
 

 

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Καϊόγλου Βασιλική,    
Βενετσάνου Φωτεινή, 

Κουτσούμπα Μαρία, 
Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος 

 

 

Η βιβλιογραφική αναφορά του άρθρου αυτού είναι: 

Καϊόγλου, Β., Βενετσάνου, Φ., Κουτσούμπα, Μ., & 

Καρτερολιώτης, Κ. (2020). Κινητικός γραμματισμός, δια βίου 

άσκηση και ολιστική ανάπτυξη: θεωρία, πράξη και αξιολόγηση. 

Κινησιολογία: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση, 7(1), 2-17 

 
 

ανθρωπιστική κατεύθυνση 



2 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση ΤΟΜΟΣ 7 Τεύχος 1

 2 

 

 

 

 
 

Kaioglou Vasiliki1, Venetsanou Fotini1, Koutsouba Maria1,  

Karteroliotis Konstantinos1 

1. School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens 

 
 
 

Abstract 

Over the past years, physical literacy (PL) has been projected as an innovative approach for physical activity 

(PA) enhancement and the adoption of lifelong participation in PA. However, concurrently, it has sparked 

debate, different interpretations and misunderstandings about its accurate content. On that basis, the purpose 

of the present study is to provide a thorough literature review about PL. For this reason, five electronic data 

bases were searched for relevant studies, using the term “physical literacy” as identifier and 269 sources 

were rendered. Among these, 95 studies satisfied the inclusion criteria and have been included in the review. 

After the detailed analysis of the studies, it was found out that the concept of PL is determined on the basis 

of three axes, which are: the theoretical foundation, the practical implementation and the assessment of PL. 

In reference to the first, PL is defined by a range of psychological, physical and cognitive elements, whose 

simultaneous enhancement results in the development of PL, a fact that constitutes its innovation. As far as 

its practical implementation is concerned, PL starts in childhood, however, it is relevant to all stages of hu-

man’s life and is achieved by programs that focus on a variety of activities, student-centered methods, per-

sonalized teaching and are administered by teachers/coaches that appreciate the values of PL. Finally, PL 

assessment is at an initial level and available research data is limited. By this review it is inferred that PL is a 

promising approach, since it puts emphasis on altering people’s attitudes towards PA and its application re-

lates to multiple benefits on a personal and societal level. Consequently, its utilization by sectors within edu-

cation, sport and recreation could be a sustainable solution for the adoption of lifelong participation in PA. 

Nevertheless, to reach reliable conclusions about PL’s assessment and programs, additional research is re-

quired. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η θεωρία του κινητικού γραμματισμού (ΚΓ) προβάλλεται ως μια καινοτόμος προσέγ-

γιση για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) και την υιοθέτηση της δια βίου άσκησης. Ωστόσο, 

συγχρόνως, έχει γίνει πεδίο αντιπαραθέσεων, διαφορετικών ερμηνειών και παρανοήσεων σχετικά με το α-

κριβές περιεχόμενο του όρου. Στη βάση αυτή, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξοδική ανασκόπη-

ση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τον ΚΓ. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μελετών 

σε πέντε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας ως λέξη-κλειδί τον όρο «physical literacy», η 

οποία απέδωσε 269 πηγές. Μεταξύ αυτών, 95 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν κατά την αναζή-

τηση και συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση. Από την ενδελεχή ανάλυση των μελετών αυτών, 

διαπιστώθηκε πως η υπάρχουσα βιβλιογραφία προσδιορίζει την έννοια του ΚΓ στη βάση τριών αξόνων και 

συγκεκριμένα, στο θεωρητικό του πλαίσιο, την πρακτική του εφαρμογή και την αξιολόγησή του. Όσον αφο-

ρά στο θεωρητικό του πλαίσιο, ο ΚΓ ορίζεται ως ένα σύνολο ψυχικών, κινητικών και γνωστικών χαρακτη-

ριστικών, ενώ η ανάπτυξή του βασίζεται στην ταυτόχρονη καλλιέργεια αυτών των χαρακτηριστικών, στοι-

χείο που συνιστά την καινοτομία του.  Σχετικά με την εφαρμογή του ΚΓ στην πράξη, η καλλιέργειά του ξε-

κινά στην παιδική ηλικία, ωστόσο αφορά όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου και επιτυγχάνεται μέσα από 

προγράμματα που χαρακτηρίζονται από ποικιλία δραστηριοτήτων, μαθητοκεντρικές μεθόδους και εξατομι-

κευμένη διδασκαλία και εφαρμόζονται από ευαισθητοποιημένους, απέναντι στον ΚΓ, εκπαιδευτι-

κούς/προπονητές. Τέλος, η αξιολόγησή του βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδο-

μένα είναι περιορισμένα. Από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, συμπεραίνεται ότι ο ΚΓ αποτελεί 

μια ελπιδοφόρα προσέγγιση, καθώς εστιάζει στην αλλαγή κουλτούρας απέναντι στη ΦΔ και η εφαρμογή του 

υπόσχεται πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Συνεπώς, η αξιοποίησή του από τους φορείς 

της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της αναψυχής μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για την υιοθέ-

τηση της δια βίου άσκησης. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών συ-

μπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγησή του και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που αφορούν 

την ενίσχυσή του. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κινητικός γραμματισμός, φυσική δραστηριότητα, δια βίου άσκηση, ολιστική ανάπτυ-

ξη, υγεία, ποιότητα ζωής
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Εισαγωγή 

ις τελευταίες δεκαετίες, το φαινόμενο της παχυσαρκίας αγγίζει ανησυχητικά επίπεδα τόσο διεθνώς 

(World Health Organization-WHO, 2017) όσο και στην Ελλάδα (Afthentopoulou, Kaioglou, & 

Venetsanou, 2017; Lappa, Kallianioti, Giotis, & Kyriazis, 2018), αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγ-

γειακών και μεταβολικών νοσημάτων (Krekoukia et al., 2007; Murphy et al., 2006; WHO, 2017). 

