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ΠEPIΛHΨH
ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ Π. Επίδραση ενός ειδικού προγράµµατος φυσικής αγωγής στην
κινητική δηµιουργικότητα παιδιών δηµοτικού σχολείου. Κινησιολογία. Τοµ. 3, Νο 1, 2
σελ. 67-82. Για να ερευνήσουµε τη δυνατότητα καλλιέργειας και έκφρασης της
Κινητικής ∆ηµιουργικότητας των µαθητών, δηµιουργήσαµε ένα Ειδικό Πρόγραµµα το
οποίο εφαρµόσαµε σε µαθητές της Γ' τάξης του 5ου και 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Χολαργού επί ένα σχολικό έτος. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 87 µαθητές.
Bασικό ερώτηµα στην ερευνά µας ήταν αν η Κινητική ∆ηµιουργικότητα των παιδιών
ηλικίας 6-9 χρόνων µπορεί να αναπτυχθεί µέσω ενός Ειδικού Προγράµµατος. Ως
δευτερεύοντα ερωτήµατα θέσαµε την επίδραση του ειδικού προγράµµατος στην
ανάπτυξη της θετικής αυτοαντίληψης, των κοινωνικών στάσεων, της κινητικής
ικανότητας και της κιναίσθησης. Η µέτρηση της Κινητικής ∆ηµιουργικότητας έγινε µε
το τεστ της Wyrick όπως αυτό διαµορφώθηκε από την Johnson για παιδιά. Η
αξιολόγηση της αυτοαντίληψης, των κοινωνικών στάσεων, των κινητικών ικανοτήτων
και της κιναίσθησης, έγινε µε τα τεστ Piers-Harris, Zadikoff, Eurofit και Horghidan
αντίστοιχα. Η στατιστική επεξεργασία έδειξε ότι υπήρξε σηµαντική διαφορά στο
επίπεδο έκφρασης της Κινητικής ∆ηµιουργικότητας. Στατιστικά σηµαντική διαφορά
υπήρξε και στην ανάπτυξη των κοινωνικών στάσεων, των κινητικών ικανοτήτων και
της κιναίσθησης ενώ λιγότερο φαίνεται ότι επηρεάσθηκε η αυτοαντίληψη. Τα
συµπεράσµατα της έρευνας θα µπορούσαν στο µέλλον να συµβάλουν ουσιαστικά στη
διαµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής, στον τοµέα
καλλιέργειας και έκφρασης των δηµιουργικών ικανοτήτων των µαθητών µε κίνηση.
Λέξεις κλειδιά: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΑΝΤIΛΗΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ AΓΩΓH, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι βασικοί παράγοντες που κατά τους ερευνητές επιδρούν στη
δηµιουργικότητα του ατόµου είναι η νοηµοσύνη, η φαντασία, η
προσωπικότητα και το περιβάλλον. Μελετώντας τη βιβλιογραφία καταλήξαµε
στο συµπέρασµα ότι, όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνυπάρχουν,
δηµιουργούνται οι καλύτερες προϋπόθεσεις για να καλλιεργηθεί και να
εκφραστεί η δηµιουργικότητα. Η µεµονωµένη παρουσία τους δεν επαρκεί διότι
η δηµιουργικότητα είναι µια διαδικασία και όχι µια αµετάβλητη οντότητα. (Lee
& συν. 1987). Ως δηµιουργικότητα ορίσαµε την ικανότητα να φέρνεις στο φως
κάτι νέο, κάτι που δεν υπήρχε πριν και ως δηµιουργικό προϊόν το αποτέλεσµα
της ελεύθερης και αυθόρµητης έκφρασης του παιδιού που πρέπει να είναι νέο
και πρωτότυπο όχι ως προς µια οµάδα ανθρώπων ή ως προς την κοινωνια
αλλά ως προς το ίδιο το παιδί (Storr 1991).
Στο ερώτηµα, αν η δηµιουργική ικανότητα του παιδιού µπορεί να
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καλλιεργηθεί, οι περισσότεροι ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν ότι αυτή
καλλιεργείται και ότι είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να την καλλιεργούν,
µέσω του περιεχοµένου αλλά και των µεθόδων διδασκαλίας. Η
δηµιουργικότητα είναι σύµφυτη µε την ανθρώπινη φύση (Bruner 1962) και
δεν είναι προνόµιο των λίγων και εκλεκτών και ούτε αποτελεί προνόµιο των
παιδιών µε υψηλή ευφυΐα (Weisberg 1993). Κάθε παιδί διαθέτει δηµιουργικές
ικανότητες οι οποίες µπορούν να εκφραστούν κάτω από ειδικές συνθήκες.
(Σάλλα - ∆οκουµεντίδη 1996).
Οι
ερευνητές
υποστηρίζουν
ότι
σηµαντικός
παράγοντας
της
δηµιουργικότητας είναι η κληρονοµικότητα που χωρίς όµως την επίδραση του
περιβάλλοντος και τη σκόπιµη επίδραση της αγωγής µένει ανεκµετάλλευτη
(Κάτσιου-Ζαρφανά 1982). Το σχολείο και η οικογένεια πρέπει να παρέχουν
κίνητρα και ερεθίσµατα που να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν τις
δηµιουργικές ενέργειες των παιδιών. Μέσα από το µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε ευνοϊκό περιβάλλον και µε
ειδικές διαδικασίες να καλλιεργήσουµε την κινητική δηµιουργική ικανότητα
του παιδιού (Margaret 1992).
Για πληρέστερη τεκµηρίωση του θέµατος έγινε ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και διαπιστώθηκε ότι η κινητική δηµιουργικότητα έχει
απασχολήσει ικανό αριθµό ερευνητών στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του
Χορού. Οι ερευνητές στην προσπάθεια τους να την µελετήσουν την
συνέκριναν µε άλλους παράγοντες όπως για παράδειγµα µε την ευφυία,
(Wyrick 1966, Philipp 1967), µε τη στάση απέναντι στη Φυσική Αγωγή,
(Beveridge 1973), µε την αυτοαντίληψη, (Irvin 1976) και µε την κινητική
ικανότητα, (Wyrick 1966, Johnson 1977). Προσπάθησαν επίσης να βρουν
τρόπους µέτρησης της κινητικής δηµιουργικότητας, (Wyrick 1966, Ο' Neill
1981, Duricek & Duricekova 1986).
Από την µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας δεν βρέθηκε περίπτωση
ανάπτυξης της κινητικής δηµιουργικότητας µε ειδικό αντίστοιχο πρόγραµµα.
Απεναντίας,
αρκετοί
ερευνητές
µελέτησαν
την
επίδραση
ειδικών
προγραµµάτων σε άλλα είδη δηµιουργικότητας, (Χαραλαµπόπουλος 1987).
Θεωρήσαµε λοιπόν σηµαντικό να ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη ενός
Ειδικού Προγράµµατος µέσα από το οποίο να κινητοποιούνται, να
αναπτύσσονται και να εκφράζονται οι κινητικές δηµιουργικές ικανότητες των
παιδιών. Για την διαµόρφωση του Ειδικού Προγράµµατος αντλήσαµε
σηµαντικά στοιχεία από τρία συστήµατα αγωγής: Το σύστηµα Orff-Μουσικοκινητική Αγωγή, το σύστηµα Laban- ∆ηµιουργικός Χορός και την
ψυχοκινητική Αγωγή. Τα τρία αυτά συστήµατα αγωγής έχουν σαν κοινό τους
σηµείο την προσπάθεια κινητοποίησης και έκφρασης των δηµιουργικών
ικανοτήτων των παιδιών.
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η επίδραση των διαδικασιών του Ειδικού
Προγράµµατος στην ανάπτυξη και έκφραση της Κινητικής ∆ηµιουργικότητας
των παιδιών. Ως δευτερεύοντες στόχοι τέθηκαν, η επίδραση των διαδικασιών
του Ειδικού Προγράµµατος στην ανάπτυξη της θετικής αυτοαντίληψης, των
κοινωνικών στάσεων, των κινητικών ικανοτήτων και της κιναίσθησης των
παιδιών.

