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ΥΡΗΗ ΡΟΜΠΟΣ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ: ΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΣΗ 

ΟΦΔΛΗ ΣΗΝ Α’ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Οη καζεηέο ηεο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ, εξρφκελνη απφ ην λεπηαγσγείν, έρνπλ 

αλαπηχμεη θάπνηεο ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Δίλαη ηθαλνί, έηζη, λα 

ζπλεξγάδνληαη  θαη λα αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο βηψκαηνο. εκαληηθφ ξφιν, σζηφζν, γηα ηελ ζηάζε ηνπο πξνο ην ζρνιείν 

επξχηεξα δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Μέζσ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπλεξγαηηθά, ελεξγεηηθά, ππεχζπλα, αιιά θαη λα έρνπλ κία ηζνξξνπεκέλε θαη 

πγηή αλάπηπμε ηφζν ζε ζσκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ. ηελ Α‟ 

ηάμε Γεκνηηθνχ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δίλεηαη έκθαζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο παηγληψδνπο κνξθήο, ρσξίο, φκσο, λα ιείπνπλ θαλφλεο θαη 

ζηξαηεγηθή. Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ιίγσλ, 

σζηφζν, έγθεηηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

φζνλ αθνξά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. πλάκα, ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

ζηάζεο απηήο δηαδξακαηίδεη θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθά ελεξγψλ πξνηχπσλ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δεκηνπξγία ελζαξξπληηθνχ θιίκαηνο θαη ν 

ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ζεηηθή ζηάζε απηψλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ ρξήζε ξνκπφη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, σζηφζν, ρσξίδνληαη ζε απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηα 

εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζε απηνχο πνπ ηε ζεσξνχλ σο κφδα, πνπ ζα 

πεξάζεη. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 100 καζεηέο Α‟ 

ηάμεο δεκνηηθνχ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε θαη ζε ρσξηά ηεο Κνδάλεο, νη 

νπνίνη κεηά απφ σξηαία δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 

απάληεζαλ ζε 21 εξσηήζεηο κέζα απφ εξσηεκαηνιφγην, ηνπ νπνίνπ ηα 

δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM 

SPSS v21.  Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ ζεηηθνί πξνο ηε ρξήζε ξνκπφη 

γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη κάιηζηα σο απνθιεηζηηθφ δάζθαιφ 

ηνπο, αιιά φρη ζε κφληκε βάζε. Αθφκε, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δήισζαλ 

μεθάζαξα φηη ην ξνκπφη κπνξεί λα επεμεγήζεη ζσζηά έλλνηεο ζην κάζεκα 

απηφ, θάηη, ην νπνίν εθηηκνχλ φηη κπνξεί λα γίλεη ην ίδην θαιά θη απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ, νπφηε ε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε αζθήζεηο πνπ αδπλαηεί λα δείμεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: «Α‟ Γεκνηηθνχ», «Φπζηθή Αγσγή», «ζηάζε», «ξνκπφη» 
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USE OF ROBOT IN PHYSICAL EDUCATION: ITS 

TEACHING BENEFITS IN 1
ST

 GRADE OF PRIMARY 

SCHOOL 

 

ABSTRACT 
 

The pupils of the 1st grade of Primary School, coming from the kindergarten, 

have developed some important skills and abilities. They are thus able to 

cooperate and understand things through their personal experience. An 

important role, however, for their attitude towards school more widely plays the 

family and school environment. Through the Physical Education course, 

students learn to work cooperatively, actively, responsibly, but also to have a 

balanced and healthy development both in physical and emotional terms. In the 

First Grade of the Primary School in Physical Education, emphasis is placed on 

playful forms of play, without, however, missing rules and strategy. Students in 

the majority have a positive attitude towards the Physical Education course. 

The negative attitude of the few, however, lies in their personality and lack of 

self-confidence in their self-efficacy. At the same time, a significant role of this 

attitude is also played by the lack of physically active standards in the family 

environment. Creating an encouraging climate and designing activities on the 

basis of their preferences are factors that can enhance the positive attitude of 

these students. Using robots in the learning process offers many benefits. 

Teachers, however, are divided into those who try to integrate them into their 

teaching and those who consider it a fashion that will pass. 

In the present study, the sample used was 100 elementary school students 

living in the city and villages of Kozani who, after an hour of teaching in the 

Physical Education course, answered 21 questions through a questionnaire 

whose data were coded and were registered in the IBM SPSS v21 statistical 

package. Students as a whole were positive about the use of robots for Physical 

Education lessons, and indeed as their exclusive teacher but not on a permanent 

basis. Also, through their answers, they have clearly stated that the robot can 

correctly explain the concepts in this lesson, something that can be done 

equally well by an instructor, so its use may be complementary to the 

educational process in exercises the teacher is unable to show. 

 

 

Keywords: "First Primary", "Physical Education", "Attitude", "Robot" 
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A. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ Φπζηθή Αγσγή ζπκβάιιεη δπλακηθά ζην λα δεκηνπξγεζνχλ απξηαλνί 

δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, νη νπνίνη ζα αγαπήζνπλ ηελ άζθεζε θαη ζα ηελ θάλνπλ 

θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπο. Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ, λα βειηηψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλάκα 

λα δηακνξθψζνπλ κία νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, φπνπ ζα αλαπηπρζεί ε 

ζπιινγηθφηεηα, ε αιιειεγγχε, ε επγελήο άκηιια θαη ν ζεβαζκφο ζε 

ζπλαζιεηέο θαη θαλφλεο. 

Οη Σ.Π.Δ. απνηεινχλ ζεκαληηθφ καζεζηαθφ εξγαιείν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη 

αχμεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ησλ καζεηψλ. Ζ ρξήζε ξνκπφη ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ζηε Φπζηθή Αγσγή θαζηζηά ηελ κάζεζε ηδηαίηεξε θαη πξνσζεί λέεο 

κνξθέο κάζεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ λέεο ζπλζήθεο θαη ε 

νπνία παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. 

Έηζη, ε ρξήζε ξνκπφη θαηά ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ Φπζηθή Αγσγή 

απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν, θαζψο πεξηέρεη ηελ πξσηνηππία, ηελ θαηλνηνκία, ην 

αηζζεηηθφ θίλεηξν. Δπηπξφζζεηα, πξνάγεη ηελ νκαδηθφηεηα θαη αλαπηχζζεη 

πνιχηηκεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο. Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη δηαδεδνκέλε 

κε απνηέιεζκα λα κελ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο ηα ζεηηθά γηα απηνχο 

απνηειέζκαηα. Μέζσ ησλ δηεξεπλήζεσλ, φκσο, κπνξεί λα γίλεη δηάδνζε ησλ 

νθειψλ θαη ελ ζπλερεία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα γίλεηαη ρξήζε ηνπο ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα (πνζνηηθή έξεπλα), ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία δξάζε – παξέκβαζε ζε ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ελ ζπλερεία ζα απαληεζνχλ 

απφ ηνπο καζεηέο εξσηήζεηο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ κε 21 εξσηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε δξάζε ζα δηαδξακαηηζηεί ζε δεκνηηθά ζρνιεία ζε πεξηνρέο 

ηεο Κνδάλεο (εληφο θαη εθηφο πφιεο). Δθεί, ζα πξαγκαηνπνηεζεί σξηαία 

δηδαζθαιία καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο πάλσ ζε έλα δηδαθηηθφ ζέκα βάζεη 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ζα είλαη καζεηέο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζπλνιηθά ζα αλέξρεηαη ζηνπο 100 καζεηέο. Ζ σξηαία 

δηδαζθαιία ζα αθνξά ηελ εθκάζεζε  ησλ ελλνηψλ «αξγά» θαη «γξήγνξα», 

φπνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ξνκπφη πξφθεηηαη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο 

δχν απηέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη νη ίδηνη κε ην 

ζψκα ηνπο. 

ε επφκελν βήκα ζα κνηξαζηεί εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο απηνχο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζα απιά δνκεκέλν κε θαηαλνεηέο εξσηήζεηο βαζηζκέλεο ζην 

καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν. Οη εξσηήζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζα είλαη 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιίκαθεο απιήο επηινγήο θαη γξαθηθέο θιίκαθεο, 

ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ απεπζχλεηαη. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ζε ηί βαζκφ κπνξεί έλα 

ξνκπφη λα δηδάμεη έλλνηεο θαη ηερληθέο ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο ζην κάζεκα 
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ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ πξαγκάησλ νδεγεί ζε κία 

θνηλσλία, φπνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη άλζξσπνη απφ κεραλέο. Μπνξεί, 

ινηπφλ, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ξνκπφη; Θα 

επέιζνπλ αληίζηνηρα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ή ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δε 

δέρεηαη θακία αληηθαηάζηαζε ηζάμηά ηνπ; 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ζα δηεξεπλεζεί πφζν 

εχθνια νη καζεηέο Α‟ δεκνηηθνχ κπνξνχλ λα δερζνχλ έλα κνληέιν ηέηνηνπ 

είδνπο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπο θαη θαηά πφζν ηνπο επεξεάδεη 

(αξλεηηθά ή ζεηηθά). Αθφκε, ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζνπλ θαη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξφθεηηαη λα επέιζνπλ. Δίλαη δεθηηθνί νη 

καζεηέο ζε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ δηαδηθαζία κάζεζήο ηνπο 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; Γείρλνπλ ελζνπζηαζκφ γηα θαζεηί 

πξσηφηππν θαη κε ηεηξηκκέλν; Δλ ηέιεη θαηαθηνχλ ηελ γλψζε; Αλ λαη, ζε ηη 

βαζκφ γίλεηαη απηφ;  

πλνςίδνληαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη νη εμήο: 

 Δίλαη δεθηηθνί νη καζεηέο σο πξνο ην λα έρνπλ σο δάζθαιν έλα 

ξνκπφη παξά ηελ θπζηθή παξνπζία ελφο δαζθάινπ; 

 Δπεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ε ρξήζε ξνκπφη γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζε 

καζεηέο Α‟ δεκνηηθνχ; 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα νδεγεί ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, παξ‟ φιν πνπ ην 

δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, ηα ζπκπεξάζκαηα δε κπνξνχλ λα είλαη 

γεληθεχζηκα, θαζψο θξφληκν ζα ήηαλ λα ζπγθξηζνχλ κε παξφκνηεο έξεπλεο, 

ψζηε λα παξαηεξεζεί εάλ ππάξρεη ζπκθσλία. Όκσο, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα 

δψζνπλ κία εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ρξήζε ξνκπφη 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

ρεηηθά κε ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ ηεο θνκκάηη, 

ζε πξψην ζηάδην ζα αλαιπζεί ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ. 

