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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Τέχνη και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με αυτή την παράγραφο θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνησή της και ιδιαίτερα: 

 Την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κα Τρούλη Καλλιόπη, επίκουρη 

καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πολύτιμη υποστήριξή της. Η καθοδήγησή της, οι 

παραγωγικές υποδείξεις της και το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας που διαμόρφωσε 

συνέβαλλαν ουσιαστικά για την διεκπεραίωση της διπλωματικής μου εργασίας. 

 Θα  ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κο Λιναρδάκη Μιχάλη, επίκουρο 

καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πολύτιμη καθοδήγησή του στις στατιστικές 

αναλύσεις της παρούσας εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο 

Φουντουλάκη Ανδρέα, αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος με τιμά με την 

παρουσία του στην τριμελή εξεταστική επιτροπή. 

 Εκτός της επιτροπής θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Άσπα για τις 

πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες της και όλες τις νηπιαγωγούς που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα της διπλωματικής μου εργασίας και ιδιαίτερα την Αθηνά και τη Φέη, οι 

οποίες πραγματοποίησαν και το τρίμηνο πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά της 

τάξης τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και σε όλα τα παιδιά που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου 

εργασίας. 

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στα πρόσωπα του φιλικού και 

οικογενειακού μου περιβάλλοντος για την υπομονή, την υποστήριξη και την ανοχή 

που έδειξαν στις προτεραιότητες που είχα τα τελευταία χρόνια. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Η ενασχόληση των παιδιών με τις τέχνες μπορεί να βοηθήσει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού, στην ικανότητα για κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, στην 

ανάπτυξη της ικανότητας της επίλυσης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στη 

ζωή (Sotiropoulou-Zormpala, Trouli & Linardakis, 2015, Burton, Horrowitz, & 

Abeles, 1999, Μαλαφάντης, 2012). 

 Η προαγωγή της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά 

ζητήματα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι μελετητές (Schirrmacher, 2008, 

Κωνσταντινίδου, 2012), που υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα καλλιεργεί την 

επιτυχία. Κι όταν η δημιουργικότητα εκφράζεται με κίνηση, ορίζεται ως κινητική 

δημιουργικότητα (Μπουρνέλη, 2006) και είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της έκφρασης και των δημιουργικών 

δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 Ο ρυθμός, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, σχετίζεται 

άμεσα με το χορό (Παυλίδου, 2012). Η τέχνη του χορού μπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά να εκφράσουν εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα, να ανακαλύψουν τις 

κινητικές τους δυνατότητες, να επικοινωνήσουν ιδέες και σκέψεις, να ωριμάσουν 

σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Chappell, 2007, Παυλίδου, 1998, Γαλάνη, 

2010).  

 Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να ερευνήσει αν και κατά πόσο η τέχνη του 

χορού βελτιώνει την κινητική δημιουργικότητα και το ρυθμό των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 85 άτομα από ημιαστικές 

και αγροτικές περιοχές. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 

Thinking Creatively in Action and Movement Test (TCAM) και το τεστ ρυθμού της 

Mira Stambak (1951). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τέχνη του χορού 

μπορεί να βελτιώσει την κινητική δημιουργικότητα των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, όχι όμως και το ρυθμό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Η τέχνη στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια έχει 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Η παρουσία τους στην 

εκπαίδευση έχει θεμελιωθεί θεωρητικά και οι έρευνες που αποδεικνύουν πως οι 

τέχνες στην εκπαίδευση μπορούν να έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα είναι αρκετές 

(Sotiropoulou-Zormpala, et. al., 2015, Σέργια, 2003). Η συμβολή τους στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας ενός ατόμου, των διαφορετικών τρόπων συλλογισμού και 

κυρίως των ευέλικτων και μη προκαθορισμένων στόχων που μπορούν να τεθούν 

μέσω των τεχνών, είναι κάποια από αυτά. Στο πρώτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης γίνονται εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου τέχνη και πιο 

συγκεκριμένα αναφορές της τέχνης σε σχέση με την εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια της δημιουργικότητας στη ζωή του 

ανθρώπου. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου δημιουργικότητα, 

παρά το γεγονός ότι η σημασία της δημιουργικότητας ως ικανότητας του ανθρώπου 

είναι δύσκολο να οριστεί και να οριοθετηθεί με σαφήνεια. Έπειτα γίνεται μια 

εκτενέστερη αναφορά στην κινητική δημιουργικότητα, την ικανότητα δηλαδή της 

εκτέλεσης πρωτότυπης κίνησης του ατόμου να παράγει διαφορετικά κινητικά μοτίβα 

ως απαντήσεις σε ερεθίσματα ή ως λύσεις σε προβλήματα (Capel, 1986, Λυκεσάς & 

Κουτσούμπα, 2008). Η κινητική δημιουργικότητα, ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της έκφρασης αλλά και των 

δημιουργικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας (McBride, 1991), είναι 

ένα από τα βασικά πεδία της έρευνάς μας.  

Το τρίτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αφορά την τέχνη του 

ρυθμού και του χορού, όπως αυτά έχουν οριστεί στο πέρασμα των χρόνων. Τόσο ο 

ρυθμός, όσο και ο χορός, έννοιες αναπόσπαστα συνδεδεμένες μεταξύ τους, έχουν 

ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Σημαντικός είναι 

και ο ρόλος  τους στην εκπαίδευση. Έρευνες έχουν δείξει πως η καλλιέργεια του 

ρυθμού από τη βρεφική κιόλας ηλικία, όπως και του χορού φυσικά, συντελούν στην 

καλλιτεχνική, πολιτιστική, κοινωνική και διεπιστημονική εκπαίδευση (Tsompanaki, 

2019, Παυλίδου, 2012). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο 

δημιουργικό χορό, ο οποίος θεωρείται και το καταλληλότερο είδος για τα παιδιά της 

ηλικίας την οποία μελετάμε και όταν διδάσκεται μεθοδικά συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης (Μακρή, 2006, Chen & Cone, 2003). 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους γίνεται παρουσίαση 

των εργαλείων μέτρησης του ρυθμού και της κινητικής δημιουργικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρονται τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που 

αφορούν το ρυθμό και την κινητική δημιουργικότητα. 



 
 

10 
 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά την ερευνητική διαδικασία 

της μελέτης. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και σκοπός 

της συγκεκριμένης μελέτης είναι να ερευνήσει αν και κατά πόσο η τέχνη του χορού 

βελτιώνει την κινητική δημιουργικότητα και το ρυθμό των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Περιγράφεται η μεθοδολογία σχετικά με το δείγμα, τα δύο ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την έρευνα (Thinking Creatively in Action and 

Movement Test του E. Paul Torrance, 1981 και το τεστ ρυθμού της Mira Stambak, 

1951), ο ερευνητικός σχεδιασμός καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από την 

ανάλυση των δεδομένων που έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 19. Η τρίμηνη 

παρέμβαση του Π.Σ.Π Χορού-Κίνησης που δέχτηκαν τα παιδιά της πειραματικής 

ομάδας βελτίωσε και τους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας, κάτι 

που δε συνέβη στα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Όσο αφορά το ρυθμό δε σημειώθηκε 

βελτίωση που να οφείλεται στην παρέμβαση του Προγράμματος, καθώς τόσο τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας, όσο και τα παιδιά της ομάδας ελέγχου σημείωσαν 

μια μικρή βελτίωση στο σκορ των ρυθμικών δομών.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα της 

έρευνας συγκρινόμενα με αποτελέσματα παρόμοιων μελετών. Τα αποτελέσματα που 

αφορούν την κινητική δημιουργικότητα συνάδουν με αποτελέσματα παρόμοιων 

ερευνών, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του ρυθμού. Στο ίδιο κεφάλαιο 

παρατίθενται και οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και κάποιες προτάσεις και 

μελλοντικές κατευθύνσεις. 

Τέλος, υπάρχει η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της 

συγκεκριμένης μελέτης, καθώς και τα παραρτήματα στα οποία υπάρχουν όλα όσα 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1Τι είναι τέχνη 

 

 Ο όρος «τέχνη» είναι ένας πολυσήμαντος και πολυδιάστατος όρος, τον οποίο 

έχουν προσπαθήσει να αποσαφηνίσουν πολλοί φιλόσοφοι, ερευνητές, επιστήμονες, 

καλλιτέχνες, στο πέρασμα των αιώνων. Όλα όσα έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για το 

τι είναι τέχνη, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 

μια συνοπτική αναφορά σε κάποιους από τους ορισμούς.  

Σύμφωνα με τον Richmond (2009), για να εξετάσουμε την αξία της τέχνης, 

είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι σημαίνει τέχνη, ποια είναι δηλαδή τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. Ο Wittgenstein (στο Richmond, 2009)παραλληλίζει την τέχνη με 

τα παιχνίδια, καθώς όπως αναφέρει στην ανάλυσή του για την έννοια των παιχνιδιών, 

δεν βλέπουν όλοι το ίδιο κοιτάζοντας τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα πολύπλοκο δίκτυο 

ομοιότητας που αλληλεπικαλύπτεται και διασταυρώνεται με ομοιότητες καθολικές ή 

ομοιότητες στις λεπτομέρειες. Ο ίδιος χρησιμοποιεί τον όρο «οικογενειακές 

ομοιότητες» (family resemblances), προκειμένου να χαρακτηρίσει τις ομοιότητες που 

υπάρχουν μεταξύ των παιχνιδιών κατ’ αναλογία με τις οικογενειακές ομοιότητες 

όπως το χρώμα των ματιών, το βάδισμα, οι εκφράσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να 

υποστηρίξει κάποιος ότι η τέχνη είναι μια έννοια «οικογενειακής ομοιότητας», 

δείχνοντας έτσι την πολυποίκιλη φύση της. 

Στην Αρχαία Ελλάδα, οι τέχνες αντιμετωπίζονταν από τους φιλοσόφους, όπως 

τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μέσα από το πρίσμα της διδακτικής τους αξίας στη 

γενική αγωγή των πολιτών. Τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι παιδαγωγοί, από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, έχουν επισημάνει τη σημασία των τεχνών για τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου και τη θετική συμβολή τους στην 

ολόπλευρη ανάπτυξή του. Εκείνο που απασχολούσε περισσότερο τους φιλοσόφους 

της αρχαιότητας, ήταν η αποτελεσματικότητα των τεχνών, καθώς μετέφεραν 

σημαντικά στοιχεία  της πολιτισμικής παράδοσης. Σημαντική επίσης θεωρούνταν και 

η καταλληλότητά τους στο να προάγουν την αίσθηση της ταυτότητας του ατόμου σε 

σχέση με τον πολιτισμό του. Βασικός σκοπός των τεχνών ήταν να συμβάλλουν στην 

«Παιδεία», όπως την ονόμαζαν οι Αρχαίοι Έλληνες και αργότερα στον  

«Ανθρωπισμό» όπως το ονόμαζαν  οι Ρωμαίοι (Σέργη, 2003). 

Οι τέχνες εκφράζουν πανανθρώπινες ιδέες και γι αυτό μας βοηθούν να 

συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι αντιλήψεις μας για τη ζωή. Οι 

τέχνες για τον παρατηρητή ή ακροατή είναι μια διανοητική και συναισθηματική 

περιπέτεια, όχι απαραίτητα διασκεδαστική. Η τέχνη είναι η αναπαράσταση της 

πραγματικότητας μέσα από το φίλτρο του καλλιτέχνη, ο οποίος είναι φορέας ιδεών, 

αξιών και πεποιθήσεων της εποχής του. Είναι ένα μέσο που διεγείρει το δικό μας 
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εσωτερικό διάλογο με τον κόσμο των ιδεών μας, των αξιών μας και των αντιλήψεών 

μας για τη ζωή (Μέγα, 2011). 

Η τέχνη είναι μια γλώσσα πανανθρώπινη, που ενώνει και συναδελφώνει, που 

αγγίζει τις βαθύτερες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξής μας, μας συγκινεί, μας 

ενθουσιάζει και μας γοητεύει. Εκπέμπει σήματα που απευθύνονται σε ανθρώπους 

όλων των εποχών και όλων των χωρών. Παραμένει στη βαθύτερη ουσία της σε όλες 

τις εποχές καθαρό πνευματικό ενέργημα του ανθρώπου. Είναι μια γλώσσα παγκόσμια 

που φέρνει σε επικοινωνία πνευματική και ειρηνική τους ανθρώπους, που τους ενώνει 

συγχρονικά και διαχρονικά, καταργώντας τα σύνορα της προκατάληψης, τα μίση, τα 

εμπόδια που χωρίζουν τους ανθρώπους (Βιγγόπουλος, 1982). 

Σύμφωνα με τον Glotom, (στο Μαλαφάντης, 2012) τα έργα τέχνης είναι πηγές 

όπου εκφράζονται με αυθεντικό τρόπο, και μάλιστα πιο ανάγλυφα από ότι με τις 

αφηρημένες ιδέες των λεκτικών κειμένων,  οι αντιλήψεις μιας εποχής για τον κόσμο 

και τον άνθρωπο και οι γενικότερες τάσεις ενός πολιτισμού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 

εικαστική έκφραση αποτελεί έναν διεθνή κώδικα επικοινωνίας, μέσω του οποίου 

αποκαλύπτεται η ενότητα της πνευματικής ζωής. 

Όποιον ορισμό κι αν υιοθετήσουμε, το βέβαιο είναι πως οι τέχνες, δηλαδή η 

μουσική, ο χορός και η κίνηση, οι εικαστικές και θεατρικές τέχνες, αναμφίβολα 

παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Οι τέχνες είναι μέσο 

έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και ταυτόχρονα ένα αναπόσπαστο 

μέρος των τελετουργικών διαδικασιών της ευρύτερης κοινωνικής ζωής του. 

 

1.2 Η τέχνη στην εκπαίδευση 

 

 Η τέχνη στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες 

έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές και εκπαιδευτικούς. Πρόσφατες έρευνες έχουν 

αποδείξει τη σχέση των τεχνών με τη γνωστική λειτουργία. Η ενασχόληση των 

παιδιών με τις τέχνες μπορεί να βελτιώσει τις αντιλήψεις και τη στάση τους απέναντι 

στη μάθηση, να εμπλουτίσει τους τρόπους της έκφρασής τους και να προκαλέσει ένα 

δημιουργικό τρόπο σκέψης (Sotiropoulou-Zormpala, et.al 2015, Burton, et.al., 1999). 

Η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 

στην απόκτηση ευαισθησίας, στην ικανότητα για κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 

και κατά συνέπεια να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού του, των 

άλλων ανθρώπων και του κόσμου με περισσότερο ολιστικούς τρόπους (Μαλαφάντης, 

2012). 

Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί όχι μόνο 

να προάγει την αισθητική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά ολόκληρη την προσωπικότητά 

του. Έτσι λοιπόν η προσέγγιση της διδασκαλίας μέσω των τεχνών υποστηρίζεται από 

την Διεθνή Κοινότητα για την Εκπαίδευση μέσω Τέχνης (International Society for 
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Education Through Art) υπό την ηγεσία της UNESCO (Sotiropoulou-Zormpala, et. 

al., 2015, Μέγα, 2011). 

Η παρουσία των τεχνών στην εκπαίδευση έχει θεμελιωθεί θεωρητικά από 

διάφορους μελετητές και αρκετές είναι εκείνες οι έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι 

τέχνες στην εκπαίδευση μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα επιχειρήσουμε να εκθέσουμε τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους 

ο ρόλος των τεχνών στην εκπαίδευση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς και 

έρευνες που το αποδεικνύουν. 

Στη νεότερη φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη επισημαίνεται ο ρόλος των 

τεχνών μέσα από το πνεύμα της προοδευτικής και παιδοκεντρικής εκπαίδευσης, που 

άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως κατά τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, με 

πρωτεργάτη τον John Dewey στην Αμερική (Σέργια, 2003). Ο Dewey (στο Παυλής, 

2012) υποστήριζε ότι η μορφωτική προσπάθεια δεν πρέπει να συνδέεται με 

συγκεκριμένη επιστήμη ή συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά να 

στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας της επίλυσης των όποιων προβλημάτων 

προκύπτουν στη ζωή. Υποστήριζε ότι σκοπός του σχολείου είναι να κάνει τους 

μαθητές δραστήρια και σκεπτόμενα άτομα, ικανά να ερμηνεύουν και να 

ανασυγκροτούν διαρκώς τις εμπειρίες τους. Το σχολείο οφείλει να μάθει στους 

μαθητές να ζουν σε μια κοινωνία ατόμων με ίδιους, διαφορετικούς ή και 

συγκρουόμενους σκοπούς, αξίες και ενδιαφέροντα. Nα τον μάθει με λίγα λόγια να 

αποκτήσει κοινωνική συνείδηση. 

Οι ιδέες του Dewey έθεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο για να υποστηριχθεί η 

σημασία των τεχνών και να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους στην εκπαίδευση, με 

ουσιαστικές αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας, καθώς υποστήριζε ότι στο 

«σχολείο του μέλλοντος» δεν είναι η γνώση καθεαυτή ο πραγματικός σκοπός του, 

αλλά η ανακάλυψη του πως αποκτιέται η γνώση όταν χρειάζεται (Ξανθάκου, 2011). 

Διαμορφώνεται έτσι το θεωρητικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τέχνες θα πρέπει 

να διδάσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, 

όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι τέχνες δε θα πρέπει να θεωρούνται ως 

δευτερεύοντα μαθήματα, αλλά αντίθετα να είναι μέρος του βασικού κορμού του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Αρχίζει να ενδυναμώνεται η αντίληψη ότι σε ένα 

ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οι τέχνες θα πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο μέρος 

της αγωγής του παιδιού για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

(Σέργια, 2003). 

Ένας ακόμα μελετητής που υποστήριξε την παρουσία των τεχνών στην 

εκπαίδευση ήταν ο Bruner. Σύμφωνα με τον Bruner (στο Σέργια,2003), οι τέχνες δεν 

είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, αλλά 

καθεμία από αυτές είναι και ένα ξεχωριστό μάθημα, με τη δική του δομή και τις δικές 

του έννοιες και απαιτεί νοητικές λειτουργίες. Η θεώρηση αυτή δίνει καινούριες 

προεκτάσεις στη διδασκαλία των τεχνών και την ευρύτερη θέση τους στην 

εκπαίδευση. 
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 Για τον Abraham Maslow (στο Σέργια, 2003), οι τέχνες θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως ο πυρήνας στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Θεωρεί ότι η αγωγή 

είναι μια μάθηση για ανάπτυξη, μάθηση για το τι είναι καλό ή κακό, μάθηση στο τι 

να επιλέγεις και τι όχι και σε αυτή την ουσιαστική μάθηση οι τέχνες είναι τόσο κοντά 

στον ψυχολογικό και βιολογικό μας πυρήνα, που δε θα έπρεπε να είναι ένα είδος 

πολυτελείας, αλλά να γίνουν οι βασικές εμπειρίες στην εκπαίδευση. Πυρήνας μιας 

τέτοιας εκπαίδευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί η αγωγή στις εικαστικές τέχνες, τη 

μουσική και το χορό.  

Κατά τη δεκαετία του 70 ο Broudy επεσήμανε ότι η εκπαιδευτική αξία των 

τεχνών στο σχολείο αναδύεται όταν οι τέχνες ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στη συνέχεια ο Eisner υποστήριξε ότι οι διάφορες αισθητικές μορφές 

αναπαράστασης αντιστοιχούν στους τρόπους που ο καθένας εκφράζει τις εμπειρίες 

του. Μετέπειτα ο Gardner έδειξε πως οι τέχνες σχετίζονται με τους διάφορους 

τρόπους σκέψης (μουσικά, χωρικά, κιναισθητικά) και διαφέρουν από αυτούς που 

καλλιεργούνται στα σχολεία (στο Sotiropoulou-Zormpala, 2012). 

Ο Fowler (στο Σέργια, 2003). υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης μονάχα όταν οι τέχνες είναι 

συνυφασμένες με τα άλλα θέματα του αναλυτικού προγράμματος κατά την πορεία 

της διδασκαλίας. Αν οι τέχνες μετακινούνταν από την περιφέρεια του αναλυτικού 

προγράμματος στο κέντρο του, θα σήμαινε ότι οι τέχνες δεν είναι ξεχωριστά 

μαθήματα, αλλά αντίθετα, γίνονται μέρος του γενικότερου εκπαιδευτικού σχολικού 

προγράμματος και συνυφαίνονται με τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής  

Ευρύτερα γνωστός στους εκπαιδευτικούς κύκλους είναι ο Gardner με τη 

θεωρία της Πολλαπλής νοημοσύνης. Η θεωρία του, όπως θα διαπιστώσουμε και στη 

συνέχεια, επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα των τεχνών στην εκπαίδευση και θεμελιώνει 

θεωρητικά την παρουσία τους στο χώρο των σχολείων.  

Σύμφωνα με τον Gardner (στο Φλουρής, κ.α., 2012). όλοι οι άνθρωποι 

γεννιούνται με τουλάχιστον οχτώ «υπολογιστικούς μηχανισμούς» με τους οποίους 

μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν. Αυτοί οι 

μηχανισμοί είναι οι «πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης» (ΠΤΝ), οι οποίοι είναι: η 

γλωσσική, η λογικομαθηματική, η μουσική, η κιναισθητική, η νοημοσύνη χώρου, η 

διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική και η οικολογική. Μέσα από αυτούς τους τύπους το 

άτομο αντλεί πληροφορίες, αφομοιώνει γνώσεις και κατανοεί τον κόσμο  

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιήσουν και τους οχτώ τύπους 

νοημοσύνης στις μαθησιακές δραστηριότητες και όχι να διδάσκουν τα ίδια θέματα σε 

όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Μονάχα με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι διαφορετικοί τρόποι που κάθε μαθητής μπορεί να αντλήσει και να 

επεξεργαστεί πληροφορίες και έτσι να υπάρχει πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών 

(Φλουρής, κ.α., 2012). 
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Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πολλαπλή νοημοσύνη στο πλαίσιο 

της τέχνης είναι αυτό που περιγράφει η Μέγα (2011): 

«Ένας χορευτής διαθέτει μουσική νοημοσύνη για να καταλαβαίνει το ρυθμό και 

τις μουσικές παραλλαγές, διαπροσωπική νοημοσύνη για να καταλαβαίνει πως μπορεί 

να εμπνεύσει ή να συγκινήσει συναισθηματικά το κοινό του, μέσω των κινήσεών του, 

κιναισθητική νοημοσύνη για να συντονίσει τις κινήσεις των μελών του σώματος, 

λογικομαθηματική νοημοσύνη έτσι ώστε να αναγνωρίζει και να απομνημονεύει τα 

χορευτικά σύνολα και υποσύνολα, τους χορευτικούς σχηματισμούς και τα μοτίβα. Κατά 

αναλογία, ο μαθητής που δημιουργεί ένα καλλιτέχνημα είτε με τα χέρια του, 

ζωγραφίζοντας ή σμιλεύοντας, είτε με το σώμα του χορεύοντας, είτε γράφοντας, 

ενεργοποιεί περισσότερα από ένα διανοητικά κέντρα ταυτόχρονα». 

Από το παράδειγμα, φαίνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με τη θεωρία του 

Gardner(στο Φλουρής, κ.α., 2012), οι τέχνες όχι μόνο δίνουν την ευκαιρία σε όλους 

τους μαθητές να επεξεργαστούν πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να 

ενεργοποιήσουν περισσότερα από ένα διανοητικά κέντρα. 

Οι θέσεις του Eisner και του Gardner (Sotiropoulou-Zormpala, 2012) 

οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνες για τις σχέσεις ανάμεσα στις τέχνες και στις 

πνευματικές λειτουργίες, ειδικά τη μάθηση. Έτσι λοιπόν από τη μια πλευρά οι τέχνες 

είναι ένα πεδίο  όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ανώτερες πνευματικές 

λειτουργίες και από την άλλη μεριά η γνωστική ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με 

παραμέτρους όπως η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διαίσθηση και το συναίσθημα  . 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρητική βάση, οι τέχνες μπορούν να 

αποκτήσουν έναν διαφορετικό ρόλο στο σχολείο, ο οποίος να φωτίζει εναλλακτικές 

πτυχές της γνώσης. Σε αυτό το νέο είδος διδασκαλίας, τα παιδιά μπορούν να 

συμμετέχουν σε καταστάσεις που σχετίζονται με τα αισθητικά χαρακτηριστικά του 

διδασκόμενου θέματος. Με άλλα λόγια κάθε διδασκόμενο θέμα μπορεί να 

αντιμετωπίζεται ως ένα πιθανό πλαίσιο, εντός του οποίου ένα παιδί μπορεί να έχει 

αισθητικές εμπειρίες και η προσέγγιση αυτή μπορεί να οριστεί αισθητική διδασκαλία 

(aesthetic teaching) (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). 

Η ανάγκη ενσωμάτωσης των τεχνών στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη, 

καθώς η πρόσληψη πληροφοριών στην καθημερινότητα πλέον του ανθρώπου έχουν 

φτάσει σε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Η εκπαίδευση των αυριανών πολιτών δε 

στηρίζεται στη γνωστική τους ανάπτυξη, αλλά κυρίως στη διαχείριση και αξιολόγηση 

της πληροφορίας, στη λήψη απόφασης, στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής 

προοπτικής. Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι να βομβαρδίσει με πληροφορίες το 

μαθητή, αλλά να τον μάθει να φιλτράρει το πλήθος πληροφοριών που δέχεται 

καθημερινά και φυσικά να μπορεί να κρίνει ποιες από αυτές να επιλέξει. Οι τέχνες 

είναι ίσως ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια. 
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Οι τέχνες μέσα από τις διάφορες διεργασίες που διέπουν τη λειτουργία τους, 

δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποκτήσει ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 

θα τον βοηθήσουν να συμβάλλει θετικά στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης 

εποχής. Η σύγχρονη εποχή χρειάζεται άτομα που να είναι ικανά να αυτοσχεδιάζουν, 

να αντιμετωπίζουν καινούριες καταστάσεις με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα 

και κυρίως να έχουν προσαρμοστικότητα και να νιώθουν άνετα σε οποιαδήποτε 

αλλαγή. (Σέργια, 2003). 

Για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά σημαντική θα πρέπει να είναι και η συμβολή των τεχνών από τα 

πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, στην πρώτη παιδική ηλικία. Αυτή η περίοδος είναι 

βασική για όλες τις μορφές ανάπτυξης, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της ικανότητας για 

δημιουργική σκέψη (Σέργια, 2003). 

Σύμφωνα με τη Sotiropoulou-Zormpala (2012b), αν αισθητικές 

δραστηριότητες υιοθετηθούν από την παιδαγωγική κοινότητα, τότε η προσχολική και 

πρωτοσχολική εκπαίδευση έχουν να κερδίσουν πολλά. Η εφαρμογή των αισθητικών 

δραστηριοτήτων στο σχολείο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα αισθητικά μέσα 

(κυρίως τις τέχνες) να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές ώστε να προσεγγίζουν ένα 

θέμα μέσα από τις αισθήσεις τους και τα συναισθήματά τους, ενώ ταυτόχρονα τα 

θέματα αυτά να μπορούν να γίνουν «βάση» για αυτούς που μαθαίνουν μέσω της 

αισθητικής τους συμμετοχής. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αισθητικές δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να 

ενισχύσουν το κίνητρό τους για μάθηση, την αυτοεκτίμησή τους και τις σχέσεις τους 

με τους συνομηλίκους τους (ο.π., 2012b). Η Sotiropoulou-Zormpala (2012b) 

σχεδίασε αισθητικές δραστηριότητες, τις οποίες εφάρμοσε σε τάξεις νηπιαγωγείου 

και πρώτης δημοτικού. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν θετική επίπτωση τόσο στη 

γνωστική, όσο και στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Έδωσαν 

την ευκαιρία στα παιδιά να προσεγγίσουν το διδασκόμενο θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ενεργοποιήσουν και να καλλιεργήσουν ποικίλους τρόπους σκέψης 

(λογικομαθηματικούς, χωρικούς, μουσικούς, κιναισθητικούς, διαπροσωπικούς). 