Μεθοδολογία

∆ηµιουργία του Ειδικού Προγράµµατος. Οι φάσεις που ακολουθήσαµε
για τη δηµιουργία του Ειδικού Προγράµµατος ήταν οι εξής:
α. Καθορισµός των διδακτικών στόχων
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β. επιλογή του περιεχοµένου - θεµάτων που θα υλοποιήσουν τους
στόχους, και
γ. επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας.
Στόχοι.
διδακτικών
υιοθέτησης
της Harrow

Οι διδακτικοί µας στόχοι στηρίχθηκαν στην ταξινοµία των
στόχων της ψυχοκινητικής της Harrow (1997). Οι λόγοι
των διδακτικών στόχων της ταξινοµίας του ψυχοκινητικού τοµέα
για το Ειδικό Πρόγραµµα είναι οι παρακάτω:

1. Η δηµιουργική κίνηση κατέχει πολύ συγκεκριµένη θέση.
2. Οι προαπαιτούµενοι στόχοι για να φτάσουµε στη δηµιουργική κίνηση
είναι συγκεκριµένοι και µπορούν να καλλιεργηθούν στο πλαίσιο του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.
Την ταξινοµία των στόχων της ψυχοκινητικής της Harrow τη θεωρήσαµε
ως την πλέον ολοκληρωµένη (Πίνακας 1). Όπως φαίνεται η δηµιουργική
κίνηση εντάσσεται στο 6ο επίπεδο, της µη λεκτικής επικοινωνίας. Το επίπεδο
αυτό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί το υψηλότερο, φαίνεται ότι παραµελείται
από τους διδάσκοντες το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. Τα παραδοσιακά
Αναλυτικά Προγράµµατα της Φυσικής Αγωγής µε το περιεχόµενο και τις
µεθόδους διδασκαλίας στοχεύουν κύρια στην ανάπτυξη των φυσικών
ικανοτήτων των µαθητών (αντοχή, δύναµη, ταχύτητα) και στην αναπαραγωγή
προϋπάρχοντων αθλητικών µοντέλων π.χ. τεχνική του άλµατος σε µήκος, ή
τζαµπ-σουτ στη καλαθοσφαίριση. (Π.∆. 377/95 ΦΕΚ 209, ΥΠΕΠΘ 1990). Οι
διδάσκοντες το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής δεν έχουν πιθανόν πλήρως
συνειδητοποιήσει την παιδευτική-µορφωτική αξία της καλλιέργειας των
δηµιουργικών ικανοτήτων των παιδιών µέσω της κίνησης. Γι' αυτό µέσω της
παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια σε θεωρητικό επίπεδο να αναδειχθεί η
παιδαγωγική αξία της δηµιουργικότητας και σε πειραµατικό επίπεδο να
αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη της είναι εφικτή µέσω του µαθήµατος της Φυσικής
Αγωγής, µε την προϋπόθεση ότι το πρόγραµµα και οι µέθοδοι διδασκαλίας του
στους µαθητές θα είναι οι κατάλληλες.
Σε κάθε επίπεδο (Πίνακας 1) καλλιεργούνται ορισµένα χαρακτηριστικά που
η πλήρης ανάπτυξη τους εξαρτάται από τις έµφυτες ικανότητες των παιδιών
και από την αλληλεπίδραση τους µε το περιβάλλον, στην περίπτωση δηλαδή
του σχολείου, από τις εµπειρίες που θα αποκοµίσουν κύρια µέσα από το
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. Tα δύο πρώτα επίπεδα, αναπτύσσονται πριν από
την σχολική ηλικία και γι' αυτό δεν ενδιέφεραν την ερευνά µας. Το Ειδικό
Πρόγραµµα έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων επόµενων επιπέδων.
Οι στόχοι µας λοιπόν ήταν οι παρακάτω:
•
•
•
•

