο 

και το χρόνο. 
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Γ) Συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς τη δυναμική με: 

α) Απαλή και συνεχόμενη κίνηση του σώματος ή δυνατή και συγκεκομμένη. β) Συνειδητοποίηση 

των κινητικών ικανοτήτων της σπονδυλικής στήλης και ο ρόλος τους στη δυναμική του σώματος. 

γ) Συνειδητοποίηση του ρόλου του κέντρου βάρους του σώματος στην ισορροπία. δ) Κινητικός 

αυτοσχεδιασμός με μετακινήσεις, σχήματα και ισορροπία. ε) Κινητικός αυτοσχεδιασμός ελεύθερα 

ως προς το χώρο και το χρόνο και ανάλαφρα ως προς τη δυναμική. στ) Κινητική δημιουργική 

έκφραση ανάλαφρα ως προς τη δυναμική. ζ) Συνειδητοποίηση της διαφοράς απαλή - δυνατή 

κίνηση. 

Δ) Βασικές μορφές μετακίνησης: 

α) Συνειδητοποίηση της ικανότητας του σώματος να μετακινείται και να αυτοσχεδιάζει ως προς 

το χώρο, το χρόνο και τη δυναμική, με περπάτημα, τρέξιμο, πηδήματα, στροφές. β) Κινητικός 

αυτοσχεδιασμός και κινητική δημιουργική έκφραση με συνδυασμούς από επιλεγμένες βασικές 

μορφές μετακίνησης ελεύθερα ως προς το χώρο, το χρόνο και τη δυναμική. 

Ε) Συνειδητοποίηση των κινητικών και εκφραστικών ικανοτήτων του σώματος: 

α) Συνειδητοποίηση των κινητικών και εκφραστικών ικανοτήτων των χεριών, ποδιών, κεφαλιού 

και κορμού. β) Κινητική δημιουργική έκφραση ολόκληρου του σώματος ως προς το χώρο-χρόνο-

δυναμική. γ) Κινητική δημιουργική έκφραση των συναισθημάτων ελεύθερα ως προς το χώρο, το 

χρόνο και τη δυναμική. 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ∆ΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Μετά τον καθορισμό του περιεχομένου αποφασίζεται η μέθοδος µε την οποία πρέπει να 

διδαχθούν οι δραστηριότητες  αυτού του προγράμματος για την επίτευξη των επί μέρους στόχων 

και του τελικού σκοπού του Προγράμματος της Παρέμβασης. 

Τα προτεινόμενα μοντέλα διδασκαλίας είναι: α) «Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη ή 

εφευρετικότητα»:  Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και 

δημιουργεί τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις, κατά τις οποίες ο μαθητής ενεργοποιείται και 

μπαίνει στην διαδικασία της επινόησης - ανακάλυψης  και δημιουργικότητας. 

β) «Η αποκλίνουσα παραγωγικότητα»: Ο μαθητής, κατ' αυτήν τη μέθοδο διδασκαλίας μαθαίνει να 

δημιουργεί νέες δραστηριότητες, να επινοεί εναλλακτικούς τρόπους κίνησης, νέα παιχνίδια, όπως 

και να τροποποιεί τα υπάρχοντα παιχνίδια και να προσαρμόζει τους κανόνες παιχνιδιών σύμφωνα 

με τις ανάγκες της ομάδας  (Mosston και Ashworth, 1997; Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, 

1999). 
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VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. Περιγραφική στατιστική 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 55 παιδιά (20 αγόρια και 35 κορίτσια) από τη Β' τάξη 

του 3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, ηλικίας 7-8 ετών.                   

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Πειραματική Ομάδα που δέχτηκε την παρέμβαση με τα 

παιχνίδια για δέκα εβδομάδες και την Ομάδα Ελέγχου που δε δέχτηκε καμία παρέμβαση. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS Statistics 22. Οι 

εξαρτημένες μεταβλητές που αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά για τις δύο Ομάδες,  

(Παρέμβασης και Ελέγχου), ήταν οι μετρήσεις, (Αρχική και Τελική), η δημιουργικότητα ως προς 

τους τρεις παράγοντες, (Ευχέρεια, Πρωτοτυπία, Φαντασία), καθώς και τα συναισθήματα των 

παιδιών, (Θετικά και Αρνητικά). Υπολογίστηκε η σχετική κατανομή συχνοτήτων των 

απαντήσεων και ο μέσος όρος με την τυπική απόκλιση. Για την εξέταση της εσωτερικής συνοχής 

των εξεταζόμενων μεταβλητών (Θετικά και Αρνητικά συναισθήματα), χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης (α) του Cronbach. Για την εξέταση των γραμμικών σχέσεων μεταξύ των ποσοτικών 

μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης (r) του Pearson (sig. 2-tailed). Για την 

εξέταση πιθανών διαφορών μεταξύ των μετρήσεων και των ομάδων, καθώς και μεταξύ των δέκα 

εβδομαδιαίων μετρήσεων των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων για την Πειραματική 

Ομάδα, εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις στον ένα παράγοντα, two-way ANOVA (with repeated measures). Το επίπεδο 

σημαντικότητας ορίστηκε στο .05.  

Στη συνέχεια διατυπώνονται η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση. 

 Σύμφωνα με τη μηδενική υπόθεση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, δηλαδή οι 

μαθητές έχουν τις ίδιες επιδόσεις στους παράγοντες της δημιουργικότητας, ευχέρεια, πρωτοτυπία 

και φαντασία καθώς και στα θετικά και αρνητικά συναισθήματα, τόσο μεταξύ των ομάδων, όσο 

και μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, καθώς και μεταξύ ομάδας και μέτρησης (αρχικής και 

τελικής).  

 Σύμφωνα με την εναλλακτική υπόθεση, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, δηλαδή 

οι μαθητές δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις στους παράγοντες της δημιουργικότητας, ευχέρεια, 

πρωτοτυπία και φαντασία καθώς και στα θετικά και αρνητικά συναισθήματα, τόσο μεταξύ των 

ομάδων, όσο μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, καθώς και μεταξύ ομάδας και μέτρησης 

(αρχικής και τελικής).   
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 Στην Πειραματική Ομάδα συμμετείχαν συνολικά 28 παιδιά, 12 αγόρια σε ποσοστό 

42,9% και 16 κορίτσια σε ποσοστό 57,1% (Πίν. 1). Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών της 

Πειραματικής Ομάδας ήταν 7ετών και 6 μηνών (Πίν. 2). 

 Στην Ομάδα Ελέγχου συμμετείχαν συνολικά 27 παιδιά, 8 αγόρια σε ποσοστό 29,6% και 

19 κορίτσια σε ποσοστό 70,4%  (Πίν. 1). Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου 

ήταν 7ετών και 6 μηνών (Πίν. 2). 

 

 

Πίνακας (1): Το φύλο των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας (Π.Ο.)  και της Ομάδας 

Ελέγχου (Ο.Ε.) 

Φύλο των 

παιδιών  

Συχνότητα 

Π.Ο. 

Ποσοστό 

Π.Ο. 

Συχνότητα 

Ο.Ε. 

Ποσοστό 

Ο.Ε. 

Αγόρια 12 42.9% 8 29.6% 

Κορίτσια 16 57.1% 19 70.4% 

Σύνολο 28 100% 27 100% 

 

Πίνακας (2): Η Ηλικία των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας (Π.Ο.)  και της Ομάδας 

Ελέγχου(Ο.Ε.) 

Ηλικία των παιδιών Μ.Ο. Τ.Α. 

Πειραματική Ομάδα 7.6 .28 

Ομάδα Ελέγχου 7.6 .27 

(Μ.Ο. = Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική Απόκλιση) 

  

Συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών   

 Οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών υπολογίστηκαν με τον δείκτη (r) του Pearson. 

Μεταξύ των παραγόντων της δημιουργικότητας, (ευχέρεια, πρωτοτυπία και φαντασία), καθώς και 

μεταξύ των παραγόντων της δημιουργικότητας (ευχέρεια, πρωτοτυπία και φαντασία) και των 

θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, πριν και μετά την παρέμβαση βρέθηκαν τα ακόλουθα 

(Πίν. 3): 
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Πίνακας (3): Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της δημιουργικότητας  και των θετικών 

και αρνητικών συναισθημάτων για την Πειραματική Ομάδα (Π.Ο.) και για την Ομάδα 

Ελέγχου (Ο.Ε.)    

Παράγοντες Δημιουργ. 

και συναισθήματα 

(r) Pearson 

1η Μέτ.(Π.Ο.) 

(r) Pearson 

2η Μέτ. (Π.Ο.) 

(r) Pearson 

1η Μέτ. (Ο.Ε.) 

(r) Pearson 

2η Μέτ. (Ο.Ε.) 

Ευχέρεια - Πρωτοτυπία .76 .89 .87 .89 

Ευχέρεια - Φαντασία .11 .33 .55 .34 

Πρωτοτυπία - Φαντασία .30 .37 .62 .37 

Ευχέρεια - Θετικά συν. .48 .20 .23 .08 

Ευχέρεια - Αρνητικά συν. -.06 .15 .18 .04 

Πρωτοτυπία - Θετικά συν. .43 .30 .12 .006 

Πρωτοτυπία-Αρνητικά συν. .14 .26 .07 -.12 

Φαντασία - Θετικά συν. .34 -.08 .18 .14 

Φαντασία - Αρνητικά συν. -.21 .20 .27 .14 

  

 Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκαν τα εξής: 

 

 Για τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας κατά την πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση, για τους 

παράγοντες της δημιουργικότητας, (Ευχέρεια, Πρωτοτυπία, Φαντασία) και των Θετικών και 

Αρνητικών συναισθημάτων βρέθηκαν τα ακόλουθα που φαίνονται στον Πίνακα (4):  

 

Πίνακας (4): Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Παραγόντων της                       

           δημιουργικότητας και των Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων της     

           Πειραματικής Ομάδας  

Παράγοντες δημιουργ. και 

Συναισθήματα (Π.Ο.) 

Μ.Ο. 

1η μέτρηση 

Τ.Α.  

1η μέτρηση 

Μ.Ο. 

2η μέτρηση 

Τ.Α.  

2η μέτρηση 

Ευχέρεια 105.64 5.87 135.39 9.81 

Πρωτοτυπία 105.07 8.60 144.21 14.58 

Φαντασία 97.42 13.28 111.89 8.92 

Θετικά Συναισθήματα 39.46 6.75 38.21 10.87 

Αρνητικά Συναισθήματα 24.10 7.10 19.42 7.01 

(Μ.Ο.= Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική Απόκλιση,  Π.Ο.= Πειραματική Ομάδα) 
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Για τα παιδιά της Ομάδας Ελέγχου κατά την πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση, για τους παράγοντες 

της δημιουργικότητας, (Ευχέρεια, Πρωτοτυπία, Φαντασία) και των Θετικών και Αρνητικών 

συναισθημάτων βρέθηκαν τα ακόλουθα που φαίνονται στον Πίνακα (5):  

 

Πίνακας (5): Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Παραγόντων της                       

           δημιουργικότητας και των Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων της     

           Ομάδας Ελέγχου (Ο.Ε.)   

Παράγοντες δημιουργ. 

και Συναισθήματα (Ο.Ε.) 

Μ.Ο. 

1η μέτρηση 

Τ.Α.  

1η μέτρηση 

Μ.Ο. 

2η μέτρηση 

Τ.Α.  

2η μέτρηση 

Ευχέρεια 98.33 10.31 101.03 8.17 

Πρωτοτυπία 99.37 12.22 102.59 10.91 

Φαντασία 99.81 14.12 92.40 12.79 

Θετικά Συναισθήματα 43.22 6.33 42.74 6.05 

Αρνητικά Συναισθήματα 22.07 7.59 18.89 5.88 

(Μ.Ο.= Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική Απόκλιση,  Ο.Ε.= Ομάδα Ελέγχου) 

 

 Για τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας από τις μετρήσεις των συναισθημάτων μετά από 

κάθε εβδομαδιαία δραστηριότητα, για δέκα εβδομάδες, βρέθηκαν τα ακόλουθα που φαίνονται 

στον Πίνακα (6): 

Πίνακας (6): Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των Συναισθημάτων για δέκα εβδομάδες                               

            της Πειραματικής Ομάδας 

Εβδομαδιαία   

Μέτρηση 

Μ.Ο. 

Θετικών Συν. 

Τ.Α.  

Θετικών Συν. 

Μ.Ο. 

Αρνητικών Συν. 

Τ.Α.  

Αρνητικών Συν. 

1η εβδομ. 39.14 8.06 20.75 7.28 

2η εβδομ. 38.85 7.72 22.64 7.94 

3η εβδομ. 39.57 9.04 18.71 6.21 

4η εβδομ. 37.03 11.23 18.25 6.59 

5η εβδομ. 34.17 12.27 18.25 7.19 

6η εβδομ. 37.32 10.73 19.35 7.19 

7η εβδομ. 37.75 9.95 17.64 6.53 

8η εβδομ. 37.50 11.38 16.57 6.08 

9η εβδομ. 33.03 12.62 19.21 7.26 
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10η εβδομ. 34.39 10.43 18.42 76.20 

(Μ.Ο.= Μέσος Όρος, Τ.Α.= Τυπική Απόκλιση) 

 

Β. Επαγωγική στατιστική ανάλυση 

 Για τον έλεγχο της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης, 

two-way ANOVA (with repeated measures), η οποία έδειξε τα εξής: 

 Ως προς την "ευχέρεια" της δημιουργικότητας, η Anova έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων, (F(1.53)=108.713, p < .001) και  μεταξύ αρχικής και 

τελικής μέτρησης, (F(1.53)=172.703, p < .001).  

 Επίσης η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Ομάδας και μέτρησης 

είναι και αυτή στατιστικά σημαντική, (F(1.53)=119.946, p < .001). 