Σε πάρα πολλές χώρες επισημαίνουν τη βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στις 

τέχνες μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στην Αγγλία για παράδειγμα,  η επιτροπή «οι 

Τέχνες στα Σχολεία» υποστηρίζει ότι οι τέχνες είναι ένα μέρος της ζωής και του 

πολιτισμού μιας κοινωνίας, όπως είναι η επιστήμη, η τεχνολογία, τα ήθη και η 

θρησκεία. Τονίζουν ότι οι τέχνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλων των μορφών της 

ανθρώπινης νοημοσύνης, στην ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική σκέψη και 

πράξη, στην αγωγή του συναισθήματος και της ευαισθησίας, στην ανάπτυξη των 

φυσικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων, στην εξερεύνηση των αξιών και στην 

κατανόηση των κοινωνικοπολιτισμικών αλλαγών (Σέργια, 2003). 

Στις ΗΠΑ, η Εθνική επιτροπή εκπαίδευσης σε έκθεσή της υποστηρίζει ότι οι 

τέχνες είναι μια λειτουργία της ίδιας της ζωής και η διαδικασία ενασχόλησης με τις 
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τέχνες μπορεί να προσφέρει βαθύτερο νόημα σε άλλες περιοχές της μάθησης. Οι 

τέχνες βοηθούν τον άνθρωπο να αντιληφθεί καλύτερα τον εαυτό του μέσα από μια 

ιστορική, πολιτισμική και αισθητική προοπτική. Δίνουν στο άτομο ευρύτερες 

επιλογές για το περιβάλλον του και επιδρούν στον τρόπο εργασίας και αντιμετώπισης 

της ζωής του (Σέργια, 2003). 

Στην Ελλάδα η τάση για αξιοποίηση στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε με τη 

λειτουργία του προγράμματος «Μελίνα - Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και με 

δραστηριότητες κατά τη λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου (Γαλάνη, 

2010). 

Αν θέλαμε να απαριθμήσουμε όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που μπορεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα να «εκμεταλλευτεί» από τις τέχνες θα δε θα αρκούσαν μονάχα 

λίγες σελίδες. Ο σκοπός άλλωστε της συγκεκριμένης εργασίας δεν είναι αυτός. 

Ωστόσο θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι οι τέχνες μπορούν να παίξουν 

καταλυτικό ρόλο στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικότητας.  

Οι τέχνες καλλιεργούν διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού και διδάσκουν 

την αποκλίνουσα και όχι την συγκλίνουσα σκέψη. Διδάσκουν στους μαθητές να 

ενεργούν και να κρίνουν χωρίς συγκεκριμένους κανόνες. Οι μαθητές βασίζονται στην 

αίσθηση, ενεργούν, αξιολογούν τις συνέπειες μιας επιλογής και στη συνέχεια 

αναθεωρούν και κάνουν άλλες επιλογές. Οι τέχνες δεν απαιτούν μια σωστή 

απάντηση, ξεπερνούν τα όρια του σωστού-λάθους, της απομνημόνευσης και του 

διδακτικού φορμαλισμού, γιατί για κάθε άποψη που εκφράζεται μπορεί να υπάρχουν 

πολλές εκδοχές. Στην εκπαίδευση μέσω των Τεχνών δεν υπάρχουν άκαμπτοι, 

προκαθορισμένοι στόχοι, αλλά είναι ευέλικτοι και σίγουρα μπορεί να ευδοκιμήσουν 

καλύτερα σε ένα περιβάλλον όπως είναι η τάξη (Eisner, 2004,  Μαλαφάντης, 2012). 

 Το γεγονός άλλωστε ότι προϋποθέτουν μια ερμηνευτική δραστηριότητα που 

«αναγκάζει» κάθε φορά το θεατή-αναγνώστη να αφήσει την απλή παθητική 

κατάσταση και να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να κατανοήσει και να απολαύσει 

το έργο τέχνης, συνεπάγεται ότι οι ακροατές, αναγνώστες ή οι θεατές καταβάλλουν 

μια πνευματική προσπάθεια για να αποσαφηνίσουν τις πιθανές σημασίες των 

καλλιτεχνικών έργων (Μαλαφάντης, 2012). 

Σύμφωνα με τους Lowenfeld και Read (στο Μαλαφάντης, 2012), ένας από 

τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών είναι η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας. Υποστηρίζουν ότι οι Τέχνες είναι μια διεργασία που 

απελευθερώνει το πνεύμα και παρέχει διέξοδο στη δημιουργική παρόρμηση. Έτσι 

λοιπόν η τέχνη μπορεί να διαμορφώσει τη νοοτροπία των ατόμων, τις διαδικασίες και 

τις ικανότητες σκέψης τους και γενικά να τα κάνει πιο ικανά να αντιμετωπίζουν τον 

κόσμο. 

 Συμπερασματικά λοιπόν, οι τέχνες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας ενός ατόμου (Σέργια,2003, Sotiropoulou-Zormpala, 2012b, 

Sotiropoulou-Zormpala, et al., 2015, Burton et al., 1999). Γιατί όμως η 
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δημιουργικότητα αποτελεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας ένα από τα πιο επιθυμητά αποτελέσματα; Στη συνέχεια της εργασίας 

περιγράφονται αναλυτικά όλοι εκείνοι οι λόγοι που θέτουν τη δημιουργικότητα στους 

πρωταρχικούς στόχους της σημερινής εκπαίδευσης των παιδιών, ενώ θα 

ασχοληθούμε ειδικότερα με την κινητική δημιουργικότητα των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

2.1 Η έννοια της δημιουργικότητας 

  

 Η δημιουργικότητα είναι ένα θέμα που προκαλεί το θαυμασμό και το 

ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων από την αρχαιότητα.  Έχει απασχολήσει πολλούς 

μελετητές σε όλο τον κόσμο εδώ και αρκετούς αιώνες. Ωστόσο, έρευνες σχετικά με 

τη δημιουργικότητα έχουν γίνει μετά το 1950, όταν ο Guilford επεσήμανε τις ελλιπείς 

καταχωρήσεις που υπήρχαν ως τότε στο Psychological Abstracts που αφορούσαν τη 

δημιουργική φαντασία (Barron & Harrington, 1981, Κωνσταντινίδου, 2012, 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997).  

Οι αντιλήψεις που υπήρχαν ως τότε, ήθελαν το ταλαντούχο, ευφυές άτομο, να 

είναι μοναδικό, με ένα σχετικά σταθερό δείκτη νοημοσύνης, βιολογικά 

προκαθορισμένο. Ο Guilford, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που 

ασχολήθηκε με τη δημιουργικότητα, θεωρούσε ανασταλτικούς παράγοντες τις 

αντιλήψεις γύρω από την ευφυΐα, την αυθαίρετη ταύτιση δημιουργικών 

χαρακτηριστικών με τις νοητικές ικανότητες, και την κατανόηση όλων των 

ανθρώπινων επιτευγμάτων με κοινό υπόβαθρο το δείκτη νοημοσύνης (Ξανθάκου, 

2011). Υποστήριζε ότι η δημιουργική ικανότητα σε ένα άτομο εκφράζεται με μια 

δημιουργική συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και 

σχεδιασμό (Guilford, 1956).  

 Ο Schirrmacher (2008) αναφέρει ότι έρευνες αποδεικνύουν ότι η υψηλή 

απόδοση σε τεστ δημιουργικότητας δε σχετίζονται με υψηλή απόδοση σε τεστ 

νοημοσύνης. Ένα υψηλό IQ δείχνει υψηλή νοημοσύνη, αλλά δεν εγγυάται και υψηλή 

δημιουργικότητα. Παρά το γεγονός ότι ένα επίπεδο νοημοσύνης είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη δημιουργικότητα, αντίθετα, ένας υψηλός δείκτης δεν εγγυάται και 

υψηλή δημιουργικότητα. Αντιθέτως, μια μέση νοημοσύνη δε σημαίνει απαραίτητα 

και μέση δημιουργική ικανότητα.  

 Οι Barron και Harrington υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα είναι ένας 

ιδιαίτερος τρόπος σκέψης που έχει ευχέρεια στη ροή των ιδεών, ευελιξία και 

πρωτοτυπία και σχετίζεται με τη διαδικασία λύσης προβλημάτων. Σύμφωνα με τους 

ίδιους, η δημιουργικότητα σχετίζεται με συγκεκριμένα γνωρίσματα της 

προσωπικότητας, όπως την επινοητικότητα, την αυτονομία και την ανεξαρτησία στην 

σκέψη και στην πράξη (Barron & Harrington, 1981). 

 Η δημιουργικότητα σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (1989), είναι ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που βοηθούν το άτομο να δημιουργήσει 

πρωτότυπα και αξιόλογα έργα σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Η δημιουργία 

μπορεί να στηρίζεται σε υπάρχοντα υλικά, αλλά η σύνθεσή τους να είναι νέα ή 
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διαφορετική. Η δημιουργικότητα είναι η ανακάλυψη, η εφεύρεση, η γένεση μιας 

ιδέας που δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα και ανοίγει νέους δρόμους στο 

ανθρώπινο πνεύμα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 

 Σύμφωνα με τους Hudgins & Edelman (1988), η δημιουργικότητα συνδέεται 

με τις γνωστικές διαδικασίες που συμβάλλουν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

Σαν διαδικασία σκέψης περικλείεται σε τρεις τουλάχιστον τρόπους σκέψης: τη 

συγκλίνουσα, την αποκλίνουσα και την κριτική ικανότητα σκέψης. Αυτές οι 

γνωστικές διαδικασίες συσχετίζονται με κάποιες συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

λειτουργίες και ενεργοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη 

αποφάσεων. 

 Αυτή η τρισδιάστατη ταξινόμηση των πρωτογενών νοητικών ικανοτήτων ήταν 

ήδη γνωστή από τον Guilford ως «θεωρητικό πρότυπο για τη δομή της νοημοσύνης», 

η οποία προέκυψε από την προσπάθεια του ίδιου και των συνεργατών του να 

αποδείξουν την ανεξαρτησία της δημιουργικής σκέψης από τη συμβατική 

νοημοσύνη.  Από αυτό το «πρότυπο» έγινε σαφής η διάκριση ανάμεσα στο 

συγκλίνοντα και τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης. Η συγκλίνουσα (κριτική) σκέψη 

είναι ένας τρόπος σκέψης, όπου η σκέψη οδηγείται σε μια λύση με δομημένους, 

προκαθορισμένους τρόπους που στηρίζονται στη λογική και συνήθως τα 

αποτελέσματα είναι κατά κάποιον τρόπο προκαθορισμένα. Αντίθετα, η αποκλίνουσα 

(δημιουργική) σκέψη είναι ένας τρόπος σκέψης που ακολουθεί ασυνήθιστες 

διαδικασίες και αναζητά όλες τις πιθανές λύσεις και απαντήσεις. Η αποκλίνουσα-

δημιουργική σκέψη χαρακτηρίζεται από την ευχέρεια των απαντήσεων, τη φαντασία 

και την πρωτοτυπία κατά την παραγωγή, καθώς επίσης και από την ικανότητα 

σύνθεσης και επεξεργασίας των διαθέσιμων πληροφοριών για το σχηματισμό νέων 

προϊόντων (Ξανθάκου, 2011, Λυκεσάς, Θωμαϊδου, Τσομπανάκη, Παπαδοπούλου, & 

Τσαπακίδου, 2003, Σιούτας, Ζημιανίτης, Κουταλέλη, & Παναγοπούλου, 

http://hdl.handle.net/10795/1008). 

 Το θεωρητικό πρότυπο του Guilford (στο Ξανθάκου, 2011). περιλαμβάνει 120 

νοητικές ικανότητες, οι οποίες μπορούν να αναγνωριστούν σε όλα τα άτομα 

ανεξαιρέτως. Αν και οι λειτουργίες αυτές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, ο 

Guilford επιδιώκει να αποδείξει την ανεξαρτησία της δημιουργικής σκέψης από τη 

συμβατική νοημοσύνη. Εκείνο που τονίζει είναι ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μία, 

αλλά είναι ένα φαινόμενο πολλαπλό και ποικιλόμορφο. Υποστηρίζει επίσης ότι δεν 

ευθύνονται μόνο οι λειτουργίες της αποκλίνουσας παραγωγής για μια δημιουργική 

παραγωγή.    

Πιο αναλυτικά, η δημιουργική σκέψη είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος σκέψης 

που σχετίζεται με τη διαδικασία λύσης των προβλημάτων. Η δημιουργική σκέψη 

χαρακτηρίζεται από ευχέρεια, που αφορά τον αριθμό των διαφορετικών απαντήσεων 

σε ένα ερέθισμα ή των διαφορετικών λύσεων σε ένα πρόβλημα και από ευελιξία, 

δηλαδή από ποικιλία παραγόμενων απαντήσεων, η οποία προϋποθέτει φυσικά την 

http://hdl.handle.net/10795/1008
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αλλαγή στην ερμηνεία και στην κατανόηση ενός περιεχομένου (Τσαπακίδου, 

Ζαχοπούλου, Αλεξίου, Τσομπανάκη, 2003, Schirrmacher, 2008). 

 Κατά τους Baron και Harrington (1981), η δημιουργική σκέψη ορίζεται με 

τρεις τρόπους. Ο πρώτος ορισμός ορίζει τη σημασία του δημιουργικού έργου, δηλαδή 

την παραγωγή ενός πράγματος που δεν υπήρχε πριν. Για να χαρακτηριστεί ένα έργο 

δημιουργικό θα πρέπει να είναι νέο, πρωτότυπο, να αποδεικνύει την αξία του όταν 

ανοίγει νέους δρόμους και να έχει θεωρητική και πρακτική αξία (Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1997). Ο δεύτερος ορισμός της δημιουργικής σκέψης αφορά τους τρόπους 

που λειτουργεί η σκέψη κατά τη δημιουργική λύση προβλημάτων, ενώ ο τρίτος 

αφορά τη δημιουργική σκέψη ως ικανότητα (Baron & Harrington, 1981, 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 

 Για την  Ξανθάκου (2011), δημιουργική σκέψη είναι η τάση του ατόμου να 

είναι διαρκώς και ενεργά ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα του περιβάλλοντος, 

ανοικτό στην εμπειρία και την πληροφορία για να διατυπώνει ποικίλες ιδέες και 

διατυπώσεις και να συνδυάζει ή να μετασχηματίζει τα διάφορα περιεχόμενα για να 

παράγει νέα, πρωτότυπα προϊόντα, προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις. 

Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργικής σκέψης έτσι όπως 

εμφανίζονται σε διάφορους μελετητές (Ξανθάκου, 2011, Μπουρνέλη, 2006, Baron & 

Harrington, 1981)  καταλήγουμε στα εξής: 

1. Η δημιουργική σκέψη συνδέεται με τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης, είναι δηλαδή 

ένας ελεύθερος τύπος πνευματικής διεργασίας. 

2. Η δημιουργική σκέψη δεν ψάχνει μονάχα μια λύση σε ένα πρόβλημα, αλλά 

προσανατολίζεται σε όλες τις πιθανές ιδέες και λύσεις με τελικό στόχο την επιλογή 

των πιο κατάλληλων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πραγματικότητας. 

3. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου σκέψης είναι η ευχέρεια, η ευλυγισία και 

η πρωτοτυπία, καθώς γίνεται η επεξεργασία των γνώσεων και πληροφοριών που ήδη 

κατέχει το άτομο για το σχηματισμό των νέων προϊόντων. 

4. Η δημιουργική σκέψη δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες νοητικές διεργασίες. 

Αντίθετα μάλιστα, αλληλεπιδρά με τη μνήμη και την κριτική σκέψη και όλες μαζί 

επιφέρουν μια σημαντική συνδρομή στη δημιουργική παραγωγή.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δε θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε τη 

σπουδαιότητα της δημιουργικότητας στη ζωή του ανθρώπου. Θα λέγαμε μάλιστα πως 

η  ανάγκη ανάπτυξης της δημιουργικότητας, ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι 

επιτακτική. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας θα πρέπει λοιπόν να είναι ένας από 

τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης, έτσι ώστε το παιδί να καθίσταται ικανό να 

προσαρμόζεται σε συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται, να βρίσκει λύσεις σε 

προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα όταν 

έχει δημιουργική σκέψη. 
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2.2 Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με 

τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και τόσο οι μελέτες όσο και οι δράσεις που 

έχουν γίνει γύρω από αυτό το θέμα είναι πολλές. Πολλοί είναι αυτοί οι μελετητές 

(Schirrmacher, 2008, Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1989, Κωνσταντινίδου, 2012) που 

έχουν αποδείξει ότι η προαγωγή της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση είναι ανάγκη 

επιτακτική και στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα τόσο σε σχετικές 

μελέτες, όσο και σε δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για την 

προώθηση της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ερευνητές υποστηρίζουν πως η δημιουργικότητα 

στην εκπαίδευση σχετίζεται με τη διαδικασία και όχι με το προϊόν και γι’ αυτό 

εστιάζουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης. Μελετούν δηλαδή πώς θα πρέπει 

να εκπαιδεύονται οι μαθητές ώστε να είναι δημιουργικοί για να προσαρμόζονται στις 

ταχύτατες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Η μελέτη της δημιουργικής διαδικασίας 

στην εκπαίδευση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους το άτομο ενθαρρύνεται και 

ενισχύεται έτσι ώστε αυτόνομα και ανεξάρτητα να κατακτά τη γνώση 

(Κωνσταντινίδου, 2012).  

 Κατά τον Schirrmacher (2008), η δημιουργικότητα καλλιεργεί την επιτυχία 

και τη δεξιοτεχνία αφού δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος για να κάνεις κάτι. 

Κατά συνέπεια, οι επιτυχίες συσσωρεύονται και επαυξάνουν μια θετική εικόνα του 

εαυτού. Τα παιδιά νιώθουν άξια και ικανά και η δημιουργικότητα μπορεί να 

καλλιεργήσει την πνευματική και γνωστική τους ανάπτυξη. 

Για την Μπουρνέλη (2006), η έκφραση της δημιουργικής σκέψης 

επιτυγχάνεται καλύτερα όταν μέσα στο κανονικό πρόγραμμα αναπτύσσονται ειδικές 

στρατηγικές για την ανάπτυξή της. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης πρέπει να είναι συνειδητά σχεδιασμένες και 

ανεπτυγμένες και να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού προγράμματος. 

 Μια δεύτερη προσέγγιση της μελέτης της δημιουργικότητας αφορά το ίδιο το 

δημιουργικό άτομο, ενώ η τρίτη το δημιουργικό αποτέλεσμα. Η μελέτη του 

δημιουργικού ατόμου στον τομέα της εκπαίδευσης εστιάζεται σε κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του και κατ’ επέκταση σε συμπεριφορές του, ενώ το δημιουργικό 

αποτέλεσμα αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν , συμπεριφοριστικό αποτέλεσμα ή 

ρεπερτόριο, ένα σύνολο από μεταδοτικές ιδέες (Κωνσταντινίδου, 2012). 

Κάποιοι μελετητές συνδέουν τη δημιουργική διδασκαλία με την έλλειψη 

πειθαρχίας στην εκπαίδευση, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν τη δημιουργικότητα ως 

προνόμιο λίγων. Σύμφωνα με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τη 

Δημιουργική και Πολιτιστική Εκπαίδευση (NACCCE, 1999), η δημιουργικότητα 

είναι δυνατή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και όλοι οι νέοι 

έχουν δημιουργικές ικανότητες. Αναπτύσσοντας αυτές τις ικανότητες συνεπάγεται 
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ισορροπία μεταξύ των δεξιοτήτων διδασκαλίας και της κατανόησης και την 

προώθηση της ελευθερίας να καινοτομούν.   

 Ο Mitchell (στο Μπουρνέλη, 2006) υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα πρέπει 

να καλλιεργείται στα σχολεία, καθώς από έρευνες έχει τεκμηριωθεί ότι η δημιουργική 

σκέψη μπορεί να βελτιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με την κατάλληλη 

εξάσκηση και διευκόλυνση από τους δασκάλους. 

 Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν αναπτύχθηκαν διάφορες αντιλήψεις 

σχετικά με τη δημιουργικότητα, που τη συσχέτιζαν με τη νοημοσύνη, στις μέρες μας 

οι αντιλήψεις αυτές έχουν αναθεωρηθεί. Σήμερα η δημιουργικότητα θεωρείται μια 

ικανότητα σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση και διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο 

ποσοτικά, ποιοτικά και αντικειμενικά-μορφολογικά. Συνεπώς καλύπτει όλες τις 

περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και υπόκειται στις επιδράσεις της αγωγής 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1989). Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχουν γίνει αξιόλογες 

προσπάθειες προκειμένου να συνδεθεί η δημιουργικότητα με τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων της σχολικής εκπαίδευσης, όπως η φυσική, 

η λογοτεχνία, τα μαθηματικά, η πληροφορική, μουσική και η φυσική αγωγή 

(Κωνσταντινίδου, 2012). 

 Εκείνο που ουσιαστικά επεσήμανε την αναγκαιότητα της προαγωγής της 

δημιουργικότητας στην εκπαίδευση στα τέλη του 20ου αιώνα, ήταν η έκθεση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Δημιουργική και Πολιτισμική Εκπαίδευση του 

Ηνωμένου Βασιλείου (NACCCE, 1999). Μετά από αυτή την έκθεση ξεκίνησε η 

ενίσχυση της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από 

διάφορες δράσεις. Πολύ χαρακτηριστική είναι η ανακήρυξη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση του έτους 2009 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» με 

γενικό στόχο την στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την προώθηση 

της δημιουργικότητας μέσω της δια βίου μάθησης (Κωνσταντινίδου, 2012). 

   

2.3 Η κινητική δημιουργικότητα 

 

Όταν η δημιουργικότητα εκφράζεται με κίνηση, ορίζεται ως κινητική 

δημιουργικότητα (Μπουρνέλη, 2006). Η κινητική δημιουργικότητα (motor 

creativity), όπως αυτή αναφέρεται από διάφορους μελετητές είναι μια σχετικά 

καινούρια έννοια στο λεξιλόγιο της Φυσικής Αγωγής. Πρώτη η Wyrick (1968) όρισε 

την κινητική δημιουργικότητα ως το συνδυασμό αντιλήψεων μέσα σε νέα καινοτόμα 

πρότυπα, που μπορεί να είναι η λύση σε ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα ή η έκφραση 

μιας ιδέας ή ενός συναισθήματος μέσω του ανθρώπινου σώματος. Η ίδια αναφέρει ότι 

η κινητική δημιουργικότητα που μπορεί να είναι απαντήσεις ή αντιδράσεις σε 

διάφορα ερεθίσματα, περιλαμβάνει στοιχεία αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης. 
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Η κινητική δημιουργικότητα είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της έκφρασης αλλά και των 

δημιουργικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. H δημιουργική τους 

σκέψη κινητοποιείται και αναπτύσσεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό με την κίνηση 

(McBride, 1991). Ο Cleland (1994), ορίζει την κινητική δημιουργικότητα ως τη 

νοητική οργάνωση και εκτέλεση διαφορετικών κινητικών μοτίβων. 

Η κινητική δημιουργικότητα χρησιμοποιεί το σώμα για την έκφραση και την 

επικοινωνία ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων. Σκοπό έχει να ενθαρρύνει τα παιδιά 

να ανακαλύψουν τις κινητικές τους δυνατότητες, να ανακαλύψουν νέους και 

μοναδικούς τρόπους για να εκφράσουν μια ιδέα ή ένα συναίσθημα και να συνδέσουν 

με δημιουργικούς τρόπους τις κινήσεις τους με την καθημερινή τους ζωή. Επομένως 

δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, αλλά διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και 

έκφρασης των ιδεών, των συναισθημάτων και των εμπειριών (Chen & Cone, 2003, 

Wyrick, 1968). 

Η αυθόρμητη δημιουργική κίνηση, όπως αναφέρει ο Capel (1986), παρέχει 

στα παιδιά τη δυνατότητα να ασκήσουν την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και 

την περιπετειώδη διάθεσή τους. Η κινητική δημιουργικότητα αφορά στην ικανότητα 

εκτέλεσης πρωτότυπης κίνησης του παιδιού να παράγει διαφορετικά κινητικά μοτίβα 

ως απαντήσεις σε ερεθίσματα ή ως λύσεις σε προβλήματα. Αυτή η ικανότητα 

περιλαμβάνει στοιχεία κριτικής σκέψης και είναι μια ολιστική διαδικασία που 

αξιοποιεί το μυαλό, το σώμα και την ψυχή (Λυκεσάς & Κουτσούμπα, 2008). 

 Η κινητική δημιουργικότητα, όπως την ορίζει ο Λυκεσάς (2002), είναι η 

νοητική οργάνωση και εκτέλεση διαφόρων νέων κινητικών μοτίβων. Αυτές μπορεί να 

είναι απαντήσεις σε ερεθίσματα ή λύσεις σε δεδομένα προβλήματα ή στην έκφραση 

ιδεών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργική κίνηση είναι η αφετηρία ανάπτυξης της 

δημιουργικής συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι 

ενεργοποιούνται μαθησιακά, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δημιουργικά, 

εκφραστικά και επινοητικά.  

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκφράζουν τις σκέψεις τους κυρίως μέσω της 

κιναίσθησης, παρά μέσω άλλων αισθήσεων. Αρκετοί είναι αυτοί οι μελετητές που 

έχουν αναφέρει ότι η κίνηση δίνει στα παιδιά μια κιναισθητική ανατροφοδότηση, 

δηλαδή τα παιδιά συνδέουν την κίνηση και την μάθηση μέσω των αισθήσεών τους. Η 

δημιουργικότητα είναι πιθανό να εκφραστεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας, όχι 

μόνο γιατί βρίσκονται στο αισθησιοκινητικό στάδιο και η κίνηση είναι ο πλέον 

κατάλληλος τρόπος για να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, αλλά και   

γιατί τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους ανεξάρτητα και δεν επηρεάζονται από 

περιορισμούς.  Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν απορρίπτουν νέες ιδέες αφού δεν 

μπορούν να τις κρίνουν και είναι ενθουσιώδη, αυθόρμητα και ευέλικτα με αυτές 

(Κωνσταντινίδου, Πολλάτου, & Ζαχοπούλου, 2005, Κωνσταντινίδου, 2005, 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 
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Ο ενθουσιασμός, η ευελιξία, η φαντασία, η δεκτικότητα σε νέες ιδέες, είναι 

χαρακτηριστικά των δημιουργικών ανθρώπων και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

περισσότερο φανερά σε οποιοδήποτε παιδί προσχολικής ηλικίας παρά σε κάποιον 

ενήλικα. Κάθε παιδί γεννιέται με ένα δημιουργικό δυναμικό το οποίο αναπτύσσεται 

στην ηλικία 3-5. Άρα η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και πιο συγκεκριμένα της 

κινητικής δημιουργικότητας, χαρακτηρίζεται ως σημαντικός σκοπός στην 

προσχολική ηλικία (Κωνσταντινίδου, κ.ά., 2005, Κωνσταντινίδου, 2005, 

Zachopoulou, Trevlas, Konstadinidou, & Archimedes Project Research Group, 2006). 

Η κινητική δημιουργικότητα, μέσω της οποίας ένα παιδί μπορεί να εκφράσει 

τις ιδέες και τα συναισθήματά του, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη συναισθηματική, 

κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν 

σχέσεις και να καλλιεργηθούν στοιχεία της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των 

παιδιών (Μακρή, 2006). 