Παράλληλα, οι καθιστικές συμπεριφορές και τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) που χαρακτη-

ρίζουν ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού (Hallal et al., 2012) συνιστούν ένα εξίσου σημαντικό 

πρόβλημα για την υγεία (Knight, 2012; WHO, 2018), με τη χώρα μας να μη μένει ανεπηρέαστη από αυτή την 

κατάσταση (Kambas et al., 2015; WHO, 2014). Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συμβολή της ΦΔ στην αντιμε-

τώπιση των παραπάνω προβλημάτων (Metcalf, Voss, Hosking, Jeffery, & Wilkin, 2008; Vale et al., 2010), 

κρίνεται αναγκαία η ανάληψη δράσεων για την προώθηση ενός κινητικά δραστήριου τρόπου ζωής ως μέσου 

θωράκισης της δημόσιας υγείας (WHO, 2018). Για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση, θα πρέπει να αναζητηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις ενίσχυσης της συμμετοχής σε ΦΔ, καθώς, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, οι πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα δεν 

έχουν αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Η πολυδιάστατη θεωρία του κινητικού γραμματισμού (ΚΓ), αντιπροσωπεύοντας τη δυνατότητα του ατόμου 

για δια βίου άσκηση και ολιστική ανάπτυξη, προβάλλεται ως μια καινοτόμος προσέγγιση ενίσχυσης της ΦΔ 

(International Physical Literacy Association-IPLA, 2017) και τα τελευταία χρόνια, γνωρίζει μεγάλη απήχηση 

στους χώρους της φυσικής αγωγής (ΦΑ), του αθλητισμού και της αναψυχής. Εκπαιδευτικοί φορείς διαφόρων 

χωρών (Physical & Health Education Canada-PHE Canada, 2014b; Society of Health and Physical Educators-

SHAPE America, 2014) εφαρμόζουν προγράμματα προώθησής του (Spengler, 2015), ενώ ανάλογες δράσεις 

έχουν αναπτύξει διάφοροι αθλητικοί οργανισμοί (Canadian Sport for Life-CS4L, 2012; Sport Northern Ireland, 

2009; Sport Wales, 2010), αναγνωρίζοντας την αξία του ΚΓ για τη διάδοση της κουλτούρας της ΦΔ και του 

αθλητισμού. Μάλιστα, η συνάφεια της θεωρίας του ΚΓ με τη διευρυμένη έννοια του γραμματισμού (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO, 2004) έχει πρόσφατα οδηγήσει την 

UNESCO (2015) να προτείνει την ενσωμάτωσή του στις καλές πρακτικές της ΦΑ. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερθέντα, ο ΚΓ παρουσιάζει μια έντονη δυναμική τα τελευταία 

χρόνια. Ωστόσο, λόγω της πολυδιάστατης φύσης του, έχει γίνει πεδίο αντιπαραθέσεων και διαφορετικών ερ-

μηνειών (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan, & Jones, 2017b), με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρανοήσεις σχε-

τικά με το ακριβές περιεχόμενο του όρου (Almond, 2014). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει 

μια κατατοπιστική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τον ΚΓ, ώστε να αναλυθεί το θεωρητικό 

του πλαίσιο και να εξεταστούν τα θέματα που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή και αξιολόγησή του. 

Μέθοδος & αποτελέσματα 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών μελετών σε 

πέντε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Eric, Google scholar, PubMed, ScienceDirect, Scopus) με την εισα-

γωγή του όρου «physical literacy», για τον οποίο τέθηκε ως προϋπόθεση να εμφανίζεται στον τίτλο της με-

λέτης. Η συμπερίληψη των μελετών στην ανασκόπηση έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: (α) να είναι 

δημοσιευμένες (σε πλήρη μορφή ή σε περίληψη) σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με επι-

στημονική επιτροπή, (β) να είναι στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, (γ) να αναλύουν τον ΚΓ στο σύνολό 

του ή να εστιάζουν σε κάποια πτυχή του, (ε) να έχουν δημοσιευθεί έως την 30η Μαΐου 2018. 

Από το σύνολο των 269 πηγών που ανακτήθηκαν, 95 μελέτες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια συ-

μπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία, με 77 από αυτές να έχουν δημοσιευθεί την τελευταία πενταετία. Στο 

Τ 
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σύνολό τους, οι παραπάνω μελέτες εμφανίστηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια που καλύπτουν 

μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η ΦΔ, η υγεία και η φιλοσοφία. Ύστερα από 

ενδελεχή ανάλυση των μελετών, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω αρθρογραφία περιστρέφεται γύρω από τις 

εξής βασικές θεματικές ενότητες: (α) θεωρητικό πλαίσιο, (β) πρακτική εφαρμογή, (γ) αξιολόγηση του ΚΓ. 

Για τον λόγο αυτό, η παρούσα ανασκόπηση δομείται με βάση τους παραπάνω άξονες. Επίσης, όπου κρίθηκε 

σκόπιμο, χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από έγγραφα εκπαιδευτικών και αθλητικών οργανισμών διαφό-

ρων χωρών, ώστε να είναι πιο πλήρης η εικόνα του ΚΓ που θα παρουσιαστεί μέσα από αυτή τη μελέτη. 