 Ειδικότερα, στην αρχική μέτρηση οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p= .002), 

βλ. Γράφημα (1), με την Πειραματική Ομάδα να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές, δηλαδή ο μέσος 

όρος της ευχέρειας των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας ήταν 105.64 με τυπική απόκλιση 5.88 

ενώ ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ήταν 98.33 με τυπική απόκλιση10.32. Στην 

τελική μέτρηση οι δύο Ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p< .001), με την Πειραματική 

Ομάδα να παρουσιάζει επίσης υψηλότερες τιμές, δηλαδή μέσος όρος της ευχέρειας των παιδιών 

της Πειραματικής Ομάδας ήταν 135.39 με τυπική απόκλιση 9.81 ενώ μέσος όρος των παιδιών της 

Ομάδας Ελέγχου ήταν 101.04 με τυπική απόκλιση 8.17. Για την Πειραματική Ομάδα βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης (p< .001), δηλαδή η 

επίδοση των παιδιών παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση. Για την Ομάδα Ελέγχου δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης (p= .131). Οι 

συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (Least 

Significant Difference-LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας .05. 
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Γράφημα (1): Μέσοι όροι της "Ευχέρειας" για τις δύο Ομάδες στην αρχική και τελική 

μέτρηση.  

 

 Ως προς την "πρωτοτυπία" της δημιουργικότητας η ανάλυση διακύμανσης (Anova) έδειξε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων, (F(1.53)=73,879, p < .001) και 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, (F(1.53)=177.748, p < .001).  

 Επίσης η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Ομάδας και μέτρησης 

είναι και αυτή στατιστικά σημαντική, (F(1.53)=127.784, p < .001). 

 Ειδικότερα, στην αρχική μέτρηση οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p= .050), 

βλ. Γράφημα (2), με την Πειραματική Ομάδα να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές, δηλαδή μέσος 

όρος της πρωτοτυπίας των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας ήταν 105.07 με τυπική απόκλιση 

8.61 ενώ ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ήταν 99.37 με τυπική απόκλιση12.22. 

Στην τελική μέτρηση οι δύο Ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p< .001), με την 

Πειραματική Ομάδα να παρουσιάζει επίσης υψηλότερες τιμές, δηλαδή μέσος όρος της 

πρωτοτυπίας των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας ήταν 144.21 με τυπική απόκλιση 14.58 ενώ 

ο μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ήταν 102.59 με τυπική απόκλιση 10.91. Για την 

Πειραματική Ομάδα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής 

μέτρησης (p< .001), δηλαδή η επίδοση των παιδιών παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση . 

Για την Ομάδα Ελέγχου δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής 

μέτρησης (p= .161). Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της Ελάχιστης 

Σημαντικής Διαφοράς (Least Significant Difference-LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας .05. 
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Γράφημα (2): Μέσοι όροι της "Πρωτοτυπίας" για τις δύο Ομάδες στην αρχική και τελική 

μέτρηση.  

 

 Ως προς την "φαντασία" της δημιουργικότητας η ανάλυση διακύμανσης (Anova) έδειξε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων, (F(1,53)=8.193, p= .006) και 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, (F(1.53)=5.399, p= .024).  

 Επίσης η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Ομάδας και μέτρησης 

είναι και αυτή στατιστικά σημαντική, (F(1.53)=51.864, p < .001). 

 Ειδικότερα, στην αρχική μέτρηση οι ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p= 

.521), βλ. Γράφημα (3). Στην τελική μέτρηση οι δύο Ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p< 

.001), με την Πειραματική Ομάδα να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές, δηλαδή μέσος όρος της 

φαντασίας των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας ήταν 111.89 με τυπική απόκλιση 8.92 ενώ ο 

μέσος όρος των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ήταν 92.41 με τυπική απόκλιση 12.79. Για την 

Πειραματική Ομάδα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής 

μέτρησης (p< .001), δηλαδή η επίδοση των παιδιών παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση . 

Για την Ομάδα Ελέγχου βρέθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και 

τελικής μέτρησης (p= .001), με την επίδοση των παιδιών να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

πτώση. Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής 

Διαφοράς (Least Significant Difference-LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας .05. 
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Γράφημα (3): Μέσοι όροι της "Φαντασίας" για τις δύο Ομάδες στην αρχική και τελική 

μέτρηση.  

 

 Ως προς τα Θετικά Συναισθήματα η ανάλυση διακύμανσης (Anova) έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων, (F(1.53)=5.289, p= .025), ενώ μεταξύ 

αρχικής και τελικής μέτρησης, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (F(1.53)=0.644, p= 

.426).  

 Επίσης η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Ομάδας και μέτρησης 

δεν είναι και αυτή στατιστικά σημαντική, (F(1.53)=0.127, p= .723). 

 Ειδικότερα, στην αρχική μέτρηση οι ομάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p= .038), 

βλ. Γράφημα (4), με την Ομάδα Ελέγχου να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές, δηλαδή ο μέσος όρος 

των Θετικών Συναισθημάτων των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου ήταν 43.22 με τυπική απόκλιση 

6.34 ενώ ο μέσος όρος των Θετικών Συναισθημάτων των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας 

ήταν39.46 με τυπική απόκλιση 6.75. Στην τελική μέτρηση οι δύο Ομάδες δεν διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά (p= .063). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και 

τελικής μέτρησης  τόσο για την Πειραματική Ομάδα (p= ,412), όπως επίσης και για την Ομάδα 

Ελέγχου (p= .756). Από τη μελέτη των μέσων όρων προκύπτει ότι η επίδοση των παιδιών και των 

δύο ομάδων, Πειραματικής και Ελέγχου, δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική πτώση από την 

αρχική στη τελική μέτρηση. Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της Ελάχιστης 

Σημαντικής Διαφοράς (Least Significant Difference-LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας .05. 
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Γράφημα (4): Μέσοι όροι των Θετικών Συναισθημάτων για τις δύο Ομάδες στην αρχική και 

τελική μέτρηση.  

 

 Ως προς τα Αρνητικά Συναισθήματα η ανάλυση διακύμανσης (Anova) έδειξε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων, (F(1.53)=0.700, p= .407), ενώ 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (F(1.53)=13.684,  

p= .001).  

 Επίσης η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Ομάδας και μέτρησης 

δεν είναι και αυτή στατιστικά σημαντική, (F(1.53)=0.494, p= .485). 

Ειδικότερα, οι ομάδες δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, τόσο κατά την αρχική μέτρηση (p= 

.310), όσο και κατά την τελική μέτρηση (p= .759), βλ. Γράφημα (5). Στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης βρέθηκε τόσο για την Πειραματική Ομάδα (p= 

.003) όσο και για την Ομάδα Ελέγχου (p= .041), δηλαδή η επίδοση των παιδιών και των δύο 

Ομάδων, ως προς τα Αρνητικά Συναισθήματα, παρουσίασε στατιστικά σημαντική πτώση μεταξύ 

αρχικής και τελικής μέτρησης. Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της 

Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (Least Significant Difference-LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας 

.05. 
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Γράφημα (5): Μέσοι όροι των Αρνητικών Συναισθημάτων για τις δύο Ομάδες στην αρχική 

και τελική μέτρηση.  

 

 Από το στατιστικό έλεγχο για τα Θετικά Συναισθήματα των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας που δέχτηκαν τις δέκα εβδομαδιαίες παρεμβάσεις, η ανάλυση διακύμανσης (Anova) 

έδειξε ότι μεταξύ των εβδομαδιαίων μετρήσεων των Θετικών Συναισθημάτων υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, (F(10,270)=3.773, p< .001). 

 Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των Μέσων Όρων των Θετικών Συναισθημάτων 

παρατηρείται μεταξύ της 3η- 9η εβδομάδας που είναι 6.536 (Πίν. 7). 

 

Πίνακας  (7):   Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εβδομαδιαίων μετρήσεων των 

Θετικών Συναισθημάτων των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας : 

Θετικά Συναισθ. Sig Διαφορά 

Μέσων Όρων 

 Θετικά Συναισθ. Sig 

 

Διαφορά 

Μέσων Όρων  

Εβδομάδα   1η- 5η .015 4.964  Εβδομάδα   3η- 9η .003 6.536 

Εβδομάδα   1η- 9η .003 6.107  Εβδομάδα   3η- 10η .007 5.179 

Εβδομάδα   1η- 10η .007 4.750  Εβδομάδα   4η- 5η .023 2.857 

Εβδομάδα   2η- 5η .006 4.679  Εβδομάδα   5η- 7η .006 -3.571 

Εβδομάδα   2η- 9η .005 5.821  Εβδομάδα   5η- 8η .024 -3.321 

Εβδομάδα   2η- 10η .013 4.464  Εβδομάδα   7η- 9η .014 4.714 

Εβδομάδα   3η- 4η .045 2.536  Εβδομάδα   7η- 10η .044 3.357 

Εβδομάδα   3η- 5η .000 5.393  Εβδομάδα   8η- 9η .026 4.464 
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Ως προς τα Θετικά Συναισθήματα παρατηρείται πτώση του Μέσου Όρου από 39.14 που ήταν 

κατά την 1η μέτρηση σε 34.17 την 5η εβδομάδα, σε 33.03 την 9η εβδομάδα και σε 34.39 τη 10η 

εβδομάδα (Πίν. 6).  

 

 
 

Γράφημα (6): Μέσοι όροι των Θετικών Συναισθημάτων για την κατά τις δέκα εβδομαδιαίες 

μετρήσεις. 

 

 Από το στατιστικό έλεγχο για τα Αρνητικά Συναισθήματα των παιδιών της Πειραματικής 

Ομάδας που δέχτηκαν τις δέκα εβδομαδιαίες παρεμβάσεις, η ανάλυση διακύμανσης (Anova) 

έδειξε ότι μεταξύ των εβδομαδιαίων μετρήσεων των Αρνητικών Συναισθημάτων υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά, (F(10,270)=2.577, p= .005). 

 Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των Μέσων Όρων των Αρνητικών Συναισθημάτων 

παρατηρείται μεταξύ της 2η- 5η εβδομάδας που είναι 6.071 (Πίν. 8). 

 

 

Πίνακας  (8):   Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εβδομαδιαίων μετρήσεων των 

Αρνητικών Συναισθημάτων των παιδιών της Πειραματικής Ομάδας  

Αρνητικά 

Συναισθήματα 

Sig Διαφορά 

Μέσων Όρων 

Εβδομάδα   1η- 8η .010 4.179 

Εβδομάδα   2η- 3η .001 3.92 
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Εβδομάδα   2η- 4η .007 4.393 

Εβδομάδα   2η- 5η .008 4.393 

Εβδομάδα   2η- 6η .040 3.286 

Εβδομάδα   2η- 7η .008 5.000 

Εβδομάδα   2η- 8η .001 6.071 

Εβδομάδα   2η- 10η .028 4.214 

 

 Ως προς τα Αρνητικά Συναισθήματα παρατηρείται πτώση του Μέσου Όρου από 20.75 που 

ήταν κατά την 1η εβδομαδιαία μέτρηση, (22.64 τη 2η εβδομάδα και 16.57 την 8η εβδομάδα) σε 

18.42 κατά την 10η εβδομάδα (Πίν. 6). 

 

 
 

Γράφημα (7): Μέσοι όροι των Αρνητικών Συναισθημάτων για την Πειραματική Ομάδα 

κατά τις δέκα εβδομαδιαίες μετρήσεις. 

 

 Για τον έλεγχο της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, ότι η αυξημένες τιμές των 

Παραγόντων της δημιουργικότητας, (ευχέρεια, πρωτοτυπία, φαντασία), σχετίζονται με την 

αύξηση των Θετικών Συναισθημάτων και τη μείωση των Αρνητικών Συναισθημάτων που 

βιώνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά των δέκα εβδομαδιαίων Παρεμβάσεων - Παιχνιδιών, 

έγινε εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ των Παραγόντων της δημιουργικότητας, (ευχέρεια, 

πρωτοτυπία και φαντασία), κατά τη δεύτερη μέτρηση και των Συναισθημάτων (Θετικών και 

Αρνητικών) κατά την τελική μέτρηση, για τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας και βρέθηκαν τα 

εξής: 
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Πίνακας (9): Συσχέτιση μεταξύ Παραγόντων δημιουργικότητας (2η μέτρηση) και 

Συναισθημάτων (τελική μέτρηση) για την Πειραματική Ομάδα 

Παράγοντες Δημιουργικότητας  

και Συναισθήματα 

(r) Pearson 

 

Ευχέρεια (2η)        -  Θετικά Συν. Τελ. .20 

Πρωτοτυπία (2η)   -  Θετικά Συν. Τελ. .03 

Φαντασία (2η)       -  Θετικά Συν. Τελ. -.08 

Ευχέρεια(2η)         -  Αρνητικά Συν. Τελ. .15 

Πρωτοτυπία (2η)   - Αρνητικά Συν. Τελ. .26 

Φαντασία (2η)       - Αρνητικά Συν. Τελ. .20 

  

 Ασθενής θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των Παραγόντων της δημιουργικότητας 

"ευχέρεια" και "πρωτοτυπία" και των Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων, ενώ μεταξύ της 

"φαντασίας" και των Θετικών Συναισθημάτων παρατηρείται αρνητική ασθενής συσχέτιση.  
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IX. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του παιχνιδιού, με τη 

μορφή Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής, αφενός στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας και αφετέρου στα συναισθήματα των παιδιών, όπου 

αναμένονταν αύξηση των θετικών συναισθημάτων τους. 

 Από τη διεξαγωγή της παραπάνω μελέτης βρέθηκε ότι η εφαρμογή Προγράμματος- 

Παιχνιδιών, ως Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής, έχει θετική επίδραση στην αύξηση της 

δημιουργικότητας των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας, ως προς τους παράγοντες  ευχέρεια, 

πρωτοτυπία και φαντασία. Επίσης  οδηγεί στη διατήρηση των θετικών συναισθημάτων και στη 

μείωση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά, μετά την εφαρμογή του 

Προγράμματος των Παιχνιδιών. 

 Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης φανερώνουν ότι οι επιδόσεις των παιδιών της 

Πειραματικής Ομάδας βελτιώθηκαν τόσο μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, σε όλους τους 

παράγοντες της δημιουργικότητας, (ευχέρεια, πρωτοτυπία και φαντασία), όσο και σε σχέση με τις 

επιδόσεις των παιδιών της Ομάδας Ελέγχου.  

 Όσον αφορά την ευχέρεια, σημαντική ήταν η αύξηση της μέσης τιμής της μετά την 

παρέμβαση. Ο αριθμός των κινητικών απαντήσεων των παιδιών ήταν σαφώς μεγαλύτερος μετά 

την διεξαγωγή των παιχνιδιών. Τα παιδιά έβρισκαν περισσότερους τρόπους μετακίνησης στη 

δραστηριότητα  "Με πόσους διαφορετικούς τρόπους ", για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης 

απόστασης, περίπου πέντε μέτρων. Αύξηση σημείωσε και η μέση τιμή της Πρωτοτυπίας. Οι 

απαντήσεις των παιδιών μετά την εφαρμογή του προγράμματος των παιχνιδιών, ήταν 

περισσότερες και διαφορετικές στις δραστηριότητες  "Με ποιους άλλους τρόπους, θα μπορούσε 

να τεθεί ένα πλαστικό ποτήρι μέσα σ' ένα κάδο" και "Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, το πλαστικό 

ποτήρι". Αυξημένη ήταν και η φαντασία των παιδιών, όπως φάνηκε από τη δραστηριότητα που 

αφορούσε τη μέτρησή της, κατά την οποία υποδύονταν ρόλους, "Γίνομαι δέντρο, φίδι που 

σέρνεται, οδηγάω αυτοκίνητο, σπρώχνω τον ελέφαντα”, όπου τα παιδιά με μεγαλύτερη ευκολία 

παρουσίαζαν κινητικά το ρόλο. Όπως φαίνεται και από τη μελέτη των τιμών των μέσων όρων των 

παραγόντων της δημιουργικότητας, (ευχέρεια, πρωτοτυπία, φαντασία), μπορούμε να εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας που δέχτηκαν την παρέμβαση, παρουσίασαν 

καλύτερες επιδόσεις στους παράγοντες ευχέρειας και πρωτοτυπίας σε σχέση με τον παράγοντα 

της φαντασίας. Η βελτίωση ήταν εμφανής και σε σχέση με τις επιδόσεις των παιδιών της  Ομάδας 

Ελέγχου, τα οποία δε δέχτηκαν την παρέμβαση, αλλά ακολούθησαν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
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της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη δευτέρα τάξη. Το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής παρακολούθησαν κανονικά και τα παιδιά της 

Πειραματικής Ομάδας, τα οποία όμως δέχτηκαν και την Πειραματική Παρέμβαση, στα πλαίσια 

της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Οι διαφορές μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και και της Ομάδας Ελέγχου κατά την 

αρχική μέτρηση, τόσο για τους παράγοντες της δημιουργικότητας όσο και για τα συναισθήματα, 

πιθανόν να οφείλονται  στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων που δεν μπορούν να λειφθούν 

υπόψη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι: α) η συμμετοχή των 

παιδιών σε δραστηριότητες κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, β) η συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, (π.χ. παιχνίδια στον 

αύλειο χώρο του σχολείου), γ) η συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, κ.λ.π. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα οποία επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση, 

σχετικά με τη θετική  επίδραση των Παιχνιδιών στη δημιουργικότητα των παιδιών της Πρώτης 

Σχολικής Ηλικίας, συμφωνούν με την έρευνα που έγινε από τη Μπουρνέλλη, (1998) σε μαθητές 

της Γ' τάξης του Δημοτικού, η οποία έδειξε ότι η επίδραση ενός ειδικού προγράμματος Φυσικής 

Αγωγής υπήρξε θετική στην έκφραση της κινητικής δημιουργικότητας των παιδιών δημοτικού 

σχολείου. 

 Επίσης συμφωνούν και με την έρευνα που έγινε από τους Σπανάκη, Σκορδίλη, & 

Βενετσάνου (2010), σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, κατά την οποία μελετήθηκε η επίδραση 

ενός συγκεκριμένου παρεμβατικού Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην κινητική 

απόδοση των παιδιών. Στα πλαίσια της Ψυχοκινητικής Αγωγής, βρέθηκε ότι σημαντικό ρόλο στο 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα έπαιξε η ομαδική και παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων, η 

επικοινωνία μεταξύ ομάδας και ερευνητών, καθώς και η παρότρυνση και εμψύχωση των 

συμμετεχόντων.  

 Όπως και στις παραπάνω έρευνες, έτσι και στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι όταν 

τα οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια, εφαρμόζονται ως δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

βασισμένο στις αρχές της Ψυχοκινητικής Αγωγής και σύμφωνα με τη μέθοδο της 

καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της αποκλίνουσας παραγωγικότητας, τότε επιδρούν 

αποτελεσματικά στα συναισθήματα και παράλληλα στην αύξηση και προαγωγή της 

δημιουργικότητας των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. 

 Όσον αφορά την επίδραση των παιχνιδιών στα συναισθήματα των παιδιών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας βρέθηκε ότι οι 

μαθητές της Πειραματικής Ομάδας παρουσίασαν: α) περίπου τις ίδιες επιδόσεις ως προς τα θετικά 
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συναισθήματα, πριν και μετά την παρέμβαση, με σχετικά μικρή μείωση της μέσης τιμής, η οποία 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική και β) σημαντική μείωση των αρνητικών συναισθημάτων  μετά 

την παρέμβαση. Σύμφωνα με τις αρχικές υποθέσεις, αναμένονταν ότι τα παιδιά της Πειραματικής 

Ομάδα, θα παρουσίαζαν αύξηση των θετικών συναισθημάτων και μείωση των αρνητικών 

συναισθημάτων, τόσο μετά την πειραματική παρέμβαση, όσο και σε σχέση με τα παιδιά της 

Ομάδας Ελέγχου. 

 Ως προς τα θετικά συναισθήματα, οι ομάδες διέφεραν μεταξύ τους κατά την αρχική 

μέτρηση, με τα παιδιά της Ομάδας Ελέγχου να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές από τα παιδιά της 

Πειραματικής Ομάδας. Κατά την τελική όμως μέτρηση τα παιδιά και των δύο ομάδων 

παρουσίασαν περίπου τις ίδιες επιδόσεις ως προς τα θετικά συναισθήματα. Ως προς τα αρνητικά 

συναισθήματα,οι επιδόσεις των παιδιών και των δύο Ομάδων παρουσίασαν σημαντική πτώση από 

την αρχική στην τελική μέτρηση, όπως αυτό ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τις αρχικές 

υποθέσεις. Σχετικά με τις δέκα εβδομαδιαίες μετρήσεις των θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων για τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας, βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη διαφορά για 

τα θετικά συναισθήματα παρουσιάστηκε μεταξύ τρίτης και ένατης εβδομάδας, όπου και 

παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη πτώση του μέσου όρου, ενώ για τα αρνητικά συναισθήματα η 

μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ δεύτερης και πέμπτης εβδομάδας με επίσης τη 

μεγαλύτερη πτώση του μέσου όρου. 

  Συνολικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στα Παιχνίδια 

διατήρησαν τα θετικά συναισθήματα τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος όσο 

και μετά, παρουσιάζοντας μια τάση μείωσης των τιμών τους, οι οποίες όμως ήταν μεγαλύτερες σε 

σχέση με τις τιμές των μέσων όρων των αρνητικών συναισθημάτων. Σημαντική ήταν η μείωση 

των αρνητικών συναισθημάτων, που επιτεύχθηκε μέσω των παιχνιδιών, ενώ παράλληλα 

παρατηρήθηκε και αύξηση της δημιουργικότητάς τους. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν εν 

μέρει την ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας  θα 

παρουσίαζαν αύξηση του μέσου όρου των θετικών συναισθημάτων και μείωση του μέσου όρου 

των αρνητικών συναισθημάτων. 

 Η βελτίωση που παρουσίασαν τα παιδιά της Πειραματικής Ομάδας σε όλους τους 

παράγοντες της δημιουργικότητας καθώς και στα συναισθήματα, οφείλονται κατά κύριο λόγο, 

εκτός από την ηλικιακή ωρίμανση και τη συμμετοχή τους στις κινητικές δραστηριότητες της 

Φυσικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα Παρέμβασης που δέχτηκαν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια των 

δέκα εβδομάδων.  
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  Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης για το αν σχετίζονται οι αυξημένες τιμές των 

παραγόντων της δημιουργικότητας με την αύξηση των θετικών συναισθημάτων που βιώνουν τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των παιχνιδιών, βρέθηκε ότι μεταξύ των παραγόντων 

"ευχέρειας" και "πρωτοτυπίας" με τα θετικά συναισθήματα υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση, 

ενώ μεταξύ "φαντασίας" και θετικών συναισθημάτων υπάρχει αρνητική ασθενής συσχέτιση. 

Επίσης μεταξύ όλων των παραγόντων της δημιουργικότητας (ευχέρεια, πρωτοτυπία και 

φαντασία) και των αρνητικών συναισθημάτων βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση. Τα ευρήματα 

αυτά δεν επιβεβαιώνουν τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση. 

 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Τορόντο από τους Averill και 

Thomas-Knowles (1991), έδειξε ότι τα συναισθήματα συνδέονται άμεσα με τη δημιουργικότητα. 

Η έρευνά τους έδειξε ότι η δημιουργικότητα είναι αυξημένη όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε 

καλή διάθεση. Ακόμη οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί βιώνοντας  συναισθήματα τα 

οποία έχουν ορισμένες οικουμενικές πλευρές, ποικίλλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και 

συνεπώς αφήνουν μεγάλο πεδίο για τη δημιουργικότητα.  

 Τα παιδιά στην παρούσα μελέτη βίωναν θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια των 

παιχνιδιών, κυρίως χαρά και ενθουσιασμό, ήταν αρκετά δραστήρια, ευρηματικά κατά τις 

παραλλαγές των Παιχνιδιών, βρίσκονταν σε διαρκή εγρήγορση και έδειχναν συνεργατική διάθεση 

και ομαδικό πνεύμα σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος. Αρχικά δυσκολεύτηκαν 

στην κατανόηση και την τήρηση των κανόνων των παιχνιδιών και γι αυτό χρειάστηκε να 

επαναλάβουν κάποια παιχνίδια. Όταν κατανόησαν ότι ήταν αδύνατη η διεξαγωγή τους χωρίς την 

τήρηση των ορίων που έθεταν οι κανόνες, λειτούργησαν συνεργατικά και επικοινωνιακά και 

απολαμβάνοντας τη διαδικασία, μπορούσαν να περάσουν ευκολότερα στην τροποποίηση των 

αρχικών παιχνιδιών και να τα παίξουν σε διάφορες παραλλαγές που τα ίδια επινοούσαν.   

 Οι Roberts, Brown, Johnson και Reinke, (2002) υποστηρίζουν ότι όταν ένα παιδί μπορεί 

να ρυθμίζει τα συναισθήματά του, τότε μπορεί και να συγκεντρώνεται καλύτερα, να εστιάζει 

ευκολότερα την προσοχή του στο στόχο του και να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει 

από το περιβάλλον. Η βίωση θετικών συναισθημάτων κάνει το παιδί πιο δημιουργικό, αισιόδοξο 

και ψυχικά ανθεκτικό. 

 Βασικός σκοπός του παιχνιδιού για το παιδί είναι η χαρά και η ευχαρίστηση που βιώνει, 

όσο αυτό παίζει. Η ψυχική ευφορία που προκαλεί το παιχνίδι στο παιδί, κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής του, συντελεί στην ομαλή συναισθηματική του ανάπτυξη, του δίνει ώθηση για νέα 

δράση και αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του (Κωνσταντινόπουλος, 2007). Μέσω του 
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παιχνιδιού αναπτύσσεται ένα σύστημα συναισθηματικών συμβόλων τα οποία δρουν καταλυτικά 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας Fein (1987). 

 Το παιχνίδι, όπως αναφέρεται από τους Kieff και Casbergue (2000), βοηθά τα παιδιά να 

σκέφτονται ευέλικτα, να αυτοσχεδιάζουν, να ορίζουν κανόνες, να δοκιμάζουν νέες λύσεις και 

διαφορετικά υλικά, βιώνοντας έτσι θετικά συναισθήματα κατά τη διαδικασία της διεξαγωγής 

τους, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την ικανότητά τους  για δημιουργική έκφραση.  

 Όπως αναφέρει ο Moyles (1989), το παιχνίδι καλλιεργεί και προάγει τις δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων και την ευελιξία, που χρειάζονται, για να είναι ένα παιδί δημιουργικό. Η 

φαντασία και η δημιουργικότητα αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία του παιχνιδιού, γεγονός 

που κάνει τη διάθεση για παιχνίδι να παραμένει μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και 

έκφρασης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

 Σύμφωνα με τον Ματέυ (1992), η καλλιέργεια και η ενεργοποίηση των δημιουργικών 

ικανοτήτων στο αναπτυσσόμενο άτομο, που λαμβάνει χώρα και μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του ατόμου. Η καλλιέργεια της φαντασίας και 

της δημιουργικότητας ωθούν το άτομο στην ανάληψη πρωτοβουλίας, στην ευελιξία και σε 

αναζήτηση διαφορετικών και πρωτότυπων λύσεων στα καθημερινά προβλήματα.  

 Κατά την Κάτσιου - Ζαφρανά (1982), η ενίσχυση και καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

στα παιδιά, αποτελεί υποχρέωση γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσω του πλαισίου της 

οικογένειας και του σχολείου αντίστοιχα, οφείλουν να την προωθούν, παρέχοντας στα παιδιά τα 

κατάλληλα ερεθίσματα. 