Ανάπτυξη
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη

των αντιληπτικών ικανοτήτων
των φυσικών ικανοτήτων
των κινητικών δεξιοτήτων
της µη λεκτικής επικοινωνίας

Η βελτίωση αυτών των ικανοτήτων των παιδιών θεωρείται από την Harrow
ως προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των δηµιουργικών τους ικανοτήτων µε
κίνηση. Με οδηγό τους παραπάνω στόχους, οριοθετήθηκε µια σειρά
διαδικασιών βάσει των οποίων δοµήθηκε σταδιακά η ανάπτυξη όλων των
θετικών προϋποθέσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν στην έκφραση των
δηµιουργικών ικανοτήτων των παιδιών µε κίνηση.
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Το Σχήµα 1 δείχνει τη σειρά ανάπτυξης των χαρακτηριστικών εκείνων τα
οποία θεωρήθηκαν αναγκαία για να φτάσει το παιδί στο τελευταίο επίπεδο,
αυτό της δηµιουργικής κίνησης.

Περιεχόµενο. Μετά τον καθορισµό των στόχων καθορίστηκε το
περιεχόµενο - θεµατικές ενότητες για την υλοποίηση τους. Οι θεµατικές
ενότητες του Ειδικού Προγράµµατος ακολούθησαν την σειρά ταξινοµίας της
Harrow. Πρώτα δηλαδή καθορίστηκε το περιεχόµενο που θα βοηθήσει το παιδί
να συνειδητοποιήσει τη σχέση του δικού του σώµατος µε το χώρο. Στη
συνέχεια καθορίστηκε το περιεχόµενο που θα το βοηθήσει να ανακαλύψει και
να συνειδητοποιήσει τις ποιοτικές διαφορές της κίνησης ως προς το χρόνο και
τη δυναµική, αναπτύσσοντας έτσι τις αντιληπτικές του ικανότητες και την
κιναίσθηση. Τέλος καθορίστηκε το περιεχόµενο που θα βοηθούσε την
καλλιέργεια των κινητικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να φτάσουµε
στη µη λεκτική επικοινωνία η οποία θα καταλήξει στην έκφραση µε κίνηση
των δηµιουργικών του ικανοτήτων. Βάσει λοιπόν αυτής της ιεράρχησης το
περιεχόµενο των θεµάτων του Ειδικού Προγράµµατος έχει δοµηθεί σε 5
επίπεδα:
Α επίπεδο: Περιεχόµενο για τη συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς το
χώρο.
Β επίπεδο: Περιεχόµενο για τη συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς το
χρόνο.
Γ επίπεδο: Περιεχόµενο για τη συνειδητοποίηση της κίνησης ως προς τη
δυναµική.
∆ επίπεδο: Περιεχόµενο για τις βασικές µορφές µετακίνησης ως προς το
χώρο το χρόνο και τη δυναµική.
Ε επίπεδο: Περιεχόµενο για τη συνειδητοποίηση των κινητικών και
εκφραστικών ικανοτήτων του σώµατος.
Όλες οι ανθρώπινες κινήσεις γίνονται ως προς το χώρο, ως προς το χρόνο
και έχουν µια συγκεκριµένη δυναµική. Ο χώρος, ο χρόνος και η δυναµική
λοιπόν αποτελούν τα βασικά στοιχεία της κίνησης που επιδιώκουµε καταρχήν
να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά. ∆εν µπορούµε να αποµονώσουµε ένα από τα
στοιχεία, γιατί κάθε κινητική ενέργεια γίνεται ταυτόχρονα και ως προς τις
τρεις αυτές παραµέτρους. Μπορούµε όµως να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στην
έννοια που θέλουµε να κατανοήσουν και να βιώσουν κινητικά τα παιδιά.
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Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τα θέµατα του Ειδικού Προγράµµατος µε τη σειρά
που διδάχτηκαν.
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας. Μετά τον καθορισµό του περιεχοµένου
αποφασίστηκε η µέθοδος µε την οποία έπρεπε να διδαχθεί αυτό το πρόγραµµα
για την επίτευξη των επί µέρους στόχων και του τελικού σκοπού του Ειδικού
Προγράµµατος. Η µέθοδος διδασκαλίας που αποφασίστηκε να χρησιµοποιεί
ήταν η δηµιουργική. Από όλες τις µεθόδους που συναντήσαµε στη
βιβλιογραφία η µέθοδος µας δεν µπορεί να ταυτιστεί µε καµιά. Μπορούµε να
πούµε όµως ότι είναι συνδυασµός δύο µεθόδων του Mosston. Της µεθόδου
της αποκλίνουσας παραγωγικότητας, όσον αφορά το µηχανισµό που
ενεργοποιούν οι µαθητές (αναπαραγωγής - παραγωγής) και της πρακτικής
µεθόδου όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων. (Mosston & Ashworth 1997).
Τη µέθοδο αυτή θα αποκαλούµε στο εξής δηµιουργική µέθοδο.
Εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος. Για να ελέγξουµε την υπόθεση
της έρευνας µας, εάν δηλαδή η εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος θα έχει
επίδραση στην κινητική δηµιουργικότητα των παιδιών, χρησιµοποιήσαµε την
πειραµατική µέθοδο έρευνας και εφαρµόσαµε το Ειδικό Πρόγραµµα σε παιδιά
της Γ' τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Το τελικό πείραµα είχε διάρκεια µια
σχολική χρονιά, ενώ είχαν προηγηθεί δύο χρόνια προκαταρκτικής έρευνας για
να διαπιστωθεί εάν το πρόγραµµα αυτό θα µπορούσε να διδαχθεί ερευνητικά
στην ηλικία των 9 χρόνων. Το πείραµα έγινε το σχολικό έτος 1992-1993. Το
Ειδικό Πρόγραµµα έτσι όπως διαµορφώθηκε µετά από την εφαρµογή του τα
δύο προηγούµενα χρόνια διαρκούσε 38 διδακτικές ώρες. Η διδασκαλία του
Ειδικού Προγράµµατος γινόταν σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του
σχολείου. Βιντεοσκοπήθηκαν όλα τα µαθήµατα. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τα
στοιχεία των µαθητών που πήραν µέρος στο πείραµα.