Το θεωρητικό πλαίσιο του Κινητικού Γραμματισμού 

Η Διεθνής Ένωση Κινητικού Γραμματισμού (IPLA, 2017) ορίζει τον ΚΓ ως το κίνητρο, την αυτοπεποίθηση, 

την κινητική επιδεξιότητα, τη φυσική κατάσταση, τη γνώση και κατανόηση της αξίας, καθώς και την ανάληψη 

της ευθύνης για δια βίου άσκηση. Ο ΚΓ αφορά ανθρώπους κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από γενετικά, κοινωνικά 

και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αποτελώντας μια δυναμική κατάσταση που μεταβάλλεται και επαναπροσδιο-

ρίζεται δια βίου, ένα προσωπικό ταξίδι ζωής (Taplin, 2013; Whitehead, 2013c). Για να κατανοηθεί πληρέστερα 

το περιεχόμενό του, τα προαναφερθέντα δομικά στοιχεία του ΚΓ μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις δια-

κριτούς αλλά αλληλένδετους τομείς. Αυτοί είναι: (α) ο ψυχικός (κίνητρο και αυτοπεποίθηση για συμμετοχή 

στη ΦΔ), (β) ο κινητικός (κινητική επιδεξιότητα και φυσική κατάσταση), (γ) ο γνωστικός (γνώση και κατανό-

ηση της αξίας της ΦΔ) και (δ) ο τομέας συμπεριφοράς (εμπλοκή σε δια βίου άσκηση), με τη σχετική βαρύτητα 

των τομέων αυτών να είναι διαφορετική σε κάθε στάδιο της ζωής του ατόμου (Canadian Physical Literacy 

Consensus statement, 2015).  

Οι τομείς του ΚΓ έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται θετικά με τη ΦΔ. Συγκεκριμένα, η ΦΔ αναφέρεται ότι συν-

δέεται με τη φυσική κατάσταση (ενδ. Eberline, Judge, Walsh, & Hensley, 2018; Hands, Larkin, Parker, 

Straker, & Perry, 2009), την κινητική επιδεξιότητα (ενδ. Robinson et al., 2015; Venetsanou, & Kambas, 2017), 

την αυτοπεποίθηση/αυτοαντίληψη (ενδ. Babic et al., 2014; Barnett, Morgan, van Beurden, & Beard, 2008), το 

κίνητρο (ενδ. Cardinal, Yan, & Cardinal, 2013) και τη γνώση για θέματα που αφορούν τη ΦΔ (ενδ. Thompson, 

& Hannon, 2012). Βάσει του θεωρητικού πλαισίου του ΚΓ, η καλλιέργεια κάθε ενός από τους τομείς του, εν-

δέχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση κάποιου ή κάποιων άλλων τομέων, για αυτό και προτείνεται η ταυτόχρο-

νη καλλιέργεια όλων, σε μια διαδικασία που μπορεί να παρομοιαστεί με κύκλο (Almond, 2013b; Taplin, 

2013). Κύρια επιδίωξη του ΚΓ αποτελεί η ανάληψη της ευθύνης για δια βίου άσκηση, η οποία θα προκύψει 

από την ανάπτυξη όχι μόνο φυσικών/κινητικών αλλά και ψυχικών και γνωστικών χαρακτηριστικών και δεξιο-

τήτων (Whitehead, 2010). Αυτή η έμφαση στη συνολική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών 

και των δεξιοτήτων που εμπεριέχονται στους τέσσερις τομείς του ΚΓ, και όχι στην αποσπασματική ενίσχυσή 

τους, συνιστά την καινοτομία της νέας αυτής προσέγγισης. 

Επομένως, στον ΚΓ, η θετική στάση απέναντι στην άσκηση ερμηνεύεται ως ο συνδυασμός της βίωσης θε-

τικών εμπειριών, της ανάπτυξης ποικίλων κινητικών και ψυχικών δεξιοτήτων, της απόκτησης γνώσεων για τις 

αρχές και τους κανόνες που διέπουν την άσκηση, καθώς και της συνειδητοποίησης των οφελών που αυτή πα-

ρέχει (Almond, 2013b). Γίνεται σαφές ότι η διαδικασία κατάκτησης του ΚΓ προϋποθέτει την ενθάρρυνση κι-

νητικά επιδέξιων, ψυχικά ώριμων, εύστροφων και αυτόνομων ατόμων, τα οποία αξιοποιούν τη δεξαμενή των 

δεξιοτήτων και των γνώσεών τους για να διατηρούν αμείωτο το κίνητρο και τη δέσμευσή τους για ΦΔ. Το κι-

νητικά εγγράμματο άτομο έχει πλήρη συναίσθηση των σωματικών του δυνατοτήτων, μπορεί να συμμετέχει και 

να εκτελεί με αυτοπεποίθηση και επιδεξιότητα μεγάλη γκάμα κινητικών δραστηριοτήτων (Whitehead, 2013b), 

αξιοποιεί πρότερες κινητικές εμπειρίες με ευελιξία, επινοητικότητα και δημιουργικότητα (Maude, 2013b) και 

διακατέχεται από εσωτερική παρακίνηση, υψηλή αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση (Chen, 2015; Quested, 

Duda, & Balaguer, 2013). Τέλος, η υιοθέτηση της δια βίου άσκησης σχετίζεται με την αυτονομία που επιδει-

κνύει το άτομο στη διαχείριση της συμμετοχής του στη ΦΔ, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές, όχι πάντα ευ-

νοϊκές, συνθήκες που επικρατούν σε κάθε φάση της ζωής του (SHAPE America, 2014). Επιπλέον, το κινητικά 



6 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση ΤΟΜΟΣ 7 Τεύχος 1 
 

 

 

εγγράμματο είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να ελέγχει τις συνήθειες που δεν προάγουν την υγιεινή του δια-

βίωση και μπορεί να παίρνει καίριες αποφάσεις που αφορούν την ποιότητα της ζωής του εν γένει (Almond, 

2013c).   