  Η εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Μέθοδοι που στηρίζονται στην αποκλίνουσα 

σκέψη και καθοδηγούμενη παραγωγικότητα, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Mosston και Ashworth, 1997). 

 Μέσα από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2003), τονίζεται ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του 

εξελισσόμενου παιδιού της πρώτης σχολικής ηλικίας και προτείνονται κινητικές δραστηριότητες 

και παιχνίδια που έχουν στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ο στόχος 

αυτός επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από το μάθημα της  Φυσικής Αγωγής που μέσω των κινητικών 

παιχνιδιών, καθώς και του  δραματικού παιχνιδιού ενεργοποιείται η φαντασία και η 

δημιουργικότητα των παιδιών. 

 Η αξιοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης, μέσω θεσμικών πλαισίων, δίνει τη δυνατότητα για 

πρωτότυπους τρόπους εφαρμογής προγραμμάτων, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν με το 

συμβατικό πρόγραμμα, όπως αυτό των Παιχνιδιών που εφαρμόστηκε  για τα παιδιά της Β' τάξης - 
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Πρώτης σχολικής ηλικίας. Μέσω της Ευέλικτης Ζώνης μπορούν  να γίνουν διαθεματικές 

προσεγγίσεις που να ευνοούν τη διαφοροποίηση, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τη 

φαντασία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας μια ανανεωτική τάση 

και δυναμική, που θα μπορέσει ν' αλλάξει εσωτερικά όλους τους τομείς του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

 Σύμφωνα με την Αυγητίδου (2001), μέσα από το παιχνίδι δίνεται στο παιδί η δυνατότητα 

να αλληλεπιδράσει με τους γύρω του, να κατανοήσει τον κόσμο που το περιβάλει, να ελέγξει τα 

συναισθήματα του και να καλλιεργήσει την φαντασία και την δημιουργικότητά του. 

 Η βίωση θετικών συναισθημάτων επιτρέπει στο άτομο να απελευθερώσει  κάποιες 

δυνατότητές του, προκειμένου να αντιδράσει με καινούριους τρόπους στις διάφορες προκλήσεις 

(Qatley και Jenkins 2004). 

  Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από τους Isen, Daubman και Nowicki (1987), ) και 

Isen (2002), επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι όταν το άτομο βιώνει θετικά συναισθήματα χαράς και 

ενθουσιασμού, τότε ο εγκέφαλος παράγει περισσότερους ασυνήθιστους συσχετισμούς, ώστε το 

άτομο να είναι περισσότερο ευέλικτο και πιο δεκτικό σε κάθε συνεργατική δραστηριότητα. Η 

βίωση θετικών συναισθημάτων σχετίζεται με την αύξηση της δημιουργικότητας του τόμου, 

βελτιώνουν τη γνωστική του ικανότητα, οξύνουν την προσοχή και την αντίληψή του, το ωθούν 

ώστε να αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες, να γίνεται πιο ευέλικτο, να παράγει ποικίλες και 

πρωτότυπες ιδέες, να προσανατολίζεται σε ασυνήθιστες λύσεις και να αυξάνεται το αίσθημα της 

αυτάρκειάς του. 

 Το παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο της Ψυχοκινητικής Αγωγής, συνέβαλε θετικά τόσο στα 

συναισθήματα των παιδιών, όσο και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών της 

πρώτης σχολικής ηλικίας. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά χωρίς το φόβο της αξιολόγησης, είχαν 

τη δυνατότητα προβολής του προσωπικού στοιχείου σε συνδυασμό με την ομαδικότητα και τη 

συνεργασία. Σε μια κοινή δράση με τους συμπαίκτες τους, μέσα από κλίμα ελευθερίας που 

καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, κατάφεραν να κινητοποιήσουν τη θετική 

έκφραση των συναισθημάτων και των δημιουργικών ικανοτήτων τους.  

 Τα ευρήματα της έρευνας παρότι αναφέρονται σε δείγμα που αφορούσε όλους τους 

μαθητές της Β' τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου, δεν μπορούν να καταστήσουν το δείγμα 

αντιπροσωπευτικό για παιδιά ηλικίας 7-8 ετών τόσο σε αστικές όσο και σε ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές. Το μη αντιπροσωπευτικό δείγμα σε συνδυασμό με μεταβλητές που δεν 

μπορούν να ελεγχθούν, δεν καθιστούν δυνατή τη γενίκευση των συμπερασμάτων. 
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X. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Μέσω των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, μπορούμε να έχουμε ενδείξεις για την 

εφαρμογή Προγραμμάτων-Παιχνιδιών με δομημένο χαρακτήρα, ως εργαλεία καλλιέργειας και 

ανάπτυξης της δημιουργικότητας, που να αποτελούν στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

 Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο της σχολικής 

εκπαίδευσης, όχι όμως με τη μορφή ενός καινούριου μαθήματος  που θα προστεθεί στο ήδη 

υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά ως στόχος που απαιτεί μια νέα ριζική προσέγγιση 

στον τρόπο που αντιμετωπίζονται και εκπαιδεύονται τα παιδιά. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη 

δυναμική μαθητή-εκπαιδευτικού, την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων και 

δημιουργικών προσεγγίσεων, που αφορούν την έννοια της δημιουργικότητας στην ευρύτερη 

διάστασή της, αποτελούν τα ζητούμενα της μελλοντικής δημιουργικής εκπαίδευσης. Ειδικά οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να υιοθετήσουν μεθόδους και πρακτικές προκειμένου να καλλιεργήσουν 

τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. 

 Δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε με τους Saarihati et al. (1993), στο Kampylis, (2010, 

σελ.97): «… όποιες και αν είναι οι εκάστοτε προκλήσεις, η δημιουργικότητα μπορεί και πρέπει να 

καλλιεργείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται, 

κυρίως, από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος, εάν θεωρεί σημαντική την καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας θα βρει τρόπους να την καλλιεργήσει, ξεπερνώντας τις, ενδεχομένως  

λανθασμένες, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του». 

 Σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να μελετηθεί  η διαχρονική επίδραση των παιχνιδιών 

ως προγράμματα Ψυχοκινητικής Αγωγής στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των 

συναισθημάτων των παιδιών τόσο κατά τα πρώτα χρόνια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο 

και καθ' όλη τη διάρκειά της. Επίσης θα μπορούσε να διερευνηθεί η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και η βίωση θετικών συναισθημάτων σε σχέση με τη γενική επίδοση των 

παιδιών στο σχολείο. 

 Επειδή δε βρέθηκε παρόμοια μελέτη στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που να εξετάζει 

την επίδραση των παιχνιδιών στα συναισθήματα και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε 

παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής οδηγεί σε 

συμπεράσματα με γενικό σκοπό στην Πρωτοσχολική - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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XII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

      Ι. Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

Σωματικός τομέας (Ψυχοκινητικός)  

Ειδικοί σκοποί 

Δεξιότητες, σύνθετες προσαρμοστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρμοστικές δεξιότητες. 

Ανάπτυξη των φυσικών σωματικών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία. 

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας. 

Καλλιέργεια του ρυθμού. Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική 

αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη µέσω της αφής, ικανότητες 

συντονισμού. 

Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: απλές προσαρμοστικές 

Ανάπτυξη της µη λεκτικής επικοινωνίας: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση.  

Συναισθηματικός τομέας 

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, 

ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος. 

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και 

καλλιέργεια ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης.  

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, 

σεβασμός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και 

της ήττας.  

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 
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Μέσα  

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο είναι:     

α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες µε ή χωρίς 

μουσική,  

β) τα αναγνωρισμένα στη χώρα µας αθλήματα και αγωνίσματα για τα οποία υπάρχουν 

δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία,  

γ) Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και  

δ) Η κολύμβηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες. 

 

Τάξεις 
 Α΄- Β΄ Δημοτικού  

Στόχοι  Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος χρόνος)  

 

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες  

Α. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Α1. Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου  

 

Επιδιώκεται οι µαθητές:  

Σωµατικός τοµέας 
(Ψυχοκινητικός)  

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές 
τους ικανότητες: κιναισθητική 
αντίληψη, οπτική αντίληψη, 
ακουστική αντίληψη, ικανότητες 
συντονισµού.  

Να κινούνται στο χώρο προς όλες 
κατευθύνσεις.  

Να αναπτύξουν απλές κινητικές 
δεξιότητες.  

Συναισθηµατικός τοµέας  

Να αναπτύξουν τη µη λεκτική 
επικοινωνία:εκφραστική κίνηση, 
δηµιουργική κίνηση.  

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.  

Γνωστικός τοµέας  

Να κατανοήσουν τις έννοιες του 
χώρου και του χρόνου.  

Η έννοια του χώρου  

Η έννοια του χρόνου  

Η αίσθηση του χώρου στη 
διάρκεια της κίνησης  

Οργάνωση του χώρου  

Προσανατολισµός στο χώρο  

Εκτίµηση των αποστάσεων  

(12 ώρες)  

Παιχνίδι κυνηγητού χωρίς 
περιορισµούς στο χώρο και στο 
χρόνο  

Παιχνίδι κυνηγητού µε 
περιορισµούς στο χώρο και στο 
χρόνο  

Κινητικά παιχνίδια µε τις 
έννοιες:  

Σωµατικά σχήµατα  

Επίπεδα χώρου  

Κατευθύνσεις χώρου  

Ευθείες – καµπύλες  

Μακριά – κοντά  

Σύµµετρα – ασύµµετρα  

Αργά – γρήγορα  

Ταυτόχρονα – διαδοχικά  

Επιτάχυνση–επιβράδυνση.  
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Α2. Οπτικοκινητικός συγχρονισµός και συντονισµός  

 
Σωµατικός τοµέας 
(Ψυχοκινητικός)  

Να αναπτύξουν την ικανότητα να 
συνεργάζονται και να κινούνται 
αρµονικά τα µέλη του σώµατός 
τους.  

Συναισθηµατικός τοµέας  

Να αναπτύξουν κοινωνικές και 
ψυχικές αρετές όπως: συνεργασία, 
αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχία.  

Γνωστικός τοµέας  

Να κατανοήσουν τη σηµασία της 
έννοιας του συγχρονισµού και του 
συντονισµού.  

Η αίσθηση του συγχρονισµού 
στο σώµα  

Η ικανότητα συντονισµού των 
κινήσεων  

(6 ώρες)  

Παιχνίδια οπτικοακουστικού 
συγχρονισµού και 
συντονισµού.  

∆ιάφορες µορφές κυνηγητού 
π.χ.  

Κυνηγητό µε µπάλες.  

Παιχνίδια µε στόχο π.χ.  

Μπόουλιγκ.  

 

 

Α7. Φαντασία και δηµιουργικότητα  

 

Σωµατικός τοµέας 
(Ψυχοκινητικός)  

Να αναπτύξουν δραστηριότητες 
που οι ίδιοι θέλουν.  

Συναισθηµατικός τοµέας  

Να χαρούν και να χαλαρώσουν 
δηµιουργικά.  

Να καλλιεργήσουν την αυτονοµία, 
τη συνεργασία, την 
υπευθυνότητα, και την 
πρωτοβουλία.  

Γνωστικός τοµέας  

Η σηµασία της ελεύθερης 

έκφρασης  

Η χαρά της δηµιουργίας  

(2 ώρες)  

Επινοώ και εκτελώ τη δική µου 
δραστηριότητα.  

∆ηµιουργώ ένα παιχνίδι µε τη 
φαντασία µου.  

Να γνωρίσουν το σώµα τους και 
τη θέση του στο χώρο.  

Να αποκτήσουν κινητικές 
εµπειρίες.  

Να εξερευνήσουν µε το σώµα τους 
το χώρο.  

Παιχνίδια χρόνου.  
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Να αναπτύξουν τη 
δηµιουργικότητα και τη φαντασία 
τους.  

 

 

 

Γ. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ  

 
Σωµατικός τοµέας 
(Ψυχοκινητικός)  

Να αναπτύξουν την αντιληπτική 
τους ικανότητα: κιναισθητική 
αντίληψη, οπτική αντίληψη, 
ακουστική αντίληψη, ικανότητα 
συντονισµού.  

Συναισθηµατικός τοµέας  

Να διασκεδάσουν, να χαρούν, να 

εκφραστούν και να αναπτύξουν τη 
φαντασία τους.  

Να αναπτύξουν κοινωνικές και 
ψυχικές αρετές, όπως: 
συνεργασία, οµαδικό πνεύµα, 
αυτοπειθαρχία, θέληση, 
υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή 
και θάρρος.  

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές 
όπως: τιµιότητα, δικαιοσύνη, 
αξιοκρατία, σεβασµός αντιπάλων, 
αυτοσεβασµός, µετριοφροσύνη.  

Γνωστικός τοµέας  

Να κατανοήσουν την έννοια του 
ατόµου και της οµάδας.  

Να αποκτήσουν ισορροπία 
συναισθηµάτων.  

Παιδί και παιχνίδι  

Ατοµικά παιχνίδια  

Οµαδικά παιχνίδια  

Παραδοσιακά παιχνίδια  

Παιχνίδια άλλων χωρών  

(12 ώρες)  

∆ροµικά παιχνίδια.  

Π.χ. διάφορες σκυταλοδροµίες  

Παιχνίδια µε τη µπάλα  

Παραδοσιακά παιχνίδια:  

Π.χ. τα µήλα, η τυφλόµυγα, 
κυνηγητό κ.α.  

Παιχνίδια άλλων χωρών.  
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ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 Στόχο έχουν την προαγωγή της αυτοπεποίθησης, τη βελτίωση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς και των κινητικών ικανοτήτων των μαθητών (αδρές κινήσεις) καθώς και την 

καλλιέργεια φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

Θα πραγματοποιηθούν δέκα εβδομαδιαίες παρεμβάσεις των είκοσι δραστηριοτήτων (με δύο 

δραστηριότητες την κάθε εβδομάδα). 