Την ίδια θέση υποστηρίζει και η Μπουρνέλη (2002), η οποία αναφέρει ότι η 

κινητική δημιουργική έκφραση είναι για τα παιδιά μια από τις μεγαλύτερες πηγές 

απελευθέρωσης και ενέργειας, καθώς εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους και θέτουν 

βάσεις για την ανάπτυξη πιο αφηρημένων ιδεών και σύνθετων νοητικών και 

κινητικών δεξιοτήτων. 

 Η Ματεϋ (1978) αναφέρει ότι ο Rudolf Laban, επηρεασμένος από τις αρχές 

της Ρυθμικής, είναι ο πρώτος που εισήγαγε το εννοιολογικό πλαίσιο της κινητικής 

δημιουργικότητας. Η δημιουργική κίνηση βασίζεται στην «κινητική θεωρία» του 

Laban (1975), o οποίος ήταν χορευτής και μελέτησε σε βάθος την ανθρώπινη κίνηση, 

ανέλυσε τις ποιότητές της και δημιούργησε ένα σύστημα ανάλυσης της κίνησης. 

Σύμφωνα με τον Laban (στο Ρέτσιου, 2018, Κουτσούμπας, 2000), κάθε κίνηση που 

κάνουμε βασίζεται σε μια αλληλεπίδραση του χώρου, του χρόνου, του βάρους και της 

ροής (είναι τα τέσσερα στοιχεία της κίνησης). Κεντρικό σημείο στην «κινητική 

θεωρία» του Laban, είναι η αυθόρμητη προσπάθεια (effort), η εσωτερική δηλαδή 

παρόρμηση του ανθρώπου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση 

οποιασδήποτε κίνησης 

 Κατά το Laban (στο Λυκεσάς,2002) η κίνηση έχει ροή και ολικότητα, είναι 

ένα μέσο επικοινωνίας και προσωπικής έκφρασης. Ο ίδιος διατύπωσε την άποψη ότι 

η εσωτερική παρόρμηση του παιδιού να εκτελεί ενστικτωδώς χορευτικές κινήσεις, το 

φέρνει στο χώρο της ροής της κίνησης και της εκφραστικότητας. 

Η κινητική δημιουργικότητα σχετίζεται τόσο με την αποκλίνουσα κινητική 

ικανότητα (αποτέλεσμα της αποκλίνουσας σκέψης), όσο και με την κριτική σκέψη 

(Κωνσταντινίδου, 2005). Σύμφωνα με τους Hudgins και Edelman (1988), όταν 

παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες για εξάσκηση, ενθάρρυνση και σωστή καθοδήγηση, 

τότε αυτά συνεχίζουν να διευρύνουν το κινητικό τους ρεπερτόριο και βελτιώνουν την 

ικανότητά τους στο να τροποποιούν, να υιοθετούν και να συνδυάζουν βασικά 
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κινητικά μοτίβα, χρησιμοποιώντας επιτυχώς τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης και την 

κριτική σκέψη. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Cleland (1994), οι εναλλακτικές και διαφορετικές 

κινητικές απαντήσεις (αποκλίνουσα ικανότητα), που μπορεί να δώσει ένα παιδί, 

απορρέουν από τον συνδυασμό των στοιχείων κριτικής σκέψης. Όταν δηλαδή ζητηθεί 

από ένα παιδί να παράγει διαφορετικές και εναλλακτικές κινητικές απαντήσεις σε ένα 

«κινητικό πρόβλημα», τότε πρέπει να εστιάσει την αποκλίνουσα ικανότητά του στο 

«πρόβλημα» και να χρησιμοποιήσει προγενέστερες πληροφορίες. Έτσι, με τη βοήθεια 

της κριτικής σκέψης προσπαθεί να αντιληφθεί το δεδομένο θέμα και σύμφωνα με 

αυτό να αναπαράγει την ποικιλία κινητικών μοτίβων που του ζητήθηκαν. Άρα η 

αποκλίνουσα κινητική ικανότητα, δηλαδή η κινητική δημιουργικότητα, συνδέεται με 

γνωστικές διαδικασίες, όπως και αυτής της αποκλίνουσας και κριτικής σκέψης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο (Cleland, 1994), τα παιδιά έχουν την εγγενή ικανότητα 

όχι μόνο να μάθουν θεμελιώδη πρότυπα μετακίνησης, αλλά και να ελέγχουν τις 

κινήσεις τους και να τις εκφράζουν δημιουργικά μέσα από τις επιδόσεις των 

διαφορετικών θεμελιωδών κινήσεων. Η Zachopoulou et al. (2006), αναφέρουν τη 

θέση του Capel ότι οι δραστηριότητες κινητικότητας παρέχουν στα παιδιά την 

ευκαιρία να αναπτύξουν την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητά τους και το πνεύμα 

της περιπέτειάς τους. 

Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα φυσικής αγωγής για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη των κινητικών 

δεξιοτήτων, αλλά επίσης στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη. Κίνηση, σε 

συνδυασμό με ρυθμική και δημιουργικές ασκήσεις και παιχνίδια, προσφέρει ένα 

ισορροπημένο πρόγραμμα (Zachopoulou et al. 2006).  

Βασιζόμενοι σε όσα προαναφέρθηκαν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας οι κινητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της κινητικής δημιουργικότητας και κατά συνέπεια της δημιουργικής σκέψης. Στη 

συνέχεια της εργασίας μας θα αναφέρουμε κάποιες  έρευνες που έχουν γίνει τόσο 

στον ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό και μελετούν διάφορους παράγοντες που 

σχετίζονται με την κινητική δημιουργικότητα. 

Στην έρευνα που έγινε από την Τσαπακίδου και τους συνεργάτες της, 

μελετήθηκε η σχέση της κινητικής ευχέρειας και της κινητικής ευελιξίας κατά την 

εκτέλεση δημιουργικής κίνησης, δηλαδή η σχέση μεταξύ του ποιοτικού και του 

ποσοτικού κριτηρίου της κινητικής δημιουργικότητας. Τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας κατά τη διαδικασία 

παραγωγής διαφορετικών κινητικών απαντήσεων. Το παιδί που παρήγαγε πολλές 

κινητικές απαντήσεις είχε και τη δυνατότητα να δημιουργεί ταυτόχρονα κινήσεις 

διαφορετικής ποιότητας (Τσαπακίδου, κ.α., 2003). 

Ο Λυκεσάς και οι συνεργάτες του το 2003 (Λυκεσάς, κ.α., 2003) αξιολόγησαν 

τη δημιουργική κίνηση 73 παιδιών προσχολικής ηλικίας με το τεστ αποκλίνουσας 
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κίνησης “Divergent Movement Ability”. Μελέτησαν την αποκλίνουσα κίνηση των 

παιδιών από επαρχία, παιδιών αστικής πόλης και παιδιών γυμναστηρίου. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε 

εξωσχολικές οργανωμένες γυμναστικές δραστηριότητες σημείωσαν υψηλότερα σκορ 

και στους τρεις παράγοντες αξιολόγησης της αποκλίνουσας κίνησης, συγκριτικά με 

τις άλλες δύο ομάδες. Επομένως, η δημιουργική κίνηση λειτουργεί ως αφετηρία 

ανάπτυξης της δημιουργικής συμπεριφοράς. Οι πρόσθετες κινητικές εμπειρίες των 

παιδιών, τα οδήγησαν στην ανακάλυψη πολλαπλών κινητικών απαντήσεων. 

Στην ίδια έρευνα  (Λυκεσάς, κ.α., 2003), ο παράγοντας φύλο δεν 

διαφοροποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι κινητικές απαντήσεις των αγοριών 

και των κοριτσιών δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Οι επιδόσεις των 

αγοριών και των κοριτσιών στα κινητικά τεστ δεν διέφεραν ούτε και στην έρευνα του 

Καμπά (Καμπάς, Φατούρος, Αγγελούσης, Γούργουλης, & Ταξιλδάρης, 2003), αλλά 

ούτε και στην έρευνα της Τοπαλίδου (2013). 

Στην έρευνα των Derri, Tsapakidou, Zachopoulou & Kioumourtzoglou 

(2001), μελετήθηκε η επίδραση ενός μουσικού και κινητικού προγράμματος, 

βασισμένο στο σύστημα Orff και Dalcroze και  έδειξε ότι η κινητική ικανότητα των 

νηπίων μπορεί να βελτιωθεί μετά από πρόγραμμα παρέμβασης. Φάνηκε ότι το 

μουσικοκινητικό πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα 

συγκεκριμένων και περισσότερο περίπλοκων κινητικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με τη Zachopoulou et al. (2006) ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής 

που χρησιμοποιεί την εξερεύνηση της κίνησης, την ανακάλυψη, την αυτοέκφραση 

και την επίλυση προβλημάτων, μπορεί να αυξήσει τη δημιουργική σκέψη των 

παιδιών. Επομένως, η κίνηση θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την 

προώθηση της δημιουργικότητας των νηπίων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

κίνηση κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας είναι το πρωταρχικό και κυρίαρχο 

μέσο δράσης, έκφρασης, μάθησης, επικοινωνίας και ολόπλευρης ανάπτυξης. 

Στην έρευνα που διεξήχθη από τη Zachopoulou et al. (2006), οι εκπαιδευτικοί 

επεσήμαναν διαφορά, μετά από παρέμβαση ενός προγράμματος φυσικής αγωγής,  

στην ευελιξία και στην ευχέρεια των παιδιών που πήραν μέρος. Αυτή η επισήμανση 

επιβεβαιώθηκε και από τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας, όπου η βαθμολογία της 

ευχέρειας του τεστ TCAM αυξήθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος της 

φυσικής αγωγής. Σημαντική αύξηση μετά την παρέμβαση δεν υπήρχε μονάχα στα 

σκορ που αφορούν την ευχέρεια, αλλά και σε αυτά  που αφορούν τη φαντασία. 

Οι Yetti, Syarah, Pramitasari, Syarfina και Susanti, (2018), μελέτησαν 50 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών), προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο 

δημιουργικός χορός μπορεί να επηρεάσει τις «εκτελεστικές λειτουργίες» αυτών των 

παιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ο δημιουργικός χορός επηρεάζει 

σημαντικά αυτές τις λειτουργίες. 
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Οι Lykesas, Tsapakidou και Tsompanaki (2014), μελέτησαν 80 παιδιά ηλικίας 

7-8 ετών. Για οχτώ εβδομάδες τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, όσα δηλαδή 

παρακολούθησαν δημιουργικές χορευτικές δραστηριότητες και παραδοσιακούς 

χορούς, ανέπτυξαν και βελτίωσαν βασικές κινητικές δεξιότητες. 

Η έρευνα που διεξήχθη από τους Tsapakidou, Zachopoulou, & Zographou 

(2001) μελέτησε την επίδραση μιας τρίμηνης παρέμβασης μουσικοκινητικού 

προγράμματος (βασισμένο στο Orff) στη συμπεριφορά μαθητών προσχολικής 

ηλικίας. Μελετήθηκε η κινητική δημιουργικότητα, η οποία καταγράφηκε από τον 

αριθμό των κινητικών λύσεων που έδωσαν τα παιδιά στα προβλήματα που έθεσαν οι 

δάσκαλοι. Ο αριθμός των κινητικών απαντήσεων που δόθηκαν μετά την τρίμηνη 

παρέμβαση ήταν σαφώς μεγαλύτερος. 

Μια ακόμα έρευνα που μελέτησε τις βασικές κινητικές ικανότητες παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που απαιτούνται για την επιτυχημένη μελλοντική απόδοση σε 

αθλητικές ικανότητες, ήταν αυτή των Pollatou & Hatzitaki (2001). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το ρυθμοκινητικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων μπορεί να αναπτύξει τις 

κινητικές ικανότητες του παιδιού. 

Ο Sheikh το 1988 μελέτησε σε σχολείο αρρένων τη σχέση μεταξύ της 

δημιουργικότητας και των κινητικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 

του επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι υπάρχει θετική σημαντική σχέση ανάμεσα στις 

αντιλιπτικοκινητικές ικανότητες και τη δημιουργικότητα (Mehdi, & Shahzad., 2011). 

Μια ακόμα έρευνα που επιβεβαιώνει τη θετική σχέση της φυσικής 

δραστηριότητας και της δημιουργικότητας είναι αυτή του Ramocki (2002). Ο 

Ramocki έλεγξε αν τα άτομα που είναι ενεργά σε φυσικές δραστηριότητες θα είναι 

περισσότερο δημιουργικά από τα άτομα που δεν είναι. Από την έρευνα αποδείχθηκε 

ότι η έντονη φυσική δραστηριότητα επηρεάζει θετικά τη δημιουργική διαδικασία. 

Σύμφωνα με την Μπουρνέλη (2006), τρία συστήματα Αγωγής είναι αυτά τα 

οποία αφορούν στην κινητική δημιουργικότητα του παιδιού. Τα τρία αυτά συστήματα 

εφάρμοσε και η ίδια στο Ειδικό πρόγραμμα που έφτιαξε προκειμένου να μελετήσει 

κατά πόσο επηρεάζουν την κινητική δημιουργικότητα των παιδιών. Τα συστήματα 

αυτά είναι: 1. το σύστημα Orff-Μουσικοκινητική Αγωγή, 2. ο Δημιουργικός Χορός 

και 3. η Ψυχοκινητική Αγωγή. Σύμφωνα με την έρευνα της Μπουρνέλη (2006), η 

πειραματική ομάδα, η οποία δέχθηκε το Ειδικό πρόγραμμα, είχε αυξήσει στατιστικά 

σημαντικά τη κινητική της δημιουργικότητα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η 

έρευνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η δημιουργικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων και 

εκλεκτών, αλλά είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση, ενυπάρχει σε κάθε παιδί και 

μπορεί να κινητοποιηθεί και να εκφραστεί με ειδικά προγράμματα. 

 Τα μουσικοπαιδαγωγικά αυτά συστήματα προέκυψαν από την ανάγκη 

δημιουργίας μιας παιδαγωγικής μεθόδου, μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της 

διαδικασίας της διδασκαλίας της μουσικής, που θα συνδυάζει τη μουσική και την 

κίνηση για την ευκολότερη κατανόηση των μουσικών εννοιών σε παιδιά μικρής 
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ηλικίας. Διάφορες μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις λοιπόν, αποτέλεσαν τη βάση 

για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας που στοχεύει στη 

δημιουργική προσέγγιση της μουσικής και της κίνησης σε παιδιά μικρής ηλικίας. 

Αυτή η συνδυαστική δράση της μουσικής και της κίνησης ονομάστηκε 

Μουσικοκινητική Αγωγή, η οποία χρησιμοποιεί τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, 

την παρατήρηση, την ελεύθερη έκφραση και το δημιουργικό αυτοσχεδιασμό 

(Λυκεσάς, 2002). 

Οι Barron & Harrington (1981), αναφέρουν πως η έκφραση της 

δημιουργικότητας επιτυγχάνεται μέσα από συστήματα αγωγής και διδακτικές 

συνθήκες που ευνοούν την ελευθερία, την αυτενέργεια, τον πειραματισμό και 

φαίνεται ότι αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης των στοιχείων της προσωπικότητας του 

παιδιού (Barron & Harrington, 1981, Τσαπακίδου, κ.α., 2003). 

Σύμφωνα με την Παυλίδου (1998), η μουσικοκινητική αγωγή βοηθάει τα 

παιδιά όχι μόνο να ανακαλύψουν τη δομημένη ρυθμική κίνηση, αλλά και να 

βελτιώσουν την ποιότητα δεξιοτήτων μετακίνησης, τις συντονιστικές τους ικανότητες 

και τη σχολική τους ετοιμότητα. Η κίνηση είναι πραγματικά σημαντική στην 

ανάπτυξη και δημιουργικότητα των παιδιών και πρέπει να καλλιεργηθεί από πολύ 

μικρή ηλικία (Κaya, Yasar & Κaraca 2016). 

Βασιζόμενοι σε όλες τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την κινητική 

δημιουργικότητα, καθώς και στις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με αυτήν, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ανάπτυξη της δημιουργικής κίνησης θα πρέπει να 

είναι ένας από τους βασικούς στόχους του σύγχρονου σχολείου. Πολύ περισσότερο 

μάλιστα, στο Νηπιαγωγείο η δημιουργική κίνηση καθίσταται απαραίτητη για την 

ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.  

Σύμφωνα με τους Κaya, Yasar & Κaraca (2016),  ένας ευχάριστος τρόπος για 

να αναπτύξουν τα παιδιά τις φυσικές τους δεξιότητες είναι ο χορός. Με το χορό τα 

παιδιά μπορούν να διοχετεύσουν την ενέργειά τους, να διεγείρουν τη φαντασία τους 

και να προωθούν τη δημιουργικότητά τους. 

Κατά τους Sylva, Taggart, Siraj-Blatchford, Totsika, Ereky-Stevens, Gilden & 

Bell (2007), υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα από την προσθήκη μουσικής και 

κίνησης σε μια τυπική μέρα του παιδιού στο νηπιαγωγείο. Ενσωματώνοντας μουσική 

και χορό σε ένα πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε 

θέση να διδάξουν στα παιδιά πώς να εκφράζονται με τρόπο που εστιάζει στην 

προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας. 

Όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, ο δημιουργικός χορός είναι 

σύμμαχος για την ανάπτυξη πολλών χαρακτηριστικών ενός παιδιού, ανάμεσα στα 

οποία και η κινητική του δημιουργικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ  

  

Ο ρυθμός και ο χορός είναι δύο έννοιες που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με την Παυλίδου (2012), όπως ο ρυθμός και η μελωδία ορίζονται ως τα 

δομικά στοιχεία της μουσικής, αντίστοιχα δομικά στοιχεία της κίνησης μπορούν να 

ορισθούν ο ρυθμός και η έκφραση. Η σχέση μουσικής και κίνησης προσεγγίζεται 

κατά την κινητική και ρυθμική αγωγή με την ευαισθησία στα επιμέρους στοιχεία που 

τη συνθέτουν. 

 Ο ρυθμός γίνεται καλύτερα κατανοητός όταν βιωθεί μέσα από την κίνηση και 

το χορό και η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση του ανθρώπου στο ρυθμό είναι η κίνηση 

(Ρέτσιου, 2011). 

 

3.1 Ο ρυθμός στη ζωή του ανθρώπου 

 

 Ο ρυθμός θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το αρχικό σχεδίασμα ενός 

ζωγράφου πάνω στο οποίο στηρίζονται και προστίθενται όλα τα χρώματα και οι 

λεπτομέρειες του πίνακα (Ρέτσιου, 2011). Ο ρυθμός είναι η πρώτη εμπειρία των 

αισθήσεων του εμβρύου μέσα στο μικρόκοσμο της μητέρας. Το έμβρυο διακρίνει 

τους διάφορους ήχους μέσα από την παλμική κίνηση που προέρχονται από το 

εσωτερικό του σώματος της μητέρας, όπως είναι οι παλμοί της καρδιάς και η 

αναπνοή. Μέσα από τους αρτηριακούς παλμούς μεταδίδονται αυτοί οι ρυθμοί, τους 

οποίους αισθάνεται το έμβρυο σαν βάση της ύπαρξής του (Πρίνου-Πολυχρονιάδου, 

1989).  

Ο ρυθμός έχει βιολογική βάση και τον χαρακτηρίζει η οργάνωση και η 

περιοδικότητα. Είναι ο νόμος που κυβερνά όλες τις εκδηλώσεις της ζωής στο χώρο 

και στο χρόνο. Οι περισσότερες από τις ανθρώπινες λειτουργίες, όπως για 

παράδειγμα η αναπνοή, οι χτύποι της καρδιάς, το βάδισμα, είναι ρυθμικά 

καθορισμένες. Με συγκεκριμένο ρυθμό, δηλαδή με συστηματική περιοδικότητα 

εμφανίζονται και πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως η διαδοχή της μέρας με τη νύχτα, οι 

κινήσεις των πλανητών, η διαδοχή των εποχών οι φάσεις της σελήνης (Ρέτσιου, 2011, 

Πολλάτου, Λιάπα, Διγγελίδης, & Ζαχοπούλου, 2005, Σέργη, 1987). 

Ο ρυθμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της εσωτερικής, όσο και της 

εξωτερικής εμπειρίας του ανθρώπου και αυτή η συστηματική και βιωματική εμπειρία 

του με το ρυθμό επηρεάζει και εμπνέει όλες τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες που 

εκδηλώνονται με διάφορες μορφές, όπως στο χορό, στη μουσική, στην ποίηση, στην 

αρχιτεκτονική, στην υφαντική. Είναι μια από τις ικανότητες που είναι απαραίτητη σε 

πολλές καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, σε όλη του τη ζωή (Παυλίδου, 

2012, Σέργη, 1987). 
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Οι θρησκευτικές τελετουργίες είναι επίσης συνδεδεμένες με το ρυθμό, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση που κατέχει στη ζωή του ανθρώπου. 

Αρκετές είναι αυτές οι θρησκείες που ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με το 

θείο μέσω της ρυθμικής κίνησης και του χορού. Ένα παράδειγμα είναι αυτό του 

κλασικού ινδικού χορού, όπου η χορεύτρια επικοινωνεί με το Θεό Κρίσνα (Ρέτσιου, 

2011). 

Ένας ακόμα τομέας που συνδέεται άμεσα με το ρυθμό είναι η επιστήμη της 

μουσικοθεραπείας, δηλαδή η πίστη στη δύναμη της μουσικής και του ρυθμού που 

θεραπεύει. Η πεποίθηση αυτή δεν υφίσταται μονάχα τα τελευταία χρόνια. Στην Ινδία 

οι θεραπευτές θεραπεύουν τους ασθενείς τους από οποιαδήποτε ενόχληση ψυχικής 

φύσης, όπως η κατάθλιψη, διεγείροντας τη συναισθηματική τους φύση μέσω του 

ρυθμού τυμπάνου και του τραγουδιού, ενώ ζητούσαν από τον ασθενή να 

ταλαντεύεται στον ρυθμό (Ρέτσιου, 2011). 

 

 

3.2 Ρυθμός και εκπαίδευση 

 

 Η σπουδαιότητα που έχει ο ρυθμός στη ζωή του ανθρώπου, στην οποία 

αναφερθήκαμε πολύ συνοπτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα της αγωγής του παιδιού στο ρυθμού από πολύ μικρή ηλικία. Όπως 

πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η Παυλίδου (2012), η  αίσθηση του ρυθμού μπορεί να 

ενυπάρχει από τη γέννηση του ανθρώπου και να είναι μια συναρμοστική ικανότητα, 

αλλά για την πλήρη ανάπτυξή της χρειάζεται να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα 

ακόμα και από τη βρεφική ηλικία. 

 Συνθέτες και μουσικοπαιδαγωγοί ασχολήθηκαν εκτενώς με την καλλιέργεια 

του ρυθμού και αποτέλεσαν σταθμό στη συγκρότηση και ανάπτυξη των 

μουσικοκινητικών συστημάτων είναι ο E.J. Dalcroze, ο C. Orff, ο Z. Kodaly, ο  E. 

Gordon και ο R. Laban.  Η σημαντικότερη προσφορά όλων αυτών ήταν ότι 

απομακρύνθηκαν από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του ρυθμού και τον 

αντικατέστησαν με δράσεις που πλησιάζουν περισσότερο τον τρόπο που ηχούσε 

πραγματικά ο ρυθμός καθώς και με τη βίωσή του μέσα από την κίνηση (Ρέτσιου, 

2011, Λυκεσάς, 2002).  

 Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και με τον δικό του τρόπο βλέπει, 

ακούει και προσλαμβάνει έννοιες. Η μουσικοκινητική, της οποίας  πρωταρχικό 

στοιχείο είναι ο ρυθμός, προσφέρει στο παιδί εντυπώσεις από τον γύρω κόσμο μέσα 

από τις αισθήσεις και δίνει διέξοδο στους φυσιολογικούς ρυθμούς του (Σέργια, 1987). 

 Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που από πολύ νωρίς δέχονται συχνά 

ρυθμικά ερεθίσματα από το περιβάλλον τους και η χορευτική κίνηση είναι 
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αναπόσπαστο και φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητάς τους, ανταποκρίνονται με 

αυξημένες για την ηλικία τους ρυθμικές κινήσεις. Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι 

περιπτώσεις των παιδιών που ζουν σε παραδοσιακούς οικισμούς στην Αφρική και 

των ρομά. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο συμμετέχουν συχνά σε πολιτιστικά δρώμενα του 

περιβάλλοντός τους, αλλά συγχρόνως μιμούνται επαναλαμβανόμενα κινητικά 

μοντέλα των ενηλίκων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ρυθμικής κινητικής τους 

(Παυλίδου, 2012). 

 Η ηλικία των παιδιών στις επιδόσεις της ρυθμικής ικανότητας έχει σημαντικό 

ρόλο, όπως φαίνεται από την έρευνα της Μπεαζίδου (2010), καθώς τα παιδιά 

πρωτοσχολικής ηλικίας που μελετήθηκαν είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην έρευνα αυτή φαίνεται πως τα παιδιά που κάνουν 

δραστηριότητες με τη συνοδεία μουσικής έχουν υψηλότερες τιμές στη μέτρηση της 

ρυθμικής τους ικανότητας από τις υπόλοιπες ομάδες παιδιών. Υψηλότερες τιμές στη 

ρυθμική ικανότητα είχαν  και τα παιδιά που έκαναν κάποια κινητική δραστηριότητα 

σε σχέση με αυτά που δεν έκαναν τίποτα. 

Η έρευνα που διεξήχθη από τους Agdiniotis, Pollatou, Zisi, Gerodimos, & 

Giagoudaki,  (2009) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κινητικές δραστηριότητες που 

συνοδεύονται από μουσική συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας. Το 

μουσικοκινητικό πρόγραμμα είχε σημαντικές επιδράσεις και στην έρευνα της Μπέντα 

(2010), καθώς η ομάδα που δέχθηκε το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε καλύτερες 

ρυθμικές επιδόσεις. 

Επίσης, στην έρευνα των Zachopoulou, Derri, Chatzopoulos & Ellinoudis 

(2003), όπου εφαρμόστηκε  μουσικοκινητικό πρόγραμμα με περιεχόμενο βασισμένο 

στα συστήματα Orff και Dalcroze σε παιδιά ηλικίας 4-6, τα αποτελέσματα έδειξαν 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα των παιδιών που δεν 

οφείλεται στην ωρίμανσή τους. Η επίδραση του μουσικοκινητικού προγράμματος 

ήταν σημαντική σε όλα τα ρυθμικά θέματα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

όπως μάλιστα υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι ερευνητές, το πρόγραμμα αυτό μπορεί  

να συνεισφέρει στην αύξηση της ρυθμικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Chatzopoulos, Doganis & Kollias (2019) 

δείχνουν πως η πειραματική ομάδα που δέχτηκε την δίμηνη παρέμβαση 

προγράμματος δημιουργικού χορού, είχε σημαντικές διαφορές με την ομάδα ελέγχου 

τόσο στην ιδιοδεκτικότητα, όσο και στο ρυθμικό συγχρονισμό στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

 Όσο αφορά το ρυθμό και το φύλο, υπάρχει μια διχογνωμία. Κάποιες έρευνες 

έχουν δείξει πως τα κορίτσια έχουν καλύτερες ρυθμικές επιδόσεις από τα αγόρια 

(Πολλάτου, κ.α., 2005, Μπέντα, 2010), ενώ κάποιες άλλες έρευνες ότι δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ τους (Thomas & Moon, 1976). 

 Από την πλευρά του εκπαιδευτικού χρειάζεται ευαισθησία και προσοχή, έτσι 

ώστε οι επιλογές περιεχομένου και οι χειρισμοί του στις δραστηριότητες αγωγής στο 
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ρυθμό να ενισχύουν τη ρυθμική κίνηση των παιδιών, να τα παρακινούν για εξελικτική 

ενασχόληση με το ρυθμό και να μην τους προκαλούν ποτέ το συναίσθημα της 

αποτυχίας. Ουσιαστικά, η αγωγή του παιδιού στο ρυθμό-με τη μορφή παιχνιδιού ή 

χορού-είναι η προσαρμογή των κατακτημένων κινητικών δεξιοτήτων του σε 

διαφοροποιημένα ερεθίσματα που εμπεριέχουν το στοιχείο αυτό (Παυλίδου, 2012). 