Απηνί, πεξηιεπηηθά, είλαη ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε κία νκάδα αλακέλνληαο 

ηελ ζεηξά ηνπο θαη δξψληαο δεκηνπξγηθά, απηνεμππεξεηνχληαη, είλαη ηθαλνί λα 

αλαγλσξίδνπλ γξάκκαηα θαη λα αληηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα θαληάδνληαη αληηθείκελα, φηαλ αθνχλ ηελ νλνκαζία ηνπο θαη λα 

θάλνπλ ινγηθνχο ζπλεηξκνχο. Σν λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο ηνπο σζεί ζην λα 

αγαπνχλ ηελ κάζεζε κε παηγληψδε κνξθή, θαζψο ην παηρλίδη εμαζθαιίδεη ηε 

ρξήζε φισλ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο. Δπηζπκνχλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα κε ηελ 

ζπλεξγαζία, θπξίσο, κε ζπκκαζεηέο ίδηνπ θχινπ. 

Δλ ζπλερεία, ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ην 

νπνίν έρεη πιεζψξα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ απφθηεζε, ηε δηαρείξηζε αιιά θαη ηελ εθαξκνγή 

γλψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο, ζηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζήο ηνπο θαη αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη καζεηέο κέζσ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο καζαίλνπλ λα ληψζνπλ ζσκαηηθά, 
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ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πγηείο, λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

νξζά ζε κία νκάδα, λα απνιακβάλνπλ, λα δηαζθεδάδνπλ, λα επηηπγράλνπλ 

αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχο ζηφρνπο ηνπο. 

Μεηέπεηηα, ζα γίλεη ζχλδεζε ησλ καζεηψλ Α‟ Γεκνηηθνχ κε ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

θαλεξψλεηαη ε αγάπε ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο κέζσ ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηέρεη παηρλίδηα, 

ληψζνπλ αηζζήκαηα ραξάο, επθνξίαο θαη δηαζθέδαζεο. Σα αηζζήκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο πνπ βηψλνπλ νη ίδηνη, ηελ 

πξφθιεζε, ηνλ ελζνπζηαζκφ, αιιά θαη ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ζπκκαζεηέο 

– θίινπο. Σα ζπγθεθξηκέλα αηζζήκαηα απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο ζεηηθήο 

ζηάζεο ηνπο απέλαληί ηνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην κάζεκα λα 

βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ. 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζα πξνζηεζεί θαη ε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο κε ηελ ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ξνκπφη. 

Ωζηφζν, ε ρξήζε απηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δελ είλαη ζπρλφ 

θαηλφκελν. Αλακθίβνια, φκσο, θάζε ηί λέν, θαηλνηφκν θαη δηαθνξεηηθφ 

ζπλαξπάδεη ηνπο καζεηέο θαη νμχλεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη καζεηέο απνιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ξνκπφη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ ην 

ξνκπφη σο ζπκπαίθηε θαη σο εθπαηδεπηή. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε 

ρξήζε - βνήζεηα ξνκπφη γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ζ εκθάληζή ηνπ είλαη αζπλήζηζηε, θαζψο δε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο αξσγφο γηα ηελ θαηαλφεζε ή ηελ επίδεημε κία ηερληθήο ζηελ 

Φπζηθή Αγσγή. Ωο θχξηνο ιφγνο αλαγλσξίδεηαη ε έιιεηςε γλψζεσλ απφ ηελ 

κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, αθνχ, 

πξσηίζησο, έρεη επζχλε, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

ζπζθεπήο. 

Όκσο, ε ρξήζε ξνκπφη ηφζν ζηα άιια καζήκαηα φζν θαη ζηε Φπζηθή 

Αγσγή ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ ελεξγνί εξεπλεηέο, θαζψο 

παξαηεξνχλ θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ απφ κφλνη ηνπο 

απηφ, ην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη κπξνζηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη νη ίδηνη 

απηφλνκα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνβνχλ ζε αληίζηνηρεο κε ην 

ξνκπφη ελέξγεηεο, πξάγκα πνπ απαηηεί ιεηηνπξγία φισλ ησλ αηζζήζεσλ ησλ 

καζεηψλ. 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζα αθνινπζήζνπλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Δθεί ζα 

δηαηππσζνχλ απηά, ηα νπνία επξφθεηην λα δηεξεπλεζνχλ, θαζψο, επίζεο, θαη ε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξαθνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ δξάζε θαη κεηέπεηηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα, θαζψο επίζεο θαη ν ζρνιηαζκφο απηψλ ησλ επξεκάησλ. ε 

ηειεπηαίν ζηάδην, ζα πξνθχςνπλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, 

φπσο, επίζεο, θαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο πνπ 

απηή πξνζθέξεη. 
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B. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1. Σν πξνθίι ηωλ καζεηώλ ηεο Α’ ηάμεο Γεκνηηθνύ 

Όινη νη καζεηέο, πιελ θάπνησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δνχλε ζε πνιχ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απφ θάπνην αζηηθφ θέληξν, έρνπλ θνηηήζεη ζην 

λεπηαγσγείν, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπο ζην δεκνηηθφ λα έρνπλ 

ζρνιηθή εκπεηξία. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο 

καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία ηνπο απηή ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε κία νκάδα. Έηζη, έρνπλ δηδαρζεί ην λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κία νκάδα γηα θάπνην παηρλίδη ή δξάζε. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα πεξηκέλνπλ 

ηελ ζεηξά ηνπο κέζα ζηελ νκάδα, ψζηε λα κηιήζνπλ ή λα κεηαβνχλ ζε κία 

ελέξγεηα κέζα ζηα πιαίζηα απηήο. Δπηπξφζζεηα, ζην ζρνιηθφ ρψξν δξνπλ 

κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ θεδεκφλα. Σν απνηέιεζκα ηεο 

επθαηξίαο απηήο θαη κε ην πέξαζκα θάπνηνπ δηαζηήκαηνο είλαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα σο πξνο θάπνηεο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. 

Οη αλάγθεο απηέο είλαη ε πξνζσπηθή πγηεηλή ηνπο, αιιά θαη ε 

απηνεμππεξέηεζε ζην θαγεηφ (Candeias and Rebelo, 2010). 

Αθφκε, θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν έρνπλ κάζεη λα 

αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο ιέμεηο θαη θπξίσο γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, 

θάηη, ην νπνίν απνηειεί κία εηζαγσγή γηα ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηελ 

ζπλέρεηα. Όκσο, ε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν ηνπο παξάζρεη θαη 

θνηλσληθέο εκπεηξίεο. Μέζα απφ δηάθνξα παηρλίδηα θαη δξάζεηο νη καζεηέο 

έξρνληαη θνληά κε ηελ θχζε, καζαίλνπλ γηα ην ηαμίδη ηνπ λεξνχ, έξρνληαη ζε 

επαθή κε δέληξα θαη θπηά. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο δεκηνπξγεί κία επαηζζεζία 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπ ηί απηφ  πξνζθέξεη  ζηνλ άλζξσπν θαη ηνπο 

γελλάηαη ε επηζπκία λα ην πξνζηαηέςνπλ (Martlew et al, 2011). 

χκθσλα κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ Piaget, φπσο αλαθέξεη ε Κνζνβίηζα 

(2010), νη κηθξνί καζεηέο βξίζθνληαη αλάκεζα ζην «πξνελλνηνινγηθφ ή 

πξνζπιινγηζηηθφ ζηάδην» θαη απηφ ησλ «ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ πξάμεσλ» 

θαη δηαθξίλνληαη απφ έλαλ εγσθεληξηζκφ πνπ, φκσο, ζε απηήλ ηελ ειηθία, δελ 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγσθεληξηθήο ζθέςεο- πρ. ν ήιηνο αλαηέιιεη γηα λα 

κε θσηίδεη- δελ είλαη άκεζνο, δειαδή, αιιά σο έκκεζνο έρεη σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εξκελεία ησλ δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ κε βάζε ην 

πξνζσπηθφ βίσκα (Martlew et al, 2011). 

Οη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ άκεζα, θάηη, ην 

νπνίν αξρίδεη απφ πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απηή. Σέηνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη 

παηρλίδηα κίκεζεο, εηθφλεο, ρξήζε κνπζηθήο, ψζηε λα θηλνχλ ην ζψκα ηνπο θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 
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χκθσλα κε ηελ Μαξηδάθε (1999), ν καζεηήο βάζεη ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο 

ηνπ Piaget έρεη εθείλε ηελ λνεηηθή εηνηκφηεηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

κε ηελ νπνία κπνξεί λα θαληαζηεί ηα αληηθείκελα κέζσ ησλ ιέμεσλ, κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεί αληηθείκελα κε παξαπάλσ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, κπνξεί λα 

ηαμηλνκεί, λα θάλεη ινγηθνχο ζπλεηξκνχο, κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ πνζφηεηα 

κε έλα πιήζνο πεξίπνπ 6 αληηθεηκέλσλ, αιιά αθφκε δελ απνδέρεηαη ηε γλψκε 

ησλ άιισλ νχηε κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ελφο άιινπ κε επθνιία. Έρεη ηε 

λνεηηθή ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη κία έλλνηα ρσξίο ην άκεζν αληηθείκελν 

λα ππάξρεη πάληα σο αλαθνξά, φπσο θαη λα δηαηεξεί κία εηθφλα ζηε κλήκε ηνπ 

σο αλαπαξάζηαζε (Μαξηδάθεο, 1999).  

Παξ‟ φια απηά, νη καζεηέο ηέηνηαο ειηθίαο γηα λα ελζηεξληζηνχλ κία έλλνηα 

απαηηείηαη ε επαθή ηνπο κε απηήλ κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Αθφκε, γηα λα 

θιεηδσζεί ζηε κλήκε ηνπο κία έλλνηα ή κία θαηάζηαζε απαηηείηαη ζπλερήο 

επαλάιεςε κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

αληηιεθζεί πιήξσο έλα ζρήκα έλαο καζεηήο ηεο ειηθίαο απηήο, πξέπεη λα ην 

ζρεκαηίζεη ν ίδηνο ή γηα απνκλεκφλεπζε θάπνηαο θξάζεο, πξέπεη λα γίλεη 

ρξήζε ηεο επαλάιεςεο σο ζηξαηεγηθή κάζεζεο. 

Δπηπξφζζεηα,  νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο είλαη ζε ζέζε λα 

αθνινπζνχλ νδεγίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θη έρνπλ ηελ αίζζεζε ελαιιαγήο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ κία ηζηνξία θαη 

λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο πξσηαγσληζηέο, 

ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. Μέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ 

αηζζήζεσλ ζε θάζε δηδαθηηθή πξάμε, ν θάζε καζεηήο δέρεηαη πνηθίια 

εξεζίζκαηα θη έηζη, κέζα απφ ηνλ ρξφλν θαη ηελ επαλάιεςε θαηαιήγεη λα 

εζσηεξηθεχεη ηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο, πεξλάεη, δειαδή, ζην επφκελν ζηάδην 

αλάπηπμεο, ζην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ πξάμεσλ (Martlew et al, 

2011). 

