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ζηόσοι-ππακηικέρ

Αληώλεο Κακπάο

ΤΔΦΑΑ-ΓΠΘ



Ο όξνο «θηλεηηθόο 
γξακκαηηζκόο» ζπλαληάηαη ζηηο 

ΗΠΑ ήδε από ηελ επνρή ηνπ 
κεζνπνιέκνπ, σζηόζν σο 

νινθιεξσκέλε ζεσξία 
εκθαλίδεηαη κόιηο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, ελώ ηα 
ηειεπηαία ρξόληα 

αληηκεησπίδεηαη από κηα 
ζεκαληηθή κεξίδα εξεπλεηώλ, 

σο κηα θαηλνηόκνο πξνζέγγηζε 
γηα ηελ πξνώζεζε ζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ απέλαληη ζηε 
ΦΓ θαη ηνλ πγηεηλό ηξόπν δσήο. 



Ψο θηλεηηθόο γξακκαηηζκόο (ΚΓ) νξίδεηαη ηο κίνηηπο, η αςηοπεποίθηζη, η 

κινηηική επιδεξιόηηηα, η θςζική καηάζηαζη, οι γνώζειρ θαη η ανάλητη ηηρ 

εςθύνηρ για δια βίος εμπλοκή ζε θςζική δπαζηηπιόηηηα. Πξόθεηηαη, 

νπζηαζηηθά, γηα κηα πνιπδηάζηαηε ζεσξία πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ ηζόξξνπε 

αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ ζε θηλεηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη γλσζηηθό επίπεδν, κε 

απώηεξν ζθνπό ηε ζπλεηδεηή πηνζέηεζε ελόο θηλεηηθά δξαζηήξηνπ ηξόπνπ δσήο. 



• Τν θηλεηηθά εγγξάκκαην άηνκν 
αληαπνθξίλεηαη κε επρέξεηα ζε 
κηα κεγάιε γθάκα θηλεηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ζεηηθή 
απηναληίιεςε θαη 
απηνεθηίκεζε θαη δηαθαηέρεηαη 
από πςειή εζσηεξηθή 
παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζε 
ΦΓ. Σπλεπώο, ν ΚΓ 
αληηπξνζσπεύεη κηα δπλακηθή 
θαηάζηαζε, πνπ 
επαλαπξνζδηνξίδεηαη, 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ 
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απόθηεζε 
δεμηνηήησλ κάζεζεο θαη 
επηθνηλσλίαο. Κεληξηθή ζέζε 
ζηνλ ΚΓ, θαηέρεη ε επίγλσζε 
ηεο αμίαο ηεο ΦΓ, σζηόζν, 
κεηαμύ ησλ ζηόρσλ ηνπ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
δηακόξθσζε ηεο αηνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο θαη 
επαηζζεζίαο απέλαληη ζηνπο 
άιινπο, αλαδεηθλύνληαο ηηο 
έλλνηεο ηνπ ζεβαζκνύ, ηεο 
εζηθήο, ηεο αιιεινβνήζεηαο 
θαη ζηήξημεο πνπ ν θαζέλαο 
ρξεηάδεηαη ζην δηαξθέο 
«ηαμίδη» απόθηεζεο θαη 
δηαηήξεζεο ηνπ ΚΓ.



Χπρνθηλεηηθή: Οξηνζέηεζε

• «Με ηε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηα 
παηδηά εθθξάδνπλ ηε δηάζεζή ηνπο 
γηα δσή.  Ταπηόρξνλα, όκσο, ε 
θίλεζε ζπκβάιιεη θαη ζηελ 
αλάπηπμή ηνπο. Έηζη ηα παηδηά 
καζαίλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο 
απνθηώληαο κ’ απηό ηνλ ηξόπν 
εκπεηξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη γηα 
ηνπο γύξσ ηνπο. 

• Σε θάζε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηα 
παηδηά ζπκκεηέρνπλ κε όιν ηνπο ην 
είλαη: ε αληίιεςε θαη ε εκπεηξία, ε 
ζθέςε, νη αηζζήζεηο θαη νη 
ελέξγεηέο ηνπο όια καδί κηα 
ελόηεηα.