 

3.3 Ο χορός στη ζωή του ανθρώπου  

 

 Ο λόγος ύπαρξης των ορισμών μιας έννοιας είναι να μπορούμε να μιλάμε για 

κάτι και οι άλλοι να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Οι ορισμοί που έχουν κατά 

καιρούς αποδοθεί στο χορό ποικίλουν και το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολυσημία 

αυτής της τέχνης. Στην παρούσα εργασία, θα περιοριστούμε στην αναφορά κάποιων 

από τους ορισμούς που έχουν δοθεί από ανθρωπολόγους, ψυχολόγους, ερευνητές, 

προκειμένου να κάνουμε σαφέστερη την έννοια του χορού, στο πλαίσιο πάντα της 

εργασίας που εκπονείται. 

 Ο χορός έχει θεωρηθεί η αρχαιότερη από τις τέχνες, ωστόσο είναι εξίσου 

αληθές ότι είναι παλαιότερος από τις τέχνες. Είναι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς 

όλο το σύμπλεγμα των αξιών και των συμπεριφορών μιας κουλτούρας, ενός 

πολιτισμού (Peterson, 2005). Ο χορός, όπως άλλωστε κάθε τέχνη, συμβαδίζει με την 

εποχή του και την εκφράζει ανάλογα με το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται 

(Ευαγγελίδη, 1991). Ο Jean Georges Noverre (στο Κράους, 1980) περιέγραψε το 

1760 το χορό ως «την τέχνη της σύνθεσης βημάτων με χάρη, ακρίβεια και ευκολία σε 

σχέση με το μουσικό μέτρο, όπως ακριβώς η μουσική είναι η τέχνη της σύνθεσης των 

ήχων και της μορφοποίησής τους, ώστε να εξασφαλίζουν ακουστική ικανοποίηση». 

 Λίγο αργότερα, το 1772, ο ορισμός που δίνεται στην Εγκυκλοπαίδεια του 

Diderot (στο Κράους, 1980) είναι ο εξής: «ο χορός είναι καθορισμένες κινήσεις του 

σώματος, άλματα και μετρημένα βήματα, που γίνονται με τη συνοδεία μουσικών 

οργάνων ή της φωνής». Ο ορισμός που δίνει ο ιστορικός του δράματος Sheldon 

Cheney (στο Κράους, 1980),τονίζει τη σημασία του χορού σαν αρχαία μορφή 

πρωτόγονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως για τον 

πρωτόγονο άνθρωπο, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών τροφής και 

στέγης έρχεται ο χορός. Είναι ο παλαιότερος τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων 

και η απαρχή των τεχνών, καθώς τόσο η δραματική τέχνη, όσο και η μουσική 

ξεπήδησε από τον πρωτόγονο χορό Σύμφωνα με τον ίδιο, η χορευτική διαδικασία 

είναι και ένα μέσο θρησκευτικής λατρείας, καθώς είναι μια μορφή ιεροτελεστίας και 

άμεσου τρόπου επικοινωνίας με το Θεό. 

Η αξία του χορού για τον άνθρωπο είναι τεράστιας σημασίας. Δε θα 

μπορούσαμε ωστόσο να εκθέσουμε όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει μέσω του 

χορού, παρά μονάχα πολύ συνοπτικά να αναφερθούμε στα βασικότερα ίσως οφέλη 

που μπορεί ο άνθρωπος να έχει από το χορό. Μέσω του χορού λοιπόν ο άνθρωπος 
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μπορεί να επιτύχει αρμονική σωματική ανάπτυξη και βελτίωση των βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων, ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, σύνδεση 

με την παράδοση και την ιστορία, έκφραση, δημιουργία και καλλιέργεια της 

αισθητικής του ανάπτυξης (Γαλάνη, 2010, Mac Donald, 1991). 

 Ο χορός, όπως υποστηρίζει η Ευαγγελίδη (1991), είναι η ίδια η ζωή που 

κινείται σε φόρμες βηματιστών μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ο χορός ακολουθεί τον 

άνθρωπο στον τρόπο ζωής του, στην εξέλιξή του και χαρίζει μέσα από τη χαρά του 

ρυθμού εκτόνωση, δημιουργία και ατέρμονη φόρτιση ζωής. Στο χορό ο άνθρωπος με 

τις κινήσεις του εκφράζει τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του, τα όνειρά του. Ο χορός 

είναι επικοινωνία και μεταφορά ενέργειας και απελευθερώνει τη φαντασία μέσα από 

τη σωματική έκφραση (Γαλάνη, 2010).  

 Η χορευτική κίνηση είναι κώδικας επικοινωνίας, είναι το μέσο για να 

μεταδοθεί κάποιο μήνυμα εξωλεκτικά με αισθητική ποιότητα. Η χορευτική έκφραση 

μπορεί να πυροδοτηθεί από μια μελωδία και μάλιστα όχι με έναν, αλλά με 

πολλαπλούς προσωπικούς τρόπους για κάθε χορευτή που θα εμπνευστεί από το 

συγκεκριμένο μουσικό άκουσμα (Παυλίδου, 2012). 

Ο χορός χαρακτηρίζεται από αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει 

πολυαισθητική.  Το βασικό όργανο έκφρασης του χορού είναι το σώμα. Το 

ανθρώπινο σώμα, καθώς κινείται στο χρόνο και στο χώρο, χρησιμοποιεί κανάλια που 

χαρακτηρίζονται ως κιναισθητικά. Το γεγονός ότι το κοινό εκστασιάζεται καθώς 

παρακολουθεί τους χορευτές να επιδεικνύουν εκστατική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει 

τη σχέση μέθεξης ανάμεσα στο χορευτή και το κοινό, καθώς και την ύπαρξη κάποιου 

είδους κιναισθητικού μηνύματος που μεταδίδεται. Ο χορός είναι η μόνη από τις 

τέχνες που βασίζει την επίδρασή του στην κιναισθητική πλευρά της έκφρασης 

(Peterson, 2005). 

 Από τη δεκαετία του 70 ο χορός αποτελεί ανεξάρτητο θέμα σπουδών με 

σχολές και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ο χορός 

αποτελεί ανεξάρτητο τομέα με δυο βασικές κατευθύνσεις: την Πρακτική και τη 

Θεωρητική. Ένας από τους θεωρητικούς κλάδους είναι ο Χορός στην Εκπαίδευση 

(Σαβράμη, 2000). Στη συνέχεια της εργασίας μας θα αναφερθούμε σε αυτό τον 

κλάδο, ο οποίος μάλιστα είναι και το αντικείμενο της μελέτης μας. 

 

 

3.4 Ο χορός στην εκπαίδευση 

 

Ο χορός είναι μια φυσική μέθοδος μάθησης και μια βασική μορφή 

πολιτιστικής έκφρασης σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς. Τα παιδιά μαθαίνουν 

μοτίβα κίνησης τόσο εύκολα, όσο εύκολα μαθαίνουν και να μιλούν (Lykesas, 

Tsapakidou, Tsompanaki, 2014). Ο χορός στην εκπαίδευση επιτρέπει στους 
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συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν τον εαυτό τους. Είναι ένα 

όχημα επικοινωνίας, έκφρασης και αποδοχής (Tsompanaki, 2019). 

Τα είδη του χορού που μπορεί ένας άνθρωπος να διδαχθεί είναι πάρα πολλά 

(«γυμναστικός», «αισθητικός», δημιουργικός») (Κράους, 1980) και τα οφέλη που 

μπορεί ο άνθρωπος να αποκομίσει ακόμα περισσότερα. Ο χορός στην εκπαίδευση 

προωθεί την καλλιτεχνική, πολιτιστική, κοινωνική, πολυπολιτισμική και 

διεπιστημονική εκπαίδευση (Tsompanaki, 2019). Γι αυτό άλλωστε ο  παραδοσιακός 

χορός ως διδακτική ενότητα περιέχεται σε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ωστόσο ο χορός είναι μια από τις τέχνες που είναι παραμελημένη, ιδιαίτερα 

στο Νηπιαγωγείο, ίσως γιατί υπάρχει η άποψη ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι 

δύσκολο να μάθουν συγκεκριμένα βήματα και να ακολουθήσουν έναν συγκεκριμένο 

ρυθμό.  Ενώ λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας για την πρώιμη παιδική 

ηλικία περιλαμβάνει τη ζωγραφική και το τραγούδι, συχνά παραμελεί να 

συμπεριλάβει το χορό (Lykesas, et.al.,2014). To 2011 συντάχτηκε το Νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), το οποίο βασισμένο στις απαιτήσεις των αλλαγών 

που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή, περιλαμβάνεται και ο χορός. Στο πρόγραμμα 

αυτό βασίζεται και η δική μας μελέτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 

 

3.5 Χορός και κινητική δημιουργικότητα 

 

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές (Γαλάνη, 2010, Mac Donald, 1991, 

Chappell, 2007), το είδος που θεωρείται καταλληλότερο για τα παιδιά είναι ο 

δημιουργικός χορός , ο οποίος αποβλέπει στην ανάπτυξη της γλώσσας του σώματος 

και έχει σκοπό την επικοινωνία μέσω των κινήσεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών για την 

Παιδεία Χορού-Κίνησης, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο 

κεφάλαιο, έχει πολλά από εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το 

δημιουργικό χορό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 Σύμφωνα με τον Mac Donald (1991), ο δημιουργικός χορός είναι οι 

δραστηριότητες του σώματος που εκφράζουν εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα 

και οδηγούν σε επίλυση προβλημάτων. Κεντρική ιδέα του είναι η προσωπική πορεία 

ανακάλυψης των κινητικών και εκφραστικών δυνατοτήτων του παιδιού. Ο 

δημιουργικός χορός βοηθάει τα παιδιά να εξερευνήσουν διάφορα θέματα ζωής, 

ανθρώπινες καταστάσεις και τη δική τους την κατάσταση (Chappell, 2007). 

Σύμφωνα με την Παυλίδου (1998), ο καταλληλότερος χορός για μικρά παιδιά 

είναι αυτός που δεν χρειάζεται συγκεκριμένη τεχνική και αυτός είναι ο δημιουργικός 

χορός. Ο δημιουργικός χορός, σύμφωνα με την ίδια, ξεκινά με την εξερεύνηση των 

παιδιών πάνω στα στοιχεία της κίνησης, που είναι τα ίδια τα στοιχεία του χορού, 

δηλαδή το σώμα, ο χώρος, η δύναμη και ο χρόνος. Ο δημιουργικός χορός είναι 
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ιδανικός για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς η κεντρική του ιδέα είναι η 

προσωπική πορεία ανακάλυψης των κινητικών και εκφραστικών δυνατοτήτων του 

παιδιού. 

 Πρωταρχικό μέσο έκφρασης του δημιουργικού χορού είναι η ίδια η 

ανθρώπινη κίνηση, η οποία γίνεται χορός όταν το άτομο μπορεί να συνειδητοποιήσει 

ότι μπορεί μέσω αυτού να μεταφέρει σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα (Γαλάνη, 

2010). Είναι μια δραστηριότητα στην οποία η φυσική κίνηση χρησιμοποιείται όχι 

λειτουργικά, αλλά ως προσωπική έκφραση. Είναι διαδικασία ολιστική και αξιοποιεί 

το μυαλό, το σώμα και την ψυχή (Παυλίδου, 2012). Ο δημιουργικός χορός στηρίζεται 

περισσότερο στη φυσική κίνηση, παρά σε κάποια συγκεκριμένη τεχνική, αποβλέπει 

στην ανάπτυξη της γλώσσας του σώματος και έχει σκοπό την επικοινωνία μέσω των 

κινήσεων. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος (Μπουρνέλη, 2006). Ο δημιουργικός χορός 

είναι ένας τρόπος χρήσης του σώματος και στοιχείων της κίνησης για την έκφραση 

συναισθημάτων και την επικοινωνία ιδεών και σκέψεων και εικόνων (Chen, 2003, 

Kaya, et.al., 2016). 

Σύμφωνα με τον Mac Donald (1991), ο δημιουργικός χορός μπορεί να 

διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς μπορεί να τους δείξει πως 

οι καταστάσεις έχουν διαφορετικές ερμηνείες και να ενθαρρύνει τις πειραματικές 

λύσεις ενός προβλήματος. Ο δημιουργικός χορός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

φτάσουν στις πλήρεις δυνατότητές τους. Βοηθάει επίσης στην ολοκλήρωση του 

παιδιού φυσικά, νοητικά, συναισθηματικά, βελτιώνοντας έτσι τη δημιουργική 

εξερεύνηση και διευκολύνοντας τη συναισθηματική του έκφραση.   

Ο δημιουργικός χορός όταν διδάσκεται σωστά και μεθοδικά μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών. Ο 

δημιουργικός χορός επιδρά σημαντικά σε στοιχεία της προσωπικότητας, γιατί δεν 

ενισχύει μονάχα την εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του και το σώμα του, 

αλλά αναπτύσσει την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση μέσω της μη λεκτικής 

επικοινωνίας που επιτυγχάνεται μέσω του χορού (Μακρή, 2006). 

Σύμφωνα με το Sylva και τους συνεργάτες του (όπ.π., 2007), ο δημιουργικός 

χορός είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για την ανάπτυξη πολλών χαρακτηριστικών ενός 

παιδιού. Βοηθάει τα παιδιά να ωριμάσουν σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και 

γνωστικά.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Mac Donald (1991) δείχνουν ότι ο 

δημιουργικός χορός κάνει τη μάθηση πιο διασκεδαστική για τα παιδιά, τα βοηθάει να 

κατανοήσουν και να ενσωματώσουν ήδη υπάρχουσες εμπειρίες και διευκολύνει τη 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δοκιμάσουν μια 

ανθρώπινη κατάσταση, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν ιδέες, να 

κοινωνικοποιηθούν και να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους. Στην έρευνα αυτή οι 

δάσκαλοι αντιλήφθηκαν ότι ο δημιουργικός χορός μπορεί να είναι το όχημα για να 

ενισχυθεί η φυσική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. 
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Σύμφωνα με τους Chen & Cone (2003), ο δημιουργικός χορός είναι ένας 

τρόπος χρήσης του σώματος για την έκφραση συναισθημάτων και την επικοινωνία 

ιδεών και σκέψεων. Κατά την εκμάθηση του δημιουργικού χορού, οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να χειριστούν στοιχεία της κίνησης για να μεταφράσουν τις ιδέες τους 

σε ακολουθίες χορού, όπως οι συγγραφείς χειρίζονται τη γλώσσα δημιουργικά για να 

γράψουν ένα μυθιστόρημα. Επίσης, μέσα από την εκμάθηση του δημιουργικού 

χορού, οι μαθητές εμπλέκονται πλήρως στις δεξιότητες κριτικής σκέψης για να 

δημιουργήσουν και να εκτελέσουν χορούς. 

Πιο συγκεκριμένα, το συμπέρασμα της έρευνα που έκαναν οι  Chen & Cone 

(2003), ήταν ότι η παρουσίαση ανοικτών προβλημάτων με πολλές εναλλακτικές 

λύσεις, οι οδηγίες και ο τρόπος παρουσίασης των μαθημάτων δημιουργικού χορού, 

βοήθησαν τους μαθητές να παράγουν αποκλίνουσες και πρωτότυπες κινητικές 

απαντήσεις. Επίσης βελτίωσαν την ποιότητα της κίνησης και της έκφρασής τους, 

στοιχεία που αποτελούν χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης. 

Η Minton (2003) εξέτασε τη δημιουργικότητα μαθητών που έκαναν μαθήματα 

χορού, σε σχέση με μαθητές που δεν έκαναν σε ένα δείγμα 286 παιδιών. Το τεστ που 

χρησιμοποίησε ήταν το TTCT και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε χορευτές και μη χορευτές ως προς την 

πρωτοτυπία της κίνησης. 

Μια άλλη έρευνα που μελέτησε τη συμβολή του χορού στο μετασχηματισμό 

των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών ήταν αυτή των Kostic, Miletic, Jocic & 

Uzunovic (2002). Η μελέτη στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά είχε διάρκεια 48 ώρες 

και περιελάμβανε εξάσκηση σε βήματα χορού 3 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια 

4 μηνών. Μετά την τελική μέτρηση φάνηκε ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις περισσότερες μεταβλητές που αξιολογήθηκαν. Το συμπέρασμα ήταν 

ότι ο χορός μπορεί να επηρεάσει θετικά τις κινητικές ικανότητες των παιδιών. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε στη θέση της Ρέτσιου (2018), η 

οποία ταυτίζει το δημιουργικό χορό με τη δημιουργική κίνηση. Περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δημιουργικού χορού χωρίς όμως να τα ξεχωρίζει 

από αυτά της δημιουργικής κίνησης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η δημιουργική 

κίνηση-χορός στοχεύουν στην εξερεύνηση και παραγωγή αυθόρμητων και φυσικών 

κινήσεων και δε βασίζονται στην εκμάθηση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή ενός 

συγκεκριμένου στυλ χορού… Μέσα σε ένα μάθημα δημιουργικής κίνησης ενδέχεται να 

πραγματοποιηθούν πολύ σημαντικές, από αισθητικής άποψης, συνθέσεις…» (Ρέτσιου, 

2018: 14). Παρά το γεγονός ότι ο χορός, και ιδιαίτερα ο δημιουργικός χορός, μπορεί 

να ενισχύσει τη δημιουργική κίνηση των παιδιών, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι δυο 

έννοιες ταυτίζονται.  

Επειδή ο δημιουργικός χορός περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, 

στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια ευρύτερη 

έννοια και γι αυτό ίσως η Ρέτσιου (2018) τον ταυτίζει με τη δημιουργική κίνηση. 
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Στην παρούσα εργασία οι όροι δημιουργικός χορός και δημιουργική κίνηση πολλές 

φορές χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι για τη δημιουργία και εφαρμογή αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων στη προσχολική ηλικία. Ωστόσο θεωρούμε ότι η δημιουργική 

κίνηση των παιδιών μπορεί να αναπτυχθεί και με ποικίλες άλλες δραστηριότητες. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο χώρο της χορευτικής παιδείας έχουν 

εμφανιστεί διάφορες επαναστατικές τάσεις, οι οποίες έχουν δώσει μια νέα πνοή, μια 

καινούρια διάσταση στη διδακτική διαδικασία μάθησης των ελληνικών 

παραδοσιακών χορών. Μια από αυτές τις νέες μορφές είναι η μουσικοκινητική, η 

οποία με καινούριες κινητικές δράσεις και ασκήσεις, αναβαθμίζει ποιοτικά την 

διαδικασία μάθησης. Η μουσικοκινητική επιδιώκει την ανάπτυξη της φαντασίας και 

της δημιουργικότητας των παιδιών, την ενθάρρυνσή τους για διερεύνηση, 

παρατήρηση και πειραματισμό, δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στη διδακτική των 

παραδοσιακών χορών (Λυκεσάς, 2002). 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε το λόγο για 

τον οποίο κάναμε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά στο δημιουργικό χορό. Όπως θα 

διαπιστώσουμε και στη συνέχεια της εργασίας, το πρόγραμμα παρέμβασης στην 

πειραματική ομάδα βασίζεται σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε σε 

αυτό το κεφάλαιο. 

 

 

3.5.1 Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης 

 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου σκοπό έχει να εφοδιάσει με 

τις απαραίτητες βασικές ικανότητες τα παιδιά που μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου 

απαιτείται ευέλικτη διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών. Οι βασικές ικανότητες 

που προωθεί το νέο πρόγραμμα είναι: α) η επικοινωνία, β) η δημιουργική και κριτική 

σκέψη, γ) η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία και γ) οι κοινωνικές ικανότητες και 

οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Όλες αυτές οι ικανότητες 

είναι το μέσο επίτευξης άλλων στόχων και σκοπών του προγράμματος (ΠΣΝ, 2011, 

1ο μέρος). 

 Τα περιεχόμενα και ο στόχοι του Νέου Προγράμματος Σπουδών 

παρουσιάζονται σε οκτώ μαθησιακές περιοχές. Μια από αυτές τις περιοχές είναι οι 

Τέχνες. Οι Τέχνες περιλαμβάνουν πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και 

ανάμεσά τους είναι ο χορός. (ΠΣΝ, 2011, 2ο μέρος). Στο κεφάλαιο αυτό δε θα 

επεκταθούμε στους στόχους και στα χαρακτηριστικά των Τεχνών στο νηπιαγωγείο, 

στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν οι 

Τέχνες στην εκπαίδευση, αφού άλλωστε έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Θα επικεντρωθούμε μονάχα στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδεία 

Χορού-Κίνησης, όπως αυτό έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο 
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πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (2011). Στην ιστοσελίδα  

http://hdl.handle.net/10795/2015 βρίσκεται το πρόγραμμα αυτούσιο, ενώ στη συνέχεια  της 

εργασίας περιγράφονται αναλυτικά οι παρεμβάσεις που έγιναν στην πειραματική 

ομάδα της έρευνας 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης, το οποίο 

εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αισθητικής Αγωγής για όλες τις 

βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εμπεριέχει επαναστατικές τάσεις στο χώρο 

της χορευτικής παιδείας και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να δώσει μια νέα διάσταση 

στη διδακτική διαδικασία μάθησης χορών. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες που 

προτείνονται σε αυτό το πρόγραμμα βασίζονται στη μουσικοκινητική αγωγή, στο 

δραματικό παιχνίδι και στην ελεύθερη δημιουργικότητα.  

Στο πρόγραμμα αυτό η κίνηση προσεγγίζεται μέσα από την προσωπική 

βιωματική εμπειρία, την εξερεύνηση, την παρατήρηση και το δημιουργικό 

αυτοσχεδιασμό. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες στα παιδιά δίνεται η 

ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις δημιουργικές τους ικανότητες με το δικό τους 

τρόπο και στη συνέχεια να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν ένα μέρος του εαυτού 

τους. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης, όπως αυτό δίνεται 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία έχουμε ήδη αναφέρει ότι μπορούν να βελτιώσουν τη δημιουργική κίνηση. 

Μέσα από το παιχνίδι, από τη μίμηση, την ελεύθερη έκφραση, τις ρυθμικές ασκήσεις, 

τη μουσική, το δημιουργικό χορό, τις μουσικοκινητικές ασκήσεις, τα παιδιά 

μαθαίνουν χορό. Ο χορός στο Νηπιαγωγείο γίνεται το μέσο για να ανακαλύψουν τα 

παιδιά τις κινητικές τους ικανότητες, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε τόσο σε έρευνες που σχετίζονται 

με το ρυθμό, τη δημιουργική κίνηση και το δημιουργικό χορό, όσο και σε έρευνες 

που έχουν γίνει σχετικά με την κινητική δημιουργικότητα. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναφερθούμε στα εργαλεία εκείνα που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη 

διεκπεραίωση αυτών των ερευνών.  

 

4.1 Εργαλεία μέτρησης ρυθμικής ικανότητας 

 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα τεστ που μετρούν τη ρυθμική ικανότητα είναι το 

High/Scope Beat Competence Analysis Test (Weikart & Carlton,1995). Το τεστ αυτό 

αποτελείται από τις εξής έξι δεξιότητες: α) ταυτόχρονο χτύπημα των άνω άκρων 

στους μηρούς, β) εναλλάξ χτύπημα των άνω άκρων στους μηρούς, γ) εναλλάξ κίνηση 

των κάτω άκρων από όρθια θέση, δ) σημειωτόν, δηλαδή εναλλάξ κίνηση των κάτω 

άκρων από όρθια θέση, ε)περπάτημα προς τα εμπρός, στ) περπάτημα προς τα πίσω. 

Το τεστ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα των Πολλάτου κ.α. (2005) σε 

μαθητές Γυμνασίου, στην έρευνα των Zachopoulou et al. (2003), στην έρευνα των 

Agdiniotis et al. (2009).  

Στην έρευνα της Μπέντα (2010), της Μπεαζίδου (2010) και των Pollatou et. 

αl. (2005), χρησιμοποιήθηκε το High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test 

(Weikart, 1989). Το τεστ αυτό σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ικανότητα του 

ατόμου να εκτελεί μια κινητική σειρά ασκήσεων με ένα σταθερό ρυθμό εκτέλεσης. 

Αποτελείται από έξι κινήσεις που ο εξεταζόμενος ζητείται να τις εκτελέσει 

συγχρονισμένα σε δύο διαφορετικά τέμπο 120 και 130 χτύπων το λεπτό, επιλεγμένης 

μουσικής. 

Ένα άλλο τεστ που μετράει τη ρυθμική ικανότητα των παιδιών είναι της Mira 

Stambak (1951), το οποίο έχει τρεις δοκιμασίες και  χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

μελέτη. Περισσότερες πληροφορίες για το τεστ αυτό περιγράφονται σε επόμενο 

κεφάλαιο της εργασίας. 

 

 4.2 Εργαλεία μέτρησης κινητικής δημιουργικότητας 

 

Η αξιολόγηση της κινητικής δημιουργικότητας βασίζεται κυρίως στην 

αξιολόγηση τριών κριτηρίων. Το ένα κριτήριο είναι η κινητική ευχέρεια, δηλαδή ο 

αριθμός των διαφορετικών κινητικών απαντήσεων. Το δεύτερο η κινητική ευελιξία 
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που σχετίζεται με την ικανότητα θεματικών αλλαγών στις κινητικές απαντήσεις και 

το τρίτο είναι η πρωτοτυπία, δηλαδή η μοναδικότητα της κινητικής απάντησης σε 

σχέση με το δείγμα (Cleland, et.al, 1993, Κωνσταντινίδου, κ. α, 2011,Wyrick, 1968). 

Τα τρία αυτά κριτήρια αξιολογούνται από το τεστ Thinking Creatively in Action and 

Movement (TCAM) του Torrance (1981), και θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα 

τεστ διεθνώς που μετρά την κινητική δημιουργικότητα. Το τεστ αυτό επιτρέπει στο 

παιδί να εκφράσει τις ιδέες του είτε λεκτικά, είτε  κινητικά, ή σε συνδυασμό και των 

δύο και ενδείκνυται για ηλικίες 3-8 ετών (Κωνσταντινίδου, κ.α, 2011, Μακρή, 2006). 

 Το τεστ, σύμφωνα με τη Μακρή (2006), είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο 

όργανο μέτρησης της δημιουργικής κίνησης στην προσχολική ηλικία. Η έρευνα που 

έκανε έδειξε επαρκή εσωτερική συνοχή του τεστ για την αξιολόγηση των διαστάσεων 

της κινητικής δημιουργικότητας των παιδιών. Ωστόσο, η παράμετρος της φαντασίας 

χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και έρευνας εφόσον συνειρμικά παραπέμπει άμεσα στη 

δημιουργικότητα, πρακτικά όμως είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο όργανο αξιολόγησής της. 

Το τεστ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα της Μυλωνά (2016), στην 

έρευνα της Κωνσταντινίδου (2005), στην έρευνα των  Lloyd και Howe (2003), στην 

έρευνα της Τοπαλίδου (2013), καθώς και στην παρούσα μελέτη. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 

Στην έρευνα που έγινε από το Λυκεσά και τους συνεργάτες του (2003), 

προκειμένου να αξιολογηθεί η δημιουργικότητα και η δημιουργική κίνηση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς τις παραμέτρους της κινητικής ευελιξίας, 

ευχέρειας και πρωτοτυπίας χρησιμοποιήθηκε το Divergent movement ability test 

(Cleland & Gallahue, 1993). Η πειραματική διαδικασία του συγκεκριμένου τεστ 

περιλαμβάνει 3 σταθμούς που είναι διαμορφωμένοι στο χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε 

τα παιδιά να είναι σε θέση να εκτελούν ποικιλία κινητικών δεξιοτήτων μετακίνησης 

και δεξιοτήτων χειρισμού. Στον πρώτο σταθμό ζητείται από τα παιδιά να εκτελέσουν 

δεξιότητες μετακίνησης στο χώρο, στο δεύτερο αξιολογείται η ποικιλία των 

κινητικών μοτίβων κατά το χειρισμό μιας μπάλας, ενώ στον τρίτο αξιολογούνται οι 

κινητικές δεξιότητες των παιδιών σε σχέση με έναν πάγκο. Σε κάθε σταθμό 

αξιολογούνται η κινητική ευχέρεια, η κινητική ευελιξία και η κινητική πρωτοτυπία. 