Εκτός των παραπάνω, και καθώς ο γραμματισμός αποτελεί μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης του ατόμου έως 

την πλήρη ενσωμάτωσή του στην κοινωνία (UNESCO, 2004), ο ΚΓ συνδέεται με την απόκτηση μιας σειράς 

κοινωνικών δεξιοτήτων που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία του ατόμου με τους άλλους 

(Ennis, 2015), καθώς και κάποιων ικανοτήτων, όπως κριτική ικανότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 

κ.ά. (Mandigo, Francis, Lodewyk, & Lopez, 2009; Mateus, Gomes, Leite, Santos, & Vaz, 2015). Η ανάλυση, 

εφαρμογή και μεταφορά γνώσης σε διαφορετικές συνθήκες, περιβάλλοντα ή τομείς δραστηριοποίησης αποτε-

λούν επιπρόσθετες ικανότητες που αναπτύσσει το κινητικά εγγράμματο άτομο, οι οποίες εξυπηρετούν την επί-

τευξη των στόχων του και την επιτυχή ένταξή του στην κοινωνία προς όφελος του ίδιου αλλά και του συνόλου 

(Mandigo et al., 2009). Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το κινη-

τικά εγγράμματο άτομο επιδεικνύει ευαισθησία και παρέχει βοήθεια προς τους συνανθρώπους του, καθώς όλοι 

χρειάζονται σεβασμό και στήριξη στη διαρκή προσπάθεια διατήρησης του ΚΓ τους (Dudley, 2015; Mandigo, 

Francis, Lodewyk, & Lopez, 2012; SHAPE America, 2014). 

Το θεωρητικό πλαίσιο του ΚΓ αναπτύχθηκε από την Καθηγήτρια Margaret Whitehead, η οποία βασίστηκε 

στις αναζητήσεις τριών φιλοσοφικών σχολών του περασμένου αιώνα και, συγκεκριμένα, του Μονισμού, της 

Φαινομενολογίας και του Υπαρξισμού (Whitehead, 2001, 2005). Αντλώντας στοιχεία από τις παραπάνω σχο-

λές, η Whitehead διατύπωσε το θεωρητικό πλαίσιο του ΚΓ βασιζόμενη στην ολιστική φύση του ανθρώπου 

(Μονισμός), στη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τον κόσμο που το περιβάλλει (Υπαρξι-

σμός) και στη δυνατότητά του να αντιληφθεί τον κόσμο γύρω του βάσει των εμπειριών που έχει βιώσει (Φαι-

νομενολογία) (Whitehead, 2013d). Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αντίληψη του δυϊσμού, η οποία παρατηρείται 

κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης και δίνει προβάδισμα στην καλλιέργεια του πνεύματος έναντι των δυνατο-

τήτων του σώματος (Κουτσούμπα, 2014, 2016; Fountzoulas, Koutsouba, & Nikolaki, 2018), σύμφωνα με το 

πλαίσιο του ΚΓ, μόνο μέσα από την αρμονική ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων του, το άτομο μπορεί να οδη-

γηθεί στην ολοκλήρωση της ύπαρξής του (Whitehead, 1990). Έτσι, το σώμα δεν εκλαμβάνεται ως κάτι κατώ-

τερο ή αποκομμένο από τις άλλες εκφάνσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά μπορεί να αποτελέσει το 

άρμα για τη βίωση ολιστικών εμπειριών, τις οποίες θα αξιοποιήσει το άτομο για την οικοδόμηση της αίσθησης 

του εαυτού του και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του (Whitehead, 2001, 2005, 2007).  

Ο ΚΓ παρουσιάστηκε με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο στις αρχές της χιλιετίας (Whitehead, 2001), ω-

στόσο ο όρος συναντάται και παλαιότερα, εκφράζοντας, κυρίως, φυσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες 

(Canadian Association for Health, PE, and Recreation, 1958; Pennsylvania Department of Public Instruction, 

Pennsylvania Department of Common Schools & Pennsylvania State Education Association, 1930). Ως πρό-

δρομος της σύγχρονης θεωρίας του ΚΓ μπορεί να θεωρηθεί  η τοποθέτηση της Morrison (1969), σύμφωνα με 

την οποία, το σώμα είναι μέσο έκφρασης ιδεών και επίτευξης στόχων, ενώ τα κινητικά εγγράμματα άτομα χα-

ρακτηρίζονται από ικανότητα, εκφραστικότητα και δημιουργικότητα στην κίνηση. 

Ο Κινητικός Γραμματισμός στην πράξη 

Ο ΚΓ αφορά το σύνολο των ανθρώπων, ωστόσο η πλειοψηφία των συγγραφέων υπογραμμίζει τη σημαντικό-

τητα της παιδικής ηλικίας για την καλλιέργειά του (ενδ. Maude, 2013a; Newport, 2013), καθώς είναι γνωστό 

ότι σε αυτό το στάδιο της ζωής διαμορφώνονται υγιεινές συμπεριφορές (Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler, & 

Dowda, 2004). Για την ανάπτυξη του ΚΓ στις μικρές ηλικίες, σημαντικός είναι ο ρόλος του ευρύτερου περι-

βάλλοντος του παιδιού, ωστόσο, η μεγαλύτερη ευθύνη αναλογεί στην εκπαίδευση (ιδιαιτέρως στο μάθημα της 

ΦΑ) και στους φορείς του αθλητισμού και της αναψυχής (Corbin, 2016; Johnson, McKenna, & Lévesque, 

2016). 
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Όσο αφορά το μάθημα της ΦΑ, παρόλο που απώτερος σκοπός του είναι η εμπλοκή των μαθητών στη δια 

βίου άσκηση, η αποτελεσματικότητά του να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί (Green, 

2014). Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την υιοθέτηση του ΚΓ στο πλαίσιο της ΦΑ, ώστε να εμπλουτιστεί το 

περιεχόμενο του μαθήματος, να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι του  (Corlett, & Mandigo, 2013, Daggett, 

2010) και να αναβαθμιστεί η ακαδημαϊκή του βαρύτητα (Sprake, & Walker, 2013, 2015).Υποστηρίζεται, επί-

σης, πως η εκπαιδευτική αξία του ΚΓ συνδέεται και με τη συνολική ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών (Leidl, 

2016), καθώς και με την προετοιμασία τους για τη ζωή εκτός σχολείου (Temertzoglou, 2010), ενώ η καλλιέρ-

γειά του αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό εγχείρημα που πρέπει να αφορά την ευρύτερη σχολική κοινότητα 

(Borduas et al., 2017; Castelli, Centeio, Beighle, Carson, & Nicksic, 2014; Castelli, Barcelona, & Bryant, 

2015).  