• Απηό ην ζθεπηηθό απνηειεί ηε βάζε 
ηεο Χπρνθηλεηηθήο. 



Πεπιεσόμενα ηηρ Ψςσοκινηηικήρ

Εμπειπίερ με ηο ζώμα

Εμπειπίερ με ςλικά

Κοινυνικέρ εμπειπίερ



Εμπειπίερ με ηο ζώμα

• Η θίλεζε δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα 
αηζζαλζνύλ θαη λα βηώζνπλ ην ζώκα ηνπο. Έλαο από 
ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο ςπρνθηλεηηθήο 
είλαη ε θαηάθηεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζώκαηνο. 

• Η αληίιεςε ηνπ ζώκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθόλα πνπ 
έρνπκε θηηάμεη γηα ην ζώκα καο, δειαδή γηα ην 
κέγεζνο, ηα όξηα, ηηο επαηζζεζίεο ηνπ ζώκαηνο.  Τα 
παηδηά δηακνξθώλνπλ απηή ηελ εηθόλα γηα ην ζώκα 
ηνπο, θηηάρλνπλ ην ‘ζρήκα ηνπ ζώκαηνο’.



Εμπειπίερ με 
ςλικά

• Η εκπεηξίεο κε πιηθά πεξηιακβάλνπλ ηε 
γλσξηκία κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
ηδηαηηεξόηεηεο ησλ νξγάλσλ, ηνπο 
ηξόπνπο ρξήζεο ηνπο θαη ηε πξνζαξκνγή 
ηνπο ζηηο θηλήζεηο καο. 

• Σηελ Χπρνθηλεηηθή δε ρξεζηκνπνηνύληαη 
κόλν εμεηδηθεπκέλα όξγαλα, αιιά θαη ηα 
γλσζηά ζε όινπο παξαδνζηαθά όξγαλα 
ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο, όπσο ε δνθόο, 
πνπ ρξεζηκεύεη ζηα παηρλίδηα ηζνξξνπίαο. 
Έλαο πάγθνο κε κεξηθέο ηξνρνζαλίδεο 
κεηαηξέπεηαη ζε ιεσθνξείν, ζην νπνίν 
κπνξεί θαλείο λα θαζίζεη ή λα ζηαζεί 
όξζηνο – αλάινγα κε πσο εθηηκά ηηο 
δπλάκεηο ηνπ θαη ην αλ έρεη δηάζεζε λα 
πάξεη ην ξίζθν. 



• Η Χπρνθηλεηηθή είλαη θαηά θαλόλα νκαδηθή ππόζεζε. Έηζη νη 
δπλαηόηεηεο γηα θνηλσληθή κάζεζε είλαη πνιιέο: ε ζπλελλόεζε, ν 
ζεβαζκόο ζηελ άπνςε, ε αλαδήηεζε ιύζεσλ, είλαη κεξηθέο από ηηο 
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 
ζα θηλεζνύλ ηα παηδηά κέζα ζ’ έλα πεξηνξηζκέλν ρώξν απαηηεί θάπνηνπ 
είδνπο ζπλελλόεζε, έηζη ώζηε λα βξεζεί ε θαιύηεξε ιύζε. Σηελ 
ςπρνθηλεηηθή απηό ζπκβαίλεη ζπλήζσο ρσξίο ηδηαίηεξεο κεζνδεύζεηο.

• Οη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ δηακνξθώλνληαη από θνηλνύ. 
Σην παηρλίδη πηνζεηνύληαη δηάθνξνη ξόινη, πνπ 
αιιεινζπκπιεξώλνληαη. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαθηηόληαη κε 
έκκεζν ηξόπν εκπεηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο. 

• Αθόκε θαη ζην θπλεγεηό κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζε ηέηνην βαζκό νη 
θαλόλεο, ώζηε όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο: 
εδώ γηα παξάδεηγκα, ην θπλεγεηό γίλεηαη από θαζηζηή ζέζε θαη νη 
θπλεγνί είλαη πνιινί, έηζη ώζηε αθόκε θαη ηα πην αδύλακα παηδηά λα 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο.