Το ίδιο τεστ χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα της Τσαπακίδου και των 

συνεργατών της (2003), αλλά αναφέρουν ότι το τεστ που εφάρμοσαν περιελάμβανε 2 

σταθμούς οι οποίοι ήταν οργανωμένοι μέσα στον ίδιο χώρο και διαμορφωμένοι με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να εκτελέσουν ποικιλία κινητικών 

δεξιοτήτων μετακίνησης και δεξιοτήτων χειρισμού. 

Στην έρευνα της Μπουρνέλη (2006) η κινητική δημιουργικότητα μετρήθηκε 

με το τεστ της Wyrick (1966), όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Johnson (1978). Το 

τεστ της Wyrick αρχικά σχεδιάστηκε για να μετρήσει την κινητική δημιουργικότητα 

σε φοιτήτριες Φυσικής Αγωγής. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε από ερευνητές που ήθελαν 
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να μετρήσουν την κινητική δημιουργικότητα, ανεξάρτητα από την ηλικία των 

παιδιών. Βασικά στοιχεία που μετρήθηκαν με αυτό το τεστ ήταν η κινητική 

πρωτοτυπία και η κινητική ευχέρεια. Για την μέτρηση έγιναν τα εξής τεστ: α) απλή 

μετακίνηση σε παράλληλες γραμμές, β) πέταγμα μπάλας στον τοίχο, γ) σήκωμα 

στεφανιού, δ) σύνθετη μετακίνηση σε παράλληλες γραμμές, ε) κύλισμα μπάλας στον 

τοίχο, στ) περιφορά στεφανιού. 

Στην έρευνα των Pollatou & Hatzitaki (2001), για την αξιολόγηση της κινητικής 

ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε το τεστ Motor Skills Inventory (Weber & Bruninks, 

1998). Το τεστ αυτό μετρά 8 θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες: σωματική συνείδηση 

(body awareness), κινητική και στατική ισορροπία (moving and stationary balance), 

κύλιση σώματος (body roll), κάθετο άλμα (vertical jump), πήδημα (skip), τρέξιμο και 

κλωτσιές (run and kicking). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το τεστ της Mira 

Stambak (1951), προκειμένου να μετρηθεί η ρυθμική ικανότητα των παιδιών και για 

την κινητική δημιουργικότητα το TCAM. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας που 

ακολουθεί δίνονται λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής και των δύο τεστ. 
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2Ο  ΜΕΡΟΣ 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Σκοπός – ερωτήματα της έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει αν και κατά πόσο η τέχνη 

του χορού βελτιώνει την κινητική δημιουργικότητα και το ρυθμό των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. 

Πιο συγκεκριμένα σχεδιάσαμε πειραματική έρευνα για να αξιολογήσουμε την 

επίδραση του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης που 

προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΣΠ Χορού Κίνησης, 2011), στη 

βελτίωση της κινητικής δημιουργικότητας και του ρυθμού παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

Το Π.Σ.Π. Χορού Κίνησης (2011) εφαρμόστηκε για τρεις μήνες στην 

πειραματική ομάδα της έρευνάς μας κατά το διάστημα που η ομάδα ελέγχου 

ακολούθησε το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ,2003) 

 Τα ερωτήματα που προκύπτουν στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

1. Το πρόγραμμα παρέμβασης επηρεάζει την κινητική δημιουργικότητα των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας; 

Πιο συγκεκριμένα: 

a. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει την επίδοση των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας στον παράγοντα φαντασία σε σχέση με τα παιδιά που ακολούθησαν το τυπικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 

b. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει την επίδοση των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας στον παράγοντα πρωτοτυπία σε σχέση με τα παιδιά που ακολούθησαν το 

τυπικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 

c. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει την επίδοση των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας στον παράγοντα ευχέρεια σε σχέση με τα παιδιά που ακολούθησαν το τυπικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 

2. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει το ρυθμό των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Πιο συγκεκριμένα: 

a. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει την επίδοση των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας στην αναπαραγωγή ακουστικών ρυθμικών δομών σε 

σχέση με τα παιδιά που ακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου; 

b. Το πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει την επίδοση των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας στην αναπαραγωγή οπτικών ρυθμικών δομών σε σχέση 

με τα παιδιά που ακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 
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5.2 Το δείγμα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του 

 

 Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με βάση την τεχνική της μη τυχαίας 

δειγματοληψίας και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη βολική δειγματοληψία ή 

συμπτωματική δειγματοληψία (Cohen, et.al.,2007). Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος 

τρόπος γιατί είναι βολικός για τον ίδιο τον ερευνητή, αφού επιλέγει το δείγμα στο 

οποίο έχει ευκολότερη πρόσβαση. 

 Πιο συγκεκριμένα, για τη συγκρότηση του δείγματος ακολουθήσαμε τα εξής 

βήματα: 

Επιλέξαμε τέσσερα νηπιαγωγεία, στα οποία είχαμε εύκολη πρόσβαση, σε 

ημιαστική και αγροτική περιοχή (ο γεωγραφικός παράγοντας δεν ήταν περιοριστικός 

για τη διεξαγωγή της έρευνας). Σε όλους τους γονείς των μαθητών που φοιτούσαν 

στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία δόθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιβλέπουσα  

καθηγήτρια και μια υπεύθυνη δήλωση για τη συγκατάθεση του γονέα της συμμετοχής 

του παιδιού του στη διεξαγωγή της έρευνας (παράρτημα 4). 

Για την πειραματική ομάδα επιλέχθηκαν τα παιδιά που φοιτούσαν σε 

Νηπιαγωγείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, γιατί ήταν το μοναδικό Νηπιαγωγείο που 

συγκέντρωνε τον αριθμό των 40 παιδιών. Με αυτή την επιλογή η παρέμβαση θα 

γινόταν από τον ίδιο πάντα εκπαιδευτικό, στις ίδιες συνθήκες. Το δείγμα της 

πειραματικής ομάδας αποτελούνταν από 20 αγόρια και 20 κορίτσια, εκ των οποίων 

22 ήταν νήπια και 18 προνήπια. 

 Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου αποτέλεσαν 45 άτομα, τα οποία φοιτούσαν σε 

τρία διαφορετικά Νηπιαγωγεία του Δήμου Χερσονήσου. Τα αγόρια ήταν 23 και τα 

κορίτσια 22, εκ των οποίων 26 νήπια και 19 προνήπια. 

Τα δύο φύλλα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στις δυο ομάδες (πειραματική 

και ελέγχου), καθώς επίσης και τα νήπια και τα προνήπια. Έτσι λοιπόν, τόσο ως προς 

το φύλο, όσο και ως προς την ηλικία, είναι κατανεμημένα τυχαία και αμερόληπτα 

 

5.3 Ερευνητικά εργαλεία 

 

 Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα είναι 

δύο. Το Thinking Creatively in Action and Movement Test (TCAM) του E. Paul 

Torrance (1981) (δημιουργική σκέψη στη δράση και στη κίνηση) και το τεστ ρυθμού 

της Mira Stambak (1951).  

 Το TCAM (1981) είναι σχεδιασμένο για παιδιά 3-8 ετών. Ήταν υπό δοκιμή 

για έξι χρόνια και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες. Ο Torrance υποστηρίζει 

ότι ένα πλεονέκτημα του τεστ είναι ότι δεν απαιτεί λεκτικές απαντήσεις , καθώς τα 
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παιδιά αυτών των ηλικιών (ιδιαίτερα 3-4), έχουν οριακές δεξιότητες για να 

εκφράσουν τις ιδέες τους με λέξεις ή ζωγραφιές. Στο συγκεκριμένο τεστ τα παιδιά 

εκφράζονται κιναισθητικά (Torrance, 1981, Μακρή, 2006). 

 Τα επιχειρήματα για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του τεστ βασίζονται 

σε διάσπαρτα αποδεικτικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις του συγγραφέα και των 

χρηστών. Το υψηλό επίπεδο των σκορ αξιοπιστίας διατηρείται στα 

επαναλαμβανόμενα τεστ  που γίνονται. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το TCAM 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι 

άτομα συναισθηματικά διαταραγμένα ή κωφά (όπ.π.). 

 Το τεστ της Mira Stambak (1951) αρχικά δόθηκε σε παιδιά με νοητική 

στέρηση και σε δυσλεκτικά παιδιά, ενώ στη συνέχεια σε παιδιά που παρουσίαζαν 

δυσκολίες ανάγνωσης και ορθογραφίας και τέλος σε κανονικά παιδιά. Το τεστ είναι 

σχεδιασμένο για παιδιά 6-10 ετών. 

Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή επίδοσης και των δύο τεστ. 

 

1. Thinking Creatively in Action and Movement Test -TCAM, (1981) 

 

Το TCAM χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υπολογιστεί η δημιουργικότητα των 

παιδιών. Το εγχειρίδιο των οδηγιών και των βαθμολογιών μεταφράστηκε από τα 

Αγγλικά στα Ελληνικά. Όλες οι μετρήσεις κατεγράφησαν σε φύλλα αποτελεσμάτων 

του TCAM. 

Το τεστ περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες και απαιτεί τα εξής υλικά: 1) Ένα 

φύλλο σημειώσεων, 2) Έναν χώρο άνετο για να μπορεί το παιδί να κινηθεί ελεύθερα, 

3) Πλαστικά ποτήρια, 4) έναν κάδο απορριμμάτων, 5) Ένα χρονόμετρο.  

Στην πρώτη δραστηριότητα (Με πόσους διαφορετικούς τρόπους;), το παιδί 

καλείται να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση (4 μέτρα) με όσο το δυνατό 

περισσότερους τρόπους. Η ερευνήτρια είχε ήδη προετοιμάσει το χώρο αυτό, 

ορίζοντας την απόσταση των τεσσάρων μέτρων με μια χρωματιστή χαρτοταινία 

κολλημένη στο πάτωμα (αρχή και τέλος). Μαζί με το παιδί, η ερευνήτρια ξεκινάει 

από τη μια χαρτοταινία (αρχή) και φτάνει περπατώντας στη δεύτερη (τέλος). Έπειτα,  

του εξηγεί πως πρέπει να επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν με έναν διαφορετικό 

τρόπο κι επιστρέφουν, πάλι μαζί, τρέχοντας. Στη συνέχεια εξηγεί στο παιδί πως 

μπορεί να διανύσει την απόσταση αυτή με όποιο τρόπο θέλει εκείνο. Κάθε φορά 

όμως θα πρέπει να το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Στο παιδί δεν δίνονται 

συμβουλές για το πώς να διανύσει την απόσταση, ωστόσο παρακινείται για να το 

κάνει με διαφορετικούς τρόπους («σκέψου πως αλλιώς μπορείς να φτάσεις ως εκεί…, 

σίγουρα μπορείς να πας και με έναν διαφορετικό τρόπο…»). Η ερευνήτρια καταγράφει 

στο φύλλο σημειώσεων κάθε τρόπο που χρησιμοποιεί το παιδί. Το παιδί μπορεί να 



 
 

47 
 

σταματήσει όποτε θελήσει και αν επαναλαμβάνει τον ίδιο τρόπο μετακίνησης 3-4 

φορές, το σταματάει η ερευνήτρια.   

Η δεύτερη δραστηριότητα (μπορείς να κινηθείς όπως;) περιλαμβάνει έξι 

καταστάσεις όπου το παιδί πρέπει να προσποιηθεί κάτι. Στις τέσσερις από αυτές 

ζητείται από το παιδί να μιμηθεί ένα ζώο ή αντικείμενο (δέντρο, κουνέλι, ψάρι, φίδι), 

ενώ στις άλλες δύο το παιδί πρέπει να πάρει κάποιον ρόλο (οδήγηση αυτοκινήτου, να 

σπρώξει έναν ελέφαντα). Προτού ξεκινήσει η δεύτερη δραστηριότητα, η ερευνήτρια 

κινείται μαζί με το παιδί αναπαριστώντας το πουλί και στη συνέχεια ζητάει από το 

παιδί να της δείξει αυτά που αναφέρθηκαν, ενώ εκείνη καταγράφει στο φύλλο 

σημειώσεων πόσο καλά το μιμήθηκε, σε κλίμακα 1-5.  

Η τρίτη δραστηριότητα (Ποιοι άλλοι τρόποι) ζητάει από το παιδί να δείξει όλους 

τους τρόπους που μπορεί να βάλει ένα πλαστικό ποτήρι σε έναν κάδο απορριμμάτων. 

Στο χώρο υπάρχει ένα καλαθάκι και πάνω στο τραπέζι πλαστικά ποτήρια. Η 

ερευνήτρια πιάνει ένα ποτήρι και λέει στο παιδί το εξής: «αυτό είναι ένα  πλαστικό 

ποτήρι που πίνεις χυμό. Μπορείς να το πετάξεις στο καλαθάκι; Δείξε μου πως μπορείς 

να το κάνεις.». Στη συνέχεια ζητάει από το παιδί να της δείξει με πόσους άλλους 

τρόπους μπορεί να βάλει το ποτήρι στο καλαθάκι των αχρήστων, ενώ εκείνη 

καταγράφει στο φύλλο σημειώσεων όλους τους τρόπους που της δείχνει το παιδί. Το 

παιδί μπορεί να σταματήσει όποτε θέλει, ή το σταματάει η ερευνήτρια όταν 

επαναλαμβάνει τον ίδιο τρόπο ριξίματος του ποτηριού μέσα στο καλάθι. Πριν 

σταματήσει η ερευνήτρια έχει παρακινήσει το παιδί να της δείξει και άλλους τρόπους, 

χωρίς όμως να του δίνει συμβουλές («πώς αλλιώς μπορείς να το ρίξεις;.., είμαι 

σίγουρη ότι μπορείς να σκεφτείς κι άλλους τρόπους, διαφορετικούς να το ρίξεις μέσα 

στο καλάθι..») 

Για την τέταρτη δραστηριότητα (Τι μπορεί να είναι;), η ερευνήτρια έχει πάνω στο 

τραπέζι πολλά πλαστικά ποτήρια και λέει στο παιδί: «τα πλαστικά ποτήρια δεν θα τα 

πετάξουμε, αλλά θα παίξουμε με αυτά. Θα φανταστούμε ότι είναι κάτι άλλο.». Το παιδί 

παίζει και βρίσκει τις διαφορετικές χρήσεις ενός ποτηριού. Η ερευνήτρια καταγράφει 

στο φύλλο σημειώσεων όλες τις απαντήσεις του παιδιού. Το παιδί μπορεί να 

σταματήσει όποτε θέλει, ή το σταματάει η ερευνήτρια όταν επαναλαμβάνει τα ίδια 

αντικείμενα. Και σε αυτή τη δραστηριότητα, η ερευνήτρια παρακινεί το παιδί να της 

δείξει όσο περισσότερα παιχνίδια μπορεί να σκεφτεί («για δες το λίγο καλύτερα, τι 

άλλο θα μπορούσε να ήταν;…, σίγουρα το ποτήρι αυτό θα μπορούσε να είναι κι 

ένα……»). 

Η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη δραστηριότητα του τεστ αξιολογούν τα παιδιά 

στην πρωτοτυπία και ευελιξία, ενώ η τρίτη δραστηριότητα στη φαντασία. Η ευχέρεια 

υπολογίζεται προσθέτοντας τις διαφορετικές απαντήσεις που καταγράφονται στα 

φύλλα βαθμολογίας. Στη δεύτερη δραστηριότητα η βαθμολογία της φαντασίας 

υπολογίζεται βαθμολογία κλίμακας 5 σημείων (από 1=καμία κίνηση έως 

5=εξαιρετική). 
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Όσο αφορά το σκορ στην πρωτοτυπία και την ευελιξία, (δίνεται στο εγχειρίδιο  

του τεστ), για κάθε απάντηση (τρόπος που διανύει την απόσταση, τρόπος που ρίχνει 

το ποτήρι, μεταμόρφωση ποτηριού), δίνεται και διαφορετική βαθμολογία. Στη 

συνέχεια, οι βαθμοί αυτοί προστίθενται και συνυπολογίζονται με την ηλικία του 

παιδιού. Για παράδειγμα αν ένα παιδί τεσσάρων χρονών έχει συνολική βαθμολογία 

στην ευχέρεια 20, το ακριβές αποτέλεσμα θα είναι 92, ενώ για ένα παιδί πέντε 

χρονών, με την ίδια βαθμολογία, το ακριβές αποτέλεσμα θα είναι 91.  

Τέλος, αθροίζεται το τελικό σκορ κάθε παιδιού και στους τρεις παράγοντες της 

κινητικής δημιουργικότητας (ευχέρεια, πρωτοτυπία, φαντασία), προκειμένου να βγει 

ένα αποτέλεσμα σχετικά με την κινητική του δημιουργικότητα. 

 

2. Το τεστ ρυθμού της Mira Stambak (1951) 

 

Το τεστ της Stambak έχει τρεις δοκιμασίες και απαιτεί τα εξής υλικά:1) ένα 

φύλλο σημειώσεων, 2) Μια χάρτινη καρτέλα, 3) Δυο μολύβια μακριά και χοντρά σε 

διάμετρο και 4) ένα χρονόμετρο. 

Η πρώτη δραστηριότητα ερευνά το αυθόρμητο τέμπο και ζητείται από το παιδί να 

χτυπήσει το μολύβι του με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η ερευνήτρια χρονομετρά όση 

ώρα τα παιδί χτυπάει το μολύβι και μόλις φτάσει 21 χτυπήματα, σταματά και 

καταγράφει και το χρόνο. Προτού ξεκινήσουν τα κτυπήματα η ερευνήτρια εξηγεί στο 

παιδί πως πρέπει να εκτελέσει αυτή τη δραστηριότητα ως εξής: «Θα κτυπήσεις το 

μολύβι πάνω στο τραπέζι με τη μύτη προς τα πάνω με όποιον τρόπο θες εσύ. Θέλω 

όμως να το κτυπάς πάντα με τον ίδιο τρόπο. Θα σταματήσεις μόλις σου πω στοπ!». Αν 

το παιδί δεν καταλάβει με την πρώτη εξήγηση που κάνει η ερευνήτρια, 

επαναλαμβάνει τις ίδιες οδηγίες, δείχνοντάς του πως πρέπει να κρατάει το μολύβι.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από το παιδί να χτυπήσει το μολύβι του 

όπως ακριβώς το κάνει η ερευνήτρια, δηλαδή να αναπαράγει τις ρυθμικές δομές, τις 

οποίες η ερευνήτρια του υποδεικνύει.  Η ερευνήτρια δίνει δύο δοκιμαστικές ρυθμικές 

δομές στο παιδί, για να καταλάβει τι ακριβώς του ζητάει, προτού ξεκινήσει να το 

βαθμολογεί. Σε αυτή τη δραστηριότητα η ερευνήτρια κρύβει το μολύβι της με ένα 

φάκελο που τοποθετεί ανάμεσα στο μολύβι και στο παιδί, έτσι ώστε το παιδί μόνο να 

ακούει και όχι να βλέπει τα κτυπήματα. Σε περίπτωση που το παιδί δεν εκτελέσει 

σωστά τη ρυθμική δομή που του ζητείται η ερευνήτρια επαναλαμβάνει άλλη μια 

φορά τη δομή αυτή ζητώντας από το παιδί να την ακούσει πιο προσεκτικά και στη 

συνέχεια να την επαναλάβει. Αν και τη δεύτερη φορά δεν την εκτελέσει σωστά, τότε 

η ερευνήτρια προχωράει στην επόμενη ρυθμική δομή. Στη δραστηριότητα αυτή 

υπάρχουν 21 ρυθμικές δομές κλιμακούμενης δυσκολίας. 

Η τρίτη δραστηριότητα είναι για την κατανόηση του συμβολισμού ρυθμικών 

δομών και την αναπαραγωγή τους. Η ερευνήτρια δείχνει στο παιδί μια καρτέλα με 
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ρυθμικές δομές (είναι οι ίδιες με αυτές που άκουγε μόνο στην προηγούμενη 

δραστηριότητα) και του ζητάει να τις αναπαράγει χτυπώντας πάλι το μολύβι του στο 

τραπέζι. Αρχικά κάνουν ένα δοκιμαστικό μαζί με την ερευνήτρια, δείχνοντάς του τις 

δομές και ζητώντας του να τις χτυπήσει με το μολύβι του. Πιο συγκεκριμένα ρωτάει 

το παιδί: «πως νομίζεις πως πρέπει να χτυπήσουμε εδώ; Πόσα χτυπήματα πρέπει να 

κάνουμε; …. Το ίδιο πρέπει να χτυπήσουμε κι εδώ;». Αν το παιδί καταλάβει εξαρχής 

το συμβολισμό προχωράμε στις επόμενες ρυθμικές δομές που είναι 12. Αν δεν το 

καταλάβει εξηγούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει: «στις δύο 

τελίτσες που είναι κοντά η μία στην άλλη χτυπάμε γρήγορα το μολύβι μας, ενώ στις δύο 

τελίτσες που είναι μακριά η μια από την άλλη χτυπάμε αργά». Αν ο συμβολισμός γίνει 

κατανοητός με την επεξήγηση (το οποίο σημειώνουμε στο φύλλο σημειώσεων), τότε 

συνεχίζουμε τη διαδικασία για τις επόμενες 12  ρυθμικές δομές. Στην περίπτωση που 

δεν γίνει κατανοητός ούτε και με τη δεύτερη επεξήγηση, σταματάμε τη 

δραστηριότητα.  

Μετά την ολοκλήρωση των τριών αυτών δραστηριοτήτων επαναλαμβάνεται η 

πρώτη δραστηριότητα, στην οποία η ερευνήτρια καταγράφει ξανά το χρόνο που 

χρειάστηκε το παιδί για να χτυπήσει 21 φορές το μολύβι του στο τραπέζι. 

 

5.4 Ερευνητικός σχεδιασμός και διαδικασία της έρευνας 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο με Ιούνιο, στο 

Σχολικό Έτος 2018-19. Προτού ξεκινήσει η έρευνα είχαμε την ενυπόγραφη σύμφωνη 

γνώμη όλων των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών και φυσικά και των 

εκπαιδευτικών. 

 Το Δεκέμβριο χορηγήθηκε και στις δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου, το 

τεστ «δημιουργική σκέψη στη δράση και στη κίνηση» του E. Paul Torrance. Στην 

πειραματική ομάδα υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία 

χρησιμοποιούνταν για την χορήγηση του τεστ και ήταν ευρύχωρη. Ωστόσο μέσα στην 

αίθουσα υπήρχαν αρκετά ερεθίσματα, τα οποία κάποιες φορές αποσπούσαν τα παιδιά 

ή τα επηρέαζαν σε αυτό που έκαναν. Η χορήγηση ξεκινούσε από τις 8 και 45 λεπτά 

και τελείωνε περίπου στις 3 και 45 λεπτά, με μικρά διαλείμματα την ώρα που τα 

παιδιά έπαιρναν το δεκατιανό και το μεσημεριανό τους.   

Όσο αφορά την ομάδα ελέγχου, οι συνθήκες επίδοσης των τεστ διέφεραν. Στο 

ένα νηπιαγωγείο το τεστ χορηγούνταν από τις 8 και 30 έως τις 12 ακριβώς, καθώς δεν 

λειτουργούσε ολοήμερο τμήμα και ο χώρος που χορηγούνταν το τεστ ήταν μικρός και 

τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν πολύ στην δεύτερη κυρίως 

δραστηριότητα, όπου τους ζητούνταν να αναπαραστήσουν μια κίνηση. Στο δεύτερο 

νηπιαγωγείο το τεστ χορηγούνταν από τις 9 ακριβώς έως τις 3 και 45 λεπτά, σε μια 

αίθουσα διδασκαλίας, η οποία ήταν ευρύχωρη. Τις ίδιες ώρες και σε παρόμοιο χώρο 

γινόταν και η χορήγηση του τεστ στο τρίτο νηπιαγωγείο. 
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  Τον Ιανουάριο χορηγήθηκε το τεστ ρυθμού της Mira Stambak. Ο χώρος και 

οι ώρες που χορηγούνταν το τεστ είναι τα ίδια όπως περιγράφηκαν προηγουμένως.  

Από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο, στην πειραματική ομάδα, έγινε η 

παρέμβαση του Προγράμματος Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης, το οποίο 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια (κεφ. 5.3.1). Οι νηπιαγωγοί εφάρμοζαν το 

πρόγραμμα σε όλη την ομάδα, καθώς στο νηπιαγωγείο αυτό γίνεται συνδιδασκαλία 

των δύο τμημάτων, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είχαν οριστεί δύο 

μέρες κάθε βδομάδα (Τρίτη, Πέμπτη), όπου γινόταν η παρέμβαση. Την ίδια χρονική 

περίοδο το ημερήσιο πρόγραμμα της ομάδας ελέγχου ήταν αυτό που υπαγορεύει το 

ΔΕΠΠΣ (2003). 

  Μετά από 12 εβδομάδες, αφού ολοκληρώθηκε η παρέμβαση, δόθηκαν ξανά 

τα ίδια τεστ και στις δύο ομάδες. Στη συνέχεια, τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) και έγιναν 

οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις, από τις οποίες προέκυψαν οι ερμηνείες και τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι παρεμβάσεις που έγιναν 

στην πειραματική ομάδα, με όλες τις απαραίτητες αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες 

προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των περισσότερων 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα Σπουδών όπως αυτό προτείνεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω ιστότοπο:  

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/2015/2/2015 

 

5.4.1 Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών για την 

Παιδεία Χορού-Κίνησης 

 

1η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Σήμερα θα κάνω μαγικά και θα σας μεταμορφώσω σε: 

• Κύματα της θάλασσας 

• Σύννεφα που κινούνται στον ουρανό και σιγά σιγά μεγαλώνουν 

• Δυνατό αέρα 

• Μια φλογίτσα που γίνεται φωτιά 

(σε κάθε εναλλαγή υπάρχει και ένα χτύπημα από ταμπουρίνο). 