Αναφορικά με τον αθλητισμό, ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού, η καλλιέργεια του ΚΓ εντάσσεται στα 

πρώτα στάδια του αθλητικού σχεδιασμού, με στόχο την προετοιμασία αθλητών υψηλού επιπέδου που θα έχουν 

τις εμπειρίες, τις ικανότητες και τις γνώσεις, ώστε να επωφεληθούν σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους (Balyi, & 

Way, 2005).  Άμεσες επιδιώξεις από την υιοθέτηση του ΚΓ αποτελούν η μαζική συμμετοχή των παιδιών και 

των νέων στα διάφορα αθλήματα, η αποφυγή της πρόωρης διακοπής της αθλητικής δράσης (Dudley, Cairney, 

Wainwright, Kriellaars, & Mitchell, 2017; Pot, & van Hilvoorde, 2013) και η αναγνώριση των ταλαντούχων 

παιδιών και η ενθάρρυνσή τους να ασχοληθούν με τον υψηλό αθλητισμό ως ένδειξη αυτοέκφρασης και μέσο 

αυτοπραγμάτωσης (Whitehead, 2004). Για την επίτευξη των παραπάνω, οι προπονητές στοχεύουν πρωτίστως 

στην ανάπτυξη κινητικά εγγράμματων αθλητών και, ως εκ τούτου, δεν δίνουν έμφαση στη στείρα εκμάθηση 

δεξιοτήτων και στο «κυνήγι» διακρίσεων (Duffy, & Lara-Bercial, 2013), αλλά φροντίζουν να παρέχονται ευ-

καιρίες σε όλους τους αθλητές τους ώστε αυτοί να αισθάνονται ισάξια μέλη του συνόλου και να ενθαρρύνεται 

η αυτοεκτίμησή τους (Leidl, & Lewis, 2015). Επίσης, αποφεύγεται η πρόωρη εξειδίκευση των αθλητών σε 

συγκεκριμένο άθλημα, καθώς έχει βρεθεί ότι συνδέεται με μεγαλύτερες πιθανότητες εγκατάλειψης του αθλή-

ματος (Enoksen, 2011), υψηλούς δείκτες τραυματισμών (Kaleth, & Mikesky 2010), περιορισμένη γκάμα κινη-

τικών δεξιοτήτων (Branta, 2010) και μειωμένη συμμετοχή σε ΦΔ κατά την ενήλικη ζωή (Russell, & Limle, 

2013). Για αυτό τον λόγο, οι μικροί σε ηλικία αθλητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ευρεία γκάμα αθλη-

μάτων ή να πειραματίζονται με διαφορετικού τύπου δραστηριότητες στο πλαίσιο του αθλήματος που επέλεξαν 

(Allan, Turnnidge, & Côté, 2017).  

Ανεξάρτητα από τον χώρο εφαρμογής τους, τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προ-

ώθηση του ΚΓ έχουν ως κοινό παρονομαστή την εμπλοκή των παιδιών σε μεγάλο εύρος κινητικών δραστηριο-

τήτων, οι οποίες προσαρμόζονται στις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Whitehead, & Almond, 

2014). Τα προγράμματα που συνάδουν με τη φιλοσοφία του ΚΓ χρησιμοποιούν παιδοκεντρικές μεθόδους, θέ-

τουν εξατομικευμένους στόχους για κάθε συμμετέχοντα, παρέχουν κλίμα υποστήριξης, επιβράβευσης και θε-

τικής ανατροφοδότησης, δεν αφήνουν χώρο για συγκρίσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των συμμετεχόντων 

(Chepko, & Robert, 2015; Whitehead, & Almond, 2013) και απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών, ανεξάρ-

τητα από μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς που ενδέχεται να παρουσιάζουν (Amber, 2013; 

Coates, 2011). Όλο αυτό το πλαίσιο δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώνουν αισθήματα ικανοποίησης, επάρ-

κειας, δημιουργικότητας και αυτονομίας (Ennis, 2015; Roetert, & MacDonald, 2015). 

Καθώς η αποδοτικότερη καλλιέργεια του ΚΓ συνδέεται τόσο με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέ-

ματα σχετικά με τον ΚΓ (Sum, Wallhand, Ha, & Sit, 2018b) όσο και με τις αυτοαντιλήψεις τους για την ικανό-

τητα αποτελεσματικής εφαρμογής σχετικών  προγραμμάτων (Tristani, & Fraser-Thomas, 2017), η συνεχής 

επιμόρφωση όλων όσων εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ΚΓ κρίνεται απαραί-

τητη. Παράλληλα με την κατοχή γνώσεων, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και προπονητές πρέπει να είναι δια-

τεθειμένοι να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία με ενθουσιασμό και ενσυναίσθηση, ενθαρρύνοντας 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τα παιδιά και προκαλώντας τα να γίνουν συνδιαμορφωτές της δικής τους 

μάθησης (Almond, 2013b). Επιπλέον, χρειάζεται να επιδεικνύουν φαντασία και δημιουργικότητα, καθώς η 

οικοδόμηση ενός ενδιαφέροντος και ελκυστικού περιβάλλοντος, το οποίο προκαλεί τις δυνατότητες των παι-

διών (Almond, 2013b; Sheehan, & Katz, 2011), αναπτύσσει τις φυσικές τους ικανότητες και τις κινητικές τους 

δεξιότητες (Whitehead, 2013a,) και ικανοποιεί την περιέργεια για εξερεύνηση και την ανάγκη τους για αλλη-

λεπίδραση με τον κόσμο που τα περιβάλλει (Lloyd, 2016), αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη 
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του ΚΓ. Όπως εξηγεί η Whitehead (2007), οι παραπάνω συνθήκες μπορούν να επιτευχθούν είτε σε ΦΔ που 

πραγματοποιούνται σε διαφορετικού τύπου φυσικό περιβάλλον (π.χ. βουνό, θάλασσα κ.ά.), με τα παιδιά να 

καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα και συνθήκες, όπως η βαρύτητα, η κλίση και η ανωμαλία του εδά-

φους, το νερό, ο αέρας κ.ά., είτε σε χώρους, τεχνητά διαμορφωμένους, που έχουν στόχο να εμπλέξουν τα παι-

διά στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στο παιχνίδι, 

καθώς σε πολύ μικρές ηλικίες, το ελεύθερο ή ημι-οργανωμένο παιχνίδι σε ανοιχτό χώρο έχει αποδειχθεί ότι 

μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη του ΚΓ (De Rossi, Matthews, Maclean, & Smith, 2012; Maude, 

2009; Wainwright, 2013).  