∆οκιµασίες αξιολόγησης
α. Η κινητική δηµιουργικότητα των παιδιών µετρήθηκε µε το τεστ
µέτρησης της κινητικής δηµιουργικότητας της Wyrick (1966), όπως αυτό
διαµορφώθηκε για παιδιά από την Johnson (1978).
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β. Η αξιολόγηση της αυτοαντίληψης έγινε µε την κλίµακα αυτοαντίληψης
των Piers - Harris (1984).
γ. Η αξιολόγηση των κοινωνικών στάσεων έγινε µε την κλίµακα για παιδιά
του Zodikoff (1968).
δ. Η κινητική ικανότητα µετρήθηκε µε τα τεστ του EUROFIT-1992.
ε. Η αξιολόγηση της κιναισθητικής ικανότητας έγινε µε τη δοκιµασία
µέτρησης του Horghidan (1977).
Στατιστική ανάλυση. Οι µετρήσεις έγιναν πριν και µετά την εφαρµογή
του
Ειδικού
Προγράµµατος.
Για
τις
συγκρίσεις
των
µετρήσεων
χρησιµοποιήσαµε τις παρακάτω αναλύσεις:
α. To t-test διπλής κατεύθυνσης για ανεξάρτητα δείγµατα στο επίπεδο
εµπιστοσύνης p<0.05. Αυτό το test χρησιµοποιήθηκε το Σεπτέµβριο στις
πρώτες µετρήσεις για να δούµε αν η πειραµατική οµάδα και η οµάδα ελέγχου
βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο. Απεδείχθη ότι η πειραµατική οµάδα και η οµάδα
ελέγχου ήταν οµοιογενείς. ∆εν υπήρχε δηλαδή µεταξύ τους καµιά στατιστικά
σηµαντική διαφορά.
β. Την µικτή ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) µε έναν ανεξάρτητο
παράγοντα µεταξύ των οµάδων και έναν εντός των οµάδων µε την οποία
µετρήθηκαν τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος.
γ. Αναλύσεις ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης και διαφοροποιητικής
ισχύος.

Αποτελέσµατα

Σύγκριση της κινητικής δηµιουργικότητας. Η µικτή ανάλυση
διακύµανσης (ANOVA) µε ανεξάρτητο παράγοντα τις οµάδες και
επαναληπτικές µετρήσεις την 1η και 2η µέτρηση της δηµιουργικότητας, έδειξε
ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική (p<0.001) αλληλεπίδραση µεταξύ της
πειραµατικής συνθήκης (πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου) και των
επαναληπτικών µετρήσεων. Τα αποτελέσµατα αυτά εξηγούνται από την
αλληλεπίδραση της πειραµατικής συνθήκης και των επαναληπτικών
µετρήσεων κατά 79.2%, (n2=0.792) (Πίνακας 4 & Σχήµα 2.)

Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης στη συνολική τιµή της
κινητικής δηµιουργικότητας έδειξαν ότι η κινητική δηµιουργικότητα των
παιδιών µπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί µέσω του Ειδικού
Προγράµµατος. Η διαφορά µεταξύ της 1ης και 2ης µέτρησης στην πειραµατική
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οµάδα ήταν στατιστικά σηµαντική και το αποτέλεσµα εξηγείται κατά 79.2%
από την πειραµατική συνθήκη. Η ικανότητα των παιδιών της πειραµατικής
οµάδας να δηµιουργήσουν κινητικά είναι εµφανής σε αντίθεση µε την οµάδα
ελέγχου, όπου η κινητική δηµιουργικότητα δεν παρουσίασε στατιστικά
σηµαντική αύξηση. Η κινητική δηµιουργικότητα µετρήθηκε µε έξι επί µέρους
τεστ όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.