 

1η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

1η Δραστηριότητα 

Α) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ  

(Προαγωγή της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας) 

 Οι μαθητές διατηρούν στον αέρα ένα μπαλόνι με διάφορα σημεία του σώματος: μύτη, χέρι, 

αγκώνα, πλάτη, μηρό κτλ 

Παραλλαγές: Εάν θέλουν δοκιμάζουν με δυο μπαλόνια.   

Όση ώρα είναι το μπαλόνι στον αέρα κάθονται, ξανασηκώνονται, κάνουν μια στροφή, χτυπούν 

παλαμάκια κτλ.  

 

Β) ΓΟΡΙΛΛΕΣ ΚΑΙ «ΛΑΠΑΔΕΣ»  

(Χαλάρωση, επικοινωνία, αυτοπεποίθηση) 

Τα παιδιά σφίγγουν τους μύες τους, όπως ένας γορίλλας πριν από την επίθεση. Στη συνέχεια, με 

ένα μαγικό ξόρκι μετατρέπονται σε «λαπάδες» (αδύναμα ανθρωπάκια) και πέφτουν απαλά στο 

έδαφος, όπως πέφτει ένα φτερό. Η εναλλαγή μεταξύ σύσπασης και χαλάρωσης μυών βοηθά στη 

χαλάρωση. 

Γ) Η ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ  

(Ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς- αντίδραση σε ακουστικό ερέθισμα) 

  Τα παιδιά είναι σκορπισμένα στο χώρο. Ο εμψυχωτής φωνάζει ένα νούμερο και τα παιδιά 

σχηματίζουν ομάδες με αντίστοιχο αριθμό ατόμων. Όταν φωνάξει «1» τότε σκορπίζονται πάλι 

όλοι στο χώρο. Παραλλαγές: Γίνονται συνδυασμοί αριθμού 2 παιδιών που συμμετέχουν στην 

ομάδα και ασκήσεων. Για παράδειγμα, «4 άτομα με 6 επαφές στο έδαφος» (κάποιοι ίσως πρέπει 

να κάνουν κουτσό) ή «4 άτομα και 5 επαφές στο έδαφος» (πχ. ακουμπά στο έδαφος και το χέρι) 

κτλ. 
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2η Δραστηριότητα 

Α) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ 

(Καλλιέργεια της φαντασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)  

 Κάθε μαθητής ζωγραφίζει σε μια κόλλα τον εαυτό του βάζοντας όσα περισσότερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του εαυτού του μπορεί. Μετά ανακατεύουμε τις ζωγραφιές και με τη 

σειρά διαλέγει ο καθένας τυχαία μια ζωγραφιά και προσπαθεί να μαντέψει ποιος είναι στη 

ζωγραφιά, βοηθώντας τον και η ομάδα. 

Γίνονται ζευγάρι αυτοί που έχουν τη ζωγραφιά του άλλου. 

Στη συνέχεια ζωγραφίζουν ο ένας το σώμα ολόκληρο του άλλου, σε χαρτί του μέτρου. Αρχικά με 

τα μέλη κλειστά και μετά με τα μέλη ανοιχτά. 

Μπορούν να κολλήσουν τις ζωγραφιές στον τοίχο. 

 

Β) ΥΨΩΝΟΜΑΙ-ΠΕΦΤΩ 

(Χαλάρωση και ανάπτυξη της αισθητικότητας) 

 Τα παιδιά στέκονται χαλαρά σε όρθια θέση. Ο εμψυχωτής τους προτείνει ν’ αρχίσουν να 

ξεδιπλώνουν το σώμα τους προοδευτικά, ώστε να αισθανθούν ότι ψηλώνουν κι ότι ο θώρακας, τα 

χέρια, ο λαιμός, το κεφάλι, έλκονται από ψηλά. Εν συνεχεία, τους ζητά να χαλαρώσουν, να 

νιώσουν ότι σιγά-σιγά πέφτουν, ώσπου στο τέλος να «λιποθυμήσουν» και να ξαπλωθούν μαλακά 

στο πάτωμα. 

 

Γ) ΧΑΛΑΡΩΝΩ ΚΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 

(Χαλάρωση και καλλιέργεια της φαντασίας) 

Τα παιδιά ξαπλώνουν με αργές κινήσεις στο πάτωμα και κάνουν ότι κοιμούνται. Ο εμψυχωτής 

τους θυμίζει ότι μπορούν να γυρίσουν νωχελικά από τη μια πλευρά ή την άλλη ή όπως 

αισθάνονται πιο άνετα. Ο εμψυχωτής τους ζητά να «ονειρευτούν ένα ωραίο περιβάλλον». Εν 

συνεχεία, κάθε παιδί διηγείται το όνειρο του. 
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2η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

3η Δραστηριότητα 

Α) ΣΤΑΜΑΤΑ Ο ΗΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΚΙ ΕΓΩ 

(Κινητική αντίδραση σε ακουστικό ερέθισμα, καλλιέργεια της φαντασίας) 

  Ο εμψυχωτής προτρέπει τα παιδιά να τρέξουν στον χώρο ανακατεμένα. Τα συνοδεύει, 

χτυπώντας σε χαμηλούς τόνους ένα ντέφι. 

Όταν σταματήσει ο ήχος, τα παιδιά μπορούν να καθίσουν οκλαδόν ή να σταθούν όρθια με τα 

χέρια στη διάσταση ή να γίνουν μικρά κουβαράκια στο πάτωμα κλπ. 

Όταν ο ήχος ξεκινήσει και πάλι, ο εμψυχωτής προτείνει στα παιδιά να περπατήσουν ελεύθερα στο 

χώρο και τους ζητά να φανταστούν ότι έχουν πάνω στο κεφάλι τους ένα κανάτι νερό, ένα πανέρι 

ψάρια ή έναν δίσκο με κουλούρια, και να φανταστούν ανάλογο χώρο κι ανάλογες καταστάσεις. 

 

Β) ΣΥΝΔΥΑΖΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

(Καλλιέργεια της φαντασίας, συνδυαστικές κινήσεις, αισθητικότητα) 

  Ο εμψυχωτής προτείνει στα παιδιά να εκτελέσουν με το σώμα τους διάφορα θέματα που 

προϋποθέτουν συνδυασμούς κίνησης:    

Κύμα που επιπλέει στο νερό σώμα που αιωρείται, καπνός που σκορπίζεται (αργή και ελαφριά 

κίνηση, χωρίς κατεύθυνση).    

 Τίναγμα των μαλλιών πίσω, τίναγμα των ρούχων στο μπαλκόνι, τίναγμα των χεριών για να 

στεγνώσουν (γρήγορη και ελαφριά κίνηση, χωρίς κατεύθυνση).        

Πανί βάρκας σε γαλήνια θάλασσα, αερόστατο που ανεβαίνει σε αίθριο ουρανό (αργή και ελαφριά 

κίνηση, με κατεύθυνση). 

 Πουλί που πίνει νερό, βελόνα ραπτομηχανής (γρήγορη και ελαφριά κίνηση, με κατεύθυνση).       

Τραβώ, σπρώχνω ή πιέζω βαρύ αντικείμενο (αργή και βαριά κίνηση, με κατεύθυνση).  Βότσαλο 

που βουλιάζει στο νερό, πέτρα που εκσφενδονίζεται (γρήγορη και βαριά κίνηση, με κατεύθυνση). 

 Ασανσέρ που ανεβαίνει ή κατεβαίνει (βαριά κίνηση, με κατεύθυνση και σταθερό ρυθμό) 

 

Γ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

(Επικοινωνία, συνεργασία, αισθητικότητα) 

 Ο καθένας τραβά ένα χαρτάκι με ένα νούμερο. Οι μαθητές σκορπίζονται στο χώρο και 

χαιρετιούνται δίνοντας τα χέρια. Με το δάχτυλό τους, ζωγραφίζουν στο χέρι του άλλου το 

νούμερό τους. Αυτοί με το ίδιο νούμερο γίνονται ζευγάρι. 
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Ο εμψυχωτής προτείνει στα ζευγάρια να εκτελέσουν με το σώμα τους, συγχρόνως και τα δύο 

παιδιά και συνδυαστικά τις προηγούμενες δραστηριότητες που εκτέλεσαν ατομικά. 

 

4η Δραστηριότητα  

(Συνδυαστικές κινήσεις, επικοινωνία, συνεργασία) 

Α) Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ  

 Τα παιδιά κάνουν ζευγάρια. Το ένα από τα δύο θα είναι η μαριονέτα.  Το άλλο στέκεται 

μπροστά της και κινεί τα φανταστικά νήματα. Τα άκρα και το κεφάλι της μαριονέτας ακολουθούν 

τις κινήσεις και τον ρυθμό που δίνει το πρώτο παιδί που κινεί τα αόρατα νήματα. 

Β) ΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  

 Τα παιδιά κάθονται οκλαδόν στο πάτωμα σε ζευγάρια. Ο εμψυχωτής ζητά από το ένα 

μέλος του ζευγαριού να σηκώσει το ένα χέρι ψηλά, ενώ το άλλο θα ακουμπήσει στο πλάι κάτω, 

ακολουθώντας τα πλευρά. 

Το άλλο μέλος του ζευγαριού κάνει το ίδιο με το αντίθετο χέρι. 

 Μ’ έναν κοφτό ήχο στο ντέφι ή απλώς με τα παλαμάκια του εμψυχωτή, τα παιδιά θα αλλάξουν 

θέση στα χέρια τους 

Παραλλαγή: Ο εμψυχωτής προτείνει διάφορες θέσεις των χεριών. 

Γ) ΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Ή  ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΚΑΝΩ  

Τα παιδιά κάνουν ζευγάρια και στέκονται πρόσωπο με πρόσωπο. Το ένα παιδί είναι οδηγός και το 

άλλο μιμείται τις κινήσεις του σα να βλέπει τον εαυτό του σε καθρέπτη. Στην αρχή 

χρησιμοποιούνται οικείες κινήσεις όπως πλενόμαστε, βουρτσίζουμε τα δόντια μας, ντυνόμαστε 

κλπ. Μετά μπορούν να γίνουν και πιο σύνθετες κινήσεις. Τα παιδιά αλλάζουν στη συνέχεια 

ρόλους. 

 

3η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

5η Δραστηριότητα 

Α) ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

(Επικοινωνία, συνεργασία, αντίδραση σε ακουστικό ερέθισμα, ετοιμότητα) 

 Τα ζευγάρια στέκονται πλάτη µε πλάτη µε ένα επιπλέον παιδί.  
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Ο αριθμός των παιδιών πρέπει να είναι περιττός. Με το σύνθημα κάθε παιδί στέκεται πλάτη µε 

πλάτη µε ένα άλλο. Κάποιο παιδί θα μείνει µόνο του. Αυτό μπορεί να χτυπήσει παλαμάκια και να 

φωνάξει την επόμενη στάση που πρέπει να πάρουν, όπως αντιμέτωποι, ο ένας πλάι στον άλλον, 

και όλα τα παιδιά κάθε φορά αλλάζουν ζευγάρια µε τον επιπλέον παίχτη να προσπαθεί να βρει 

ζευγάρι. Μπορούν να δοθούν και άλλες εντολές (όπως κάντε κουτσό, χόπλα, γλίστρημα, 

περπάτημα σαν τον ελέφαντα κ.λπ.). όταν ακούγεται η σφυρίχτρα, αμέσως βρίσκουν ένα ζευγάρι 

και στέκονται πλάτη µε πλάτη. 

Β) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

(Καλλιέργεια φαντασίας, επικοινωνία, συνεργασία) 

  Ανά 4 άτομα κρατούν ένα σχοινί (π.χ. δεμένα μεταξύ τους 2-3 σχοινάκια). Ο εμψυχωτής 

δίνει εντολές να σχηματίσουν διάφορα σχήματα . 

 Για παράδειγμα, έναν κύκλο, τετράγωνο, αστέρι κτλ.  

Σχηματίζουν σχήματα χωρίς σχοινάκια, πιάνονται μόνο με τα χέρια τους . 

 

Γ) ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 

(Ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, της κοινωνικής συμπεριφοράς και συνεργασίας)  

Α) Ο εμψυχωτής προτείνει στα παιδιά μια σειρά από πρωτότυπους αγώνες δρόμου: πηδώντας σαν 

καγκουρό, έρποντας, τρέχοντας όσο πιο αργά γίνεται με νικητή τον τελευταίο κ.ά. 

Β) Ο Διαβολάκος: Μορφή κυνηγητού στο οποίο υπάρχει ένας διαβολάκος (π.χ. βάζει τα δάχτυλά 

του στο κεφάλι σαν ένα είναι κέρατα). Προσπαθεί να πιάσει όσους δεν μπήκαν σε μια ομάδα. 

 Γ) Υπάρχουν ανάλογα παιχνίδια που προϋποθέτουν συνεργασία: μεταξύ τεράτων με τέσσερα 

πόδια και δύο κεφάλια, μεταξύ ζευγαριών που τα δύο μέλη τους συγκρατούν με το κεφάλι ένα 

μήλο ή μια μικρή μπάλα κλπ. 

 

6η Δραστηριότητα 

Α) ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΕΣ  ΜΠΑΛΕΣ  

(Επιδεξιότητα, επικοινωνία, συνεργασία) 

 Οι μαθητές ανά ζευγάρια κρατάνε κοντάρια (ίσως από σκούπες, γυμναστικής κτλ.). Με 

αυτά μεταφέρουν τις μπάλες στο νοσοκομείο (π.χ. σε μια κούτα, σε ένα στεφάνι). Όταν γίνουν 

καλά, τις μεταφέρουν πάλι στο σπίτι). 

Παραλλαγές:  
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Μπορούν να αλλάζουν τις μπάλες στη διαδρομή μεταξύ τους.   

Αφήνουν την μπάλα να πέσει και την ξαναπιάνουν με τα κοντάρια   

Αντί για μπάλες, χρησιμοποιούν μπαλόνια ή μαντήλια (ιδιαίτερα για μικρές ηλικίες). 

Τοποθετούνται εμπόδια που πρέπει να περάσουν από πάνω, χωρίς να τους πέσει η μπάλα. 