Θα λέω κάθε φορά ποιο μέρος του σώματος θα κινήσουμε και που θα πάμε: 

• Τεντώνω μπροστά το ένα χέρι και κινούμαι μπροστά 

• Με το αριστερό πόδι κάνω πλάγια αριστερά βήματα (το δείχνω) 
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• Φτιάχνω έναν κύκλο με τα χέρια και κινούμε προς μια κατεύθυνση (δείχνω) 

• Σηκώνω το δεξί μου ώμο και κινούμαι προς τα δεξιά (δείχνω) 

• Ενώνω τις παλάμες και κινούμαι προς συγκεκριμένη κατεύθυνση (δείχνω) 

• Ακουμπώ με το ένα χέρι το κεφάλι μου και κινούμε προς τα πίσω 

• Βάζω τα χέρια στη μέση και κάνω στροφές από τη μία και από την άλλη πλευρά 

• Κλείνω το δεξί μου μάτι και κινούμε προς τα δεξιά και στη συνέχεια το αριστερό μάτι 

και κινούμε αριστερά 

Τώρα η μαγισσούλα θα κάνει γυμναστική για να ξεπιαστεί και εσείς πρέπει να την 

ακολουθήσετε: 

• Το δεξί μου χέρι ανοιγοκλείνει (πλάι και κάτω) 

• Ανεβάζω και κατεβάζω το αριστερό μου πόδι με ψηλά το γόνατο 

• Σηκώνω και κατεβάζω και τους δύο μου ώμους 

• Τα χέρια μου είναι τεντωμένα στο πλάι και κλείνουν μπροστά τεντωμένα για να 

παίξουν παλαμάκια 

• Τα δύο μου πόδια είναι κολλημένα και σηκώνονται ψηλά (πηδηματάκια) 

• Κινούμε τα δάκτυλα του ενός χεριού, μετά στου άλλου χεριού και στο τέλος τα 

κινούμε ταυτόχρονα 

• Κάνουμε κουτσό στο ένα πόδι και μετά στο άλλο  

• Με ανοικτά τα πόδια και τα χέρια περπατάμε μια στη μια πλευρά και μια στην άλλη 

(σαν τικ τακ ρολογιού) 

Τώρα θα βάλω μουσική που μπορεί να σας μεταμορφώσει και κάθε φορά που θα 

ακούγεται το κτύπημα του ταμπουρίνου, εσείς θα είστε κάτι άλλο (Arvo Part-

Symphony No 3,I): 

• Ένα μικρό σκουληκάκι, ένα κοφτερό ξίφος, ένα βαθύ πηγάδι, μια μικρή μπαλίτσα, 

ένα τραπέζι, μια μεγάλη πέτρα, ένα μακρύ κορδόνι, ένα ελαφρύ φύλλο που πέφτει 

από το δέντρο, νερό που κυλάει στο ποτάμι, μια απλωμένη μπλούζα, μια καυτή 

ακτίνα του ήλιου, ένα μοσχομυριστό λουλούδι, ένα χαμηλό σκαμπό, ένα μαλακό 

μαξιλάρι, ένα σκληρό ξύλο, ένα μαλακό σφουγγάρι, μια μυτερή οδοντογλυφίδα. 

Πριν φύγει η μαγισσούλα θα παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι. Με τη μουσική που 

θα ακούγεται μπορείτε να κινήστε όπως θέλετε. μόλις όμως σταματήσει η μουσική 

πρέπει να μείνετε ακίνητοι. Το μουσικό κομμάτι που ακούγεται είναι το ίδιο της 

προηγούμενης δραστηριότητας (Arvo Part-Symphony No 3,I) και υπάρχουν συνεχώς 

παύσεις, προκειμένου να σταματούν, να ξεκινούν. 

 

Διευκρινήσεις:  

a. Το ταμπουρίνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δραστηριότητες, προκειμένου οι 

εντολές να είναι πιο ξεκάθαρες 
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b. Ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με κάθε τρόπο (πχ. βάζουμε μαγικό 

φίλτρο για να κινηθούν, το κάνουμε βοηθό της μάγισσας)  

 

2η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Σήμερα θα κάνουμε γυμναστική (τα παρακάτω δίνονται σαν εντολές): 

• Τεντώνουμε τα χέρια ψηλά και τα κατεβάζουμε (5 φορές) 

• Σηκωνόμαστε στις μύτες των ποδιών μας, τεντωνόμαστε και στη συνέχεια πατάμε 

ξανά στο πάτωμα με όλο το πόδι, σκύβουμε και ακουμπάμε στο πάτωμα (5 φορές) 

• Τεντώνουμε ψηλά τα χέρια και στη συνέχεια προσπαθούμε να τα ακουμπήσουμε στο 

πάτωμα χωρίς να λυγίσουμε τα γόνατά μας (5 φορές) 

• Τεντώνουμε ψηλά τα χέρια, σηκωνόμαστε στις μύτες για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά 

μπορούμε και στη συνέχεια κατεβάζουμε τα χέρια, μαζεύουμε το σώμα μας και 

γινόμαστε μια μικρή μπάλα (5 φορές) 

Διευκρινήσεις: σε αυτή τη δραστηριότητα θα μπορούσαμε να έχουμε μουσική 

(Shostakivich-Piano Concerto No.2: II. Andante 

Τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες και τους 

ζητάμε να κάνουν τρενάκι (ο ένας πίσω από τον άλλο). Δίνω στον πρώτο την μπάλα 

και σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει η μπάλα στον τελευταίο , πάντα όμως με 

τον τρόπο που θα τους υποδεικνύω. Μόλις η μπάλα φτάσει στο τελευταίο παιδί, 

εκείνο έρχεται στην αρχή και τη δίνει σε αυτόν που βρίσκεται πίσω του, έτσι ώστε η 

μπάλα να φτάσει ξανά στο τέλος. Οι τρόποι με τους οποίες η μπάλα κινείται από τον 

έναν στον άλλο είναι οι εξής: 

• Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα κεφάλια μας 

• Η μπάλα κυλάει κάτω στο πάτωμα και περνάει ανάμεσα από τα πόδια μας που έχουμε 

ανοιχτά 

• Η μπάλα περνάει ανάμεσα από τα πόδια μας, χωρίς όμως να ακουμπήσει στο πάτωμα. 

Δίνεται από χέρι σε χέρι. 

Διευκρινήσεις: οι παραπάνω εναλλαγές είναι συχνές έτσι ώστε να 

συνειδητοποιήσουν το ψηλά-χαμηλά. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πανί (2 χρωματιστές γάζες). Δίνεται στις δύο 

ομάδες να κρατούν από ένα πανί, ακούγεται μουσική (Shostakivich-Piano Concero 

No.2: II. Andante) και δίνονται οι εξής εντολές: 

• Το πανί είναι ουρανός και βρίσκεται ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας 

• Το πανί γίνεται ρυάκι και κυλάει απαλά δίπλα μας 

• Το πανί είναι οι ακτίνες του ήλιου που μας χαϊδεύουν απαλά το κεφάλι 
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• Το πανί είναι μυρμήγκια που πάνε στη φωλιά τους 

• Το πανί είναι σκόνη που χορεύει στον αέρα 

• Το πανί είναι πατίνι που τσουλάει στο δρόμο 

• Το πανί είναι σύννεφα που ταξιδεύουν 

• Το πανί είναι ψάρια που κολυμπούν βαθιά στον ωκεανό 

• Το πανί είναι σκουπίδια που τα παρασέρνει ο αέρας 

Για σήμερα θα παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι που λέγεται «ο γίγαντας και ο 

νάνος». Αν υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί στην τάξη καλό θα ήταν η μια να κάνει τον 

γίγαντα και η άλλη το νάνο για να υπάρξει μια στιχομυθία, διαφορετικά η μια θα 

υποδυθεί και τους δύο ρόλους. Στο παρακάτω σενάριο γίνονται και ανάλογες 

κινήσεις: 

Ο γίγαντας ξεκίνησε να περπατά και ακολουθούσε ο νάνος. Κάποια στιγμή ο 

γίγαντας είδε κάτι από μακριά και έτρεξε, ενώ από πίσω του έτρεξε και ο νάνος. 

Κουράστηκαν όμως και οι δύο και ο γίγαντας πρότεινε να ξεκουραστούν. Πρώτος 

ξάπλωσε ο γίγαντας κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και δίπλα του ο νάνος. Όταν 

ξύπνησαν ο γίγαντας τεντώθηκε για να ξεπιαστεί και έκανε ακριβώς το ίδιο και ο 

νάνος. Είχαν πεινάσει και άνοιξαν τη τσάντα τους για να φάνε κάτι. Ο γίγαντας 

έβγαλε ένα τεράστιο τοστ, άνοιξε την τεράστια στοματάρα του και το έκανε μια 

χαψιά. Ο νάνος έβγαλε ένα μικρό τοστάκι από τη τσάντα του και το μικρό του 

στοματάκι ίσα που το χωρούσε. Έπρεπε όμως να συνεχίσουν τη βόλτα τους και να 

ανέβουν το βουνό που ήταν μπροστά τους. Πρώτα ο γίγαντας με δυο τεράστιες 

δρασκελιές σκαρφάλωσε το βουνό και ακολούθησε και ο νάνος, μόνο που τα βήματά 

του ήταν πολύ μικρότερα. Έφτασαν επιτέλους στο βουνό και τους περίμενε μια ωραία 

έκπληξη! Μια όμορφη λίμνη ήταν εκεί και φυσικά το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν 

και οι δύο ήταν να κολυμπήσουν. Ο γίγαντας έκανε μια βουτιά και τα νερά 

πετάχτηκαν μέχρι το βουνό που ήταν απέναντι. Έκανε βουτιά και ο νάνος, αλλά τα 

νερά της λίμνης ίσα που κουνήθηκαν. Ο γίγαντας κολυμπούσε με τα τεράστια χέρια 

του, ενώ ο νάνος με τα μικρά του τα χεράκια προσπαθούσε να κολυμπήσει για να 

φτάσει το φίλο του το γίγαντα. 

Διευκρίνιση: στο παιχνίδι αυτό πρέπει να χωριστούν τα παιδιά σε δύο ομάδες και η 

μια θα αναπαριστά τις κινήσεις του γίγαντα, ενώ η άλλη τις κινήσεις του νάνου. Αφού 

τελειώσουν μπορούν να αλλάξουν ρόλους και το παιχνίδι αυτό να επαναληφθεί μια 

ακόμα φορά. 

 

3η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Σήμερα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε σε διάφορα μέρη: 
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• Θα πρέπει να αναρριχηθούμε σε αυτό το βουνό (τραβάω ένα φανταστικό σχοινί και 

σκαρφαλώνω) 

• Να κολυμπήσουμε σε αυτό το ποτάμι 

• Να κάνουμε ποδήλατο ως την απέναντι πλευρά 

• Να πάμε μέχρι εκεί χορεύοντας σαν μπαλαρίνες 

• Να διασχίσουμε το ποτάμι πηδώντας πάνω στις πέτρες (πηδηματάκια με κλειστά 

πόδια) 

• Να κάνουμε πατινάζ στον πάγο 

• Να μπουσουλήσουμε σαν να ήμαστε μωρά (περπάτημα σε πόδια-χέρια) 

• Να συρθούμε μέσα στη σήραγγα 

• Να προχωρήσουμε με κουτσό 

• Να τρέξουμε με πλάγια βήματα 

• Να οδηγήσουμε το αμάξι μας πάνω από αυτές τις λακκούβες 

• Να περπατήσουμε πάνω σε αυτό το σχοινί κρατώντας την ισορροπία μας (ανοιχτά 

χέρια και το ένα πόδι πίσω από το άλλο) 

• Να περπατήσουμε όπως οι τσολιάδες (τεντωμένα χέρια-πόδια) 

Διευκρίνιση: αυτές οι μετακινήσεις γίνονται από ένα σημείο σε ένα άλλο που έχει 

οριστεί με ένα σημάδι μέσα στην τάξη (πχ. χαρτοταινία στο πάτωμα, καρεκλάκια, 

κώνους) 

Τώρα φτάσαμε σε μια περίεργη χώρα, όπου εδώ συμβαίνουν πράγματα μαγικά, κι 

έτσι ξαφνικά γινόμαστε: 

• Θυμωμένοι άνθρωποι, μάγισσες πάνω σε σκούπες, φάλαινες στον ωκεανό, καγκουρό, 

χαμογελαστοί άνθρωποι, φίδια. Γίγαντες, σκυλάκια, άνεμος, λουλούδια που 

φυτρώνουν, άλογα, νάνοι, φεγγαραχτίδες, μυρμήγκια στρατιώτες, λιοντάρια, 

φοβισμένοι άνθρωποι, αράχνες, μπάλες που κυλάνε, καμηλοπαρδάλεις, πρόβατα, 

δέντρα που τα κουνάει ο αέρας, μεθυσμένοι, σα να κουβαλάμε στην πλάτη μας έναν 

κουβά, ερωτευμένοι, κλαμένοι, ποντικάκια, λύκοι, πρίγκιπες και πριγκίπισσες. 

Διευκρίνιση: όλοι αυτοί οι χαρακτήρες μετακινούνται στο χώρο και περπατούν 

ανάλογα με τα ρόλο τους κάθε φορά. 

Τώρα θα δούμε ένα βίντεο, όπου ένας κλόουν κάνει πολύ αστείες κινήσεις και θα 

προσπαθήσουμε να του μοιάσουμε. Ξεκινάμε το βίντεο και το σταματάμε σε κάθε 

κίνηση για να τη μιμηθούν τα παιδιά (Video με τον Marcel Marceau). Οι 

μετακινήσεις γίνονται πάλι σε έναν χώρο που έχει οριστεί εξαρχής και είναι 

οριοθετημένος. 

 

4η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 
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Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι «ποιος θα μαζέψει τις πιο πολλές ουρές;». 

φτιάχνουμε ουρές από χρωματιστό γκοφρέ, οι οποίες μπαίνουν με χαρτοταινία πίσω 

στο παντελόνι τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αρπάξουν όσες περισσότερες 

ουρές μπορούν, ενώ ταυτόχρονα να διαφυλάξουν τη δική τους. Νικητής είναι αυτός 

που θα καταφέρει να κρατήσει τη δική του ουρά και φυσικά να πάρει τις 

περισσότερες ουρές των συμπαικτών τους. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να επαναληφθεί 

αρκετές φορές. 

Στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε, βοηθός μας θα είναι το ταμπουρίνο. 

Εγώ θα το κτυπώ και εσείς θα κινήστε όπως εκείνο σας λέει. Σε κάθε χτύπημα 

δηλαδή κάνουμε και ένα βήμα. Χτυπάω 4/4 και 8/8. 

Τώρα θα κοιτάζεται εμένα και θα περπατάτε όπως περπατώ εγώ. Περπατώ 

αργά, γρήγορα, με ανοικτά χέρια, πηδώντας, κάνοντας στροφές, παίζοντας 

παλαμάκια, κλοτσώντας. 

Ζητώ από τα παιδιά να δώσουν το ρυθμό για να κινηθούμε. Πρώτα 4/4 και 

στη συνέχεια 8/8.το ρυθμό τον δίνουν με παλαμάκια και μπορούν να λένε (τα 4/4) τα-

τα-τα-τα, ενώ στα 8/8 τι τι τι τι τι τι τι τι . αφού καταφέρει όλη η ομάδα να 

συντονιστεί μπορούμε να εναλλάσσουμε τους ρυθμούς, δηλαδή 4/4 και 8/8. Στη 

συνέχεια κάποια παιδιά μπορούν να πάρουν μουσικά όργανα και να χτυπούν το 

ρυθμό και τα υπόλοιπα να ακολουθούν με παλαμάκια και φυσικά με κίνηση. Τα 

μουσικά όργανα μπορούν να αλλάζουν παιδιά και έτσι το παιχνίδι αυτό να 

επαναληφθεί πολλές φορές. 

 

5η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Βλέπουμε αποσπάσματα βίντεο με ζώα που τρέχουν, πηδούν 

(https://www.youtube.com/watch?v=fey2JshCNng, 

https://www.youtube.com/watch?v=HznEzblxAQc, 

https://www.youtube.com/watch?v=g3icZB__sCM) 

και στη συνέχεια γινόμαστε ζώα που πρέπει να πηδήσουν και να τρέξουν. Πηδάμε σαν να 

είμαστε βάτραχοι, λαγοί, άλογα, καγκουρό, γάτα, σκύλος, ακρίδα, λιοντάρι, μαϊμού, τίγρης, 

αρκούδα, λύκος. 

Στη συνέχεια δεν κάνουμε μιμήσεις ζώων, αλλά πηδάμε με τους εξής τρόπους: 

• Από το ένα πόδι στο άλλο και αντίστροφα 

• Πηδάμε και στα δύο πόδια (με ενωμένα πόδια) 

• Πηδάμε από το ένα στο άλλο πόδι και τα χέρια τεντωμένα στο πλάι 

• Πηδάμε με κλειστά τα μάτια 

• Αφού πηδήξουμε επιτόπου ψηλά, κάνουμε μια στριφή 

https://www.youtube.com/watch?v=fey2JshCNng
https://www.youtube.com/watch?v=HznEzblxAQc
https://www.youtube.com/watch?v=g3icZB__sCM
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• Πηδάμε με ανοικτά τα πόδια 

• Πηδάμε με λυγισμένα γόνατα 

• Πηδάμε προς τα πίσω (ανάποδα) 

• Πηδάμε πάνω από ένα εμπόδιο 

• Πηδάμε στα πλάγια 

Το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα είναι το εξής: μόλις χτυπήσω το ταμπουρίνο θα 

πηδάτε, αλλά όταν χτυπήσω και το σείστρο θα πρέπει να κάνετε μια στροφή. Αρχικά 

το σείστρο χτυπάει λίγες φορές που σταδιακά αυξάνεται, ώστε σε κάθε πήδημα των 

παιδιών να κάνουν και μια στροφή. 

 

6η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Σήμερα θα παίξουμε πολλά παιχνίδια, αλλά για να κάνουμε μια μικρή 

προθέρμανση θα περπατήσουμε πρώτα. Περπατάμε γρήγορά, αργά, κανονικά. Οι 

εναλλαγές αυτές γίνονται για περίπου 2-3 λεπτά. 

Σκορπιζόμαστε στο χώρο, έχουμε 5 σακουλάκια με φακές ή ρύζι και τα 

τοποθετούμε στα κεφάλια πέντε παιδιών. Καθώς περπατούν με αυτά στο κεφάλι 

προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία για να μην τα ρίξουν και λένε: «με το σακούλι 

στο κεφάλι περπατώ προσεκτικά, μη με σπρώξεις, μη μ’ αγγίξεις και μου πέσει 

ξαφνικά». Αφού το πουν δυο φορές, τα σακουλάκια αλλάζουν κεφάλι και 

επαναλαμβάνουν το προηγούμενο. 

Το επόμενο παιχνίδι λέγεται «Τσαφ τσουφ το τρένο περνά». Τα παιδιά κάνουν 

ένα τρένο και κρατούν γερά ο ένας τον άλλο από τη μέση. Στην αρχή το τρένο με τα 

βαγόνια του κινείται αργά και σταδιακά η ταχύτητα αυξάνεται. Έπειτα, η ταχύτητα 

μπορεί να μειωθεί ξανά κλπ. Κάθε φορά που το τρένο αλλάζει κατεύθυνση ο οδηγός, 

δηλαδή το παιδί που είναι πρώτο στη σειρά σφυρίζει. 

Στο επόμενο παιχνίδι έχουμε ένα ταμπουρίνο και ξεκινάμε με ελεύθερη 

κίνηση στο χώρο. Κάθε φορά που χτυπάμε το ταμπουρίνο, τα παιδιά μένουν ακίνητα 

και χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια τους αναπαριστούν ό,τι τους πει το ταμπουρίνο: 

τα φτερά ενός πουλιού, τις φλόγες, τα κύματα, τα κλαδιά του δέντρου, το νερό που 

κυλάει στο ποτάμι, το δυνατό άνεμο, την απαλή ψιχάλα, τη μπάλα που χοροπηδάει, 

την απαλή μουσική. 

Διευκρίνιση: Αφού τα χέρια τους μεταμορφωθούν σε αυτό που τους λέει ο 

εμψυχωτής, συνεχίζουν την ελεύθερη κίνηση στο χώρο, ώσπου να ακούσουν ξανά 

τον ήχο του ταμπουρίνου. 

Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τις ίδιες εντολές, αλλά αυτή τη φορά 

αναπαριστούν αυτό που τους ζητείται με όλο τους το σώμα. 
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Επειδή όμως κουραστήκαμε αρκετά, ήρθε η ώρα να καθίσουμε κάτω, σε έναν 

κύκλο να ξεκουραστούμε. Κάθε φορά που δείχνω αυτή την κόκκινη τελεία θα 

κτυπάτε παλαμάκια αργά και κάθε φορά που θα σας δείχνω τον πράσινο κύκλο θα 

κτυπάτε γρήγορα (Παράρτημα 1). 

             Στη συνέχεια θα σας δείξω κάποιες εικόνες και θα κινείστε ανάλογα. Αν 

δηλαδή το αντικείμενο που βλέπετε, πηγαίνει γρήγορα θα κινείστε γρήγορα, ενώ αν 

κινείται αργά θα κινείστε και εσείς αργά (Παράρτημα 1). 

 

7η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

            Ακούστε αυτή τη μουσική και κινείστε το σώμα σας αναλόγως (Wolfgang 

Amadeus Mozart – Piano Concerto No. 21 – Andante). Ελεύθερη κίνηση. 

            Τώρα θα χτυπάω το ταμπουρίνο και όταν το χτυπάω απαλά (piano) θα 

περπατάτε κι εσείς απαλά στις μύτες των ποδιών. Όταν το χτυπάω δυνατά (forte) θα 

περπατάτε με όλο σας το πέλμα δυνατά. 

             Θα παίξουμε ένα παιχνίδι! Διαλέγω κάποιο παιδί να περιγράψει με κινήσει 

του σώματός του κάποιον ή κάτι και οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μαντέψουν. 

Αυτός που θα μαντέψει σωστά παίρνει τη θέση του παιδιού που «περιγράφει». 

             Ένα ακόμα παιχνίδι ακολουθεί… Θα περπατήσουμε με διάφορα μέλη του 

σώματός μας. Θα περπατήσουμε με τις παλάμες και τις πατούσες των ποδιών μας 

(δυνατά), με τα δάκτυλα των ποδιών και τα δάκτυλα των χεριών (απαλά), με τον 

ποπό, με την πλάτη, με τους αγκώνες και τα πόδια, με το βραχίονα και τα γόνατα, 

μπουσουλώντας. Το περπάτημά μας άλλοτε είναι βαρύ και άλλοτε ανάλαφρο. 

Δίνουμε τις ανάλογες εντολές κάθε φορά και εναλλάσσεται. 

              Στο τελευταίο παιχνίδι για σήμερα θα αναπαραστήσουμε τη ζωή ενός 

δέντρου. Με μουσική υπόκρουση (Beethoven – Fur elise), ζητάμε από τα παιδιά να 

αναπαραστήσουν την ιστορία που θα τους διηγηθούμε… «Ένα μικρό σποράκι 

βρίσκεται βαθειά μέσα στη γη και όταν θα νιώσει ζεστασιά βγάζει ρίζες που απαλά 

και σιγά απλώνονται μέσα στο χώμα. Σιγά σιγά αρχίζει να βγάζει το κεφαλάκι του 

έξω από το χώμα και να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, ώσπου γίνεται ένα ψηλό, όμορφο 

δέντρο, με πολλά κλαδιά. Καμιά φορά ο αέρας που το φυσάει είναι πολύ απαλός και 

ίσα που του χαϊδεύει τα κλαδιά κι εκείνα κουνιούνται πολύ λίγο. Όταν όμως ο αέρας 

φυσάει δυνατά,  τα κλαδιά του κινούνται μαζί με τον αέρα και μοιάζουν σα να 

χορεύουν έναν ζωηρό χορό. Καμιά φορά κουνιούνται και οι ρίζες του δέντρου, όταν 

ρουφούν νερό από το χώμα, αλλά πολύ πολύ απαλά». 

 

8η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Σήμερα θα σας διηγηθούν μια ιστορία τα χέρια μου. Τα χέρια μου λοιπόν 

είναι φτερά που με φτάνουν ψηλά στον ουρανό (τα ανεβοκατεβάζω) και όταν 

συναντώ κάποιο εμπόδιο το αποφεύγω (κινώ τα χέρια μου δεξιά-αριστερά, κάνω 

δηλαδή ελιγμούς) και όταν ανεβαίνω πολύ ψηλά στον ουρανό παίζω με τις ακτίνες 

του ήλιου και κάνω τραμπολίνο πάνω στα σύννεφα (όλα αυτά με τα χέρια)….Τι άλλο 

θα μπορούσαν να είναι τα χέρια μας; Τα ενθαρρύνω να φτιάξουν κάποια ιστορία με 

τα χέρια, την οποία θα ακολουθήσουμε όλοι με τις ανάλογες κινήσεις. 

Στη συνέχεια βάζω μουσική (Maurice Ravel – “Daphnis et Cloe – Suite No. 

2”) και τα χέρια μου μεταμορφώνονται σε κύματα, φτερά αεροπλάνου, φλόγες, 

πέταλα ενός λουλουδιού, φτερά μιας πεταλούδας, η ουρά ενός σκύλου, τα μουστάκια 

μιας γάτας, ένα ψάρι που κολυμπάει, οι ψιχάλες της βροχής. 

Για το επόμενο παιχνίδι θα χρειαστεί να δέσουμε μια κόκκινη κορδέλα στο 

δεξί χέρι κάθε παιδιού. Τους ζητάμε να μιμηθούν με το χέρι τους διάφορα ζώα ή 

αντικείμενα. Όταν ζητάμε να κάνουν μίμηση κάποιου ζώου της θάλασσας ή πουλιού, 

τότε αυτό πρέπει να το κάνουν με το δεξί χέρι, δηλαδή με αυτό που έχουν δεμένη την 

κόκκινη κορδέλα. Για οποιαδήποτε άλλη μίμηση πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο το 

άλλο χέρι, δηλαδή το αριστερό. Για παράδειγμα, τους ζητάμε να κάνουν το γεράκι, το 

φίδι, ένα φύλλο στον αέρα, μια δαγκάνα, ένα περιστέρι, μια φάλαινα, ένα μανταλάκι, 

μια σαρδέλα, ένα μπαλόνι, έναν ιππόκαμπο, ένα κλαδί δέντρου, ένα καναρίνι, ένα 

μολύβι, έναν καρχαρία, ένα λιοντάρι, έναν καθρέπτη, μια κουκουβάγια. 

 

 

 

9η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

                Στην πρώτη μας δραστηριότητα πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια. Αφού 

τα βγάλουμε, καθόμαστε σε έναν κύκλο και οι πατούσες μας μεταμορφώνονται σε 

δύο ανθρώπους που ξεκινούν μεταξύ τους έναν διάλογο. «-καλημέρα, πώς είσαι 

σήμερα;  -Πολύ καλά! Εσύ; -Εγώ είμαι λίγο κρυωμένος. -Να πίνεις πολλούς χυμούς. 

Θα σε βοηθήσουν να γίνεις γρήγορα καλά!». Ο διάλογος αυτός γίνεται με τις πατούσες 

της εκπαιδευτικού και τα παιδιά παροτρύνονται να ξεκινήσουν έναν διάλογο δικό 

τους. Μπορούν να συνομιλήσουν οι δικές τους πατούσες, ή να κάνουν διάλογο με τις 

πατούσες του διπλανού τους. Στη συνέχεια, κάθε δάκτυλο μεταμορφώνεται σε έναν 

κύριο, σε ένα παιδάκι, σε μια κυρία και συναντιούνται με το αντίστοιχο δάκτυλο του 

άλλου ποδιού. Λένε τα νέα τους (ανάλογα με το ρόλο που έχει δώσει κάθε παιδί στο 

δάκτυλό του), αγκαλιάζονται, χαιρετάνε ο ένας τον άλλο. Στο τέλος, τα δύο μικρά 
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δακτυλάκια κουτουλιούνται κατά λάθος, ζητάνε συγνώμη και αποφασίζουν να 

συνεχίσουν μαζί το δρόμο τους. 

             Στη συνέχεια, φοράμε ξανά τα παπούτσια και παίζουμε ένα παιχνίδι 

ισορροπίας. Κάθε φορά το σημείο ισορροπίας αλλάζει και τα παιδιά πρέπει να 

ισορροπήσουν στο σημείο που υποδεικνύει ο εμψυχωτής. Έτσι λοιπόν ισορροπούμε 

στα δάκτυλα των ποδιών, στο ένα πόδι, στα γόνατα, στο ένα χέρι και στο ένα πόδι, 

στις φτέρνες, στα δύο χέρια και στο ένα πόδι. 

            Στο επόμενο παιχνίδι κινούμαστε ελεύθερα στο χώρο, αλλά με το χτύπημα 

του ταμπουρίνου μένουμε ακίνητοι έτσι ακριβώς όπως θα μας ορίσει το ταμπουρίνο. 