Στο τεστ µε τις παράλληλες γραµµές στην απλή µετακίνηση για την
πειραµατική οµάδα παρατηρείται επίδραση η οποία οφείλεται στην πειραµατική
συνθήκη µε ποσοστό εξηγούµενης διασποράς κατά 64.4%, ενώ στη σύνθετη
µετακίνηση τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν από την πειραµατική συνθήκη µε
ποσοστό εξηγούµενης διασποράς κατά 71.5%. Η απλή µετακίνηση µετρούσε
κινητική ευχέρεια. Στην σύνθετη µετακίνηση όπου υπάρχει και η πρόκληση
για το περίεργο και διαφορετικό, αφού τα παιδιά έπρεπε στις µετακινήσεις
τους µεταξύ των δύο παράλληλων γραµµών να κρατάνε το γόνατο µε τα δύο
χέρια, η ικανότητα τους επίσης αυξήθηκε σηµαντικά. Η διαφορά µε την οµάδα
ελέγχου όπως προκύπτει από τις µετρήσεις ήταν στατιστικά σηµαντική και στις
δύο αυτές επί µέρους µετρήσεις.
Στα υπόλοιπα τέσσερα τεστ της κινητικής δηµιουργικότητας, όπου
χρησιµοποιήθηκαν µπάλες και στεφάνια η αύξηση της ικανότητας των παιδιών
να πετάνε ή να κυλάνε την µπάλα στον τοίχο, να σηκώνουν ή να περιφέρουν
το στεφάνι αυξήθηκε στατιστικά σηµαντικά συγκριτικά µε την αύξηση που
παρουσίασε η οµάδα ελέγχου. Στην πειραµατική συνθήκη οφείλεται µε
ποσοστό εξηγούµενης διασποράς κατά 68.2% η αύξηση της δηµιουργικότητας
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των µαθητών στο πέταγµα της µπάλας στον τοίχο, ενώ στο κύλισµα κατά
72.2%, στο σήκωµα του στεφανιού κατά 69.6% και στην περιφορά κατά
70.9%. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι σε κανένα µάθηµα του Ειδικού
Προγράµµατος δεν χρησιµοποιήσαµε µπάλες ή στεφάνια. Έτσι µπορούµε να
υποστηρίξουµε ότι η επιδεξιότητα τους σε αυτές τις µεταβλητές αυξήθηκε
µέσα από τις συνολικές διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος.
Σύγκριση της αυτοαντίληψης. Όσον αφορά την αυτοαντίληψη τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της
1ης και της 2ης µέτρησης ανεξαρτήτως της πειραµατικής συνθήκης. Η
αυτοαντίληψη δηλαδή βελτιώθηκε στατιστικά σηµαντικά (p<0.01) και στην
πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα αποδίδονται
στις επαναληπτικές µετρήσεις κατά 8%, (n2=0.08, Πίνακας 5 & Σχήµα 3).
Τα συνολικά αποτελέσµατα των µετρήσεων της αυτοαντίληψης µετά την
εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά µεταξύ της 1ης και της 2ης µέτρησης ανεξαρτήτως της
πειραµατικής συνθήκης. Η αυτοαντίληψη δηλαδή βελτιώθηκε και στην
πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου. Παρόµοια αποτελέσµατα ως προς
την αυτοαντίληψη είχαµε και σε άλλες έρευνες (Εµµανουήλ 1991). Φαίνεται
ότι υπήρξε µια συνολική άνοδος στην αυτοαντίληψη αλλά αυτή η άνοδος δεν
είναι ιδιαίτερα µεγάλη και δεν εξηγεί µεγάλο ποσοστό διασποράς.
Η αυτοαντίληψη µετρήθηκε µε έξι επί µέρους παράγοντες όπως φαίνεται
στον Πίνακα 5.

Οι παράγοντες εκείνοι της αυτοαντίληψης που παρουσίασαν στατιστικά
σηµαντική άνοδο οφειλόµενη στην πειραµατική συνθήκη είναι, η διανοητική
κατάσταση, η φυσική εµφάνιση και το άγχος. Αντίθετα οι παράγοντες,
συµπεριφορά, δηµοτικότητα και ευχαρίστηση δεν παρουσίασαν άνοδο ούτε
στην πειραµατική οµάδα ούτε στην οµάδα ελέγχου.
Σύγκριση των κοινωνικών τάσεων. Τα αποτελέσµατα στη συνολική τιµή
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των κοινωνικών στάσεων, έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική
αλληλεπίδραση (p≤0.001) µεταξύ της πειραµατικής συνθήκης (πειραµατική
οµάδα και οµάδα ελέγχου) και των επαναληπτικών µετρήσεων. Τα
αποτελέσµατα αυτά εξηγούνται από την αλληλεπίδραση της πειραµατικής
συνθήκης και των επαναληπτικών µετρήσεων κατά 30.1%, (n2=0.301,
Πίνακας 6 & Σχήµα 4).

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, υπάρχει στατιστικά σηµαντική ευθύγραµµη
ανοδική τάση µεταξύ της διαφοράς των δύο οµάδων κατά την 1η και 2η
µέτρηση. Η αύξηση της συνολικής τιµής των κοινωνικών στάσεων εξηγείται
κατά 30.1% από την πειραµατική συνθήκη.

Οι κοινωνικές στάσεις µετρήθηκαν µε πέντε επί µέρους τεστ όπως φαίνεται
από στον Πίνακα 6. Ο παράγοντας συνεργασία επηρεάστηκε θετικά από τις
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διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος. Οι παράγοντες συµπάθεια και
ανεξάρτητος τρόπος σκέψης επηρεάστηκαν από το Πρόγραµµα επίσης θετικά.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι, ο παράγοντας κοινωνική υπευθυνότητα κατά την 1η
µέτρηση στην πειραµατική οµάδα είχε χαµηλότερη βαθµολογία από την οµάδα
ελέγχου. Η κατά τη 2η µέτρηση στατιστικά σηµαντική αύξηση του οφείλονταν
στην πειραµατική συνθήκη. Η συνεχής προσπάθεια µας να καλλιεργήσουµε
τον αυτοσεβασµό, την αυτοπειθαρχία και τον σεβασµό στην οµάδα φαίνεται
ότι είχε θετικά αποτελέσµατα. Θετικά πρέπει να επηρέασαν τους µαθητές και
οι πρωτοβουλίες που τους δίνονταν µέσα από τις διαδικασίες του Ειδικού
Προγράµµατος για συνεχή καλλιέργεια της αυτενέργειας και της
πρωτοβουλίας τους. Ο δηµοκρατικός τρόπος ζωής επηρεάστηκε και αυτός
θετικά και η αύξηση του οφείλεται στις διαδικασίες του Ειδικού
Προγράµµατος.
Σύγκριση της κινητικής ικανότητας. ∆είχθηκε ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ της πειραµατικής συνθήκης (πειραµατική
οµάδα και οµάδα ελέγχου) και των επαναληπτικών µετρήσεων (Πίνακας 7).