Εκτός από τα παιδιά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας μπορούν να ε-

πωφεληθούν από την ανάπτυξη ή διατήρηση του ΚΓ τους (Taplin, 2013; Whitehead, 2013c). Στρέφοντας το 

ενδιαφέρον τους σε άτομα άνω των 65 χρόνων, οι Jones και συνεργάτες (2018) ανέπτυξαν ένα οικολογικό μο-

ντέλο, με βάση το οποίο η βαρύτητα κάποιων παραγόντων στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συνιστωσών του 

ΚΓ διαφοροποιείται μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Έτσι, για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, η βελτίωση της 

υγείας και η διατήρηση της αυτονομίας αποτελούν μεγαλύτερο κίνητρο από ότι για ένα παιδί ή έναν ενήλικα, 

ενώ ο φόβος για πιθανή πτώση κατά τη διάρκεια της ΦΔ σχετίζεται αρνητικά με την ανάπτυξη του κινήτρου 

για συμμετοχή. Σύμφωνα με τους Jones et al. (2018), καθώς τα εμπόδια για συμμετοχή των υπερηλίκων στη 

ΦΔ είναι πολλαπλά (π.χ. μειωμένες φυσικές ικανότητες, έλλειψη κινήτρου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη 

χώρων/ευκαιριών για ΦΔ, κοινωνική απομόνωση, ελλιπής στήριξη από τον κοινωνικό περίγυρο), η καλλιέρ-

γεια του ΚΓ πρέπει να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, με τη συμβολή φορέων και 

οργανισμών από διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής να κρίνεται απαραίτητη. 

Είναι γεγονός ότι η προώθηση του ΚΓ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο δε συνιστά μια απλή διαδικασία, 

αφού ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια εδραίωσης μιας νοοτροπίας. Πέρα από τις μεμονωμένες προ-

σπάθειες στο πλαίσιο του σχολείου, του αθλητισμού ή της αναψυχής, η συνεργασία όλων των φορέων από 

τους παραπάνω χώρους αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για την αποτελεσματικότερη καλλιέργειά του ΚΓ 

(Dudley et al., 2017). 

Η αξιολόγηση του Κινητικού Γραμματισμού 

Επειδή ο ΚΓ αποτελεί μια σχετικά νέα θεωρία, η έρευνα σε θέματα που τον αφορούν βρίσκεται στα πρώτα 

στάδια, με τις ερευνητικές προσπάθειες να επικεντρώνονται κυρίως στην αξιολόγησή του, καθώς αποτελεί 

ένα σημαντικό βήμα για την προώθησή του (Barnett et al., 2018; Longmuir, 2013; Tremblay, & Llyod, 

2010). Είναι γεγονός ότι, λόγω της πολυπλοκότητάς του, η αξιολόγηση του ΚΓ προσεγγίζεται διαφορετικά 

από τους ερευνητές, με πολλούς από αυτούς να υιοθετούν έναν αποσπασματικό τρόπο, εστιάζοντας στη μέ-

τρηση μόνο των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων (Laggao, Bebeley, & Tucker, 2017), τακτική όμως που 

στερείται εγκυρότητας, καθώς αποκλείει βασικούς τομείς του ΚΓ και δεν επιτυγχάνει την ολιστική αξιολό-

γησή του (Edwards et al., 2018a). Με στόχο την ολιστική αξιολόγηση του ΚΓ, τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει προσπάθειες να κατασκευαστούν εργαλεία που να καλύπτουν τη μεγάλη γκάμα των δεξιοτήτων, ικανο-

τήτων, χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που περιγράφονται στον ΚΓ. Τα περισσότερα από αυτά δη-

μιουργήθηκαν από ερευνητικές ομάδες προερχόμενες από τον Καναδά, με σκοπό να αξιοποιηθούν στην εκ-

παίδευση και την έρευνα, τόσο για ατομική αξιολόγηση όσο και για αξιολόγηση προγραμμάτων καλλιέρ-

γειας ΚΓ.  

Ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία, το Preschool Physical Literacy Assessment Tool (Pre-PLAY) 

(Cairney et al., 2018a) κατασκευάστηκε πρόσφατα και αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο κα-

ταγράφονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις κινητικές δεξιότητες, το κίνητρο και το αίσθημα δια-

σκέδασης που βιώνουν οι μαθητές τους, συμμετέχοντας σε κινητικές δραστηριότητες. Το Physical Literacy 

Assessment For Youth (PLAY) (Cairney et al., 2018b; CS4L, 2013) δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει 

την αξιολόγηση μιας ευρύτερης ηλικιακής ομάδας (επτά ετών και άνω) και περιλαμβάνει έξι επιμέρους ερ-
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γαλεία (PLAY tools), τα οποία  μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα. Το κυ-

ρίως εργαλείο αυτής της σειράς, το PLAYfun, προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτικούς ΦΑ, προπονητές 

κ.ά. και βασίζεται στην αξιολόγηση 18 κινητικών δραστηριοτήτων, όπου βαθμολογείται η ποιότητα εκτέλε-

σης και η επίδειξη αυτοπεποίθησης και κατανόησης κατά την πραγματοποίησή τους. Εναλλακτικά, η αξιο-

λόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του PLAYbasic (απλοποιημένης μορφής του PLAYfun) ή των 

PLAYparent, PLAYcoach και PLAYself, τα οποία είναι ερωτηματολόγια που ανιχνεύουν τις αντιλήψεις 

γονέων, προπονητών καθώς και των ίδιων των παιδιών για τον ΚΓ τους. Τέλος, συμπληρωματικά με τα πα-

ραπάνω εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PLAYinventory το οποίο αποτελεί μια λίστα καταγραφής 

των ΦΔ που συμμετέχουν τα παιδιά σε ετήσια βάση. 