Για παράδειγμα, με το σώμα μαζεμένο σαν μια μικρή μπαλίτσα, απλωμένοι στο χώρο 

όσο πιο μεγάλοι μπορείτε (απλωμένα χέρια-πόδια), με ανοικτά πόδια και μαζεμένο το 

υπόλοιπο σώμα, ξαπλωμένοι με ανοικτά πόδια και χέρια, με όρθιο το σώμα  σαν μια 

ευθεία γραμμή, με σκυμμένο το κεφάλι στο πλάι και τεντωμένο το ένα χέρι. Κάθε 

φορά που θα μένουμε ακίνητοι στη στάση που ορίζουμε για 4-5 δευτερόλεπτα και 

έπειτα συνεχίζουμε την ελεύθερη κίνηση, ώσπου να ακουστεί η επόμενη εντολή. 

             Το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα μας μεταμορφώνει σε χρωματιστούς 

μαρκαδόρους. Με μουσική υπόκρουση το Zbigniew Preisner-Les Marionettes, τα 

παιδιά ζωγραφίζουν με το μέλος τους σώματός τους που ορίζω. Ζωγραφίζουν με τα 

δάκτυλά, την παλάμη, τον αγκώνα, το γόνατο, την πατούσα, τη μύτη, το κεφάλι, τον 

ώμο, τον ποπό, το πηγούνι, τα δάκτυλα των ποδιών, τη γλώσσα, τη φτέρνα, την 

κοιλιά. 

 

 

 

 

10η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Ακούγονται διάφοροι ήχοι και σε καθένα από αυτούς τα παιδιά κινούνται 

ανάλογα. Για παράδειγμα στον ήχο που το γυαλί σπάει, όλο μας το σώμα γίνεται 

γυαλί που σπάει. Οι ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/sounds.htm 

Στη συνέχεια κάνουμε αυτοσχεδιασμούς. Επισημαίνω ότι σε ό,τι ορίσει ο 

εμψυχωτής, μεταμορφώνεται ολόκληρο το σώμα μας. Έτσι λοιπόν είμαστε θυμωμένοι, 

έκπληκτοι, χαρούμενοι, λυπημένοι, ενθουσιασμένοι, φοβισμένοι. Έπειτα, ο 

αυτοσχεδιασμός γίνεται πάνω στο τραγούδι που ακούγεται   (Η Μαργαρίτα –Θεοδωράκης 

https://www.youtube.com/watch?v=DSKURiBbThs). 

https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/sounds.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DSKURiBbThs
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Στη συνέχεια θα σας δείξω κάποια σχέδια. Κάθε φορά που θα βλέπετε ένα 

σχέδιο στην καρτέλα, θα προσπαθείτε να το φτιάξετε με το σώμα σας. Εναλλάσσουμε 

τις καρτέλες με σκοπό να «μεταφράζουν» το οπτικό ερέθισμα σε κίνηση. Αφού 

εξοικειωθούν με αυτό θα αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα με κυκλικές και ελεύθερες 

κινήσεις. Οι εικόνες που δίνονται στο Παράρτημα 2. 

Στη συνέχεια γινόμαστε ζευγάρια και ο ένας θα είναι ο καθρέπτης του άλλου. 

Οι κινήσεις που θα κάνει ο οδηγός, γίνονται μόνο με τα χέρια. Έπειτα, οι κινήσεις 

γίνονται μόνο με τα πόδια. Οι κινήσεις πρέπει να είναι αργές και ξεκάθαρες. Αφού 

γίνουν κάποιες κινήσεις από το ένα παιδί (περίπου για 2 λεπτά), αντιστρέφονται οι 

ρόλοι και ο οδηγός γίνεται καθρέπτης. 

Τα ζευγάρια εξακολουθούν να είναι μαζί και αυτή τη φορά θα πρέπει να 

συγχρονιστούν και να κινηθούν μαζί στο χώρο αλλάζοντας αργά τον τρόπο που 

περπατούν ή που κινούν τα χέρια ή το κεφάλι τους. Τα ζευγάρια μπορούν να είναι 

όρθια, καθιστά ή ξαπλωμένα. Έπειτα τους ζητάμε να κάνουν κάτι λίγο πιο δύσκολο. 

Να περπατήσουν έχοντας κολλημένες τις παλάμες τους, τις κοιλιές τους, τον ώμο 

τους, το κεφάλι τους, τις πλάτες τους. 

Τέλος, κάθε ζευγάρι παίρνει από ένα μπαλόνι, με το οποίο πρέπει να 

περπατήσουν κρατώντας το ανάμεσα στο σώμα τους με όποιο τρόπο επιλέξουν. Το 

μπαλόνι δεν πρέπει να πέσει κάτω και φυσικά να αλλάζουν τον τρόπο που το κρατάνε 

τακτικά. 

 

11η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

           Καθώς τα παιδιά κινούνται στο ρυθμό των αφρικάνικων κρουστών (Guem-Le 

Serpent  https://www.youtube.com/watch?v=yaJympXSrAU), δίνουμε τις εξής εντολές: 

• Το ρυθμό της μουσικής ακολουθούν μόνο τα χέρια, γιατί τα πόδια μας είναι ακίνητα. 

• Σχηματίζουμε έναν κύκλο και τα χέρια και τα πόδια είναι ακίνητα. Ο καθένας λέει το 

όνομά του στο ρυθμό της μουσικής. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αγαπημένο μας 

χρώμα και στον επόμενο γύρο μπορούμε να πούμε και το αγαπημένο μας ζώο. Πχ. με 

λένε Φωτεινή, μου αρέσει το κόκκινο και το αγαπημένο μου ζώο είναι ο παπαγάλος. 

Προσοχή! Πάντα στο ρυθμό της μουσικής. 

• Στον ίδιο κύκλο ακολουθούμε το ρυθμό με παλαμάκια ή με χτυπήματα στα γόνατα. 

Αφού εξασκηθούμε για λίγη ώρα μπορούμε να μοιραστούμε σε δύο ομάδες και η μια 

ομάδα να χτυπάει παλαμάκια και η άλλη τα γόνατα, ΠΑΝΤΑ στο ρυθμό της 

μουσικής που ακούγεται. Η νηπιαγωγός μπορεί να γίνει μαέστρος και με μια εντολή 

να παίζει η ομάδα με τα παλαμάκια και στη συνέχεια η ομάδα με τα χτυπήματα στα 

γόνατα. Στο τέλος μπορεί αυτό να γίνει και ταυτόχρονα και από τις δύο ομάδες. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaJympXSrAU
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        Αλλάζουμε μουσική (Guem-Rythmes Africains, Afro 

https://www.youtube.com/watch?v=tINeDmkILSg) και δίνουμε τις εξής εντολές, οι 

οποίες επαναλαμβάνονται 4-5 φορές: 

• Χαιρετισμός στην κοινότητα 

• Χαιρετισμός στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 

• Επίκληση 

           Τους δίνουμε εμείς τις παραπάνω κινήσεις. Για παράδειγμα ο χαιρετισμός 

στην κοινότητα είναι τέσσερα χτυπήματα με τα πόδια, τέσσερα χτυπήματα των 

χεριών στο πλάι του σώματος, ύψωση ενός χεριού και χαιρετισμός.  

            Ο χαιρετισμός στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα είναι: κοιτάζουμε το βορά, 

το σώμα είναι άκαμπτο και τα χέρια κυματίζουν στο πλάι για μερικά δευτερόλεπτα. 

Γυρνάμε προς την ανατολή, καθόμαστε στα γόνατα, ακουμπάμε τις παλάμες πάνω 

στα γόνατα και σκύβουμε πέντε φορές. Σηκωνόμαστε όρθιοι, γυρνάμε προς το νότο  

με όρθιο το σώμα, και φωνάζουμε πέντε φορές «ζέστη» κτυπώντας ταυτόχρονα 

ρυθμικά τα χέρια μας πάνω στο σώμα μας. Σε κάθε συλλαβή της λέξης αντιστοιχεί κι 

ένα χτύπημα. Τέλος, γυρίζουμε προς τη δύση, απλώνουμε τα χέρια μας στο πλάι και 

χτυπάμε παλαμάκια ψηλά πέντε φορές. Την πέμπτη φορά, με ενωμένα πόδια, πηδάμε 

ψηλά στον αέρα. 

             Η επίκληση γίνεται με τα χέρια ενωμένα μπροστά στο πρόσωπο (ακουμπάνε 

στα χείλη σαν προσευχή) και σκύψιμο του σώματος προς το έδαφος για τρεις φορές. 

            Τέλος, βάζουμε ξανά το πρώτο τραγούδι (Guem-Le Serpent) και ζητάμε από 

τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν. Να κινηθούν δηλαδή όπως εκείνα θέλουν, πάντα όμως 

με το ρυθμό που ακούν. 

 

12η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ) 

Μαθαίνουμε το τραγούδι «έλα βρε Χαραλάμπη». (Το ακούμε και 

προσπαθούμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί). 

Κάνουμε αναπαράσταση του τραγουδιού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

πανιά, καπέλα, γυαλιά, διάφορα αξεσουάρ προκειμένου τα παιδιά να μπουν στο ρόλο 

τους. Καθώς το τραγούδι παίζει, τα παιδιά φορώντας τα σημεία όψης που έχουν 

διαλέξει το αναπαριστούν, ενώ συγχρόνως τα υπόλοιπα παιδιά  παρακολουθούν την 

αναπαράσταση. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να επαναληφθεί με αλλαγή ρόλων και οι 

θεατές να γίνουν ηθοποιοί και οι ηθοποιοί θεατές.  

Κι αφού παντρέψουν το Χαραλάμπη, επειδή ο γάμος γίνεται στην Κρήτη, θα 

κάνουμε ένα παραδοσιακό γλέντι. Βλέπουμε πρώτα τα ρούχα που φορούσαν σε ένα 

https://www.youtube.com/watch?v=tINeDmkILSg


 
 

62 
 

παραδοσιακό κρητικό γάμο και στη συνέχεια κάποια όργανα που παίζουν κρητική 

μουσική (Παράρτημα 3).  

             Τέλος, ακούμε το «Για το Θεό μανά μου»,(εκτέλεση: Μαρτσάκης Αντώνης) 

και χορεύουμε. https://www.youtube.com/watch?v=76mdUAxjhlg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76mdUAxjhlg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Μετά τη χορήγηση των τεστ αξιολόγησης των παιδιών, επεξεργαστήκαμε τα 

δεδομένα που συγκεντρώσαμε με το στατιστικό πακέτο SPSS 19, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερωτήματα που είχαν τεθεί για τη συγκεκριμένη έρευνα.   

 

6.1 Έλεγχος ισοδυναμίας των δύο ομάδων ως προς τους τρεις παράγοντες της 

κινητικής δημιουργικότητας  

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ομάδα ελέγχου και η πειραματική ομάδα 

ήταν ισοδύναμες ως προς το τεστ δημιουργικής κίνησης που τους δόθηκε κρίθηκε 

απαραίτητος ο έλεγχος διακυμάνσεων t-test (Πίνακας 1). Για κάθε παράγοντα της 

κινητικής δημιουργικότητας υπολογίστηκε ο μέσος όρος των σκορ που έδωσε η 

πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου.   

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι βαθμολογιών (Μ) των σκορ των τριών παραγόντων της κινητικής 

δημιουργικότητας στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου πριν την παρέμβαση. 

Ομάδα 
N Mean Std. 

Deviation 

σκορ φαντασίας 

πειραματική 40 86,0500 13,50204 

ελέγχου 
45 90,6889 18,91106 

σκορ ευχέρειας 

πειραματική 40 113,3750 30,55192 

ελέγχου 
45 112,6667 29,72067 

σκορ πρωτοτυπίας 

πειραματική 40 115,2500 28,59868 

ελέγχου 

45 113,7333 33,14527 

 

 

Για την πειραματική ομάδα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος 

βαθμολογίας της φαντασίας είναι Μ=86,5, sd=13,50, της ευχέρειας Μ=113,37, 

sd=30,55 και της πρωτοτυπίας Μ=115,25, sd=28,59.  

Για την ομάδα ελέγχου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος 

βαθμολογίας της φαντασίας είναι Μ=90,68, sd=18,91, της ευχέρειας Μ=112,66, 

sd=29,72 και της πρωτοτυπίας Μ=113,73, sd=33,14.  
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Από το μέσο όρο των σκορ φαίνεται ότι σε όλους τους παράγοντες της 

κινητικής δημιουργικότητας η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου είναι 

ισοδύναμες (Πίνακας 1). Αυτό επιβεβαιώνεται από τη σύγκριση των μέσων όρων των 

σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες με το t-test (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: Έλεγχος διακυμάνσεων t-test στα σκορ των τριών παραγόντων της κινητικής 

δημιουργικότητας πριν την παρέμβαση 

 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

f Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

σκορ φαντασίας 

1,874 ,175 -1,287 83 ,202 -4,63889 3,60525 

  -1,312 79,456 ,193 -4,63889 3,53623 

σκορ ευχέρειας 

,640 ,426 ,108 83 ,914 ,70833 6,54400 

  ,108 81,250 ,914 ,70833 6,55475 

σκορ πρωτοτυπίας 

,022 ,883 ,224 83 ,823 1,51667 6,75647 

  ,226 82,934 ,821 1,51667 6,69781 

 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ φαντασίας με t= -1,287, df = 83, 

p=0,202>0,05, δείχνει ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν μεταξύ τους ισχυρώς 

στατιστικά σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα δεν υπερτερεί ως προς το σκορ της 

φαντασίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου πριν την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ ευχέρειας με t= -0,108, df= 83, 

p=0,914>0,05 δείχνει ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα δεν υπερτερεί ως προς το σκορ της ευχέρειας 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου πριν την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ πρωτοτυπίας με t= -0,224, df= 83, 

p=0,823>0,05 δείχνει  ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα δεν υπερτερεί ως προς το σκορ της 

πρωτοτυπίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου πριν την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων που έγινε και στους τρεις παράγοντες που μετρούν 

τη δημιουργικότητα, δείχνουν ότι  η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου είναι 

ισοδύναμες ως προς τη φαντασία, την ευχέρεια και την πρωτοτυπία πριν την 

παρέμβαση. 
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6.2 Έλεγχος ισοδυναμίας των δύο ομάδων ως προς το σκορ των 

αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών που έγιναν χωρίς το παιδί να βλέπει 

και το σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών από το ίδιο το παιδί 

 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου t-test 

σχετικά με την ισοδυναμία των δύο ομάδων στο τεστ ρυθμού της Stambak. Πιο 

συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ο μέσος όρος (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών 

ρυθμικών δομών που έγιναν χωρίς το παιδί να βλέπει (ακουστική αναπαραγωγή) και 

ο μέσος όρος (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών από το ίδιο το 

παιδί (οπτική αναπαραγωγή). 

 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών χωρίς το παιδί να 

βλέπει και από το ίδιο το παιδί, στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου πριν την 

παρέμβαση. 

ομάδα 
N Mean Std. 

Deviation 

Ακουστική αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

Πειραματική 
40 4,5500 3,47113 

Ελέγχου 45 4,5556 3,20196 

Οπτική αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

Πειραματική 
40 2,3000 3,74987 

Ελέγχου 45 1,9556 3,59896 

 

 

Για την πειραματική ομάδα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος των 

ρυθμικών δομών που εκτελέστηκαν χωρίς το παιδί να βλέπει (ακουστική 

αναπαραγωγή), είναι Μ=4,55, sd=3,47. Για τις ρυθμικές δομές που εκτελέστηκαν από 

το ίδιο το παιδί  (οπτική αναπαραγωγή), ο μέσος όρος είναι Μ=2,3, sd=3,74. 

Αντίστοιχα για την ομάδα ελέγχου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος 

αναπαραγωγής των ακουστικών ρυθμικών δομών είναι Μ=4,55, sd=3,20. Για τις 

ρυθμικές δομές που εκτελέστηκαν από το ίδιο το παιδί (οπτική αναπαραγωγή), ο 

μέσος όρος είναι Μ=1,95, sd=3,59. 

Από το μέσο όρο των σκορ φαίνεται ότι τόσο στο σκορ των αναπαραγωγικών 

ρυθμικών δομών που εκτελούνται χωρίς το παιδί να βλέπει, όσο και στο σκορ των 

αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών που εκτελεί το παιδί μόνο του, η πειραματική 

ομάδα και η ομάδα ελέγχου είναι ισοδύναμες (Πίνακας 3). Αυτό επιβεβαιώνεται από 

τη σύγκριση των μέσων όρων των σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες με το t-test 

(Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Έλεγχος διακυμάνσεων t-test στα σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών χωρίς 

το παιδί να βλέπει και από το ίδιο το παιδί, στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου 

πριν την παρέμβαση. 

 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

f Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Ακουστική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

,000 ,993 -,008 83 ,994 -,00556 ,72388 

  -,008 79,829 ,994 -,00556 ,72736 

Οπτική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

,311 ,579 ,432 83 ,667 ,34444 ,79766 

   ,431 80,924 ,668 ,34444 ,79961 

 

 

Στην αναπαραγωγή ρυθμικών δομών όπου το παιδί δεν βλέπει το χέρι μας, ο 

έλεγχος διακυμάνσεων δίνει t=-0,008, df=83, p=0,994>0,05. Επομένως οι μέσες τιμές 

δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά. 

Στην αναπαραγωγή ρυθμικών δομών από το ίδιο το παιδί ο έλεγχος 

διακυμάνσεων έδωσε t=-0,432, df=83, p=0,667>0,05. Επομένως οι μέσες τιμές δεν 

διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων που έγινε δείχνει ότι η πειραματική ομάδα και η 

ομάδα ελέγχου δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά ούτε ως προς την 

ακουστική αναπαραγωγή, ούτε ως προς την οπτική αναπαραγωγή ρυθμικών δομών. 
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6.3 Αποτελέσματα ως προς την επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας 

και της ομάδας ελέγχου στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας  

μετά την παρέμβαση 

 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο έλεγχος διακυμάνσεων t- test προκειμένου να 

ελέγξουμε την επίδοση των παιδιών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου 

στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας μετά την παρέμβαση 

(Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Μέσοι όροι (M) βαθμολογιών των σκορ των τριών παραγόντων της 

κινητικής δημιουργικότητας, της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, μετά την  

παρέμβαση. 

Ομάδα 
N Mean Std. 

Deviation 

σκορ φαντασίας 

πειραματική 40 105,8000 9,95425 

ελέγχου 
41 94,9756 14,75210 

σκορ ευχέρειας 

πειραματική 40 119,2000 29,06862 

ελέγχου 
41 102,4146 22,67485 

σκορ πρωτοτυπίας 

πειραματική 40 121,5000 29,17498 

ελέγχου 

41 104,5122 27,36341 

 

 

Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση στο σκορ φαντασίας 

είχαν απόδοση Μ=105,8, με sd=9,95, στο σκορ ευχέρειας είχαν Μ=119,2, sd=29,06 

και στο σκορ πρωτοτυπίας είχαν Μ=121,5, sd=29,17. 

 Αντίστοιχα, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου μετά την παρέμβαση στο σκορ 

φαντασίας είχαν Μ=94,97, sd=14,75, στο σκορ πρωτοτυπίας είχαν Μ=104,51, 

sd=27,36 και στο σκορ ευχέρειας είχαν Μ=102,41, sd=22,67. 

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν τελικά υπάρχει διαφορά στατιστικά σημαντική 

μεταξύ των δύο ομάδων μετά την τρίμηνη παρέμβαση, αν δηλαδή επιβεβαιώνεται ή 

όχι η πρώτη ερευνητική μας υπόθεση. Στον Πίνακα 6 είναι τα αποτελέσματα του 

ελέγχου t-test. 
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Πίνακας 6: Έλεγχος διακυμάνσεων t-test στα σκορ των τριών παραγόντων της κινητικής 

δημιουργικότητας μετά την παρέμβαση 

 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

σκορ φαντασίας 

9,504 ,003 3,861 79 ,000 10,82439 2,80326 

  3,879 70,336 ,000 10,82439 2,79018 

σκορ ευχέρειας 

,966 ,329 2,704 79 ,008 16,98780 6,28320 

  2,702 78,380 ,008 16,98780 6,28823 

σκορ 

πρωτοτυπίας 

1,946 ,167 2,902 79 ,005 16,78537 5,78451 

9,504  2,893 73,718 ,005 16,78537 5,80214 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ φαντασίας με t=3,879, df= 70,336, 

p=0,000<0,01 δείχνει ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν μεταξύ τους ισχυρώς στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα υπερτερεί ως προς το σκορ της φαντασίας σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου μετά την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ πρωτοτυπίας με t= 2,704, df= 79, 

p=0,008<0,01 δείχνει οι μέσες τιμές διαφέρουν μεταξύ τους ισχυρά στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα υπερτερεί ως προς το σκορ της πρωτοτυπίας σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου μετά την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ ευχέρειας με t= 2,902, df=79, p= 

0,005<0,01 δείχνει ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν μεταξύ τους ισχυρά στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα υπερτερεί ως προς το σκορ της ευχέρειας σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου μετά την παρέμβαση. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων που έγινε και στους τρεις παράγοντες που μετρούν 

την κινητική δημιουργικότητα, μετά την τρίμηνη παρέμβαση, δείχνουν ότι  η 

πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου δεν είναι ισοδύναμες ως προς τη φαντασία, 

την ευχέρεια και την πρωτοτυπία μετά την παρέμβαση. Συμπερασματικά, η τρίμηνη 

παρέμβαση βελτίωσε την κινητική δημιουργικότητα των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας. 
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6.4 Αποτελέσματα ως προς την επίδοση των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών 

χωρίς το παιδί να βλέπει και από το ίδιο το παιδί μετά την παρέμβαση 

 

Στον Πίνακα 7 φαίνονται τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου t-test 

σχετικά με την ισοδυναμία των δύο ομάδων στο τεστ ρυθμού της Stambak. Πιο 

συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ο μέσος όρος (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών 

ρυθμικών δομών που έγιναν χωρίς το παιδί να βλέπει (ακουστική αναπαραγωγή) και 

ο μέσος όρος (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών από το ίδιο το 

παιδί (οπτική αναπαραγωγή). 

 

Πίνακας 7: Μέσοι όροι (Μ) των σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών χωρίς το παιδί να 

βλέπει και από το ίδιο το παιδί, στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου μετά την 

παρέμβαση. 

ομάδα 
N Mean Std. 

Deviation 

Ακουστική αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

Πειραματική 
40 5,6250 0,54383 

Ελέγχου 39 6,1026 3,80301 

Οπτική αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

Πειραματική 
40 3,3250 4,58195 

Ελέγχου 39 2,4359 0,67418 

 

 

Για την πειραματική ομάδα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος των 

ρυθμικών δομών που εκτελέστηκαν χωρίς το παιδί να βλέπει (ακουστική 

αναπαραγωγή), είναι Μ=5,62, sd=0,54. Για τις ρυθμικές δομές που εκτελέστηκαν από 

το ίδιο το παιδί  (οπτική αναπαραγωγή), ο μέσος όρος είναι Μ=3,32, sd=4,58. 

Αντίστοιχα για την ομάδα ελέγχου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος 

αναπαραγωγής των ακουστικών ρυθμικών δομών είναι Μ=6,10, sd=3,80. Για τις 

ρυθμικές δομές που εκτελέστηκαν από το ίδιο το παιδί (οπτική αναπαραγωγή), ο 

μέσος όρος είναι Μ=2,43, sd=0,67. 

Στον έλεγχο διακυμάνσεων που ακολουθεί (Πίνακας 8) φαίνεται αν οι 

διαφορές των μέσων όρων των σκορ των ρυθμικών δομών που παρατηρούνται στον 

Πίνακα 7 είναι στατιστικά σημαντικοί. 

Ο επόμενος στατιστικός έλεγχος που κάναμε ήταν για να επιβεβαιώσουμε ή 

όχι τη δεύτερη ερευνητική μας υπόθεση, αν δηλαδή η τρίμηνη παρέμβαση που 

δέχθηκε η πειραματική ομάδα βελτίωσε το ρυθμό των παιδιών αυτών. Ο έλεγχος 

αυτός έγινε με t-test (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8: Έλεγχος διακυμάνσεων t-test στα σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών 

χωρίς το παιδί να βλέπει και από το ίδιο το παιδί μετά την παρέμβαση. 

 

 
Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Ακουστική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

,630 ,430 -,586 77 ,560 -,47756 ,81541 

  -,585 75,803 ,560 -,47756 ,81645 

Οπτική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών ί 

,893 ,348 ,897 77 ,372 ,88910 ,99070 

  ,898 76,734 ,372 ,88910 ,98963 

 

 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων του σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών 

χωρίς το παιδί να βλέπει (ακουστική αναπαραγωγή)  με t=-586, df= 77, p=0,56>0,05 

δείχνει ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά. Άρα η 

πειραματική ομάδα δεν υπερτερεί ως προς το σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών 

δομών χωρίς το παιδί να βλέπει μετά την παρέμβαση. 

Όσο αφορά το σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών από το ίδιο το 

παιδί (οπτική αναπαραγωγή), ο έλεγχος διακυμάνσεων με t= 0,897, df= 77, 

p=0,372>0,05 δείχνει οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν μεταξύ τους στατιστικά 

σημαντικά. Άρα η πειραματική ομάδα δεν υπερτερεί σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

μετά την παρέμβαση.. 

Ο έλεγχος διακυμάνσεων που έγινε στα σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών 

δομών χωρίς το παιδί να βλέπει και αυτών που παρήχθησαν από το ίδιο το παιδί, μετά 

την τρίμηνη παρέμβαση, δείχνουν ότι  η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου 

είναι ισοδύναμες, όπως ακριβώς και πριν την παρέμβαση. Συμπερασματικά, η 

τρίμηνη παρέμβαση δεν βελτίωσε το ρυθμό των παιδιών της πειραματικής ομάδας, 

όπως αρχικά είχαμε υποθέσει. 
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6.5 Αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση των παιδιών της πειραματικής ομάδας 

και της ομάδας ελέγχου στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας   

 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο στατιστικός έλεγχος ισότητας μέσων τιμών 

εξαρτημένων δειγμάτων (Paired –Samples T test). Επιλέγουμε το συγκεκριμένο 

έλεγχο γιατί έχουμε ζευγαρωτές παρατηρήσεις, δηλαδή ελέγχουμε τη βελτίωση του 

ίδιου παιδιού στο pretest και στο posttest. Διερευνάται δηλαδή η βελτίωση των ίδιων 

παιδιών, δηλαδή της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, στους τρεις 

παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας πριν και μετά την παρέμβαση (Πίνακας 

9). 

 

Πίνακας 9: Έλεγχος ζευγαρωτών παρατηρήσεων των σκορ της φαντασίας, της πρωτοτυπίας 

και της ευχέρειας σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου 

 

Ομάδα Mean t Df Sig. (2-

tailed) 

πειραματική 

σκορ φαντασίας (postest) - σκορ 

φαντασίας (pretest) 

19,75000 9,205 39 ,000 

σκορ πρωτοτυπίας (postest) - 

σκορ πρωτοτυπίας (pretest) 

6,25000 1,212 39 ,233 

σκορ ευχέρειας (postest) - σκορ 

ευχέρειας (pretest) 

5,82500 1,039 39 ,305 

ελέγχου 

σκορ φαντασίας (postest) - σκορ 

φαντασίας (pretest) 

3,82927 1,460 40 ,152 

σκορ πρωτοτυπίας (postest) - 

σκορ πρωτοτυπίας (pretest) 

-10,51220 -2,146 40 ,038 

σκορ ευχέρειας (postest) - σκορ 

ευχέρειας (pretest) 

-12,07317 -3,096 40 ,004 

 

 

 Στην πειραματική ομάδα στο σκορ φαντασίας από το pretest στο posttest 

υπάρχει σημαντική βελτίωση Μ=19,75, t=9,20, df=39 και p=0,00<0,01. Επομένως η 

διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο posttest είναι ισχυρά στατιστικά 

σημαντική. Στο σκορ πρωτοτυπίας από το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση 

Μ=6,25,t=1,21, df=39 και p=0,233>0,05. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης 

από το pretest στο posttest δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στο σκορ ευχέρειας από 

το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση Μ=5,82, t=1,03, df=39 και p=0,30>0,05. 

Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο posttest δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. 
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 Στην ομάδα ελέγχου στο σκορ φαντασίας από το pretest στο posttest υπάρχει 

βελτίωση Μ=3,82, με t=1,46, df=40 και p=0,15>0,05. Επομένως η διαφορά της μέσης 

επίδοσης από το pretest στο posttest δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στο σκορ 

πρωτοτυπίας από το pretest στο posttest υπάρχει αρνητική βελτίωση Μ=-10,51, 

t=2,14, df=40 και p=0,03<0,05. Επομένως η αρνητική διαφορά της μέσης επίδοσης 

από το pretest στο posttest είναι στατιστικά σημαντική. Στο σκορ ευχέρειας από το 

pretest στο posttest υπάρχει επίσης αρνητική βελτίωση Μ=-12,07, t=-3,09, df=40 και 

p=0,004<0,01. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο posttest 

είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική. Παρατηρούμε ότι στο σκορ πρωτοτυπίας και 

ευχέρειας τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν χειρότερες επιδόσεις, και μάλιστα 

στατιστικά σημαντικές, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το pretest στο 

posttest. 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου paired t-test παρατηρούμε ότι η 

πειραματική ομάδα βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις της στο σκορ 

φαντασίας, αλλά όχι στο σκορ πρωτοτυπίας και ευχέρειας. Η ομάδα ελέγχου 

σημείωσε κι εκείνη κάποια βελτίωση στη φαντασία, αλλά όχι στατιστικά σημαντική. 

Όσο αφορά την πρωτοτυπία και την ευχέρεια της ομάδας ελέγχου, είχαν χειρότερες 

επιδόσεις με το πέρασμα του χρόνου, και μάλιστα ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

 

6.6  Αποτελέσματα ως προς την βελτίωση των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου στην αναπαραγωγή των ακουστικών και 

των οπτικών ρυθμικών δομών  

 

Ο στατιστικός έλεγχος ισότητας μέσων τιμών εξαρτημένων δειγμάτων 

(Paired –Samples T test) χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια, προκειμένου να 

ελεγχθεί η βελτίωση του ίδιου παιδιού στο pretest και στο posttest. Διερευνάται 

δηλαδή η βελτίωση των ίδιων παιδιών, της πειραματικής ομάδας και της ομάδας 

ελέγχου, στην ακουστική και στην οπτική αναπαραγωγή ρυθμικών δομών (Πίνακας 

10). 
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Πίνακας 10: Έλεγχος ζευγαρωτών παρατηρήσεων των σκορ της ακουστικής και της οπτικής 

αναπαραγωγής ρυθμικών δομών σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου 

 

Στην πειραματική ομάδα στο σκορ της ακουστικής αναπαραγωγής των 

ρυθμικών δομών από το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση Μ=1,07, t=2,74, df=39 

και p=0,009<0,01. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο 

posttest είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική. Στο σκορ της οπτικής αναπαραγωγής 

οπτικών δομών από το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση Μ=1,02, t=1,48, df=39 

και p=0,147>0,05. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο 

posttest δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Στην ομάδα ελέγχου στο σκορ της ακουστικής αναπαραγωγής των ρυθμικών 

δομών από το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση Μ=1,74, με t=4,57, df=38 και 

p=0,00<0,01. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο posttest 

είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική. Στο σκορ της οπτικής αναπαραγωγής οπτικών 

δομών από το pretest στο posttest υπάρχει βελτίωση Μ=0,17, t=3,6, df=38 και 

p=0,721>0,05. Επομένως η διαφορά της μέσης επίδοσης από το pretest στο posttest 

δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου paired t-test παρατηρούμε ότι τόσο η 

πειραματική ομάδα όσο και η ομάδα ελέγχου βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τις 

επιδόσεις της στο σκορ της ακουστικής αναπαραγωγής ρυθμικών δομών, αλλά όχι 

στο σκορ αναπαραγωγής οπτικών ρυθμικών δομών.  

 

 

 

 

Ομάδα Mean t Df Sig. (2-

tailed) 
 

 

 

πειραματική 

Ακουστική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

 

Οπτική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

 

1,07500 

 

 

2,748 

 
39 

 
,009 

 

1,02500 1,481 39 ,147 

 

 

 

ελέγχου 

Ακουστική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 

 

Οπτική 

αναπαραγωγή 

ρυθμικών δομών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

7.1 Συμπεράσματα 

  

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να μελετήσουμε αν κατά πόσο η τέχνη 

του χορού μπορεί να βελτιώσει την κινητική δημιουργικότητα και το ρυθμό των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε 

την επίδραση του Π.Σ.Π. Χορού-Κίνησης (2011) στη βελτίωση των τριών 

παραγόντων της κινητικής δημιουργικότητας, δηλαδή της φαντασίας, της 

πρωτοτυπίας και της ευχέρειας, καθώς και στη βελτίωση της ακουστικής και οπτικής 

αναπαραγωγής ρυθμικών δομών των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Αρχικά, οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στην μελέτη αυτή ήταν ισοδύναμες 

ως προς τους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας (βλ. Πίνακα 2), αλλά 

και ως προς το σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών (βλ. Πίνακα 4). Μετά 

την τρίμηνη παρέμβαση η πειραματική ομάδα ως προς τους τρεις παράγοντες της 

κινητικής δημιουργικότητας φαίνεται να έχει βελτιωθεί σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου (βλ. Πίνακα 6). Ως προς την οπτική και ακουστική αναπαραγωγή ρυθμικών 

δομών, η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου φαίνεται να είναι ισοδύναμες και 

μετά την τρίμηνη παρέμβαση (βλ. Πίνακα 8). 

Ειδικότερα, ως προς τους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας, 

μετά την τρίμηνη παρέμβαση, η πειραματική ομάδα φάνηκε να έχει μεγαλύτερο μέσο 

όρο στο σκορ της φαντασίας, της πρωτοτυπίας και της ευχέρειας (βλ. Πίνακα 5). Τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας που δέχθηκαν το τρίμηνο πρόγραμμα παρέμβασης 

είχαν βελτιωθεί και στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας, σε 

αντίθεση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, τα οποία παρακολουθούσαν το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). Τα σκορ που σημείωσε η 

πειραματική ομάδα στη φαντασία, στην πρωτοτυπία και στην ευχέρεια, 

υπερτερούσαν σε σχέση με τα αντίστοιχα σκορ της ομάδας ελέγχου και μάλιστα 

στατιστικά σημαντικά (βλ. Πίνακα 6). 

Η ανάπτυξη αποκλινουσών και πρωτότυπων κινητικών απαντήσεων, καθώς 

και η βελτίωση της ποιότητας της κίνησης και της έκφρασης, ήταν τα κύρια 

χαρακτηριστικά της έρευνας των Chen & Cone (2003). Με βασικό εργαλείο το 

δημιουργικό χορό, οι συγκεκριμένοι ερευνητές κατέληξαν στο παραπάνω 

συμπέρασμα. Η κινητική δημιουργικότητα και κυρίως ως προς την πρωτοτυπία, 

υπερτερούσε ξεκάθαρα στην ομάδα παιδιών που ασχολούνταν με το χορό σε σχέση 

με παιδιά που δεν χόρευαν και στην έρευνα της Minton (2003).  

Η βελτίωση των σκορ των τριών παραγόντων της κινητικής 

δημιουργικότητας, έπειτα από το πρόγραμμα παρέμβασης, φαίνεται να συμφωνεί με 
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αποτελέσματα παρόμοιων μελετών. Η έρευνα των Derri, Tsapakidou, Zachopoulou & 

Kioumourtzoglou (2001), η οποία έδειξε ότι το μουσικοκινητικό πρόγραμμα που 

εφάρμοσαν στην πειραματική ομάδα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά περίπλοκες 

κινητικές δεξιότητες. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει και η έρευνα του Mac 

Donald (1991), όπου ο δημιουργικός χορός είναι το όχημα που ενισχύει τη φυσική, 

συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και η έρευνα της 

Tsompanaki (2019), η οποία υλοποίησε ένα πρόγραμμα παρέμβασης δημιουργικού 

χορού και στην πειραματική ομάδα υπήρξε σημαντική βελτίωση στις κινητικές 

δεξιότητες. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα τα αποτελέσματα που 

δείχνουν ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και 

στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας και μάλιστα στο σκορ της 

φαντασίας η βελτίωση ήταν στατιστικά σημαντική. Αντιθέτως, τα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου βελτιώθηκαν μονάχα στο σκορ φαντασίας και μάλιστα η βελτίωση δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, ενώ στους άλλους δύο παράγοντες, της πρωτοτυπίας και της 

ευχέρειας είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, οι οποίες μάλιστα ήταν και στατιστικά 

σημαντικές. 

Μια πιθανή ερμηνεία για το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ότι το τυπικό 

πρόγραμμα που ακολουθείται στα Νηπιαγωγεία (ΔΕΠΠΣ, 2003) όχι μόνο δεν 

βελτιώνει την ευχέρεια και την πρωτοτυπία των νηπίων, αλλά αντίθετα μάλιστα, την 

καταστέλλει. Ωστόσο, η φαντασία των παιδιών, η οποία σίγουρα προάγεται με 

ποικίλες δραστηριότητες, ενθαρρύνεται και ευδοκιμεί μέσα σε μια τάξη 

Νηπιαγωγείου. 

Ένας ακόμα λόγος για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ίσως το μικρό 

δείγμα της έρευνας. Ενδέχεται στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί να μην 

ακολούθησαν καθόλου ψυχοκινητικές δραστηριότητες ή να μην χρησιμοποιούσαν 

καθόλου το ρυθμό, το χορό και τη μουσική στις δραστηριότητές τους, ή ακόμα και να 

μην ενθάρρυναν το ελεύθερο παιχνίδι. Κι επειδή η κινητική δημιουργικότητα 

σχετίζεται με τη φυσική αγωγή, τα κινητικά παιχνίδια, το χορό  (Τσαπακίδου, κ.α., 

2003, Ρέτσιου, 2018, Μπουρνέλη, 2006), να πήραμε τα αποτελέσματα αυτά μετά το 

πέρασμα των τριών μηνών.  Δυστυχώς όμως όλα αυτά είναι μονάχα εικασίες, αφού 

δεν έχουμε κάποιο στοιχείο. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις στα σκορ 

της πρωτοτυπίας και της ευχέρειας στην ομάδα ελέγχου, μπορεί να οφείλονται και σε 

έναν ακόμα λόγο. Όλα τα παιδιά της ομάδας ελέγχου βρίσκονται σε αγροτική 

περιοχή. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες σίγουρα είναι πιο περιορισμένες σε σχέση 

με αυτές των παιδιών που μένουν σε κάποια ημιαστική ή αστική περιοχή. Κι επειδή 

τα παιδιά που συμμετέχουν σε εξωσχολικές κινητικές δραστηριότητες έχουν 

υψηλότερα σκορ και στους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας σε 

σχέση με τα παιδιά που δε συμμετέχουν (Λυκεσάς, κ.α., 2003), μπορεί οι 

χαμηλότερες επιδόσεις στο posttest, να οφείλονται σε αυτό τον παράγοντα. 
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Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα της έρευνάς μας, αν η τέχνη του χορού 

μπορεί να βελτιώσει το ρυθμό των παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως δεν μπορεί να βελτιώσει το ρυθμό των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Τόσο στον έλεγχο που έγινε στα σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών 

χωρίς το παιδί να βλέπει, όσο και αυτών που παρήχθησαν από το ίδιο το παιδί, μετά 

την τρίμηνη παρέμβαση, δείχνουν ότι η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου 

είναι ισοδύναμες, όπως ακριβώς και πριν την παρέμβαση (βλ. Πίνακα 8).  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που κάναμε στο πρώτο μέρος της 

εργασίας, υποθέσαμε πως τα παιδιά που δέχτηκαν την τρίμηνη παρέμβαση του 

Π.Σ.Π. Χορού-Κίνησης, θα είχαν βελτίωση στις ρυθμικές τους ικανότητες. Αυτή η 

υπόθεσή μας στηρίχθηκε σε προγενέστερες έρευνες όπου τα παιδιά δέχτηκαν 

παρεμβάσεις μουσικοκινητικών προγραμμάτων και είχαν βελτίωση στη ρυθμική τους 

ικανότητα (Μπεαζίδου, 2010, Zachopoulou, Derri, Chatzopoulos & Ellinoudis, 2003, 

Μπέντα, 2010, Chatzopoulos, Doganis & Kollias, 2019). 

Τα αποτελέσματα όμως της έρευνάς μας δε συνάδουν με αντίστοιχες έρευνες 

που έχουν γίνει στο παρελθόν και οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί. Μια πιθανή ερμηνεία 

που δε σημειώθηκε βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα των παιδιών είναι το μικρό 

χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα. Θα χρειαζόταν ίσως 

περισσότερες παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στις ρυθμικές 

ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Ένας άλλος σημαντικός κατά τη γνώμη μας λόγος που δεν υπήρξε διαφορά 

των ρυθμικών ικανοτήτων μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής, ήταν το 

τεστ που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των ρυθμικών ικανοτήτων. Το τεστ της 

Mira Stambak (1951), δοκιμάστηκε σε παιδιά ηλικίας 6-10. Η ηλικιακή ομάδα που 

εμείς μελετήσαμε ήταν 4-6. Επομένως, ίσως το συγκεκριμένο τεστ να μην μπορεί να 

δώσει ακριβή αποτελέσματα για αυτή την ηλικία. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, όσο 

και τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν βελτίωση και μάλιστα στατιστικά σημαντική 

στην ακουστική αναπαραγωγή ρυθμικών δομών στο posttest. Υπήρξε βελτίωση 

δηλαδή στο σκορ των αναπαραγωγικών ρυθμικών δομών χωρίς το παιδί να βλέπει, με 

το πέρασμα του χρόνου. Η παρέμβαση δεν επηρέασε το σκορ αυτό, καθώς 

σημειώθηκε και στις δύο ομάδες. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η 

ηλικία των παιδιών στις επιδόσεις της ρυθμικής ικανότητας έχει σημαντικό ρόλο 

(Μπεαζίδου, 2010, Stambak, 1951). Σε έρευνα της Μπεαζίδου (2010) φαίνεται ότι τα 

παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα όσα αναφέρθηκαν, 

ξεχωριστά το καθένα, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, είναι ίσως οι πιθανοί 

λόγοι που δεν υπήρξε-εντοπίστηκε βελτίωση στις ρυθμικές ικανότητες των παιδιών 

της πειραματικής ομάδας μετά την τρίμηνη παρέμβαση του Προγράμματος. 
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός 

ότι ο χορός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της κινητικής 

δημιουργικότητας και συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της φαντασίας, της 

πρωτοτυπίας και της ευχέρειας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν διάφορες έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η έρευνα της παρούσας εργασίας 

(Μπεαζίδου, 2010, Zachopoulou, Derri, Chatzopoulos & Ellinoudis, 2003, Μπέντα, 

2010). 

Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση της έρευνάς μας, θεωρούμε ότι δεν 

επιβεβαιώθηκε για όλους τους λόγους που ήδη αναφέραμε. 

 

7.2 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Σε αυτή την υποενότητα θα επισημάνουμε τους περιορισμούς της έρευνας που 

μας εμποδίζουν να προβούμε σε γενικεύσεις συμπερασμάτων. 

1. Το τεστ του Torrance δεν είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα. Αρκετές από τις 

απαντήσεις που δίνονται από τα παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, διαφέρουν 

από αυτές των παιδιών που φοιτούν στην Αμερική. Κατά συνέπεια, οι βαθμολογίες 

(σκορ) που δόθηκαν για τους τρεις παράγοντες της κινητικής δημιουργικότητας, ίσως 

να μην αντιστοιχούν πλήρως στη βαθμολογία των σταθμισμένων απαντήσεων του 

τεστ. 

2. Το τεστ της Mira Stambak είναι σταθμισμένο σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Στην 

παρούσα έρευνα δόθηκε σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Τα παιδιά που ήταν 6 ετών ήταν 

μόλις τέσσερα. Συνεπώς τα αποτελέσματα που πήραμε από αυτό το τεστ, κυρίως στο 

pretest, αφού κανένα παιδί του δείγματός μας δεν ήταν 6 ετών, δε θα μπορούσαν να 

γενικευθούν. 

3. Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για τη γενίκευση των συμπερασμάτων είναι 

και ο μικρός αριθμός του δείγματος, καθώς και ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας. 

Ιδιαίτερα, για τον τόπο διεξαγωγής, αν στην έρευνα συμμετείχαν και παιδιά από μια 

μεγαλύτερη αστική περιοχή, τα οποία σίγουρα θα είχαν περισσότερα ερεθίσματα και 

διαφορετικές εμπειρίες, ίσως τα αποτελέσματα να διέφεραν. 

4. Επίσης, το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης δεν 

έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί σε κάποια έρευνα ως τώρα, ώστε να μπορούμε να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας, περιορίζει τη γενίκευσή τους. 

 

 

 

 



 
 

78 
 

7.3 Προτάσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις 

 

 Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν η τέχνη του χορού 

μπορεί να βελτιώσει την κινητική δημιουργικότητα και το ρυθμό των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας. Παρόμοιες μελέτες που έχουν διεξαχθή στο παρελθόν 

αποδεικνύουν ότι ο χορός και τα μουσικοκινητικά προγράμματα γενικότερα έχουν 

θετική επίδραση τόσο στην αύξηση της ρυθμικής ικανότητας των παιδιών 

(Zachopoulou, Derri, Chatzopoulos & Ellinoudis, 2003), όσο και στην ανάπτυξη 

αποκλινουσών και πρωτότυπων κινητικών απαντήσεων (Chen &Cone, 2003, Minton, 

2003, Kostic, Miletic, Josic & Uzunovic, 2002). 

 Ωστόσο, το Π.Σ.Π. Χορού-Κίνησης, το οποίο προτείνεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε καμία παρόμοια 

έρευνα. Πρότασή μας είναι να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα  όχι μόνο 

σε μεγαλύτερο δείγμα από αυτόν της δικής μας έρευνας, αλλά και για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, καθώς και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν πράγματι η τέχνη του χορού, και μέσω του συγκεκριμένου 

προγράμματος, μπορεί να βελτιώσει την κινητική δημιουργικότητα και τη ρυθμική 

ικανότητα των παιδιών. Άλλωστε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει και 

δραστηριότητες που αφορούν μέχρι και παιδιά Γυμνασίου.  

 Όπως υποστηρίζεται από διάφορούς μελετητές, η ενασχόληση των παιδιών με 

τις τέχνες μπορεί να εμπλουτίσει τους τρόπους έκφρασής τους, να προκαλέσει έναν 

δημιουργικό τρόπο σκέψης, να προάγει ολόκληρη την προσωπικότητά τους 

(Sotiropoulou-Zormpala, et al. 2015, Burton et al., 1999). Πιο συγκεκριμένα, η αξία 

του χορού για τον άνθρωπο είναι τεράστιας σημασίας και μπορεί να επιτύχει όχι μόνο 

αρμονική σωματική ανάπτυξη, αλλά και ψυχοκοινωνική και ψυχοσυναισθηματική 

(Γαλάνη, 2010, MacDonald, 1991). Επιπροσθέτως, ο ρυθμός είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, απαραίτητο σε πολλές καθημερινές δραστηριότητές 

του (Παυλίδου, 2012, Σέργη, 1987). Όσο αφορά τη δημιουργική κίνηση, είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της 

έκφρασης και των δημιουργικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(McBride, 1991). 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η σπουδαιότητα όλων όσων 

αναφέραμε καταδεικνύει την αναγκαιότητα μιας εκτενέστερης έρευνας, τα 

αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να γενικευτούν. Αναμφίβολα, τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας, δε θα άφηναν ανεπηρέαστο το Αναλυτικό 

πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων. 
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http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
http://www.airnews.gr/2017/06/26/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF-8-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80/
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Εικόνα 4: Λίμνη ( http://romiazirou.blogspot.com/2015/11/blog-post_34.html) 

 

  

 

 

 

 

 

http://romiazirou.blogspot.com/2015/11/blog-post_34.html
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Εικόνα 5: Γρήγορο αμάξι ( http://www.gazzetta.gr/in-

motion/news/article/1258675/h-ferrari-vgazei-69000eu-apo-kathe-aytokinito-poy-

poylaei) 

 

 

 

 

 

http://www.gazzetta.gr/in-motion/news/article/1258675/h-ferrari-vgazei-69000eu-apo-kathe-aytokinito-poy-poylaei
http://www.gazzetta.gr/in-motion/news/article/1258675/h-ferrari-vgazei-69000eu-apo-kathe-aytokinito-poy-poylaei
http://www.gazzetta.gr/in-motion/news/article/1258675/h-ferrari-vgazei-69000eu-apo-kathe-aytokinito-poy-poylaei
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Εικόνα 6:  Πατίνι 

(https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%C

F%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%

AC-

%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%C

E%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/) 

https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-z-ped/
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Εικόνα 7: Ποδήλατο ( https://www.drimalasbikes.com/bikes-re/matrix-blossom-26-

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drimalasbikes.com/bikes-re/matrix-blossom-26-2017
https://www.drimalasbikes.com/bikes-re/matrix-blossom-26-2017
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Εικόνα 8: Λάβα που τρέχει (https://www.enikos.gr/international/219337/pou-

vrisketai-to-megalytero-ifaisteio-tou-kosmou) 

 

 

 

 

 

https://www.enikos.gr/international/219337/pou-vrisketai-to-megalytero-ifaisteio-tou-kosmou
https://www.enikos.gr/international/219337/pou-vrisketai-to-megalytero-ifaisteio-tou-kosmou
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Εικόνα 9: Καταρράκτης (http://www.phinivillage.com/cgibin/hweb?-A=41&-

V=sights) 

 

 

 

 

http://www.phinivillage.com/cgibin/hweb?-A=41&-V=sights
http://www.phinivillage.com/cgibin/hweb?-A=41&-V=sights
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Εικόνα 10: Δάκρυ δέντρου ( https://www.kontranews.gr/KOINONIA/371745-Eidiki-

mneia-gia-tin-perifimi-mastiha-Hioy-ekana-oi-New-York-Times) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kontranews.gr/KOINONIA/371745-Eidiki-mneia-gia-tin-perifimi-mastiha-Hioy-ekana-oi-New-York-Times
https://www.kontranews.gr/KOINONIA/371745-Eidiki-mneia-gia-tin-perifimi-mastiha-Hioy-ekana-oi-New-York-Times


 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11 :  Σαλιγκάρι (https://www.ypaithros.gr/mellon-ektrofis-saligkariou-polla-

yposxomeno/) 

 

 

  

 

https://www.ypaithros.gr/mellon-ektrofis-saligkariou-polla-yposxomeno/
https://www.ypaithros.gr/mellon-ektrofis-saligkariou-polla-yposxomeno/
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Εικόνα 12: Αστραπή 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%

80%CE%AE) 

 

 

 

 

 

  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AE
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 Εικόνα 13: Κύκλος κόκκινος 
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Εικόνα 14: Κύκλος πράσινος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Ζικ Ζακ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Κύκλος 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Φεγγάρι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Τρίγωνο 
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Εικόνα 19: Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Καρδιά 
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Εικόνα 21: Κεραυνός 
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Εικόνα 22 : Κύλινδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

  

Εικόνα 23: Παραδοσιακή αντρική κρητική φορεσιά (http://crete-

art.gr/index.php/kritikesforesies/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://crete-art.gr/index.php/kritikesforesies/
http://crete-art.gr/index.php/kritikesforesies/
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Εικόνα 24: Παραδοσιακή γυναικεία κρητική φορεσιά (http://crete-

art.gr/index.php/kritikesforesies/) 

 

 

 

 

 

http://crete-art.gr/index.php/kritikesforesies/
http://crete-art.gr/index.php/kritikesforesies/
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Εικόνα 25:  Παραδοσιακή αντρική κρητική φορεσιά 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%

87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete's_costume.jpg) 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete's_costume.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete's_costume.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete's_costume.jpg
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Εικόνα 26: Παραδοσιακή γυναικεία κρητική φορεσιά 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%

87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete1_traditional.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete1_traditional.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete1_traditional.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete1_traditional.jpg
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Εικόνα 27: Τρόχορδο, τοξωτό, παραδοσιακό κρητικό μουσικό όργανο. Λύρα. 

(http://www.musicorama.gr/products/pro-cretan-lyra) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musicorama.gr/products/pro-cretan-lyra
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Εικόνα 28: Έγχορδο παραδοσιακό μουσικό όργανο 

(https://www.topoikaitropoi.gr/paradosiaki-mousiki/laouto/) 

 

 

 

 

 

 

https://www.topoikaitropoi.gr/paradosiaki-mousiki/laouto/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Η επίδραση του 

Προγράμματος Σπουδών για την Παιδεία Χορού-Κίνησης στην Κινητική 

Δημιουργικότητα και τον ρυθμό παιδιών προσχολικής ηλικίας», διεξάγω 

έρευνα σε νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου. Τα εργαλεία της έρευνας αυτής 

είναι δύο: 1) το τεστ του Torrance “movement creativity” και το τεστ 

ρυθμού της Mira Stamback. 

Και τα δύο τεστ δίνονται στα παιδιά σε παιγνιώδη μορφή σε δύο διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Το πρώτο τεστ διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ενώ το δεύτερο 

10. Τα υποκείμενα που θα συμπεριληφθούν στην έρευνα θα είναι ανώνυμα και 

θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία τους. Θα ήθελα τη γραπτή σας 

συγκατάθεση προκειμένου να συμμετέχει και το δικό σας παιδί στην έρευνα. 

Εάν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλώ ενημερώστε 

τη νηπιαγωγό του τμήματος για να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας. Σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση Μαγριπλή Φωτεινή 

 

Ο/η 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 γονέας-

κηδεμόναςτου/της………………………………………………………………………………………………………

……………… 

συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου στην διεξαγωγή της παραπάνω έρευνας. 

 

Υπογραφή 
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 06/12/2018  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ Προς  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Τη διευθύντρια του…………………….............  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

πραγματοποιείται έρευνα για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία είναι 

υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών/τριών.  

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της ερευνητικής εργασίας ζητείται η 

συμπλήρωση μιας σειράς κριτηρίων με τα οποία, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φωτεινή 

Μαγριπλή θα συλλέξει δεδομένα από 60 παιδιά Νηπιαγωγείου χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης της ρυθμικής ικανότητας και δημιουργικής 

κίνησης, καθώς και θα εφαρμόσει πρόγραμμα παρέμβασης στα 30 νήπια.  

Τα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της διπλωματικής της 

εργασίας. Το όνομα του παιδιού που ζητείται από το κάθε κριτήριο εξυπηρετεί μόνο 

τη σωστή συμπλήρωσή του στις περιπτώσεις που αυτό δεν ολοκληρώνεται σε μία 

μέρα (να μπορέσει, δηλαδή, η φοιτήτρια να ξαναβρεί το παιδί που δεν ολοκλήρωσε 

το κριτήριό του). Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης το κάθε κριτήριο 

κωδικοποιείται και το κάθε παιδί εμφανίζεται πλέον μόνο ως κωδικός. Ακόμα, οι 

ημερομηνίες γέννησης είναι απαραίτητες για την ανάλυση των δεδομένων με βάση 

την ηλικία τους.  

Σας παρακαλούμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία σας. Για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας στο κινητό τηλέφωνο: 

6977272591.  

Η επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας  

Καλλιόπη Τρούλη  

Επίκουρη καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε 