Η κινητική ικανότητα µετρήθηκε µε επτά επιµέρους τεστ όπως φαίνεται
στον Πίνακα 7. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε γενικά στατιστικά
σηµαντική διαφορά υπέρ της πειραµατικής οµάδας η οποία εξηγείται από την
πειραµατική συνθήκη.
Η ισορροπία δείχνει την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και τον έλεγχο του
κέντρου βάρους. Η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης καλλιεργούνταν σχεδόν σε
όλα τα µαθήµατα του Ειδικού Προγράµµατος. Η ανάπτυξη λοιπόν της
ικανότητας της ισορροπίας εξηγείται κατά 21.08% από την πειραµατική
συνθήκη.
Στην ευκαµψία και στην ταχυτητα όπως αυτή µετρήθηκε µε την ταχύτητα
χεριού, υπάρχει στατιστικά σηµαντική βελτίωση η οποία εξηγείται κατά 23.8%
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και 28.5%, αντίστοιχα από την πειραµατική συνθήκη.
Αξιοσηµείωτη ήταν η αύξηση της µυϊκής αντοχής η οποία εξηγείται από την
πειραµατική συνθήκη σε ποσοστό 63.4%. Η αύξηση συνέβη και στην
πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου. Φαίνεται ότι και στο τµήµα
ελέγχου που έκανε Φυσική Αγωγή δύο φορές τη βδοµάδα υπήρχαν οι
προϋποθέσεις για την αύξηση της µυϊκής αντοχής, όπως αυτή µετρήθηκε µε
τις αναδιπλώσεις των 30". Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η αύξηση της
ικανότητας αντοχής που εξηγείται κατά 21% από το Ειδικό Πρόγραµµα. Το
ποσοστό αυτό µπορεί να εξηγηθεί µόνο από τη γνωστική προσέγγιση στο
θέµα, αφού το Ειδικό Πρόγραµµα δεν προέβλεπε ειδικές ασκήσεις για τη
βελτίωση της.
Η επίδραση του Ειδικού Προγράµµατος στη µυϊκή δύναµη και στην
ταχύτητα ήταν η µικρότερη από όλες τις µεταβλητές της κινητικής ικανότητας
µε ποσοστό που εξηγείται από την πειραµατική συνθήκη κατά 5.6% και 6.6%
αντίστοιχα. Το Ειδικό Πρόγραµµα δεν προέβλεπε ειδικές ασκήσεις για τη
βελτίωση των παραπάνω µεταβλητών και η βελτίωση τους οφείλεται στο
υπόλοιπο περιεχόµενο.
Σύγκριση της κιναισθητικής ικανότητας. Τα αποτελέσµατα, έδειξαν ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση (p<0.001) µεταξύ της
πειραµατικής συνθήκης (πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου) και των
επαναληπτικών µετρήσεων. Τα αποτελέσµατα αυτά εξηγούνται από την
αλληλεπίδραση της πειραµατικής συνθήκης και των επαναληπτικών
µετρήσεων κατά 15%, (n2=0.150. Πίνακας 8 & Σχήµα 5).

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της κιναισθητικής ικανότητας µετά την
εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος έδειξαν ότι η πειραµατική οµάδα
παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. Τα
αποτελέσµατα αυτά εξηγούνται κατά 15% από την πειραµατική συνθήκη.
Η κιναισθητική ικανότητα µετρήθηκε µε δύο επί µέρους τεστ όπως φαίνεται
στον Πίνακα 8. Ο παράγοντας οπτικοκινητική αντίληψη επηρεάσθηκε θετικά

13

από τις διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος ανάπτυξης της οπτικής
αντίληψης των παιδιών. Ο παράγοντας αιθουσιοκινητική αντίληψη
επηρεάστηκε από τις διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος όπου γινόταν
συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης της αίσθησης του χώρου, της κατεύθυνσης
µέσα στο χώρο και του αισθήµατος της ισορροπίας. Ο συνδυασµός όλων
αυτών επέφερε αυτό το θετικό αποτέλεσµα στην κιναισθητική ικανότητα.