 

Β) ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ  

(Αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα, επικοινωνία, συνεργασία)  

 Σε τετράδες: 3 μαθητές φτιάχνουν με σχοινάκι έναν ιστό αράχνης και ένας είναι μέσα. Το 

σχοινάκι πρέπει να είναι πάντα τεντωμένο. Ο ιστός κινείται στο χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

είναι πάντα τεντωμένος και να μην ακουμπά το μαθητή που είναι στη μέση. Τρέχει ο μαθητής στη 

μέση, τρέχει και ο ιστός, πάει πίσω, κάνει άλματα (χαμηλό, μεσαίο, ψηλό), το ίδιο και ο ιστός κτλ. 

 

Γ) ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ 

(Ελεύθερη κίνηση, ετοιμότητα, επικοινωνία) 

 Σε ελεύθερη διάταξη µε τους μισούς παίχτες να κάθονται οκλαδόν. 

Οι παίχτες που κάθονται είναι οι «παγίδες». Οι υπόλοιποι παίχτες είναι οι «μύγες», οι οποίες 

τρέχουν μέσα από τις παγίδες, παραμένοντας μέσα στα καθορισμένα όρια του χώρου παιχνιδιού. 

Με το σύνθημα του εμψυχωτή «παγώστε» οι μύγες ξαφνικά σταματούν. Οι παγίδες από τη θέση 

που κάθονται τεντώνονται και προσπαθούν να αγγίξουν τις μύγες. Η παγίδα που θα αγγίξει τη 

µύγα παίρνει τη θέση της και το παιχνίδι συνεχίζεται. 

 

4η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

7η Δραστηριότητα                       

Α) ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ 

(Αντίδραση σε ακουστικό ερέθισμα, ετοιμότητα, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά είναι διασκορπισμένα στην περιοχή παιχνιδιού. Στο έδαφος υπάρχουν σημεία 

σχεδιασμένα µε διάφορα χρώματα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά πολύχρωμα χαρτόνια. 

Η συνολική περιοχή παιχνιδιού θεωρείται ότι είναι το «χαλί». Σημεία, κύκλοι ή άλλα σημάδια σ’ 

αυτό αναπαριστούν το «μαγικό σημείο». Με το σύνθημα του εμψυχωτή η τάξη ακολουθεί (που 

επιλέγεται) σε µια φάλαγγα γύρω από την περιοχή παιχνιδιού. Όταν ο αρχηγός σταματά, τα παιδιά 

τρέχουν στο «μαγικό σημείο» και στέκονται. Εκείνοι που δεν φτάνουν σ’ ένα «μαγικό σημείο» 
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περιορίζονται. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν υπάρχουν τόσα «μαγικά σημεία» όσα και τα παιδιά. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν συγκεκριμένα σχήματα ή χρώματα, για να πηγαίνουν τα παιδιά. 

 

Β) ∆ΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟ  

 (∆υναμική ισορροπία, αλλαγή κατεύθυνσης, επικοινωνία) 

 Σε κάθε κύκλο 6-8 παίχτες και μπροστά από κάθε παίχτη μπορεί να τοποθετηθεί μια 

κορίνα ή ένα κουτί αναψυκτικού. 

Οι παίχτες σχηματίζουν έναν κύκλο µε μέτωπο στο κέντρο του κύκλου και πιάνονται από τα 

χέρια. Με το σύνθημα «πάμε» οι παίχτες σπρώχνουν και τραβούν ο ένας τον άλλον, 

προσπαθώντας να προκαλέσουν έναν παίχτη να ρίξει κάτω τη δικιά του κορίνα. Όταν πέφτει κάτω 

µια κορίνα, ο παίχτης παίρνει ένα βαθμό. Οι παίχτες µε τους λιγότερους βαθμούς μετά από έναν 

καθορισμένο χρόνο είναι οι νικητές. Όταν δύο παίχτες του κύκλου λύσουν τα χέρια, παίρνουν από 

ένα βαθμό. Τα παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι περιορισμού, αλλά µε τροποποίηση των 

κανόνων δίνεται η ευκαιρία έτσι ώστε να συνεχίσουν να παίζουν όλοι οι παίχτες. 

 

8η Δραστηριότητα 

Α) ‘’ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ’’ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, προσοχή- διάκριση χρωμάτων, ετοιμότητα, επικοινωνία)  

 Με κλήρωση ένα παιδί γίνεται ‘’κυνηγός’’. Με την έναρξη του παιχνιδιού ο ‘’κυνηγός’’ 

λέει: "Το χρώμα της μάγισσας είναι π.χ. κόκκινο". Τότε όλα τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να 

τρέξουν και να ακουμπήσουν ένα παιδί που κάποιο από τα ρούχα του έχει κόκκινο χρώμα πριν τα 

πιάσει (αγγίξει) ο "κυνηγός".  

Αν ο "κυνηγός" πιάσει κάποιο παιδί πριν αυτό προλάβει να ακουμπήσει το "χρώμα της μάγισσας", 

τότε το παιδί αυτό γίνεται ο νέος "κυνηγός" και χρεώνεται με ένα βαθμό "ποινής".  

Όσο τα παιδιά αγγίζουν το "χρώμα της μάγισσας", έχουν ‘’ασυλία’’, αλλά κάθε φορά το "χρώμα 

της μάγισσας" πρέπει να το αγγίζουν μέχρι δύο παιδιά.  

Ο "κυνηγός" μπορεί να αλλάζει συχνά το "χρώμα της μάγισσας".  

Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν πολύχρωμα ρούχα.  

Θα πρέπει να λέγονται όλα τα χρώματα που υπάρχουν στα ρούχα των παιδιών.  

Όταν ο "κυνηγός" φωνάζει "το χρώμα της μάγισσας", θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο του χώρου του παιχνιδιού (π.χ. στο κέντρο).  
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Β) ‘’ΚΥΡΙΑ ΑΛΕΠΟΥ ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ;’’  

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, επικοινωνία ) 

 Χαράσσονται στο δάπεδο, δύο παράλληλες γραμμές οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 10 

μέτρα.  

Πίσω από τη μία γραμμή χαράσσεται ένας κύκλος για να είναι η "φωλιά" της "αλεπούς", ενώ 

πίσω από την άλλη γραμμή ή χαράσσεται ένα παραλληλόγραμμο με πλευρές 2x4 μέτρα για να 

είναι το "κοτέτσι".  

Με κλήρωση ένα παιδί γίνεται η "αλεπού" και στέκεται μέσα στη "φωλιά" της.  

Τα "κοτόπουλα" πλησιάζουν τη "φωλιά" και ρωτάνε: "Κυρία αλεπού τι ώρα είναι;" Η ‘’αλεπού’’ 

μπορεί να δώσει οποιαδήποτε ώρα για απάντηση.  

Όταν όμως απαντήσει: "Είναι δώδεκα" όλα τα "κοτόπουλα" τρέχουν να επιστρέψουν στο 

"κοτέτσι" τους πριν τα πιάσει (αγγίξει) η "αλεπού", που τα κυνηγάει.  

Όποιο "κοτόπουλο" αγγίζεται, πηγαίνει στη "φωλιά" της "αλεπούς" και τη βοηθάει να πιάσει τα 

υπόλοιπα "κοτόπουλα".  

Σκόπιμο είναι να αλλάζει ο τρόπος μετακίνησης των παιδιών μετά από  

κάθε παιχνίδι.  

Η "αλεπού" μπορεί να προσποιείται ότι κοιμάται. Τα "κοτόπουλα’’ μπορούν να κάνουν πως 

"τσιμπούν" "σπόρους" από το δάπεδο.  

Σε κάθε επανάληψη του παιχνιδιού να αλλάζει η ‘’αλεπού’’. 

 

5η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

9η Δραστηριότητα                           

Α) Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 7-10 ατόμων και τοποθετούνται ο ένας πίσω από τον 

άλλον, έτσι ώστε να πιάνει ο ένας τα ισχία του άλλου. Ο πρώτος είναι ο "βοσκός" και ο 

τελευταίος το "αρνί". Για κάθε ομάδα ορίζεται ένα παιδί "λύκος". Ο λύκος προσπαθεί να πιάσει το 

αρνί και ο βοσκός μαζί με τα άλλα παιδιά προσπαθεί να εμποδίσει το λύκο κάνοντας ελιγμούς. Αν 

καταφέρει και το πιάσει αλλάζουν θέση.  

 

Β) Ο ΚΥΝΗΓΟΣ  

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, επικοινωνία, φαντασία) 



128 
 

 Ένας παίχτης είναι κυνηγός και λέει στα άλλα παιδιά «ελάτε μαζί µου να κυνηγήσουμε 

τίγρεις». Τα άλλα παιδιά γίνονται γραμμή πίσω από τον κυνηγό και ακολουθούν τα βήματα του 

κυνηγού, καθώς τα οδηγεί μακριά από τον στόχο τους.  

Ο κυνηγός προσπαθεί να κυνηγήσει και να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες, πριν 

φτάσουν στον στόχο ασφαλείας τους (στόχοι ασφαλείας θεωρούνται καθορισμένοι χώροι). Καθώς 

το κάθε παιδί πιάνεται, ο κυνηγός λέει το όνομά του.  

Ο κυνηγός επιλέγει έναν καινούργιο κυνηγό από τους παίχτες που έφτασαν στη βάση µε 

ασφάλεια.  

Εφόσον το περιβάλλον παιχνιδιού είναι η ζούγκλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μιμήσεις 

κινήσεων ζώων  (βάδισμα της αρκούδας, πήδημα του καγκουρό, περπάτημα ελέφαντα κ.λπ.) αντί 

για το τρέξιμο. 

 

10η Δραστηριότητα 

Α) ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΓΟΙ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, επιδεξιότητα, επικοινωνία ) 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και οι μεν ορίζονται ως "λαγοί", οι δε ως "κυνηγοί" 

φορώντας κάτι χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζουν.  

Οι κυνηγοί έχουν τη μπάλα και προσπαθούν να χτυπήσουν τους λαγούς, μέσα στο χώρο του 

παιχνιδιού που έχει οριστεί από πριν, σε χρόνο δύο λεπτών, όσους περισσότερους μπορούν.  

Κάθε παίκτης με τη μπάλα μπορεί να κάνει μόνο μέχρι δύο βήματα.  

Όσοι χτυπιούνται βγαίνουν από το παιχνίδι, εκτός από αυτούς  που πιάνουν τη μπάλα στον αέρα. 

Παραλλαγή: Το παιχνίδι μπορεί να γίνει και σε κύκλο όπου οι κυνηγοί τοποθετούνται εξωτερικά 

του κύκλου και οι λαγοί στο εσωτερικό του. Κάθε δύο λεπτά οι όροι αντιστρέφονται. 

 

Β) Ο ΓΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ετοιμότητα, επικοινωνία, συνεργασία) 

 Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Επιλέγεται ένα παιδί για να κάνει το γάτο και ένα παιδί για 

να κάνει το ποντίκι. 

Ο γάτος βρίσκεται έξω από τον κύκλο, ενώ το ποντίκι μέσα στον κύκλο. 

Ο γάτος νιαουρίζει και λέει στο ποντίκι "θέλω να σε πιάσω". Το ποντίκι απαντάει "δε θα με 

πιάσεις". Ο γάτος προσπαθεί να ακουμπήσει το ποντίκι, ενώ τα παιδιά του κύκλου σηκώνουν τα 
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χέρια τους για να βοηθήσουν το ποντίκι να ξεφύγει. Κατεβάζουν τα χέρια , όταν ο γάτος 

προσπαθεί να μπει στον κύκλο. 

Στην περίπτωση που πιαστεί ο ποντικός, αυτός και ο γάτος διαλέγουν δύο άλλους παίχτες και το 

παιχνίδι συνεχίζεται. 

Παραλλαγές: Αν το ποντίκι είναι πολύ γρήγορο μπορούμε να επιλέξουμε δύο γάτους για να το 

πιάσουν. 

Αντί για γάτο και ποντικό μπορούμε να έχουμε χωρικό και αλεπού, η οποία περνάει ανάμεσα από 

τα παιδιά και ο χωρικός προσπαθεί να την πιάσει. 

Όταν την πιάσει, ο εμψυχωτής επιλέγει δύο άλλα παιδιά για να πάρουν τη θέση τους. 

 

6η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

11η Δραστηριότητα                           

Α) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ MΟΥ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ετοιμότητα, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά τοποθετούνται σ’ έναν διπλό κύκλο σε ζευγάρια µε μέτωπο ο ένας στον άλλο. Ο 

εσωτερικός κύκλος έχει έναν παίχτη περισσότερο από τον έξω.  

Μόλις δίνεται το παράγγελμα, τα παιδιά κάνουν χόπλα στα δεξιά του ζευγαριού τους. Με την 

εντολή «στοπ» γυρίζουν αντιμέτωποι να βρουν ζευγάρι.  

Ο παίχτης που μένει χωρίς ζευγάρι «καίγεται». 

 Το παιχνίδι μπορεί ακόμη να παιχτεί µε μουσική. Όταν η μουσική σταματάει, οι παίχτες ψάχνουν 

ζευγάρι.  

Το παιχνίδι μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε κάθε φορά να κινούνται µε   διαφορετικό τρόπο π.χ., 

κουτσό, χόπλα, άλαμτα κ.λπ. 

 

Β) ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, κοινωνικής συμπεριφοράς, ετοιμότητα, αντίδραση σε 

ακουστικό ερέθισμα) 

 Σχεδιάζονται αριθμοί σε χαρτί και κάθε παίκτης παίρνει έναν αριθμό και τον τοποθετεί, με 

τη βοήθεια κάποιου συμμαθητή του, στην πλάτη του.  

Οι παίκτες κινούνται στο χώρο έως ν' ακούσουν τον εμψυχωτή να λέει έναν αριθμό. 

Όποιος έχει το συγκεκριμένο αριθμό αρχίζει να κυνηγά τους υπόλοιπους, δηλαδή γίνεται κυνηγός. 