χκθσλα κε ηελ αλζξσπηζηηθή ζεσξία ηνπ Rogers, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Κνζνβίηζα (2010), νη κηθξνί καζεηέο είλαη μερσξηζηά άηνκα κε δηαθνξεηηθέο 

ζσκαηηθέο, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη ρξεηάδνληαη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν καζεηήο θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Ο καζεηήο θαη νη αλάγθεο ηνπ 

είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην ηη θαη ην πψο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Gardner γηα ηα πνιιαπιά είδε λνεκνζχλεο ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπνπ νη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζε έλα καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε πινχζηεο θαη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο κε ζηφρν ν θάζε 

καζεηήο μερσξηζηά λα βξίζθεη ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν λα πξνζεγγίδεη 

ηελ γλψζε. πγθεθξηκέλα, ιφγνπ ράξηλ, καζεηέο κε ινγηθνκαζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κπνξνχλ λα καζαίλνπλ κέζσ ζρεδηαγξακκάησλ, καζεηέο κε 

θηλεζηαθή θαη ζσκαηηθή λνεκνζχλε κέζσ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, καζεηέο κε 

δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε κέζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, καζεηέο κε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θπξηαξρεί ην 

ζπλαίζζεκα ζηε δξάζε ηνπο (Candeias and Rebelo, 2010). 
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Οη καζεηέο ζε θαζεκεξηλή βάζε δέρνληαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ – καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη. 

Όκσο, δελ είλαη άδεηνη σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη σο πξνο ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, αιιά δέρνληαη θαζεκεξηλά θαη αζηακάηεηα επηξξνή απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θπξίσο, κε απνηέιεζκα ην γλσζηαθφ ηνπο 

πξνθίι θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο λα ηαπηίδνληαη κε ην καζεζηαθφ πξνθίι ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη, πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ 

κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, αιιά θαη απφ 

ην δηαδίθηπν, θαζψο νη καζεηέο απφ κηθξή θηφιαο ειηθία έξρνληαη ζε ζηελή 

επαθή κε απηφ. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα ηηο 

επεμεξγαζηνχλ, αιιά αδπλαηνχλ λα ηηο ηαμηλνκήζνπλ, λα ηηο θσδηθνπνηήζνπλ, 

λα ηηο θξίλνπλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ (Martlew et al, 2010). 

Έηζη, ε δηδαθηηθή πξάμε βαζίδεηαη ζε φζα γλσξίδνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε λέα γλψζε ρσξίο, φκσο, λα ππάξρνπλ ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κία θνηλσλία θαη νθείιεη λα 

παξέρεη ηελ θνηλσληθή εκπεηξία ηεο γλψζεο, λα είλαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα 

θαη λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε. χκθσλα κε ηνπο Bourdieu- 

Berstein, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο ηέρλεο, εξγαζίαο ή δηαζθέδαζεο, άλνηγκα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ ζα 

δηακνξθψζνπλ εθείλν ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, φπνπ φινη νη κηθξνί θαη φρη 

κφλν καζεηέο ζα έρνπλ θνηλσληθέο επθαηξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο, ηαπηφρξνλα, 

ζα εμηζνξξνπήζνπλ ην δηαθνξεηηθφ «κνξθσηηθφ θεθάιαην» ησλ καζεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο 

(Prammling and Johanson, 2006). 

Οη εζηθνί θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο αθνινπζεί ν καζεηήο, επεξεάδνληαη απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη απφ ην ζρνιείν. Όκσο, είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηνλ 

εγσθεληξηζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ην θαιφ θαη ην θαθφ γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Λεηηνπξγεί βάζεη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ, φπσο ν έπαηλνο, ε αληακνηβή ή ε 

ηηκσξία, ε πνηλή, θαζψο δε γλσξίδεη θαη δελ έρεη ζπλείδεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ηνπ θηλήηξσλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ηεο ειηθίαο απηήο κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνηνλ άιινλ, αιιά θαη λα ηνλ αληαγσληζηνχλ. Ζ δηαθνξά 

αληηκεησπίδεηαη ζηελ δηάζεζή ηνπο λα επραξηζηνχλ ή φρη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ απέλαληί ηνπο. 

ηελ ειηθία απηή νη καζεηέο επηζπκνχλ λα κνηάζνπλ θη έρνπλ σο πξφηππν 

ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ, έρνληαο, φκσο, ζπλείδεζε θαη γλσξίδνληαο  φηη 

είλαη μερσξηζηνί. Δπίζεο, πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ φκνξθε εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηνπο θαη ρηίδνπλ ηελ εθηίκεζε πνπ έρνπλ πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. 

εκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί ην φηη ζηελ ειηθία απηή ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε ην ηί πεξηκέλνπλ νη άιινη απφ απηνχο, δίλνπλ πνιιή αμία ζηε γλψκε 

ησλ άιισλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη επηδηψθνπλ λα δηακνξθψζνπλ ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία λα ηνπο θαζηζηά αξεζηνχο θαη επηζπκεηνχο απφ ηνπο άιινπο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ θίινπο. Απηφ απηφκαηα νδεγεί ηνλ πεξίγπξν ζην λα ηνπο ηνλψλεη 

ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα ηνπο γεκίδεη κε αηζηφδνμα θαη έληνλα ζεηηθά 
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ζπλαηζζήκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία ηζρπξή θαη κε απηνπεπνίζεζε 

πξνζσπηθφηεηα (Akey, 2006). 

Αθφκε, αξέζθνληαη πνιχ ζην λα ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα, θαζψο 

ληψζνπλ ζεκαληηθνί θαη φηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, αγαπνχλ λα 

κηινχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, αιιά θαη νη 

ίδηνη ηνπο είλαη θαινί αθξναηέο ησλ ηζηνξηψλ ησλ άιισλ. Μηκνχληαη 

ζπκπεξηθνξέο είηε είλαη θαιέο είηε θαθέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη ηα 

πξφηππα λα είλαη ζεηηθά θαη λα θαηεπζχλνπλ ζε ζσζηέο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, δειαδή, λα απνηξέπνπλ ζηεξεφηππα, λα απνδέρνληαη ην 

δηαθνξεηηθφ σο ηζάμην. 

ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ην παηρλίδη, θαζψο 

απειεπζεξψλεη ηνπο καζεηέο απφ πεξηνξηζκνχο θαη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα. Μέζα απφ ην παηρλίδη, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε γλσζηηθφ ρψξν παξά ζε νπηηθφ, αθνχ ελεξγνχλ βάζεη 

θηλήηξσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θη φρη κφλν απφ 

εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Σα αληηθείκελα κέζα απφ ην 

παηρλίδη ράλνπλ ηελ δχλακε πνπ έρνπλ ζηα κάηηα ησλ καζεηψλ θη έηζη νη ίδηνη 

μεθηλνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ απηφ πνπ βιέπνπλ, 

αιιά απφ απηφ πνπ σζείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Δπηπιένλ, θάζε 

παηρλίδη δηέπεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο απζφξκεηα ζέηεη ν ίδηνο 

ν καζεηήο, θαζψο κηκείηαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γλσξίδνληαο φηη δελ 

ππάξρεη παηρλίδη ρσξίο θαλφλεο (Martlew et al, 2011). 

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ ν καζεηήο καζαίλεη θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ είλαη βαζηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ λα ζέηεη σο ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Όπσο ηνλίδεη ε Κνζνβίηζα (2010), ην 

παηρλίδη είλαη έλαο βαζηθφο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

γλσζηηθά ζρήκαηα γηα αληηθείκελα, αλζξψπνπο, θαηαζηάζεηο, αλαπηχζζνπλ 

ηαπηφρξνλα πνιιέο δεμηφηεηεο- ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

λνεηηθέο θαη γισζζηθέο, απνθηνχλ ελδηαθέξνλ γηα θάζε «γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν» θαη δηάζεζε λα κάζνπλ, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο άιινπο θαη θαηαλννχλ έλλνηεο πνπ έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία γηα απηνχο 

(Martlew et al, 2011). 

Οη καζεηέο αγαπνχλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα, φκσο, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα είλαη πξνζεθηηθφο θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ, αθνχ πξνηηκνχλ 

λα βξίζθνληαη ζηελ νκάδα κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο 

νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ. Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε 

λα μερσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα κέζα ζηα παηρλίδηα, αιιά κία ςεχηηθε 

θαηάζηαζε κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ κπνξεί εχθνια λα ηνπο νδεγήζεη ζην λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα δειψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηνπο θφβνπο ηνπο ή 

ηνλ ζπκφ ηνπο.  

πλ απηνίο, νη καζεηέο ηεο ειηθίαο απηήο επηζπκνχλ λα μερσξίδνπλ ζηα 

νκαδηθά παηρλίδηα, αιιά κε αξγφ θαη ζηαζεξφ ξπζκφ καζαίλνπλ λα εληάζζνπλ 

ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο ζε έλα ζχλνιν πνπ απαξηίδεηαη απφ πνιιά κέιε. Ζ 

ζρνιηθή ηνπο εκπεηξία απφ ην λεπηαγσγείν ηνπο έρεη βνεζήζεη ζην λα 
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απνδερηνχλ πσο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαία θαη ηζρχνπζα 

ζπλζήθε ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε νκάδα, φκσο, ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ ιίγνη 

είλαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ βξεη νπζηαζηηθφ ξφιν κέζα ζηελ νκάδα, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη ζέινπλ λα ιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αξρεγνχ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ 

ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο ιέμεο, αιιά, επεηδή έρνπλ εγσθεληξηθέο ηάζεηο. Γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ αξρεγηθψλ ηάζεσλ, απνηειεζκαηηθά είλαη ηα παηρλίδηα πνπ 

βάδνπλ έλαλ καζεηή ζηε ζέζε ελφο άιινπ. Έηζη, θαιιηεξγείηαη ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Prammling and Johanson, 2006). 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, πνπ μεθηλνχλ δειαδή ην Γεκνηηθφ, νη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ 

απηναληίιεςε. Δπηπιένλ, ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςηλ ηνπο ηελ εηθφλα θαη ηελ 

γλψκε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα απηνχο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζέινπλ λα 

παίξλνπλ αγάπε, θπξίσο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζεσξνχλ 

ηελ ζέζε ηνπο ζε κία νκάδα ζνβαξή ππφζεζε. ρεηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπο ζηνλ 

ζρνιηθφ ρψξν, είλαη πξφζπκνη καζεηέο θαη δέρνληαη ηηο ζπκβνπιέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη απνθπγήο 

θηλδχλσλ (Martlew e tal, 2011). 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπο θφζκνο είλαη αζηαζήο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

αθξαία θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο, θαζψο δελ επεμεξγάδνληαη 

ηα εξεζίζκαηα. Βάζεη ηεο ζηηγκήο πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα, αληηδξνχλ θαη 

αλάινγα. Ζ ραξά, ε ιχπε, ν ζπκφο θαη ν θφβνο πνπ κπνξεί λα εμσηεξηθεχζνπλ, 

νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαληαζηηθή εξκελεία ησλ γεγνλφησλ ηελ ζηηγκή 

εθείλε. Αξγνχλ λα εθινγηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, γηαηί αδπλαηνχλ λα 