Συζήτηση

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθεί αν η κινητική δηµιουργικότητα των
παιδιών µπορεί να ενεργοποιηθεί, να αναπτυχθεί και να εκφραστεί µέσα από
τις διαδικασίες ενός Ειδικού Προγράµµατος Φυσικής Αγωγής. Ως κινητική
δηµιουργικότητα ορίσθηκε η έκφραση του νέου και πρωτότυπου µε κίνηση ως
προς το ίδιο το παιδί. ∆ιάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν µε την κινητική
δηµιουργικότητα οι οποίοι προσπάθησαν να την ορίσουν και να βρουν
αξιόπιστους τρόπους µέτρησης της, Wyrick (1966), Beveridge (1973), O'Neil
(1981), Duricek & Duricekova (1986). Τη συσχέτισαν µε την ευφυία, Wyrick
(1966), την κινητική ικανότητα, Johnson (1978) την αυτοαντίληψη, Irvin
(1976). Τη συνέκριναν µε άλλες δηµιουργικές ικανότητες όπως π.χ. µε τη
λεκτική και αριθµητική δηµιουργικότητα, Wyrick (1966), Philipp (1967) και µε
την γενική δηµιουργικότητα, Margaret (1992). Από όσο είχαµε τη δυνατότητα
να διαπιστώσουµε καµιά µελέτη δεν προσπάθησε να δηµιουργήσει συνθήκες
ευνοϊκές για την ανάπτυξη και έκφρασή της. Το Ειδικό Πρόγραµµα
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες που ήταν αναγκαίες για την έκφραση
της κινητικής δηµιουργικότητας και τα αποτελέσµατα της έρευνας δικαίωσαν
τις αντίστοιχες υποθέσεις.
Το αποτέλεσµα της αύξησης της κινητικής δηµιουργικότητας εξηγείται κατά
79.2% από την πειραµατική συνθήκη. Το ποσοστό αυτό ειναι πολύ υψηλό και
αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος ήταν κατάλληλες για
την ανάπτυξη της κινητικής δηµιουργικότητας. Στα σχήµατα που απεικονίζουν
τη βελτίωση των επιµέρους παραγόντων της κινητικής δηµιουργικότητας είναι
προφανής η βελτίωση της πειραµατικής οµάδος έναντι της οµάδος ελέγχου.
Επιβεβαιώθηκε ότι η δηµιουργικότητα είναι σύµφυτη µε την ανθρώπινη φύση,
δεν είναι προνόµιο των λίγων και εκλεκτών, ούτε αποτελεί προνόµιο των
παιδιών µε υψηλή ευφυία, αλλά ενυπάρχει σε κάθε παιδί και µπορεί να
ενεργοποιηθεί και να εκφραστεί µε ειδικά προγράµµατα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης
ότι η επίδραση του Ειδικού Προγράµµατος είναι ιδιαίτερα ισχυρή και δε
φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη επίδραση ούτε να θεωρούνται προαπαιτούµενα
της κινητικής δηµιουργικότητας ούτε η αυτοαντίληψη, ούτε οι κοινωνικές
στάσεις, ούτε η κινητική ικανότητα και η κιναίσθηση. Αυτό επιβεβαιώνει τη
θεωρία ότι η δηµιουργικότητα είναι µία διαδικασία και όχι µία αµετάβλητη
οντότητα που για να εκφραστεί χρειάζεται την επίδραση πολλών παραγόντων
ταυτόχρονα και κανένας από µόνος του δεν είναι ικανός να την κινητοποιήσει,
(Lee et al. 1987, Weisberg 1993).
Το κλίµα ελευθερίας που καλλιεργήθηκε µε τις διαδικασίες του Ειδικού
Προγράµµατος και τη δηµιουργική µέθοδο διδασκαλίας, πιθανόν να επηρέασε
θετικά την κινητοποίηση έκφρασης των δηµιουργικών ικανοτήτων των
παιδιών γιατί θεωρείται βασική προϋπόθεση για να δηµιουργήσει κάποιος,
(Κάτσιου-Ζαφρανά 1982). Πιστεύεται, πως ένα παιδί για να εκφραστεί
κινητικά πρέπει να αισθανθεί αποδοχή και επικοινωνία µε τον εαυτό του και
στη συνέχεια αποδοχή και επικοινωνία από το περιβάλλον, (Rogers 1954,
Μαρµαρινός 1978). Η δοµή του Ειδικού Προγράµµατος παρείχε ευκαιρίες
ανάπτυξης της αυτοαποδοχής.
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Τα συνολικά αποτελέσµατα των µετρήσεων της αυτοαντίληψης µετά την
εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά µεταξύ της 1ης και της 2ης µέτρησης ανεξαρτήτως της
πειραµατικής συνθήκης. Η αυτοαντίληψη δηλαδή βελτιώθηκε και στην
πειραµατική οµάδα και στην οµάδα ελέγχου. Το γιατί η αυτοαντίληψη
βελτιώθηκε σηµαντικά και στο τµήµα ελέγχου αποτελεί ένα ερώτηµα για την
ερευνά µας. Ίσως στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής να παρέχονται ευκαιρίες
στους µαθητές για την βελτίωση της αυτοαντίληψης άσχετα αν ο διδάσκων
επιδιώκει συνειδητά τη βελτίωση της.
Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι: α) το Ειδικό Πρόγραµµα δεν επιδρά
στοχευµένα στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, β) η Φυσική Αγωγή πιθανόν
να επιδρά γενικά στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, γ) η αυτοαντίληψη
πιθανόν να έχει σχέση µόνο µε τον παράγοντα ωρίµανσης των παιδιών.
Οι κοινωνικές στάσεις έχουν ήδη αρχίσει να παγιώνονται στην ηλικία των 9
χρόνων. Όταν η κίνηση συνοδευόταν µε µουσική υπήρχε έντονη άρνηση για
συµµετοχή από τα αγόρια, τα οποία θεωρούν ότι δεν εκφράζονται µε κίνηση
και µουσική. Πίστευαν ότι αν εκφραστούν µε κίνηση θα τα κοροϊδέψουν και
όπως ήδη έχουµε αναφέρει ένας από τους πιο ανασταλτικούς παράγοντες
έκφρασης των δηµιουργικών ικανοτήτων είναι ο φόβος της αποδοκιµασίας
(Παρασκευόπουλος 1982). Ακόµα πιο έντονη ήταν η αντίδραση να
συνεργαστούν τα αγόρια µε τα κορίτσια ειδικά αν έπρεπε να πιαστούν χέριχέρι.
Τα αισθήµατα αποδοχής επικοινωνίας και συνεργασίας που υπήρχαν σε όλα
τα µαθήµατα πιθανόν να επηρέασαν τη θετική ανάπτυξη των κοινωνικών
στάσεων της πειραµατικής οµάδας.
Συνολικά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι:
α) Oι διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος καλλιεργούν στοχευµένα τις
κοινωνικές στάσεις των παιδιών, β) η βελτίωση των κοινωνικών στάσεων