Κοινυνικέρ εμπειπίερ



Μεθοδικέρ Απσέρ ηηρ 
Ψςσοκινηηικήρ 
Αγυγήρ-Παπέμβαζηρ

• Αλάπηπμε ηεο απηνδπλακίαο 
θαη ηεο απηνλνκίαο

• Γηαθνξνπνίεζε ησλ βαζκώλ 
δπζθνιίαο

• Βηώλνληαο ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα

• Τππηθέο δηαδηθαζίεο 
ραιάξσζεο



Αλάπηπμε ηεο 
απηνδπλακίαο θαη 
ηεο απηνλνκίαο

• Η απηνδπλακία θαη ε απηνλνκία 

θαηαθηηνύληαη ήδε κε ην ζηήζηκν ησλ 

νξγάλσλ.

• Σηε Χπρνθηλεηηθή πξνηηκώληαη 

όξγαλα θαη ζπλζήθεο θηλεηηθνύ 

παηρληδηνύ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

απηόλνκε δξάζε ησλ παηδηώλ. 

• Καηά θαλόλα, ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά είλαη 

μππόιπηα, εθηόο αλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθνί πξνζσπηθνί ιόγνη ή γηα 

παξάδεηγκα, αθαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία ρώξνπ. 



Αλάπηπμε ηεο 

απηνδπλακίαο 

θαη ηεο 

απηνλνκίαο

• Οη δνθνί ηζνξξνπίαο απαηηνύλ ζπλερώο 
αληηζηαζκηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο. Τα 
εξεζίζκαηα μεθηλνύλ από ηα πόδηα γηα λα 
πξνσζεζνύλ ζηα θαηάιιεια θέληξα ηνπ 
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Από ηελ αθή ζηελ 
αίζζεζε ηεο πίεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 
ηζνξξνπίαο, έλαο ζπλερήο αγώλαο 
δηόξζσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο 
ηνπ ζώκαηνο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο ηνπ 
ζώκαηνο.

• Γηα λα ‘ρηίζνπκε’ ηελ απηνδπλακία ησλ 
παηδηώλ πξέπεη επίζεο λα ηνπο παξέρνπκε ηε 
δπλαηόηεηα ζε θάζε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 
λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα 
βξίζθνπλ κόλα ηνπο ηξόπνπο επίιπζεο. 
Σηόρνο είλαη λα κάζνπλ λα εθηηκνύλ ζσζηά ηηο 
εθάζηνηε ζπλζήθεο: π.ρ. πνηνο ηξόπνο είλαη ν 
θαιύηεξνο γηα λα θαηαθέξσ ηελ άζθεζε θαη 
πώο κπνξώ λα βνεζήζσ απνηειεζκαηηθά ηνλ 
εαπηό κνπ;



Αλάπηπμε ηεο απηνδπλακίαο 
θαη ηεο απηνλνκίαο

• Η απηνλνκία ‘ρηίδεηαη’ κε ην λα δίλνπκε ζηα παηδηά ηε 
δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ζρέζεηο κεηαμύ θαηλνκέλσλ, 
λα αλαθαιύπηνπλ ηελ ηζρύ ησλ όπνησλ λόκσλ θαη λα 
θαηαιήγνπλ ζηε δηθή ηνπο ιύζε. Αθόκε θαη ηα ιάζε 
απνηεινύλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ην ζθνπό απηό: γηα 
παξάδεηγκα, ην παηδί αλαξσηηέηαη ‘πσο πξέπεη λα 
αζθαιίζσ απηό ην όξγαλν, ώζηε λα κε μαλαπέζεη;’

• Η παηδαγσγόο παξέρεη κόλν έκκεζε βνήζεηα θαη κάιηζηα 
κόλν ζηε πεξίπησζε πνπ ην παηδί δελ κπνξεί λα 
αληαπεμέιζεη κόλν ηνπ. Οπνηαδήπνηε βηαζηηθή παξέκβαζε 
ζα εκπόδηδε ηε δηακόξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο  ηνπ 
παηδηνύ.