ζθεθηνχλ θαη άιιεο εξκελείεο ησλ θαηαζηάζεσλ πέξα απφ απηή πνπ νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη θαη πηζηεχνπλ ηελ ζηηγκή εθείλε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ην πεξηβάιινλ ηνπο (νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ, θνηλσληθφ) λα 

είλαη πνιχ πξνζεθηηθφ σο πξνο ηηο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πξνο ην πξφζσπφ ηνπο. Σν ζρνιείν κπνξεί λα πξνάγεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ ηεο ειηθίαο απηήο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζεηηθφ θιίκα ζπδεηψληαο γηα ζέκαηα πνπ ηπρφλ απαζρνιεί ηνλ 

θαζέλα μερσξηζηά, επαηλψληαο, αιιά θαη παξέρνληαο δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά 

(Martlew et al, 2011). 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ νη καζεηέο έρνπλ κάζεη ηηο βαζηθέο 

θσλνινγηθέο, κνξθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο δνκέο. Απηφ 

γίλεηαη θαζαξά κέζσ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη ζρεδηαζκέλα εξεζίζκαηα απφ έμσ. χκθσλα κε ηελ 

Μεηζηθνπνχινπ (2001),  ε αλάπηπμε θάπνηνπ βαζκνχ γξακκαηηζκνχ γίλεηαη κε 

ηξφπν θπζηθφ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

θαζψο καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη θαηνξζψλνπλ λα επηθνηλσλνχλ 

κε δηαθνξεηηθά πξφζσπα ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κέζα απφ 

δηάθνξα είδε ιφγνπ θαη ηχπνπο θεηκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ζηε ειηθία απηή νη καζεηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεηδεηήο 

ζθέςεο γηα ηηο ζπληαθηηθέο πηπρέο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ζην ζρνιείν 
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αξρίδνπλ λα ηε δηδάζθνληαη. Αθφκε, δηαζέηνπλ πξσηφηππε ζθέςε, θαζψο δελ 

έρνπλ γλψζε πεξί επηζηεκνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζρεκαηίδνπλ ζπλεηξκνχο θαη ζπλδπάδνπλ αζπκβίβαζηα θαη πξσηφηππα 

ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηζηνξίεο κε δψα πνπ καγεηξεχνπλ, ιαραληθά πνπ 

ρνξεχνπλ. Δπίζεο, δελ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα 

νδεγνχληαη ζε κία θαη κνλαδηθή εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ 

ελνρινχληαη απφ απνθιίζεηο απφ ηηο ηεηξηκκέλεο θαηαζηάζεηο (Abreu et al, 

2006). 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη θαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξνο ηε κάζεζε θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη απφ έλα βαζκφ εηεξνγέλεηαο. 

Όηαλ κηιάκε γηα έλα δεκφζην ζρνιείν, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ θνηηνχλ παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ, απφ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά 

πεξηβάιινληα, κε γνλείο κε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά επίπεδα θαη πιένλ, κε 

δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα. Απηή ε εηεξνγέλεηα είλαη απνδεθηή, θαζψο 

εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ελφο κειινληηθψλ ελειίθσλ πνπ δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο, απνδέρνληαη ηηο 

δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη άλζξσπνη εκθαληζηαθά θαη γεληθά, ελήιηθεο 

πνπ απειάζνπλ ην ξαηζηζκφ θαη ηηο επηζεηηθέο ηάζεηο, πξνο νηηδήπνηε 

δηαθνξεηηθφ (Linehan, 2001). 

πλεπψο, ε ζηάζε ελφο καζεηή πξνο ην ζρνιείν θαη πξνο ηε κάζεζε ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, εμαξηάηαη απφ ην γνλετθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη 

απφ ηηο ζηάζεηο ησλ ελειίθσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζηάζε πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη καζεηέο πξνο ην ζρνιείν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή (Akey, 2006).  Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ δελ 

παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζψο κπνξεί λα αιιάμεη, 

αλάινγα κε ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη έλαο καζεηήο, έρνληαο άκεζεο 

ζπλέπεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο καζεηή, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζηάζε ηνπ σο πξνο 

ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε ζε θάπνην βαζκφ. Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο, καδί κε ην ρξφλν πνπ ηνπο 

αθηεξψλνπλ νη ελήιηθνη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίζηνηρεο ζηάζεο. Σέινο, ε ζηάζε ησλ καζεηψλ πξνο 

ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε ζρεηίδνληαη θαη κε παξάγνληεο φπσο ηελ αληίιεςε 

ηνπ εθάζηνηε καζεηή, ην ελδηαθέξνλ πνπ εκθαλίδνπλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο (Akey, 2006). 

 Αξρηθά, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο. Σα θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο ην ζρνιείν. 

Σα αγφξηα θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ θαη εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθέο ζηάζεηο πξνο ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε (Van Houtte, 2014). ε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα θνξίηζηα 

ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα δηαβάζνπλ, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. 

Δπηπιένλ, εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζε παξαβαηηθά γεγνλφηα θαη εκθαλίδνπλ 
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παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη δηαθξίλνληαη απφ ιηγφηεξε 

απφζπαζε πξνζνρήο θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ηα θνξίηζηα 

δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ην κέιινλ θαη επηζπκνχλ 

πεξηζζφηεξν λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (Van Houtte, 2004). 

Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ηα αγφξηα δελ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηε κειέηε ηνπο 

θαη ηα παξαηνχλ επθνιφηεξα απφ ηα θνξίηζηα (Van Houtte, 2004). Απηή ηνπο ε 

ζηάζε εληζρχεηαη απφ ην πξφηππν ηνπ «δεκνθηινχο εθήβνπ» πνπ θπξηαξρεί. Ο 

«δεκνθηιήο έθεβνο» δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιφο καζεηήο. πλεπψο, ηα 

αγφξηα δελ θαηαβάιινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο 

ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απφ ηηο πξψηεο -θηφιαο- ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (Van Houtte, 2004).  

Δθηφο απφ ηα ηζρχνληα πξφηππα, ππάξρεη επηπιένλ βηβιηνγξαθία πνπ 

απνδίδεη απηή ηε δηαθνξά θαη ζε αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο. Οη αλαπηπμηαθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε, ζπλήζσο αθνξνχλ εγγελή 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

δπζιεμίαο, ν καζεηήο ρξήδεη βνήζεηαο απφ εηδηθφ. Γε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη 

ε απφδνζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή πξνο ην ζρνιείν, αιιά νχηε θαη λα 

αιιάμεη ε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνπο καζεηέο (Linnehan, 2001).  

 Ζ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν εμαξηψληαη θαη απφ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, κειέηεο ζην παξειζφλ 

έρνπλ δείμεη φηη αγφξηα κε πςειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλα απφ ην ζρνιείν. Γεληθφηεξα, καζεηέο απφ 

ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρνπλ θαη κηθξφηεξε πξφζβαζε 

ζε καζεζηαθνχο πφξνπο. Έλαο απφ ηνπο πφξνπο απηνχο είλαη ε ηερλνινγία, κε 

ηε κνξθή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απηνί νη 

καζεηέο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν, δηφηη 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνπ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο, καζεηέο θαη δάζθαινο (Linnehan, 2001). 

Σν θνηλσληθνηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ εθηείλεηαη θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ επεξεάδεηαη θαη ε νηθνγέλεηα είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο. Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην 

ζρνιείν δελ είλαη πνηνηηθέο, ηφηε θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιείν 

ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο. Οη καζεηέο δελ εκθαλίδνπλ 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ πίεζε πνπ δέρνληαη ζην ζρνιείν, εκθαλίδνπλ δπζθνξία γηα 

ηε κάζεζε (Abreu, Veiga & Antunes, 2006) θαη έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα παξαηήζνπλ ην ζρνιείν ζην κέιινλ, θαζψο ληψζνπλ φηη δελ έρνπλ 

ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο (Rumberger, 

2001).  

Κιείλνληαο, απφ κφλν ηνπ ην ζρνιηθφ πεξηβαιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

παξάγνληα ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο 

θηλήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη καζαίλνπλ αθφκε κέζα απφ ην 
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παηρλίδη θαη ηελ νπηηθή/ζσκαηηθή επαθή, φηαλ ην ζρνιείν πξνζθέξεη 

ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, απηέο έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ζηάζε ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ πξνο ην ζρνιείν (Abreu, Veiga, Antunts & Ferreira, 2006). Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, επίζεο, επηδξά ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ. Σέινο, φηαλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο έλα βαζκφ θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ, ηφηε 

παξαηεξείηαη κηα γεληθεπκέλα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν (Akey, 2006).   
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2. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγωγήο  θαη νη ζηόρνη ηνπ γηα ηελ 

Α’ ηάμε Γεκνηηθνύ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξνχληαη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζην επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Έηζη, απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο απαηηείηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείν, ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα ζηαζεί ηζάμην ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Ο 

εθζπγρξνληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ επέξρεηαη θπξίσο απφ ρψξεο 

αλαπηπγκέλεο εθπαηδεπηηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ζέινπλ λα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηηο ζπλζήθεο ησλ εκεξψλ (Qi et al, 2011). 

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα θξάηε – 

κέιε ηεο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ επξσπατθνχ πνιίηε, ν νπνίνο 

ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

Βάζεη επξσπατθήο νπηηθήο, ν καζεηήο κέζα απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 

πξέπεη πέξα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ, λα έρεη 

αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί 

απηφλνκα, λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηελ γιψζζα ηνπ, λα επηιχεη πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά κέζα, ψζηε λα 

επηθνηλσλεί κε αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα αλαδεηά ζχγρξνλεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο (Δκκαλνπειίδνπ θ.α., 2007). 

Δθηφο απηψλ, πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, 

δειαδή, ζε κία νκάδα, λα ζέβεηαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, λα είλαη 

απνθαζηζηηθφο θαη ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη δηαξθψο ζηελ κεηαβαιιφκελε θνηλσλία πνπ επηβηψλεη. 

ην πιαίζην απηφ, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζεσξείηαη σο βαζηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ εδξαίσζε ηεο 

πγείαο. 

Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ειέγρνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη 

κεηαθέξνληαο ηελ κάζεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ Φπζηθή Αγσγή είλαη 

έλα κάζεκα κε πνιπδηάζηαην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ καζεηηθή δσή ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ηελ κεηέπεηηα 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ θνηλσλία. Μέζσ ηνπ καζήκαηνο απηνχ επηδηψθεηαη λα 

επσθειεζνχλ δηαρξνληθά νη καζεηέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο. ηφρνο είλαη λα κάζεη ν καζεηήο λα επηιχεη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, λα 

κάζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα δξα ζσζηά ζηελ θνηλσλία θαη λα είλαη ελεξγφο ζε 

ζέκαηα άζθεζεο θαη πγείαο (Δκκαλνπειίδνπ θ.α., 2007). 

Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ν καζεηήο 

κπνξεί λα απνθηήζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε αζιήκαηα θαη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Δπηπιένλ, 

δχλαηαη λα αλαπηχμεη γλψζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο, ηε βειηίσζε 



19 
 

ηεο πγείαο ηνπ, ηελ άλνδν ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο κέζσ ειέγρνπ ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ απνδφζεσλ πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο ηνπ. Αθφκε, 

δηακνξθψλεηαη ζεηηθή ζηάζε πξνο έλαλ πγηεηλφ θαη αζινχκελν ηξφπν δσήο, 

φπσο, επίζεο, θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαζία, ε απνδνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, ε ελεξγεηηθφηεηα, ε ζηνρνζεζία, ε δηαρείξηζε αγρσδψλ 

θαηαζηάζεσλ (Bailey et al, 2009). 

Οη αλεπαξθείο ππνδνκέο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξσρεκέλεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο νδεγνχλ ζηελ πξννδεπηηθή ππνβάζκηζε 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη ν ξφινο 

ηνπ θαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ. Ζ απιή θαη κε νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

καζήκαηνο δε ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Σν κάζεκα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα 

ζηαζεξφ, θαηαλνεηφ, ινγηθά δνκεκέλν πιαίζην, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζα είλαη εθπαηδεπκέλνη καζεηέο ζηε Φπζηθή Αγσγή 

(Δκκαλνπειίδνπ θ.α., 2007). 

Ζ κάζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ηνπ 

καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο – δξάζεηο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ελεξγεηηθή θη φρη παζεηηθή. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ 

θαη θπξίαξρν ξφιν ζηηο δξάζεηο μεδηπιψλνληαο ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη 

ληψζνληαο ειεχζεξνη. Δπηπιένλ, ε κάζεζε πξέπεη λα επέξρεηαη ηφζν ζε 

αηνκηθφ πιαίζην φζν θαη ζε ζπλεξγαηηθφ, θαζψο νη καζεηέο απαηηείηαη λα 

ζέβνληαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, αιιά λα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλε, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Αθφκε, απαξαίηεην είλαη λα 

ππάξρεη ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο ζην κάζεκα απηφ κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ 

(Tzetzis et al, 2003). 

Σέινο, βάζεη κίαο αθαδεκατθήο αλαζθφπεζεο ησλ Bailey, R., Armour. K., 

Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R. et al. (2009), φπνπ εμεηάδνληαη νη 

ηζρπξηζκνί πεξί εθπαηδεπηηθψλ νθειψλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πξνθχπηεη φηη ην 

κάζεκα απηφ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζηνλ 

ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ ηνκέα. Ζ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ παηδηθήο θίλεζεο θαη ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ δηα βίνπ ζσκαηηθή άζθεζε. Αθφκε, ην φθεινο 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα επέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηίζεληαη θαη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο, φπσο ε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε ζπκκεηνρή, ε εγεζία. 

ρεηηθά κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, ε ζπκβνιή ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ιηγφηεξν θαηαλνεηή, φκσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. Παξάιιεια, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ, θάηη, ην νπνίν θάλεη πην 

απνηειεζκαηηθέο ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο. 
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2.1 θνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγωγήο 

 

Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο εμππεξεηεί θάπνηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην θάζκα ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ησλ 

γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ. πγθεθξηκέλα, 

ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ απφ απηέο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζε θπζηθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνληηθά θαη 

κειινληηθά, εθφζνλ ζα έρνπλ αλαπηχμεη θηλεηηθέο έλλνηεο θαη θηλεηηθέο θαη 

αζιεηηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη, κέζσ ηεο αλάπηπμεο απηήο ζα βειηησζεί ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, θαζψο ζα επέξρνληαη επηηπρίεο θαη ζεηηθέο απνδφζεηο θαη 

ζα επραξηζηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Tzetzis et al, 2003). 

Δπίζεο, ζθνπεχεη ζηελ απφθηεζε αζιεηηθψλ γλψζεσλ ζην θνκκάηη ησλ 

θαλφλσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ηνπο γηα 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα 

απφ ηνπο καζεηέο ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Μέζσ ηεο επίηεπμεο 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ, νη καζεηέο ζα κάζνπλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θπζηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ δεμηνηήησλ, πψο κπνξεί λα θηλείηαη ην αλζξψπηλν ζψκα ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπκπαίθηεο, ηνλ ρψξν, ηελ ηαρχηεηα. Αθφκε, ζα κάζνπλ θαλφλεο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε αζιήκαηα θαη παηρλίδηα, θαζψο, επίζεο, θαη βαζηθέο 

αξρέο ηεο επηζηήκεο ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, φπσο είλαη ε δηαηξνθή, ν 

έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ε αζθάιεηα θαηά ηεο άζθεζε. εκαληηθφ 

γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί θαη ην λα κάζνπλ λα ζπλδένπλ έλλνηεο απφ ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο Μαζεκαηηθά, Γιψζζα, νη νπνίεο κέζσ θηλήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζα εληζρχνληαη (Δκκαλνπειίδνπ θ.α., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ε αλάπηπμε 

ελφο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία, φπνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα αλαπηχμνπλ λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζε απηήλ 

(θαξδηαγγεηαθή αληνρή, κπτθή δχλακε, επιπγηζία), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηεινχλ επαξθψο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, δξάζεηο θαη αζιήκαηα. Έλαο αθφκε 

ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ε απφθηεζε ζεηηθήο 

εκπεηξίαο γηα θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο έθθξαζεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

πξσηφηππνπο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θίλεζεο, λα εθθξάδνπλ κέζσ απηήο 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο θφβνπο ηνπο, λα ζπλαλαζηξέθνληαη 

απνδνηηθά κε άιια άηνκα. Ζ ζεηηθή εκπεηξία απφ θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο είλαη επράξηζηεο θαη κε αληαγσληζηηθέο γηα ηνπο καζεηέο, ζπκβάιιεη 

ζην λα αλαπηπρζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα εθηνλσζνχλ, αιιά θαη λα 

πηνζεηήζνπλ έλαλ δηα βίν δξαζηήξην ηξφπν δσήο (Κνχηιε θ.α., 2001). 

Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, 

θαζψο, επίζεο, θαη ε νκαιή ζπλεξγαζία κε απηνχο απνηεινχλ επηπιένλ ζθνπφ 
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ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ 

αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζκηθέο, ζσκαηηθέο θαη 

θπιεηηθέο δηαθνξέο, λα ζέβνληαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά κεηαμχ ηνπο ζηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ 

απαηηεί, αξρηθά, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ 

ππεχζπλε αζιεηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θάηη, ην νπνίν ζα είλαη 

απφξξνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζιήκαηα. 

Απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, 

νη νπνίεο ζα δηέπνπλ ηε δσή ηνπο θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζην λα ιεηηνπξγνχλ 

παξαγσγηθά θαη λα είλαη νινθιεξσκέλνη πνιίηεο (Κνχηιε θ.α., 2001). 

Απηνί νη ζθνπνί αθνξνχλ γεληθφηεξα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Όκσο, δίλεηαη δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηνλ θαζέλα θαηά ηάμε. Έηζη, πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηάμεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη ην 

θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

 

 

2.2 θνπνί ηεο Φπζηθήο Αγωγήο γηα ηελ Α’ ηάμε Γεκνηηθνύ 
 

Με ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν, νη καζεηέο έρνπλ δηαζθαιίζεη κία 

εκπεηξία θηλήζεσλ θαη είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ψξηκνη θηλεηηθά. Ζ Α‟ 

ηάμε Γεκνηηθνχ είλαη ζπλέρεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη εθεί νη καζεηέο 

εθπαηδεχνληαη βαζχηεξα ζε βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. ηφρνο είλαη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε ζσζηή εθηέιεζε θηλήζεσλ ππφ ζπλζήθεο, φκσο, φπσο είλαη ε 

χπαξμε απνζηάζεσλ θαη ε απμνκείσζε ηαρχηεηαο θαη ξπζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηίζεληαη είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηζνξξνπία, ηελ κεηαθίλεζε, ηνλ ξπζκηθφ ρνξφ, ηελ έλλνηα ηνπ  ρψξνπ 

(θαηεπζχλζεηο, επίπεδα) ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε αληηθεηκέλσλ (ζηαζεξά, 

θηλνχκελα), αιιά θαη αηνκηθήο πξνζπάζεηαο (δχλακε, ηαρχηεηα). Αθφκε, 

δίλεηαη έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο  πνπ έρνπλ ηελ κνξθή παηρληδηνχ, αιιά δε 

ιείπνπλ νη θαλφλεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη 

καζεηέο. Ζ δπζθνιία θαη ε πεξηπινθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη 

απμαλφκελε ζηαδηαθά, θαζψο θπιάεη ε ζρνιηθή ρξνληά (Νηάλεο, 2018).  

Όζνλ αθνξά ην χθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, ππάξρνπλ κεξηθά 

παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ηνλίζηεθαλ παξαπάλσ. Έηζη, νη καζεηέο κε ρξήζε 

κπάιαο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ζε έλαλ νξηνζεηεκέλν ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ είηε κε ηα πφδηα είηε κε ηα ρέξηα εθηειψληαο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο. 

Αθφκε, κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θηλεηηθά κε ην ζψκα ηνπο θαη ππφ κνπζηθή ην 

ξπζκφ ή ην βάξνο. Γηα θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ξπζκφ ή ηξφπν έπεηηα απφ εληνιέο (Νηάλεο, 2018).  
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Καηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ, παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο 

γλψζεηο, κε ηηο νπνίεο ζα θαηαλνήζνπλ, ζα αλαιχζνπλ, ζα εθαξκφζνπλ 

πξαθηηθά έλλνηεο θαη αξρέο.  Απηέο νη αξρέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ ζσζηφ ηξφπν εθηέιεζεο δεμηνηήησλ θίλεζεο, ηελ πνηθηιία 

δπλαηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο,  ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θπζηθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ληθεθφξν απνηέιεζκα, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θηλεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Όκσο, ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 

καζεηέο, ζα πξέπεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο, ψζηε 

ζηαδηαθά θαη αλνδηθά λα αλαπηχμνπλ γλψζεηο κέζα απφ βησκαηηθέο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην χθνο θαη ηελ ινγηθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νξζή 

εθηέιεζή ηνπο θαη ηηο νξζέο ζηξαηεγηθέο, πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε απηέο. Έλα παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ απνθφκηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί λα είλαη αζθήζεηο κε δηαθνξεηηθά 

είδε άικαηνο ή ελαιιαγέο ηξεμίκαηνο κε άικα (Νηάλεο, 2018).  

θνπφο θαη ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ είλαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπο θαη 

αθνξνχλ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο αεξφβηαο άζθεζεο, ηελ κπτθή 

ελδπλάκσζε, ηελ επιπγηζία. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο θαη λα ηνπο παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο ν ρξφλνο εθεί είλαη πεξηνξηζκέλνο γηα ηελ επαξθή 

αλάπηπμε ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (Νηάλεο, 2018). 