Άλλο ένα εργαλείο που κατασκευάστηκε με στόχο να συμβάλλει στην αξιολόγηση του σύνθετου οικοδο-

μήματος του ΚΓ, σε παιδιά 8-12 ετών, είναι το Canadian Assessment of Physical Literacy (CAPL) (Francis 

et al., 2016; Longmuir et al., 2015a; Longmuir, et al., 2015b). Στο CAPL, επιχειρείται η αξιολόγηση των 

τεσσάρων τομέων του ΚΓ, μέσα από μια ποικιλία μετρήσεων, όπως δοκιμασιών φυσικής κατάστασης και 

κινητικής επιδεξιότητας, ερωτηματολογίων γνώσεων, αυτοπεποίθησης, κινήτρων, συμπεριφοράς και κατα-

γραφής ΦΔ μέσω βηματομέτρων. Τέλος, το  Passport for Life (PFL) (Lodewyk, & Mandigo, 2017; PHE 

Canada, 2014a) εμπεριέχει δοκιμασίες φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και ερωτημα-

τολόγια καταγραφής ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και συμμετοχής σε ΦΔ. Πρόκειται για ένα αμιγώς εκπαι-

δευτικό εργαλείο που χορηγείται, με τις απαραίτητες προσαρμογές για κάθε ηλικιακή ομάδα, για την αξιο-

λόγηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Καναδά. 

Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο Perceived Physical Literacy Instrument 

(PPLI) το οποίο δημιουργήθηκε, αρχικά, για την αυτοαξιολόγηση του ΚΓ εκπαιδευτικών (Sum et al., 2016), 

πρόσφατα, όμως, χορηγήθηκε και σε εφήβους (Sum et al., 2018a). Το PPLI προσφέρει τη δυνατότητα εκτί-

μησης του ΚΓ μέσα από ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις οι οποίες είναι ταξινομημένες σε τρεις 

θεματικές κατηγορίες (γνώση και κατανόηση, αυτό-έκφραση και επικοινωνία με τους άλλους, αίσθηση του 

εαυτού και αυτοπεποίθηση).  

Παρόλο που τα περισσότερα από τα παραπάνω εργαλεία έχουν δεχτεί κριτική για κάποια μειονεκτήματά 

τους, π.χ. είναι χρονοβόρα, απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση, δεν υποστηρίζεται επαρκώς η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία τους, κ.ά. (Robinson, & Randall, 2016), αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 

αξιολόγησης του ΚΓ. Όσο αφορά τα κριτήρια επιλογής ανάμεσά τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιε-

χόμενό τους (καθώς καθένα δίνει έμφαση στην αξιολόγηση διαφορετικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστι-

κών), το πλαίσιο της αξιολόγησης (π.χ. εκπαίδευση, δομές αναψυχής κ.ά.), τη μέθοδο που χρησιμοποιούν 

για την αξιολόγηση των συνιστωσών του ΚΓ (π.χ. αντικειμενικοί τρόποι αξιολόγησης και/ή ερωτηματολό-

για), την ηλικία των αξιολογούμενων, τη διαθεσιμότητα σε αξιολογητές και χώρο, τον αριθμό των παιδιών 

που μπορούν να αξιολογηθούν κάθε φορά, καθώς και τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ολο-

κλήρωση των διαδικασιών (Barnett et al., 2018).   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των εργαλείων αξιολόγησης ΚΓ έχει καταστήσει δυνατή τη συσσώρευ-

ση δεδομένων για επιμέρους θέματα που αφορούν τον ΚΓ, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την ανά-

πτυξή του. Έτσι, οι MacDonald, Kays και Saunders (2016), χρησιμοποιώντας το CΑPL, βρήκαν θετική σχέ-

ση μεταξύ ορισμένων τομέων του ΚΓ, όπως οι κινητικές δεξιότητες, παράμετροι φυσικής κατάστασης, η 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα και η προδιάθεση για ΦΔ. Επίσης, οι Lizotte και συνεργάτες (2017) επιχείρη-

σαν, επιστρατεύοντας το ίδιο εργαλείο, να ανιχνεύσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

του ΚΓ στα παιδιά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος ελευθέρου παιχνιδιού σε εξωτερικό χώρο 

τα σαββατοκύριακα και ο ενεργητικός τρόπος μετακίνησης στο σχολείο, συνεισφέρουν σε υψηλότερα επί-

πεδα ΚΓ.   

Όσο αφορά την αξιολόγηση του ΚΓ στις πληθυσμιακές ομάδες που αφορούν τα εργαλεία αυτά, είναι γε-

γονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα για τον σχηματισμό μιας ικανοποιη-

τικής εικόνας για το επίπεδο του ΚΓ παιδιών και νέων σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, κάποια στοιχεία που 

προέρχονται από τον Καναδά καταγράφουν χαμηλά επίπεδα ΚΓ για τα παιδιά  8-12 ετών (McCallum, & 

Sheehan, 2015). Όσο αφορά τη χώρα μας, πρόσφατα ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την αξιολό-
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γηση το ΚΓ των παιδιών 8-12 ετών και τα πρώτα του αποτελέσματα αναμένονται τον Οκτώβριο του 2019 

(Βενετσάνου, Δανιά, & Καϊόγλου, 2018).  