• Η ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζην ρώξν θαη ε ζπκκεηνρή 
ζηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ ζηεζίκαηνο, πξνθαιεί ζηα παηδηά 
πεξεθάληα δηόηη θαηάθεξαλ θάηη κόλα ηνπο. 

• Η παξαθίλεζε πξνέξρνληαη ηόζν από ην ίδην ην παηρλίδη, 
όζν θαη από ηα ιόγηα ηεο παηδαγσγνύ. 

• Έηζη, αθππλίδεηαη ε ζέιεζε ηνπ παηδηνύ λα πεηύρεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζηόρν κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. 



Αλάπηπμε ηεο 
απηνδπλακίαο θαη 
ηεο απηνλνκίαο

• Τα παηδηά θαζνξίδνπλ κόλα ηνπο ην λόεκα 
ησλ πξάμεώλ ηνπο. Σ’ απηό, παίδεη 
θαζνξηζηηθό ξόιν ε θαληαζία ηνπο. Ο 
ρώξνο γίλεηαη ε κεγάιε ζάιαζζα, πνπ 
κπνξεί θαλείο λα δηαζρίζεη κόλν αλ 
ππάξρνπλ αξθεηά λεζηά θαη γέθπξεο. 
Έηζη, κε δνθνύο ηζνξξνπίαο, κε πήρεηο 
θαη θνύηζνπξα θαηαζθεπάδνληαη γέθπξεο 
θαη κνλνπάηηα. Υπάξρνπλ κάιηζηα θαη 
πινία πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ 
επηβάηεο.

• Έηζη ν ζηόρνο ‘ηζνξξνπία θαη ζπλαξκνγή’ 
επηηπγράλεηαη κέζα από έλα απόιπηα 
πξαγκαηηθό, γηα ηα παηδηά, ζθεληθό. Σ’ 
απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πςειέο 
απαηηήζεηο ζε θηλεηηθή εθηέιεζε αιιά θαη 
αξθεηόο ρώξνο γηα πξνζσπηθή έθθξαζε. 



Γηαθνξνπνίεζε ησλ 
βαζκώλ δπζθνιίαο

• Οη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη πάληα λα 
πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο, έηζη 
ώζηε λα δίλνπλ αλάινγα θίλεηξα ζε θάζε παηδί. 

• Τν παηρλίδη κε ηηο δηαδξνκέο κε ηα ραιάθηα δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Οη απνζηάζεηο 
κεηαμύ ηνπο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο, 
έηζη ώζηε θάζε παηδί λα επηιέμεη ην δηθό ηνπ επίπεδν 
δπζθνιίαο. 

• Τα παηάθηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα 
παηηλάδ, δίλνληαο έηζη επθαηξία γηα δεκηνπξγηθή 
έθθξαζε. 

• Η θαηαζθεπή ελόο κνλνπαηηνύ κε παηάθηα είλαη κηα ηδέα 
πνπ πεξηιακβάλεη ην ζθεπηηθό ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 
βαζκώλ δπζθνιίαο. Σπγθεθξηκέλα νη απνζηάζεηο από 
παηάθη ζε παηάθη είλαη αλάινγεο κε ηηο δπλαηόηεηεο θάζε 
παηδηνύ, έηζη ώζηε π.ρ. λα ππάξρνπλ κεγάια θαη κηθξά 
ραληάθηα. 



Γηαθνξνπνίεζε ησλ 
βαζκώλ δπζθνιίαο

• Η παηδαγσγόο ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα 
θάζε παηδηνύ λα πεηύρεη κόλν ηνπ έλα ζηόρν. 
Αληί γηα άκεζεο νδεγίεο, πξνηηκά έκκεζε 
βνήζεηα κε πξνθνξηθά ζρόιηα, ζπλνδεύεη ηελ 
εμάζθεζε ησλ παηδηώλ εθηειώληαο θαη ε ίδηα 
θαη αλαιακβάλεη κέξνο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο 
λα πεηύρνπλ ην ζηόρν ηνπο. Η ζρέζε ηεο 
παηδαγσγνύ κε ην παηδί παίδεη έρεη 
θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ επηηπρία ηεο 
ςπρνθηλεηηθήο παξέκβαζεο. 