 Κάπνηα απφ απηά πνπ ζα κάζνπλ νη κηθξνί καζεηέο είλαη λα μερσξίδνπλ ην 

πγηεηλφ απφ ην αλζπγηεηλφ θαγεηφ, ηε ζεκαζία ηεο πφζεο λεξνχ, ηε ζεκαζία 

ηεο θαξδηάο γηα ηελ πγεία, ηε ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο σο πξνο ηνπο κπο, ηα νζηά 

θαη ην ιίπνο, ηελ αμία ησλ δηαηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 

θαη πξνζηαζίαο ησλ κπψλ. Αθφκε, ζα κάζνπλ φηη ε θαξδηά δπλακψλεη, φηαλ 

αζθείηαη ζε πςειά επίπεδα έληαζεο θαη φηη νη δπλαηνί κπο πξνζθέξνπλ 

θαιχηεξε απφδνζε δχλακεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζθνπφο είλαη νη καζεηέο απφ ηελ 

κηθξή θηφιαο ειηθία απηή λα απνθηήζνπλ ζεηηθή εκπεηξία ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηφηη ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ κεηέπεηηα ελαζρφιεζή 

ηνπο κε ηελ άζθεζε. Έηζη, ελζαξξχλνληάο ηνπο απνθηνχλ ζεηηθά βηψκαηα θαη 

είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχο ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζνχλ 

λα ηνπο επηηχρνπλ, αιιά θαη λα εθθξάδνπλ ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

γελλψληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Μέζα απφ δηάθνξεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα ζπκκεηέρεη 

πξφζπκα ζε εχθνινπ, κεηξίνπ ή δχζθνινπ επηπέδνπ αζθήζεσλ, λα παξαηεξεί 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη γηα 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο (Νηάλεο, 2018). 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίδνπλ νη καζεηέο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα, ην 
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θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη λα κπνξνχλ λα ην ζέβνληαη θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη πξφζπκα καδί ηνπο. Έηζη, έλαο καζεηήο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη φηη ε νκάδα ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ 

θαη φηη ζα πξέπεη λα απνπνηεζεί ηηο αξρεγηθέο ηάζεηο θαη ηελ κνλνπψιεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληαο, αιιά λα επηδηψθεη λα απηνβειηηψλεηαη κέζα απφ ηελ νκάδα θη 

φρη λα ζπγθξίλεηαη κε ηα ππφινηπα κέιε. 

Σέινο, ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη λα κάζνπλ νη 

καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε ηνπο ρσξίο λα θαηεγνξνχλ ηνπο άιινπο, λα 

κάζνπλ λα επηιχνπλ δηαθσλίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, λα είλαη ππεχζπλα φληα 

θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Αθφκε, κέζσ ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα δηδαρζνχλ λα αθνινπζνχλ θαη λα ππαθνχλ ηηο νδεγίεο θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ ηνπο ζέηνληαη, λα κελ ζθεηεξίδνληαη ηνλ ζρνιηθφ εμνπιηζκφ 

πνπ εμππεξεηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεξγάδνληαη κε επηηπρία ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Νηάλεο, 2018). 
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3. ηάζεηο καζεηώλ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγωγήο  
 

3.1 Αίηηα αξλεηηθώλ ζηάζεωλ 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ησλ Barr-Anderson et al. 

(2008) θαη ηνπ Prochaska θαη ζπλάδειθσλ ηνπ (2003) ζε καζεηέο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο επηζεκαίλεη ν Hayes (2017), νη καζεηέο 

απνιακβάλνπλ ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Έηζη, κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δείρλνπλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

Όκσο, έλα κηθξφ πνζνζηφ καζεηψλ έδεημε λα έρεη αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Παξαθάησ, ζα αλαιπζνχλ νη ιφγνη, γηα ηνπο 

νπνίνπο θάπνηνη καζεηέο ζηξέθνληαη αξλεηηθά πξνο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, αιιά θαη ηξφπνη εμάιεηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο.  

Αξρηθά, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή. πγθεθξηκέλα, αξθεηνί καζεηέο δελ ην ραξαθηεξίδνπλ σο άζιεκα θη 

έηζη δε βξίζθεηαη ζηελ πξνηίκεζή ηνπο, θαζψο δε ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, αιιά 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο. Αθφκε, πνιινί καζεηέο απηναπνθιείνληαη απφ ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

απηφ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηεο δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ δξάζε ζε απηφ. ηα κάηηα ηνπο θαληάδεη 

επψδπλν θαη δπζάξεζην, θαζψο δε δχλαληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ, φπσο γίλεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, αξλεηηθή ζηάζε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαηέρνπλ 

καζεηέο κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Φπζηθή 

Αγσγή ζα πξέπεη λα ζθνπεχνπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

θηλεηηθφηεηαο φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απμεκέλεο αληίιεςεο. Μαζεηέο πνπ 

έρνπλ αληηιεθζεί φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρακειέο, 

απνζαξξχλνληαη θαη απνζηξέθνληαη απφ ην κάζεκα απηφ. Έηζη, ινηπφλ, πξέπεη 

λα ελζαξξχλνληαη ζην λα αληηιακβάλνληαη φηη ε θπζηθή ηθαλφηεηα είλαη 

κεηαβαιιφκελε θη φρη ζηαζεξή θαηάζηαζε.  

Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζεσξείηαη άηππα θαη αλεμήγεηα σο 

θαηψηεξν κάζεκα απφ ηα ππφινηπα θαη πνιινί καζεηέο ην ζεσξνχλ σο 

«δηάιεηκκα». Σν γεγνλφο απηφ κεγηζηνπνηείηαη απφ καζεηέο πνπ έρνπλ 

αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο απηφ. Λφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο πνπ βξίζθνληαη νη 

καζεηέο Γεκνηηθνχ, αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ή λα εθηηκήζνπλ πιήξσο ηηο 

αθξηβείο πξνζέζεηο κάζεζεο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Όπσο ηνλίδεη ν Figley (1985), νη αξλεηηθέο αληηιήςεηο γχξσ απφ ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ, φηαλ νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη «ξερέο» ή «επαλαιακβαλφκελεο». Οη καζεηέο 

πξέπεη λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζε πιεζψξα επηινγψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ειέγρνπ. Όηαλ δελ ππάξρεη επξχ θάζκα 
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δξαζηεξηνηήησλ, δελ ππάξρνπλ επηινγέο απφ ηνπο καζεηέο θαη θαη‟ επέθηαζε 

δεκηνπξγείηαη ε έιιεηςε ηεο αίζζεζεο ηεο απηνλνκίαο απφ πιεπξάο ησλ 

καζεηψλ κε απνηέιεζκα ην κάζεκα λα κεηαηξέπεηαη ζε αληαξφ θαη λα 

απνζηξέθνληαη απφ απηφ ζηαδηαθά. 

Σν νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ελφο καζεηή δηαδξακαηίδεη 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζσκαηηθά 

ελεξγά πξφηππα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, κπνξεί λα δειψλνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ελφο καζεηή θαηέρεη 

θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα,  ηα αξλεηηθά ζρφιηα θίισλ θαη 

ζπκκαζεηψλ είλαη ηθαλά λα απνζηξέςνπλ έλαλ καζεηή απφ ην λα αγαπήζεη ηελ 

άζιεζε, θαζψο ζα έρεη πιεκκπξηζηεί απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζα έρεη 

απνζαξξπλζεί. Αληηζέησο, ππφ επνηθνδνκεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή αηκφζθαηξα 

γελλάηαη θαη πξνσζείηαη ε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη καζεηέο αθφκε θαη ζε κηθξή ειηθία γλσξίδνπλ θαη αηζζάλνληαη ηηο 

ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο γχξσ απφ ηελ 

δηδαζθαιία, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη αληίθηππν θαη ζηηο δηθέο ηνπο ζηάζεηο. Ο 

Hayes (2017) αλαθέξεη κία έξεπλα ηεο Virgin Active πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 

Amass (2015), φπνπ ην 1/3 πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα απάληεζε φηη αηζζάλεηαη 

«αλεπηθχιαθηα» γηα λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ελψ νη κηζνί 

πεξίπνπ πηζηεχνπλ φηη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζην ζέκα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ 

αληίζηνηρα γηα ηελ Φπζηθή Αγσγή, θαζψο νη πξψηνη έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε πξψηκσλ ζηάζεσλ θαη δηα βίνπ ζπκπεξηθνξάο γχξσ 

απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνο 

ηνπο δεχηεξνπο. 

 

 

3.2 Πξνηάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεηο ηωλ καζεηώλ πξνο 

θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Hayes (2017) θαη ηελ εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνλ ίδην, 

ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ ζσκαηηθή άζθεζε. 

Αξρηθά, νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

επηιέγνληαη κε γλψκνλα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ αξέζθεηα ησλ καζεηψλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη επράξηζηεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη δε ζα αληηκεησπίδνπλ 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο σο αληαξφ. Δπηπιένλ, νη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζρεδηάδνληαη, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κάζεκα 
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ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία σο πξνο ηελ 

δπζθνιία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθή ρξνληά κε ην αίζζεκα ηεο 

επραξίζηεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο λα παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν. Απηφ ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά ζσκαηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ζα είλαη ηθαλνί λα απνδίδνπλ απνηειεζκαηηθά. Απφξξνηα απηνχ 

ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζή ηνπο.  

Δπίζεο, ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο νθείιεη λα δεκηνπξγεί 

έλα πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη ζα 

ελζαξξχλεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα γλσξίζνπλ 

ηελ αζιεηηθή επηηπρία θαη λα ληψζνπλ απνηειεζκαηηθνί πξνζσπηθά σο πξνο 

ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ θνηλή ζεηηθή 

ζηάζε πξνο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη λα ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε 

φηη είλαη κάζεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ζσζηή νξγάλσζε, δνκή θαη 

ζαθείο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Οη ίδηνη ηνπο απνηεινχλ πξφηππα ησλ καζεηψλ 

θαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ πάλσ ηνπο είλαη ζεκαληηθή. πλεπψο, νθείινπλ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αμία ηνπ καζήκαηνο απηνχ, εληζρχνληαο θαη εμεγψληαο ηα 

νθέιε ηνπ γηα ηελ δηα βίνπ αζιεηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ.  

Πξφηππν, φκσο, απνηειεί θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη θαη λα 

πξνσζείηαη θαη έμσ απφ ηηο ζρνιηθέο πχιεο θαη ζε απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη 

ε νηθνγέλεηα ηνπ θάζε καζεηή, φπνπ θη εθεί ζα πξέπεη λα ππεξηνλίδεηαη ε αμία 

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

ηνπο εμέιημε.  

Ζ απηνλνκία πνπ ληψζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζεηηθή ηνπο ζηάζε ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Αξέζθνληαη θαη ληψζνπλ άμηνη, φηαλ 

ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηαηί γλσξίδνπλ φηη νη 

ηδέεο ηνπο απνηηκψληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη φρη λα αληαγσλίδνληαη, θαζψο θαηαιήγνπλ ζπλεηαηξηθά ζε απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ.  

Σέινο, νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πιεζψξα, ψζηε 

νη καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δξαζηεξηφηεηεο ηφζν αηνκηθέο φζν θαη νκαδηθέο. 