Τέλος, μέχρι σήμερα λίγες είναι οι δημοσιευμένες έρευνες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με την αξιολό-

γηση προγραμμάτων που είχαν ως στόχο την καλλιέργεια του ΚΓ (George, Rohr, & Byrne, 2016; Mateus et 

al., 2015; O’ Brien, Belton, & Issartel, 2015; Ragoonaden, Cherkowski, & Berg, 2012; Wainwright, 

Goodway, Whitehead, Williams, & Kirk, 2016). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι τα δεδομένα αυ-

τά έχουν προκύψει από προγράμματα τα οποία έδωσαν έμφαση στην καλλιέργεια και αξιολόγηση κάποιων 

από τους τομείς του  του ΚΓ, όπως οι κινητικές δεξιότητες, το κίνητρο και η αυτοαντίληψη, και όχι σε όλο 

το εύρος του. Η ετερογένεια των υπαρχόντων προγραμμάτων και η αποσπασματική προσέγγισή τους στον 

ΚΓ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πολυπλοκότητα του ΚΓ και στις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν 

διαμορφωθεί για το ακριβές περιεχόμενό του. Συνεπώς, για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά 

με τη δυνατότητα ανάπτυξης του ΚΓ, θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα τα οποία θα επιδιώκουν τη 

συνολική καλλιέργεια του ΚΓ σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του (IPLA, 2017). 

Μελλοντικές κατευθύνσεις για έρευνα 

Είναι γεγονός ότι η έρευνα γύρω από τον ΚΓ βρίσκεται σε εξέλιξη και, ως εκ τούτου, υπάρχουν πεδία ανοι-

χτά προς διερεύνηση. Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση του ΚΓ αποτελεί ένα καίριο βήμα για την προώ-

θησή του, συνεπώς η έρευνα θα πρέπει να στραφεί πρωταρχικά στην κατασκευή έγκυρων, αξιόπιστων και 

εύχρηστων εργαλείων αξιολόγησης που θα δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ο ΚΓ σε διάφορες ηλικια-

κές ομάδες και πολιτισμικά πλαίσια. Επίσης, ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο αποτελεί η εξέταση πιθανών 

σχέσεων μεταξύ του ΚΓ και μιας σειράς ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλι-

κία, η εκπαίδευση, οι προσωπικές πεποιθήσεις, οι προηγούμενες εμπειρίες, η κοινωνικο-οικονομική κατά-

σταση, οι υποστηρικτικές δομές, οι κοινωνικές προσδοκίες κ.ά. Τα ευρήματα ανάλογων ερευνών θα συμ-

βάλλουν σημαντικά στον αρτιότερο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων καλλιέργειας ΚΓ. Τέλος, 

και καθώς ο ΚΓ αφορά το σύνολο της ζωής του ατόμου, είναι φανερό ότι θα πρέπει να διεξαχθούν έρευνες 

με διαχρονικό χαρακτήρα, μέσα από τις οποίες θα τεκμηριωθεί επιστημονικά η σύνδεση του ΚΓ με τη δια 

βίου άσκηση. 

Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια, ο ΚΓ προβάλλεται ως μια καινοτόμος προσέγγιση για την ενίσχυση της ΦΔ και την υιοθέ-

τηση της δια βίου άσκησης, με τις συμπεριφορές αυτές να προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συνολικής καλλιέρ-

γειας και αλληλεπίδρασης ψυχολογικών, κινητικών και γνωστικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων. Ο ΚΓ α-

φορά το σύνολο των ανθρώπων και συνιστά μια δυναμική κατάσταση που μεταβάλλεται και επαναπροσδιορίζε-

ται δια βίου, με την καλλιέργειά του να ξεκινά στην παιδική ηλικία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, του αθλητι-

σμού και της αναψυχής. Παρόλο που η έρευνα που τον αφορά βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και τα ερευ-

νητικά δεδομένα που έχουν προκύψει είναι περιορισμένα, ο ΚΓ αποτελεί μια ελπιδοφόρα προσέγγιση, καθώς η 

εφαρμογή του υπόσχεται πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ενίσχυση της ψυχικής και σω-

ματικής υγείας (Almond, 2013a; Roetert, Ellenbecker, & Kriellaars, 2018; Whitehead, 2013e), η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής (Jurbala, 2015), η κοινωνική ενσωμάτωση (Roetert, & Jefferies, 2014), η ολιστική μάθηση και 

ανάπτυξη (Lundval, 2015) αποτελούν τα αξιοσημείωτα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει το άτομο από την 

καλλιέργεια του ΚΓ του. Σε κοινωνικό επίπεδο, η δημιουργία μιας κινητικά εγγράμματης κοινωνίας σχετίζεται 

με εξίσου σημαντικά οφέλη, όπως η αλλαγή κουλτούρας απέναντι στη ΦΔ και η μαζική συμμετοχή σε αυτή, η 
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καταπολέμηση των φαινομένων της παχυσαρκίας και της υποκινητικότητας (Higgs, 2010), η ενίσχυση της κοι-

νωνικής δικαιοσύνης, ως αποτέλεσμα της εξάλειψης των προκαταλήψεων έναντι των λιγότερων «ικανών» και 

«προνομιούχων» πληθυσμιακών ομάδων (Dudley et al., 2017; Ladda, 2014), η εξοικονόμηση οικονομικών πό-

ρων από την αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία (Giblin, Collins, & Button, 2014) και η μείωση των 

δαπανών για την υγεία (Moreno, 2013).  

Καθώς ο ΚΓ εστιάζει ουσιαστικά στην αλλαγή κουλτούρας απέναντι στη ΦΔ και η καλλιέργειά του δε συν-

δέεται με δαπανηρές λύσεις, η υιοθέτησή του μπορεί να έχει μεγάλη πρακτική αξία για κάθε κοινωνία, πόσο 

μάλλον για την ελληνική που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Συμβάλλοντας στην υγεία και στην α-

γωγή των ατόμων με ουσιαστικό τρόπο, η αξιοποίησή του από τους φορείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού 

και της αναψυχής της χώρας μας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση που να ανταποκρίνεται στις παρούσες 

οικονομικές συνθήκες και στις επιταγές και τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 
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