• Η εκπηζηνζύλε ηνπ παηδηνύ ζην πεξηβάιινλ 
ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 
παηδηνύ, απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 



Βηώλνληαο ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα

• Μέζσ ηεο θηλεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο 
ηα παηδηά βηώλνπλ ην γεγνλόο όηη 
απνηεινύλ ηελ αηηία ζπγθεθξηκέλσλ 
απνηειεζκάησλ. Φξεζηκνπνηώληαο 
θάπνηα αληηθείκελα θαη ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηύρνπλ κε ηηο 
θηλήζεηο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, 
επσθεινύληαη από ηα απνηειέζκαηα 
ησλ ελεξγεηώλ ηνπο αθνύ πηζηώλνληαη 
ηελ επηηπρία πνπ ηε ζπλδένπλ κε ηελ 
πξνζπάζεηά θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, 
απνθηώληαο κ’ απηό ηνλ ηξόπν γλώζε 
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.

• Μαζαίλνπλ λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα 
δνθηκάδνπλ, δηαηππώλνληαο ηα πξώηα 
‘ην πέηπρα’, ‘κπνξώ’. Απηή αθξηβώο ε 
αίζζεζε είλαη πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα 
ηελ απηνγλσζία, όηαλ ην δεηνύκελν 
είλαη ε απόδνζε. 



Βηώλνληαο ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα

• Η Χπρνθηλεηηθή έγηλε γλσζηή ζηε Γεξκαλία 
από ηα εηδηθά πιηθά θαη όξγαλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε 
ησλ αληηιεπηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο, όπσο π.ρ. εδώ νη ηξνρνζαλίδεο. 
Τα όξγαλα απηά από ηε κία πιεπξά ηξαβνύλ 
ζα καγλήηεο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ,  
απαηηνύλ όκσο έλα αξθεηά πςειό επίπεδν 
ζπλαξκνγήο γηα λα δώζνπλ ηελ αλακελόκελε 
δηαζθέδαζε. Ψζηόζν, ππάξρνπλ πνιινί θαη 
δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα παίμεη θαλείο κε ηελ 
ηξνρνζαλίδα.

• Πξηλ απ’ όια όκσο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ν αζθαιήο 
ρεηξηζκόο ηνπ νξγάλνπ.  

• Τν θηλεηηθό παηρλίδη πξέπεη λα δίλεη ζην παηδί 
ηελ εκπεηξία ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 
πξνέξρεηαη από ηνλ εαπηό ηνπ, π.ρ. όηαλ έλα 
παηρλίδη πεηπραίλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ή ε 
επηηπρεκέλε εθηέιεζε κηαο άζθεζεο 
πηζηώλεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε πξνζπάζεηά 
ηνπ.



Τππηθέο δηαδηθαζίεο 

ραιάξσζεο

• Γηα πγηή αλάπηπμε ηα παηδηά ρξεηάδνληαη 

θίλεζε αιιά θαη εζπρία, εξεκία, 

ραιάξσζε. Τα ζηνηρεία απηά έρνπλ 

επίζεο κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

ςπρνθηλεηηθή παξέκβαζε. Μεηά από κηα 

θάζε έληνλεο θηλεηηθόηεηαο ή κεηά από 

κηα νιόθιεξε ώξα κε θίλεζε αθνινπζνύλ 

αζθήζεηο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο πνπ 

ραξίδνπλ ζηα παηδηά ηελ επράξηζηε 

εκπεηξία ηεο ραιάξσζεο. 



Τξεηο βαζηθέο αξρέο
Κλίμα παρακίνηζης 

με έμθαζη ζηη 
δοσλειά

• Δμαηνκίθεπζε ησλ ζηόρσλ

• Σπκκεηνρηθόηεηα

• Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη όρη 

ζηελ απόδνζε



Αο 

κεηαηξέςνπκε 

ηε ΦΑ από 

κάζεκα 

ζε 

δηαζθέδαζε 

θαη 

«θάξκαθν» 

πξόιεςεο