Μάιηζηα κεγάιν θαη ζαξξαιέν βήκα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε ραξηνγξάθεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαζψο ε θσλή ησλ 

καζεηψλ πξέπεη λα εληζρχεηαη θαη λα αθνχγεηαη θη φρη λα ππνηηκάηαη.  
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3.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ζηάζε ηωλ καζεηώλ γηα ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγωγήο 

 

χκθσλα κε ηνλ Prochaska  θαη ινηπνχο (2003), νη καζεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ έρνπλ θαιχηεξα 

επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνθαιχπηεη φηη ε ζσκαηηθή ηθαλφηεηά 

ηνπο θαη ην πςειφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

ζεηηθή ζηάζε απηψλ πξνο ηελ Φπζηθή Αγσγή. 

Δπηπξνζζέησο, φηαλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληηιεθζνχλ ηηο αζιεηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηθέξνπλ ζηα αζιήκαηα, ηφηε αηζζήκαηα 

απφιαπζεο ηνπο θπξηεχνπλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα είλαη 

ζεηηθή. Σαπηφρξνλα, ε απηνλνκία ησλ καζεηψλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ε 

άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζεηηθή ηνπο άπνςε γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ζ αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε εξγαζίεο ηνπο σζνχλ ζην λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνη ζε απηφ πνπ 

θάλνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε. Έηζη, ν θαζνξηζκφο 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, ε άκεζε δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ε γλψζε ησλ σθειεηψλ 

πνπ απνθνκίδνπλ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε ζεηηθή ζηάζε έλαληη ησλ θπζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο επξχηεξα. 

Δπίζεο, ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ έλα ππνζηεξηθηηθφ θιίκα, 

φπνπ ζα ππάξρνπλ θίλεηξα πξνο ηνπο καζεηέο κε ζηφρν λα εμειίζζνληαη θαη λα 

βειηηψλνληαη. Ζ ζηάζε ηνπο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη λα εμαζθαιίδνπλ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήηνπ θχινπ, ηελ ζηγνπξηά φηη είλαη ηθαλνί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ινγήο αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο θφβν, ακεραλία ή 

θίλδπλν θξηηηθήο. 

Ηζάμην ξφιν ζηελ επηξξνή πνπ αζθεί πξνο ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

θαηέρεη θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο, επίζεο, θαη νη παξέεο ησλ 

ζπλνκήιηθψλ ηνπο, φπσο είλαη αλακελφκελν. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

κεγαιψλνπλ ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη θαιιηεξγεηηθφ πεξηβάιινλ κε ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο πξνο ηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ε 

παξνπζία αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην ζπίηη, θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

γπκλαζηηθή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ζεηηθή 

ζηάζε ησλ καζεηψλ έλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ αζιεηηζκφ θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ. Οη Anderssen θαη Wold (1992), 

θαζψο αλαθέξεη ν Hayes (2017), δηαπίζησζαλ φηη ην πξφηππν άζθεζεο ελφο 

καζεηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαιχηεξνχ ηνπ θίινπ. Όπσο 

θαίλεηαη, δειαδή, νη θίινη αιιεινεπεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπο γηα 

ηελ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζηάζε απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή, φηαλ 

ππάξρεη ππνζηήξημε θαη θπζηθά παξνπζία ησλ θίισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθάζηνηε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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3.4 ηάζεηο ηωλ Διιήλωλ καζεηώλ πξνο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγωγήο 

 

Σν ειιεληθφ ζρνιείν έρεη αλαβαζκηζηεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε 

επίπεδν επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθψλ πφξσλ κάζεζεο, αιιά θαη 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έρεη σο ζηφρν λα 

παξέρεη κία πνηνηηθή ζρνιηθή εκπεηξία ζηνπο καζεηέο, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, κέρξη θαη ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ην 

ειιεληθφ ζρνιείν πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην άηνκν νιηζηηθά.  

Απηή ε πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη σο 

ζχλνιν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θνηλσλία. πλεπψο, γηα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη θαηάιιειε θαη επίθαηξε αθαδεκατθή γλψζε. Ζ δηδαζθαιία 

επίθαηξεο θαη φρη μεπεξαζκέλεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνκείο 

ηεο επηζηήκεο πνπ ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, φπσο ε Πιεξνθνξηθή, ε Βηνινγία θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ. Όηαλ ν λένο ελήιηθνο θαηέρεη απηή ηε 

γλψζε, ηφηε κπνξεί λα ζπκπνξεπηεί κε ηηο εμειίμεηο ζε επαγγεικαηηθφ θαη 

αθαδεκατθφ επίπεδν. Άξα, απηή ε ζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζηάζεηο θαη ηελ θνηλσληθή δξάζε ησλ 

λέσλ αηφκσλ (Theodorakis, 2002). 

ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ζ Φπζηθή Αγσγή απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ καζεηή ζε 

έλα ψξηκν ελήιηθν άηνκν. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο βνεζά ην άηνκν λα 

γλσξίζεη ην ζψκα ηνπ θαη ηα φξηά ηνπ, ηνλ ηξφπν γηα λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

θπζηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, βνεζά ην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηηο θαηαζηάζεηο 

πγείαο θαη αζζέλεηαο θαη κπνξεί λα δηακνξθψζεη πνιιέο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(Κηνπκνπξηδφγινπ & Γέξξε, 2003).  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, εμαηηίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. ε 

έλα ηφζν θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη απηή πνπ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζσκαηηθή, αιιά θαη ςπρηθή πγεία. Τπάξρνπλ αξθεηά 

εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηε γεληθεπκέλε πνηφηεηα δσήο ησλ λέσλ αηφκσλ (Hagger et al., 

2001· Theodorakis et al., 2002· Papacharisis & Goudas, 2003). 

Σα ζεηηθά σθέιε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθνληαη, αιιά θαη είλαη γλσζηά. 

Παξ‟ φια απηά, ε πηνζέηεζε ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γίλεηαη απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αλζξψπσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ ζηάζεσλ πνπ έρνπλ νη ελήιηθεο, αιιά θαη νη καζεηέο 

γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Οη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ην κάζεκα 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, εμαξηψκελεο απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Μεξηθνί απφ απηνχο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ, 

ηελ χπαξμε θαζνδήγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θ.α., 

φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. 
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Δίλαη θαηαλνεηφ φηη γηα λα επηθξαηήζεη κία ζεηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ 

καζεηψλ πξνο ηε Φπζηθή Αγσγή, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζή ηνπο, ε πξνζσπηθή εκπεηξία, αιιά θαη ε πξαγκαηηθή θαηαλφεζε 

ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο. Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ άζθεζε είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ άζθεζε, θάηη πνπ 

βνεζά ηε ζπλερή ελαζρφιεζε κε απηή θαη ηελ πξναγσγή ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Christodoulidis et al., 2001), 

θαζψο ε απνπζία θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ππεχζπλε γηα έλα πνιχ κεγάιν 

κέξνο ζηελ αληζνξξνπία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ θαηαλνκή ελέξγεηαο ζηνλ 

νξγαληζκφ, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο λα γίλεη θάπνηνο παρχζαξθνο ή 

ππέξβαξνο (U.S. Department of Health and Human Services, 2001). 

Σηο ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ πξνο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

κεηξνχλ νη Κάκηζηνο θαη Γεγγειίδεο ζηελ έξεπλά ηνπο, ζε έλα κεγάιν δείγκα 

καζεηψλ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα πεξηιάκβαλε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθνχο Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ), κηαο 

θαη ππάξρεη ε ππφζεζε φηη κεγαιχηεξνο ΓΜ επηδξά αξλεηηθά ζηελ πηνζέηεζε 

ελφο ελεξγνχ ηξφπνπ δσήο. Αξρηθά, νη εξεπλεηέο δε δηαπίζησζαλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ΓΜ σο 

πξνο ηε Φπζηθή Αγσγή, θαζψο εκθάληζαλ φινη ζεηηθέο ζηάζεηο. ε βαζχηεξν 

βαζκφ αλάιπζεο, νη καζεηέο κε θπζηνινγηθφ ΓΜ είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο, αιιά 

θαη ζπκπεξηθνξέο πξνο ηελ άζθεζε, θαζψο ηελ πηνζεηνχζαλ, ελψ νη ππέξβαξνη 

θαη παρχζαξθνη καζεηέο, είραλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε Φπζηθή Αγσγή, ρσξίο 

φκσο λα ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ (Christodoulidis et al, 2001).  

Μαζεηέο κε κεγαιχηεξν ΓΜ βηψλνπλ κία ζεηξά αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Ωο ιχζε πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα 

ελδηαθέξνληνο πξνο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ψζηε νη καζεηέο λα ζηξαθνχλ 

ζηαδηαθά πξνο απηή γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο.  Ζ Φπζηθή Αγσγή, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε έλα 

ζεηηθφ ηξφπν θαη νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο λα παξαθηλνχλ φινπο ηνπο 

καζεηέο γηα ζπκκεηνρή, εζηηάδνληαο αθελφο ζηηο πνιιέο σθέιεηεο ηεο άζθεζεο 

θαη αθεηέξνπ ζηε ζχλδεζε ηεο επηηπρίαο απφ ηε ζπκκεηνρή, ηεο ηθαλνπνίεζεο 

θαη ηεο επραξίζηεζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ηε δηα βίνπ άζθεζε (Sallis & McKenzie, 1991· Tannehill & 

Zakrajsek, 1993·Christodoulidis et al., 2001). 

ε φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε ρξήζε βνεζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζηνπο καζεηέο 

θξίλεηαη αλαγθαία. Γεδνκέλεο ηεο έληνλεο ςεθηνπνίεζεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ σο βνεζήκαηα, ίζσο λα κπνξνχζε 

λα θαηαζηήζεη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πην πξνζβάζηκν γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. ηελ έξεπλα ησλ Λακπάθε θ.α. (2017), κειεηψληαη νη ζηάζεηο 

καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ θαηά ηελ ελζσκάησζε 

ζπλεξγαηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζην κάζεκα. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ε χπαξμε θαηλνηφκνπ 

παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο βειηηψλεη ηελ 
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ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο πξνο ην κάζεκα. Οη Kellis et al. 

(2010) ζε έξεπλα ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο Διιάδαο παξαηήξεζαλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη 

ζηελ επραξίζηεζή ηνπο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηηο 

ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξήζεθε θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ Λακπάθε θ.α. (2017), φπνπ παηδηά πνπ δε ζπκκεηείραλ ζην κάζεκα, 

άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηθαλνπνίεζε, φηαλ ηνπο παξαζρέζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  
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4. Ο ξόινο ηνπ παηρληδηνύ  
 

Ζ θχζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ηέηνηα, φπνπ θπξηεχεηαη 

απφ ην παηγληψδεο ζηνηρείν. πγθεθξηκέλα, ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη 

κάιηζηα ζηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνχ, νη δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη θαηά 

θφξνλ απφ παηγληψδε κνξθή, ιφγσ ηνπ φηη απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κηθξήο 

ειηθίαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πξψηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο. Σν παηρλίδη βξίζθεηαη ζηελ δσή ησλ παηδηψλ απφ ηελ βξεθηθή 

ειηθία θαη είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Έηζη, είλαη 

εμνηθεησκέλα κε απηφ, αθνχ ηνπο πξνζθέξεη δηαζθέδαζε, επραξίζηεζε θαη 

ηνπο βνεζάεη παξάιιεια λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ. 