Όταν αγγίξει κάποιον παίκτη, βγαίνει από το παιχνίδι. 
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Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας παίκτης που αυτός μπορεί να πάρει τη θέση του 

κυνηγού. 

Παραλλαγή: Μπορεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να αλλάζει ο κυνηγός, φωνάζοντας ο 

εμψυχωτής διαφορετικό νούμερο και ταυτόχρονα να ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι και τα παιδιά που 

είχαν πιαστεί από τον κυνηγό. 

 

12η Δραστηριότητα 

Α) Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, ετοιμότητα, επικοινωνία) 

 Ένα παιδί είναι ο βάτραχος που κάθεται στο κέντρο του κύκλου. Τα άλλα παιδιά 

προκαλούν τον βάτραχο τρέχοντας  κοντά του και λέγοντας «βάτραχε, στη θάλασσα δεν μπορείς 

να µε πιάσεις».  

Εάν ένα παιδί πιαστεί από τον βάτραχο, γίνεται και αυτός βάτραχος και κάθεται δίπλα του μέσα 

στον κύκλο. Οι βάτραχοι πρέπει να πιάνουν τους παίχτες από καθιστή θέση. 

 Το παιχνίδι συνεχίζεται, μέχρι να πιαστούν τέσσερις παίχτες, και ο πρώτος βάτραχος επιλέγει από 

τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν πιαστεί έναν νέο βάτραχο. Αντί για τρέξιμο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το άλμα του βατράχου. 

 

Β) ΠΗΔΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, μίμηση, επιδεξιότητα, επικοινωνία) 

 Σχεδιάζονται δύο γραμμές για να παραστήσουν το ποταμάκι.  

Τα παιδιά προσπαθούν  να πηδούν πάνω από αυτό. Εάν πέσουν μέσα, πρέπει να επιστρέψουν στο 

σπίτι και προσποιούνται ότι αλλάζουν παπούτσια και κάλτσες.  

Το πλάτος του ποταμιού πρέπει να ποικίλει από στενό σε φαρδύ, ώστε όλα τα παιδιά να φτάσουν 

σε έναν βαθμό επιτυχίας.  

Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο ποτάμι ένα αντικείμενο, για να πηδούν επάνω, όπως µια πέτρα 

(όπως το ποτάμι έχει πέτρες για πέρασμα στην απέναντι όχθη). 
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7η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

13η Δραστηριότητα 

Α) ΠΗΔΗΞΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, επιδεξιότητα, επικοινωνία ) 

 Ο εμψυχωτής κάθεται στο κέντρο του κύκλου και γυρίζει το σχοινί σε ύψος από το έδαφος 

περίπου 10 εκατοστά. Το τέλος του σχοινιού πρέπει να είναι έξω από τον κύκλο. Τα παιδιά 

πηδούν για να αποφύγουν να χτυπηθούν.  

Τα παιδιά μπορούν να κάνουν γκάλοπ, Πρέπει ο εμψυχωτής να προειδοποιήσει τα παιδιά για τους 

κινδύνους και να µη γυρίζει το σκοινί πολύ γρήγορα.  

κουτσό στα πλάγια ή να εκτελούν διάφορες κινήσεις, ώστε να αποφύγουν το χτύπημα.  

Παραλλαγή: Μπορεί ο εμψυχωτής, στην άκρη του σχοινιού να δέσει ένα στεφάνι και καθώς το 

γυρίζει, τα παιδιά προσπαθούν να πηδήξουν μέσα στο στεφάνι και να βγουν απ' αυτό. 

Β) ΟΙ ΚΟΜΠΟΙ  

(Συντονισμός, επικοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα) 

 Απλώνουν όλοι τα χέρια τους μπροστά και πιάνουν τα χέρια άλλων παιδιών. Με το 

σύνθημα προσπαθούν όλοι να ξεμπλεχτούν χωρίς ν’ αφήσουν τα χέρια που πιάνουν κάνοντας 

αργές κινήσεις γύρω από το σώμα τους, πάνω από χέρια, κάτω από άλλους κλπ. Μόλις το 

κατορθώσουν φωνάζουν ένα μήνυμα, μια λέξη, μια φράση που θα συμφωνήσουν 

 

14η Δραστηριότητα 

Α) Η ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ  

(Συνεργασία, συντονισμός, επικοινωνία, υπευθυνότητα)                                

 Ζητάμε από τα παιδιά ν’ ανοίξουνε σε διάσταση τα πόδια, να πιάσουν με το ένα χέρι (μέσα 

από τα πόδια τους) το χέρι του συμμαθητή τους που είναι πίσω, κάμπτοντας τον κορμό εμπρός 

και να πιάσουν αντίστοιχα με το άλλο χέρι, το χέρι του μπροστινού. Το τελευταίο παιδί ξαπλώνει 

τεντωμένο στο πάτωμα και η σαρανταποδαρούσα κινείται προς τα πίσω (τα παιδιά κινούνται στη 

διάσταση) περνώντας πάνω από το ξαπλωμένο παιδί. Αυτός γίνεται πρώτος κάθε φορά που τον 

τραβάει το πρώτο παιδί της διάταξης ενώ ξαπλώνει το επόμενο τελευταίο παιδί. 
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Β) ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

 (Συνεργασία, συντονισμός, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη )                                

 Δύο σειρές 8-12 παιδιών η κάθε μία βρίσκονται αντικριστές και τα παιδιά δένουν χιαστί τα 

χέρια τους με τους απέναντι δημιουργώντας ένα κανάλι.  

Ένα παιδί ξαπλώνει στην αρχή του καναλιού και η ομάδα με συγχρονισμένες κινήσεις 

μεταφέρουν με μικρά πετάγματα το παιδί κατά μήκος του καναλιού μέχρι την άλλη άκρη.  

Απαιτείται μεγάλη υπευθυνότητα. Μπορούν να δοκιμάσουν όσα παιδιά θέλουν με επιφύλαξη στα 

ιδιαίτερα βαριά άτομα. 

 

8η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

15η Δραστηριότητα 

Α) ΣΕΡΦΙΝΓΚ 

(Συνεργασία, συντονισμός, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη )                                

 Ξαπλώνουν όλοι στο έδαφος σε σειρά και κολλητά ο ένας στον άλλο. Ένα παιδί (το πιο 

ελαφρύ) ξαπλώνει πάνω στα άλλα κάθετα. Οι από κάτω περιστρέφονται όλοι μαζί προς την ίδια 

κατεύθυνση και έτσι το παιδί που είναι πάνω τους μεταφέρεται από την μια άκρη στην άλλη. 

Ακόμα και αν η μεταφορά δεν πετύχει οι συμμετέχοντες μένουν ικανοποιημένοι από την 

καινούρια εμπειρία. 

Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΑΣ  

(Ετοιμότητα, ταχύτητα, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά είναι σε ελεύθερη διάταξη µε τη μισή τάξη στην κάθε πλευρά της αυλής. Στο 

κέντρο τεντώστε ένα σχοινί από τη µια πλευρά του γηπέδου στην άλλη, στο ύψος περίπου των 

παιδιών.  

Τοποθετήστε όλα τα απαλά αντικείμενα που μπορείτε στο γήπεδο της μιας ομάδας.  

Με σύνθημα «πάμε» οι παίχτες της ομάδας που έχουν τα αντικείμενα στην αυλή τους ρίχνουν 

πάνω από το σχοινί, στην αυλή της άλλης ομάδας, ενώ και εκείνοι προσπαθούν µε τη σειρά τους 

να τα επιστρέψουν όσο πιο γρήγορα μπορούν.  

Το παιχνίδι παίζεται σε προκαθορισμένο χρόνο (2-3 λεπτά). Όλα τα αντικείμενα πρέπει να 

ρίχνονται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ρίψης πάνω από τον ώμο όσο πιο μακριά στο άλλο 

γήπεδο, ώστε να ενθαρρυνθούν δυναμικές ρίψεις.  

Μετράται ο αριθμός των αντικειμένων που έμειναν στην αυλή της κάθε ομάδας.  

Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται.  
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Παραλλαγή : Επαναλαμβάνεται η ίδια δραστηριότητα µε κλώτσημα των αντικειμένων, κάτω από 

το σχοινί. 

 

16η Δραστηριότητα 

Α) ΦΡΟΥΡΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, επιδεξιότητα, επικοινωνία) 

 Κύκλοι µε έξι έως οχτώ παίχτες για κάθε ομάδα και ένα χαρτοκούτι  από γάλα στο κέντρο 

µε έναν παίχτη φρουρό. 

Οι παίχτες του κύκλου προσπαθούν να ρίξουν µε την µπάλα το χαρτοκούτι.  

Ο φρουρός αποκρούει την µπάλα µε οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, για να µη συμβεί αυτό. Αυτός 

που ρίχνει κάτω το κουτί αλλάζει θέση µε τον φρουρό.  

Εάν ο φρουρός ρίξει κατά λάθος το χαρτοκούτι, ο παίχτης του κύκλου που κλώτσησε τελευταία 

την µπάλα γίνεται φρουρός.  

∆εν επιτρέπεται οι παίχτες να μετακινούνται μέσα στον κύκλο και ούτε ο φρουρός να είναι πάνω 

από το χαρτοκούτι. 

 

Β) ‘’ΈΝΑ – ΔΥΟ – ΤΡΙΑ, ΑΓΑΛΜΑΤΑ’’  

(Επιδεξιότητα, ετοιμότητα, αντίδραση, ισορροπία)  

 Χαράσσονται στο δάπεδο δύο παράλληλες γραμμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 10 –15 

μέτρα.  

Με κλήρωση ένα παιδί γίνεται "αρχηγός" και στέκεται πίσω από τη μία γραμμή με την πλάτη 

στραμμένη προς τα υπόλοιπα παιδιά που στέκονται πίσω από την άλλη γραμμή. Με την έναρξη 

του παιχνιδιού ο "αρχηγός" αρχίζει να μετράει από το 1 ως το 10, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά τρέχουν 

ή βαδίζουν αθόρυβα προς τη γραμμή του.  

Σε οποιαδήποτε στιγμή, όμως, ο "αρχηγός" μπορεί να φωνάξει "αγάλματα" και να γυρίσει προς τα 

υπόλοιπα παιδιά.  

Αν τότε δει κάποιο παιδί να κινείται, το "στέλνει" πίσω στην αφετηρία. 

 Κερδίζει το παιδί, που θα περάσει πρώτο τη γραμμή του "αρχηγού", οπότε γίνεται και ο νέος 

'αρχηγός".  

Καλό είναι να περάσουν όλα τα παιδιά από τη θέση του αρχηγού και να αλλάζει συχνά ο τρόπος 

μετακίνησης των παιδιών.  

Παραλλαγή: Αντί να μετράει ο αρχηγός, μπορεί να λέει την Άλφα – Βήτα.  

Ο αρχηγός αντί για "αγάλματα" μπορεί να λέει: "κόκκινο φως"  
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Αν τα παιδιά είναι μεγάλα και αρκετά ικανά, ο αρχηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση "1,2,3, 

στοπ".  

 

9η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

17η Δραστηριότητα 

Α) ΚΟΡΟΙΔΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 

(Ετοιμότητα, επικοινωνία, συνεργασία) 

 Δυο ομάδες σε κύκλο, µε έξι έως οχτώ παίχτες σε κάθε ομάδα, µε μέτωπο στο κέντρο του 

κύκλου και έναν παίχτη στο κέντρο.  

Κάθε ομάδα έχει στην κατοχή της μία μπάλα. 

Η μπάλα ρίχνεται από τον έναν παίχτη του κύκλου στον άλλο, ενώ ο κεντρικός παίχτης προσπαθεί 

να την «κλέψει». Εάν το πετύχει, αυτός ο παίχτης αλλάζει θέση με τον παίχτη του κύκλου που 

άγγιζε την μπάλα τελευταίος και έτσι αυτός γίνεται τώρα ο κεντρικός παίχτης.  

Προτάσεις : Κάθε φορά μπορεί να γίνεται αλλαγή στο είδος της πάσας που χρησιμοποιείται.  

Σε κάθε πετυχημένη πάσα μπορεί να δίνεται ένας βαθμός.  

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:  ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  

(Ετοιμότητα, αντίδραση, επικοινωνία, συνεργασία) 

 Δυο ομάδες µε έξι έως οχτώ παίχτες σε κάθε ομάδα.  

Η ομάδα που σχηματίζει έναν κύκλο έχει στην κατοχή της μία μπάλα και η άλλη σκορπίζεται 

μέσα στον κύκλο. 

Μια ομάδα κάνει έναν κύκλο, ενώ η άλλη μπαίνει στον κύκλο σε ελεύθερη διάταξη. 

 Οι έξω παίχτες προσπαθούν να πασάρουν την μπάλα μεταξύ τους, ενώ οι παίχτες στο κέντρο 

προσπαθούν να σταματήσουν την μπάλα, κρατώντας τις παλάμες τους ψηλά, για να «κλέψουν» ή 

να διώξουν την πάσα.  

Η μπάλα δεν μπορεί να ρίχνεται πάνω από τα κεφάλια των κεντρικών παιχτών.  

Μετά από δυο λεπτά οι ομάδες αλλάζουν θέσεις.  

Ένας βαθμός δίνεται, κάθε φορά που η µπάλα πασάρεται µε επιτυχία κάτω απ’ το επίπεδο του 

κεφαλιού, διαπερνώντας την ομάδα που κάνει άμυνα. 
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Β) ΠΕΛΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

(Ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, επιδεξιότητα, ισορροπία, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες.  

Σε κάθε ομάδα ορίζεται ένα παιδί από τον εμψυχωτή ως Πελαργός και τα υπόλοιπα κάνουν τους 

βατράχους. 

Ο Πελαργός κυνηγάει με το ένα πόδι ψηλά πίσω (κουτσό) τα βατραχάκια που αναπηδούν στα 

τέσσερα και φωνάζουν "κουάξ-κουάξ", προσπαθώντας να αποφύγουν τον Πελαργό. 