πιθανόν να αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη για την έκφραση της κινητικής
δηµιουργικότητας των παιδιών γ) η θετική αλλαγή του παράγοντα κοινωνική
υπευθυνότητα φαίνεται να έχει σχέση µε την επαύξηση της κινητικής
δηµιουργικότητας.
Οι κινητικές ικανότητες των παιδιών, όπως ήταν αναµενόµενο,
αναπτύχθηκαν στατιστικά σηµαντικά και στην πειραµατική οµάδα και στην
οµάδα ελέγχου. Η µυϊκή δύναµη και η ταχύτητα παρουσίασαν την µικρότερη
αύξηση. Αντίθετα η µυϊκή αντοχή, όπως µετρήθηκε µε τις αναδιπλώσεις σε 30
sec είχε την µεγαλύτερη βελτίωση παρά το ότι το Ειδικό Πρόγραµµα δεν
περιείχε διαδικασίες που να δυναµώνουν τους κοιλιακούς µυς.
Η µυϊκή αντοχή αυξήθηκε σηµαντικά και στην οµάδα ελέγχου. Φαίνεται ότι
ένα πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, ακόµα και αν δεν καλλιεργεί στοχευµένα τη
µυϊκή αντοχή όπως αυτή εκφράζεται µε τις αναδιπλώσεις σε 30 sec, εν τούτοις
συµβάλλει στη βελτίωση της.
Εντύπωση µας προκάλεσε η αύξηση της ικανότητας αντοχής η οποία
µπορεί να εξηγηθεί όπως έχουµε αναφέρει µόνο από την γνωστική
προσέγγιση του θέµατος. Οι υπόλοιπες µεταβλητές, ισορροπία, ευλυγισία και
ταχύτητα χεριού βελτιώθηκαν περίπου το ίδιο.
Για την ανάπτυξη της κιναισθητικής ικανότητας είχαµε λάβει ιδιαίτερη
µέριµνα στο Ειδικό Πρόγραµµα διότι πιστεύαµε ότι θα συνεισέφερε στην
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, (Didriche 1990). Οι δύο παράγοντες που
µετρήθηκαν, η οπτικοκινητική και αιθουσιοκινητική αντίληψη αναπτύχθηκαν
γιατί µέσα από τις διαδικασίες του Ειδικού Προγράµµατος δίνονταν η
δυνατότητα για ανάπτυξη και βελτίωση της οπτικής αντίληψης, της αίσθησης
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του χώρου, της κατεύθυνσης και της ισορροπίας, πάντα σε συνδυασµό µε
κινητικές δραστηριότητες.
Από ενδελεχή ανάλυση (διαδροµών, ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης
και διαφοροποιητικής ισχύος) των δεδοµένων της παρούσας έρευνας
προέκυψε ότι: Το φύλο και η αλληλεπίδραση φύλο και οµάδας δεν
προέβλεψαν µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο τις αλλαγές στην κινητική
δηµιουργικότητα. Στο ίδιο αποτέλεσµα είχαν καταλήξει και άλλοι ερευνητές
που
ασχολήθηκαν
µε
την
αλληλεπίδραση
φύλου
και
κινητικής
δηµιουργικότητας (Bereridge 1973, Irvin 1976, Johnson 1978).
Η ανάπτυξη της κινητικής δηµιουργικότητας οφείλεται εξ ολοκλήρου στην
επίδραση του Ειδικού Προγράµµατος και όχι στις ενδιάµεσες παραµέτρους.
∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι η συµµετοχή στην πειραµατική οµάδα και η
παρακολούθηση του αντίστοιχου Ειδικού Προγράµµατος Φυσικής Αγωγής είναι
ιδιαίτερα ισχυρή, οπότε οι ενδιάµεσες παράµετροι ναι µεν επηρεάστηκαν
θετικά από το Ειδικό Πρόγραµµα όµως η επίδραση τους στην ανάπτυξη της
κινητικής δηµιουργικότητας θεωρείται αµελητέα. Ένα επιπλέον στοιχείο που
προέκυψε είναι αυτό της αλλαγής της παραµέτρου των κοινωνικών στάσεων
(κοινωνική υπευθυνότητα) που όπως φαίνεται έχει σχέση µε την επαύξηση
της κινητικής δηµιουργικότητας.
Τελειώνοντας εξάγεται ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει κάποιος ποιος
από τους τρεις τοµείς της προσωπικότητας του παιδιού (γνωστικός, ψυχικός,
σωµατικός) είναι και ο περισσότερο σηµαντικός στην έκφραση της
δηµιουργικότητας µε κίνηση. Μπορεί να υποστηριχθεί µε επιφύλαξη ότι
κάποιες πνευµατικές λειτουργίες είναι αυτές που πρέπει να ενεργοποιηθούν
αρχικά για να έρθει στην επιφάνεια το ενδιαφέρον του παιδιού για δηµιουργία.
Στη συνέχεια απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο σωµατικών ικανοτήτων και
κινητικής εµπειρίας για να µπορέσει το παιδί να εκφράσει αυτή την πνευµατική
του επιθυµία. Η περαιτέρω βελτίωση των σωµατικών ικανοτήτων καθίσταται
αναγκαία όσο προχωρούµε από την αρχική δηµιουργία σε περισσότερο
σταθερή εκτέλεση και αισθητική τελειότητα. Ψυχικές αρετές, όπως αυτές που
περικλείονται στις έννοιες της αυτοαντίληψης και των κοινωνικών στάσεων,
είναι αναγκαίες στα αρχικά στάδια για να αποκτήσει το παιδί εµπιστοσύνη στον
εαυτό του και για να ξεπεράσει επίσης προκαταλήψεις που καλλιεργεί το
κοινωνικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πιθανές αναστολές
στην έκφραση της κινητικής δηµιουργικότητας.
Επίλογος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, η οποία είχε στόχο να
διερευνηθεί αν η κινητική δηµιουργικότητα των παιδιών µπορεί να
κινητοποιηθεί, να αναπτυχθεί και να εκφραστεί µέσα από τις διαδικασίες ενός
Ειδικού Προγράµµατος Φυσικής Αγωγής δικαίωσαν τις προσδοκίες της.
Επιβεβαιώθηκε ότι η δηµιουργικότητα είναι σύµφυτη µε την ανθρώπινη
φύση, δεν είναι προνόµιο των λίγων και εκλεκτών, ούτε αποτελεί προνόµιο
των παιδιών µε υψηλή ευφυΐα, αλλά ενυπάρχει σε κάθε παιδί και µπορεί να
ενεργοποιηθεί, και να αναπτυχθεί, µέσα σε συγκεκριµένο κλίµα αποδοχής,
ελευθερίας και επικοινωνίας µε τα κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά
ερεθίσµατα.
Μελλοντική έρευνα θα απαντήσει µε περισσότερη ακρίβεια και στο
θεωρητικό ερώτηµα τι είναι κινητική δηµιουργικότητα αλλά και στο εµπειρικό
ερώτηµα που αφορά στον τρόπο ενεργοποίησης, ανάπτυξης και µέτρησης της.
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