Όταν ο Πελαργός ακουμπήσει ένα βατραχάκι, γίνεται κι αυτό Πελαργός και κυνηγούν τα 

υπόλοιπα, μέχρι να μη μείνει κανένας βάτραχος. 

Παραλλαγή: Όταν ο Πελαργός ακουμπήσει ένα βατραχάκι, παίρνει αυτό τη θέση του Πελαργού.  

 

18η Δραστηριότητα 

Α) ΤΡΕΛΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 

(Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας, ταχύτητα, επιδεξιότητα, επικοινωνία) 

 Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε δύο ισοδύναμες ομάδες. Οι πρώτοι της κάθε ομάδας 

κρατούν στα χέρια τους μία μπάλα. Ο χώρος διαμορφώνεται ώστε μπροστά από κάθε ομάδα να 

υπάρχουν στεφάνια, στρώμα και κώνοι. 

Με το σφύριγμα του εμψυχωτή οι πρώτοι των δύο ομάδων ξεκινούν και κάνουν άλμα πάνω από 

το πρώτο στεφάνι, στη συνέχεια εκτελούν βαρελάκι πάνω σε στρώμα, κυλούν τη μπάλα απαλά 

πλάι από στεφάνια, περνούν μέσα από αυτά, περνούν με ντρίμπλα ζικ-ζακ τους κώνους και 

επιστρέφουν τρέχοντας και δίνουν τη μπάλα στο δεύτερο της ομάδας τους και πηγαίνουν στο 

τέλος της σειράς τους.   

 

Β) ‘’ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑ’’  

(Κινητικές δεξιότητες χειρισμού, επιδεξιότητα, επικοινωνία) 

 Υλικά: Καρέκλες κιμωλία, μπάλες , 

Χαράσσεται στο δάπεδο ένας διάδρομος μήκους τριών μέτρων και πλάτους ενός μέτρου. Στο 

τέλος αυτού του διαδρόμου τοποθετείται μία καρέκλα, ενώ στην αρχή του διαδρόμου παίρνουν 

θέσεις τα παιδιά (το ένα πίσω από το άλλο), κρατώντας το καθένα μία μπάλα. 

 Με την έναρξη του παιχνιδιού το πρώτο παιδί κυλάει την μπάλα του μέσα στο διάδρομο, έτσι 

ώστε αυτή να περάσει κάτω από τα πόδια της καρέκλας και στη συνέχεια πάει στο τέλος της 

σειράς του. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.  
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Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κυλούν την μπάλα με ένα ή  δύο χέρια.  

Για κάθε μπάλα που περνάει κάτω από τα πόδια της καρέκλας η ομάδα κερδίζει ένα βαθμό.  

Τα παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα να πατούν μέσα στο διάδρομο, καθώς κυλούν την μπάλα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε συναγωνισμό με κάποια άλλη ομάδα και στο τέλος κερδίζει η ομάδα, που 

θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.  

Το ύψος της καρέκλας να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει στην μπάλα να κυλάει άνετα κάτω από 

τα πόδια της.  

Το μήκος και το πλάτος του διαδρόμου, καθώς και το μέγεθος της μπάλας να είναι  

ανάλογα της ωριμότητας και ικανότητας των παιδιών.  

Μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το ‘’μη καλό’’ χέρι τους για το κύλισμα 

της μπάλας.  

 

10η  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ       

19η Δραστηριότητα 

Α) "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ"  

(Συνεργασία, επιδεξιότητα, αντίδραση σε ακουστικό ερέθισμα, ετοιμότητα) 

 Αυτό το παιχνίδι παίζεται όπως οι "μουσικές καρέκλες" με τη διαφορά, όμως, ότι εδώ 

κανένα παιδί δεν βγαίνει έξω από το παιχνίδι.  

Οι καρέκλες τοποθετούνται πλάτη με πλάτη μέσα στο χώρο του παιχνιδιού.  

Τα παιδιά τρέχουν ελεύθερα μέσα στο χώρο του παιχνιδιού σύμφωνα με το ρυθμό που δίνει ο 

εμψυχωτής. Μόλις σταματάει ο εμψυχωτής, όλα τα παιδιά τρέχουν να καθίσουν πάνω στις 

καρέκλες, δε βγαίνουν από το παιχνίδι, αλλά κάθονται πάνω στα γόνατα των παιδιών, που είναι 

ήδη καθισμένα στις καρέκλες.  

Σε κάθε επανάληψη του παιχνιδιού αφαιρείται και μία καρέκλα, ώσπου στο τέλος μένει μόνο μία 

καρέκλα μέσα στο παιχνίδι και όλα τα παιδιά προσπαθούν να "καθίσουν" πάνω σε αυτή, 

στηριζόμενα το ένα πάνω στο άλλο.  

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα χέρια, για να βοηθούν τους συμπαίκτες τους να ισορροπήσουν.  

 

Παραλλαγές:  

Το ίδιο παιχνίδι παίζεται και με στεφάνια.  

Α) Το κάθε παιδί κρατάει ένα στεφάνι και μόλις ο εμψυχωτής σταματήσει να δίνει ρυθμό, 

φωνάζει έναν αριθμό π.χ. ‘’4’’. Τότε, τα παιδιά γίνονται ομάδες των τεσσάρων ατόμων και 

προσπαθούν να μπουν μέσα στα στεφάνια τους.  
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Β)  Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με τα στεφάνια τοποθετημένα στο δάπεδο και κάθε φορά να 

αφαιρείται ένα στεφάνι, ώσπου στο τέλος να μείνει μόνο ένα στεφάνι και όλα τα παιδιά να 

προσπαθούν να μπουν μέσα σε αυτό.  

 

Β) ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

(Ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, επιδεξιότητα, επικοινωνία) 

 Για κάθε παιδί αντιστοιχεί ένα φουσκωμένο μπαλόνι. 

Τα φουσκωμένα μπαλόνια είναι αριθμημένα και είναι τόσα όσα είναι και τα παιδιά. 

Κάθε παιδί έχει μπροστά του σε χαρτί τοποθετημένο πάνω στη μπλούζα του έναν αριθμό. 

Τα μπαλόνια σκορπίζονται στο χώρο και μόλις δοθεί το σύνθημα από τον εμψυχωτή, κάθε παιδί 

αναζητά το μπαλόνι που έχει ίδιο αριθμό με τον δικό του. 

Σε απόσταση από τα παιδιά (περίπου δέκα μέτρων) έχει σχεδιαστεί μια ευθεία γραμμή. 

Κάθε παιδί πρέπει να μετακινήσει το μπαλόνι του, παίζοντάς το με τα χέρια και με τα πόδια και 

να το περάσει πίσω από τη γραμμή. 

Πρέπει ο κάθε παίκτης να σπάσει το μπαλόνι του, πίσω από τη γραμμή, μόνο με τα πόδια του. 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλα τα παιδιά σπάσουν τα μπαλόνια τους. 

 

20η Δραστηριότητα 

Α) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ 

(Ανάπτυξη κινητικού συντονισμού, συγχρονισμού στην ομάδα, πρωτοτυπία, συνεργασία) 

 Τα παιδιά απλώνουν το σχοινάκι τους στο πάτωμα και δοκιμάζουν διάφορους τρόπους για 

να περνάνε από πάνω τους με αναπηδήσεις. 

Τοποθετούνε το σχοινάκι ή το στεφάνι στο έδαφος και το κάθε παιδί προσπαθεί να πηδήξει προς 

τα πίσω, συνεχόμενα μπρος – πίσω, συνεχόμενα δεξιά- αριστερά. 

 

ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ 

(Κινητικός συντονισμός, επιδεξιότητα)  

 Να παίξουν σχοινάκι επί τόπου με μονή ή διπλή αναπήδηση στα δύο πόδια. Σχοινάκι με 

μετακίνηση. 

 "ΣΧΟΙΝΑΚΙ" ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  

(Κινητικός συντονισμός, επιδεξιότητα, συνεργασία)  
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 Ζευγάρια: Με ένα σχοινάκι το οποίο γυρίζει το ένα από τα δύο παιδιά συντονίζουν τις 

αναπηδήσεις τους. Αλλάζουν ρόλους. 

Το ένα παιδί κρατάει την άκρη από το σκοινάκι του άλλου. 

 

Β) ΤΥΛΙΓΜΑ- ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ 

(Επιδεξιότητα, συνεργασία, επικοινωνία) 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες οι οποίες σχηματίζουν δύο ευθείες ή δύο 

κύκλους.  

Κάθε ομάδα έχει ένα σχοινάκι μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων.  

Με το σύνθημα του εμψυχωτή  ο πρώτος παίκτης της κάθε ομάδας παίρνει την άκρη του σχοινιού  

κι αρχίζει να τυλίγει το σχοινί γύρω από τη μέση του, περιστρέφοντας το σώμα του.  

Όταν ολοκληρώσει, ο δεύτερος παίκτης της ίδιας ομάδας, παίρνει την άλλη  άκρη και 

ξετυλίγοντας τον πρώτο, τυλίγεται ο ίδιος.  

Συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο και οι επόμενοι παίκτες της ομάδας μέχρι να τυλιχτούν και να 

ξετυλιχτούν όλα τα παιδιά.  

 

Γ) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΤΑ Η ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΑΚΙ 

(Κινητικός συντονισμός, επιδεξιότητα, πρωτοτυπία, επικοινωνία, συνεργασία) 

 Ζητάμε από τα παιδιά να παρουσιάσουν παιχνίδια που ξέρουν ή που μπορούν να 

φανταστούν και να δημιουργήσουν με το σχοινάκι. 

 

 "Η ΚΑΜΑΡΑ" 

 Ο εμψυχωτής δίνει σε δύο παιδιά τις άκρες από ένα σχοινί μήκους περίπου πέντε μέτρων. 

Αυτά περιφέρουν το σχοινί ώστε να σχηματιστεί "κοιλιά". Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν, κατά 

την περιφορά να μπουν μέσα και να αναπηδήσουν χωρίς να τα ακουμπήσει το σχοινί. Όποιο παιδί 

ακουμπήσει το σχοινί αλλάζει ρόλο με ένα από τα δύο παιδιά που κάνουν την περιφορά του 

σχοινιού. 

Αν τα παιδιά είναι πολλά και υπάρχει διαθέσιμος χώρος, η δομή του παιχνιδιού μπορεί να 

εκτελεστεί από δύο ή τρεις ομάδες ταυτόχρονα.   

 "ΦΙΔΑΚΙ"  

Δύο άτομα κινούν το σκοινάκι και ένας πηδάει προσπαθώντας να μην το ακουμπήσει. 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ (PANAS-Scales), Watson, Clark & Tellegen, 1988 

Αυτή η κλίμακα αποτελείται από λέξεις που περιγράφουν διαφορετικά συναισθήματα. 

Διάβασε κάθε λέξη και κύκλωσε την κατάλληλη απάντηση που περιγράφει σε ποιο βαθμό 

έχεις αισθανθεί το κάθε συναίσθημα τον τελευταίο χρόνο. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Ελάχιστα ή 

Καθόλου 

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα 

πολύ 

Έχεις ενδιαφέροντα 1 2 3 4 5 

Πιεσμένος/η 1 2 3 4 5 

Ξετρελαμένος/η 1 2 3 4 5 

Αναστατωμένος/η 1 2 3 4 5 

Δυνατός/η 1 2 3 4 5 

Ένοχος/η 1 2 3 4 5 

Τρομαγμένος/η 1 2 3 4 5 

Εχθρικός/η 1 2 3 4 5 

Ενθουσιώδης 1 2 3 4 5 

Περήφανος/η 1 2 3 4 5 

Ευέξαπτος/η 1 2 3 4 5 

Είσαι σε εγρήγορση 1 2 3 4 5 

Ντροπιασμένος/η 1 2 3 4 5 

Εμπνέεσαι 1 2 3 4 5 

Νευρικός/η 1 2 3 4 5 

Αποφασισμένος/η 1 2 3 4 5 

Προσεκτικός/η 1 2 3 4 5 

Αγχώδης 1 2 3 4 5 

Δραστήριος/α 1 2 3 4 5 

Φοβισμένος/η 1 2 3 4 5 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Προς τους γονείς των μαθητών της Β Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης-Τριαδίου 

Αγαπητοί γονείς 

Στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Διεπιστημονικό- Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στον Τομέα της Κινητικής Ανάπτυξης, καλούμαι να πραγματοποιήσω μία έρευνα 

παρέμβασης στους μαθητές της Β' Τάξης του Σχολείου μας για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής 

Εργασίας. 

Το θέμα της εργασίας μου είναι : "Η επίδραση του Παιχνιδιού ως μέσο ψυχοκινητικής αγωγής στα 

συναισθήματα και στην ανάπτυξη της Δημιουργικότητας των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας". 

Η καλλιέργεια της Δημιουργικότητας είναι πολύ σημαντική στις μέρες μας και είναι απαραίτητο 

εφόδιο των παιδιών για τη ζωή τους. 

Μέσα από παιχνίδια απλά και ομαδικά τα παιδιά μαθαίνουν, συνεργάζονται και αναπτύσσουν τη 

δημιουργική σκέψη. 

Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι απαραίτητη η γονική συγκατάθεση ώστε να 

συμμετέχουν τα παιδιά στα παιχνίδια-παρεμβάσεις που θα διεξάγονται στο χώρο του Σχολείου. 

Ο/Η υπογραφόμενος ..................................................................................... γονέας  

του/της  μαθητή/τριας ................................................................................. της Β' τάξης 

ΕΓΚΡΙΝΩ ___      Ή         ΔΕΝ  ΕΓΚΡΙΝΩ ___ 

Τη συμμετοχή του Παιδιού μου στην έρευνα με θέμα : "Η επίδραση του Παιχνιδιού ως μέσο 

ψυχοκινητικής αγωγής στην ανάπτυξη της Δημιουργικότητας των παιδιών πρώτης σχολικής 

ηλικίας". 

                                                                          Ο Γονέας 

                                                                   ............................................... 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Μυλωνά Αναστασία (Η Δασκάλα του Β2) 
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