 

 

4.1 Οξηζκόο ηνπ παηρληδηνύ 

 

Σν παηρλίδη, αξρηθά, αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ιανχ, θαζψο 

πνιηηηζκφο θαη παηρλίδη έρνπλ θνηλή πνξεία ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Αλ 

θάπνηνο κειεηήζεη ηα παηρλίδηα ελφο ηφπνπ, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε 

δηάγλσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ηφπνπ απηνχ. 

Δπηπιένλ, ην παηρλίδη απνηειεί ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ, θαζψο κέζσ απηνχ ν καζεηήο κπνξεί λα απνθηήζεη θνηλσληθέο, 

λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Αλησληάδεο, 1994).  

χκθσλα κε ηνλ Κάππα (2005), ην λα παίδεηο έλα παηρλίδη ζεκαίλεη φηη 

εκπιέθεζαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ επίηεπμε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν κέζα πνπ επηηξέπνληαη 

απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο. 

Μέζα απφ ην παηρλίδη νη καζεηέο θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο 

αλάγθεο, θαζψο είλαη έλα ζχλζεην θαη πνιχκνξθν θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο πξάμεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη εθδειψζεηο (Scales et al., 1991).  

Όπσο επηζεκαίλεη ν Meckley (2002), ην παηρλίδη είλαη κία δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (α) λα είλαη 

ειεχζεξε επηινγή ησλ παηδηψλ, (β) λα θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, 

(γ) λα παξέρεη επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε, (δ) λα εκπιέθεη ελεξγά ηνπο 

παίθηεο, (ε) λα είλαη απην-θαηεπζπλφκελν, (ζη) λα έρεη λφεκα γηα ην παηδί. 

Μέζα απφ ην παηρλίδη, νη καζεηέο πεξλνχλ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο θαη 

παξάιιεια αλαπηχζζνληαη νη αηζζήζεηο ηνπ, ε θνηλσληθφηεηά ηνπ, ε θαληαζία 

ηνπ, αιιά θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ γξαθή. 

 

 

4.2 Η παηδαγωγηθή αμία ηνπ παηρληδηνύ 
 

Μέζα απφ ην παηρλίδη εληζρχεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε έθθξαζε 

θαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, κέζσ απηνχ δεκηνπξγνχλ κία εηθφλα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ηνλ θφζκν πνπ ηείλεη λα νινθιεξσζεί. Σν παηρλίδη, 
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επίζεο, πξνζθέξεη πιεζψξα εξεζηζκάησλ γηα παξαηήξεζε, πεηξακαηηζκφ, 

ζρεδηαζκφ, θαηαλφεζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη νπζησδψο ζηελ 

λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.  Δθηφο απηψλ, ν θάζε καζεηήο 

αληηιακβάλεηαη θαη ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, αλαπηχζζεη 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ (Απγεηίδνπ, 2001). 

Δπηπιένλ, ην παηρλίδη είλαη πεγή εθπαίδεπζεο, θαζψο παξέρεη γλσζηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο. Μέζσ απηνχ νη 

καζεηέο νδεγνχληαη ζηε κάζεζε κε επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, αθνχ 

κπνξνχλ λα εθζέζνπλ ηηο βησκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηδέεο, ελψ παξάιιεια 

θνξηίδνληαη κε λέεο, θάηη, ην νπνίν νδεγεί ζηε κάζεζε. πλάκα, εληάζζεη ηνπο 

καζεηέο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπζία 

ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. 

Σν παηρλίδη ζηνρεχεη ζηελ ζσκαηηθή, ηελ λνεηηθή, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Πξσηαξρηθφ ξφιν ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαηέρεη ην ζψκα. Μέζα απφ ηηο ινγηψλ 

δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζεηαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ε αδξή. 

Ωο αδξή θηλεηηθφηεηα λνείηαη απηή πνπ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε κεγάισλ 

κπτθψλ νκάδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηξέμηκν θαη ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

ζηαδηαθά θαη εκθαλίδεηαη απφ ηνπο πξψηεο θηφιαο κήλεο ηεο δσήο ελφο 

αλζξψπνπ. 

Σα παηρλίδηα πνπ εμαζθνχλ ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα είλαη ην ηξακπνιίλν, ηα 

ζηεθάληα, νη κπάιεο, ην ηνχλει, φπσο επίζεο θαη νη κπάξεο ηζνξξνπίαο. Μέζα 

απφ ηα παηρλίδηα απηά νη καζεηέο ζα βνεζεζνχλ ζηελ επιπγηζία ηνπο, ηελ 

αθξίβεηα ησλ θηλήζεψλ ηνπο, ηελ δχλακε, ηελ αλάπηπμε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

δηάπιαζεο (Feeney, Christensen & Moravrick, 1996). ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, 

φπνπ μεθηλά θαη ε θνίηεζή ηνπο ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ, ε αδξή θηλεηηθφηεηα 

βξίζθεηαη ζε θαιφ ζηάδην θη έηζη νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα πεδνχλ ςειά, λα 

ζθαξθαιψλνπλ, λα ζηνρεχνπλ κε κπάιεο είηε  κε ηα ρέξηα ηνπο είηε κε ηα πφδηα 

ηνπο.  

χκθσλα κε επξήκαηα ηεο επηζηήκεο, ε αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε 

θαη ε αηζζεηεξηαθή θαη κπνθηλεηηθή αξηηφηεηα απνηεινχλ αλαγθαίεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ νκαιή λνεηηθή εμέιημε ελφο καζεηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην παηρλίδη θαη γεληθφηεξα ν αζιεηηζκφο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηα ζεκέιηα κηαο πγηνχο λνεηηθήο αλάπηπμεο θη φρη κφλν 

ζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ραξά θη επραξίζηεζε (Κάππαο, 2005). 

πλεπψο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ θαη λα ηνληζηεί φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ κνξθή παηρληδηνχ θαη ζρεδηάδνληαη κε θξηηήξην ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ζπκβάιινπλ άκεζα θαη ζηελ λνεηηθή αλάπηπμή ηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο παηγληψδνπο κνξθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηδηαίηεξα γηα καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, φπσο 

απηψλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ, επεξεάδνπλ θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

απηψλ. Γηα λα δεη ραξνχκελα θάζε παηδί, πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηελ θνηλσλία, φπνπ δεη, θαη λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηνπο ππνινίπνπο. Δθηφο 
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απηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζέβεηαη θαη λα απνδέρεηαη ηηο απφςεηο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ ππνινίπσλ. Μέζα απφ ηα παηρλίδηα 

ειαηηψλεηαη ν εγσθεληξηζκφο ησλ  καζεηψλ, θαζψο θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα 

ζεβαζκνχ, ελζπλαίζζεζεο, θαηαλφεζεο θαη νκαδηθφηεηαο. Οη καζεηέο 

εμαζθνχληαη ζην λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη λα απνβάιινπλ 

αηζζήκαηα εκπάζεηαο θαη κνλνπψιεζεο ελδηαθέξνληνο. Έηζη, θαιιηεξγνχληαη 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα ηνπο θαη ε δσή ηνπο βαίλεη επηπρέζηεξε. 

Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ελλνείηαη ε ζρέζε πνπ 

απνθηνχλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. χκθσλα κε θνηλσληνιφγνπο, ηα 

παηρλίδηα είλαη ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηφζν ηελ εζηθή ηνπ παηδηνχ, φζν 

θαη ηα ήζε ηεο θνηλσλίαο (Απγεηίδνπ, 2001). Μέζα απφ ηα παηρλίδηα πνπ 

ιακβάλνπλ δξάζε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο θαη ζηαδηαθά καζαίλνπλ λα ζπλππάξρνπλ, λα 

κνηξάδνληαη, λα ζέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, λα αληηιακβάλνληαη ηα ζεηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ αξεζηνχο ζηνπο άιινπο, λα απνδέρνληαη 

ην δηαθνξεηηθφ, αιιά θαη λα θάλνπλ πίζσ, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα 

ην ζπιινγηθφ θαιφ. Σα παηρλίδηα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ςπραγσγνχλ ηνπο 

καζεηέο, ελψ παξάιιεια ζα ηνπο παξέρνπλ θαη κάζεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα πξνάγνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ καζεηψλ θαη λα ζπζθίγγνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπλαλαζηξέθνληαη. 

Σέινο, ε εζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αθνξά ηηο αμίεο θαη ην ήζνο πνπ απηά 

δηαηεξνχλ κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δνπλ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ 

αίζζεζε ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ ζσζηνχ πνπ νη ίδηνη έρνπλ. Σα παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηηκσξία θαη ηελ ππαθνή. ηφρνο 

ηνπο είλαη ε επηβξάβεπζε θαη ν έπαηλνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθεχγνπλ λα 

βιάπηνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Δπηπιένλ, ζηελ Α‟ ηάμε Γεκνηηθνχ, νη 

καζεηέο επηζπκνχλ λα είλαη αξεζηνί ζηηο παξέεο ζπλνκήιηθσλ ηνπο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ αθνινπζνχλ ην δίθαην θαη ην ζσζηφ. Μέζα απφ ην παηρλίδη ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε πνιινχο 

ζπλνκήιηθνπο, φπνπ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ θαινχληαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο θαη λα δξάζνπλ ππεχζπλα γηα ην θνηλφ θαιφ ηεο νκάδαο ηνπο. 

ηαδηαθά, ινηπφλ, απνπνηνχληαη ηνλ εγσθεληξηζκφ ηνπο θαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλα ζπλεηζθέξνπλ γηα ην θνηλφ θαιφ κε δίθαηα κέζα. 

 

4.3 Η ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ ρξήζε ησλ ξνκπφη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο έρεη 

πξνθαιέζεη κεγάιν ελζνπζηαζκφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη ε ρξήζε ησλ ξνκπφη ζα θέξεη πάξα 

πνιιά νθέιε γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα (Johnson, 2003). ην επίπεδν 

ηεο δηδαζθαιίαο, ζεσξείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε 

ρξήζε ξνκπφη ζα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο (Papert, 1993). Παξ‟ φια απηά, 

αξθεηνί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά δεδνκέλα, ψζηε 
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λα εθηηκεζεί πξαγκαηηθά ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ξνκπφη ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε (Williams et al, 2007).  

Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε, φπνπ θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηε ρξήζε ξνκπφη ζηε δηδαζθαιία ηνπο, 

ψζηε λα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε, ελψ ππάξρνπλ θαη νη 

ζθεπηηθηζηέο, πνπ ζεσξνχλ ηε ρξήζε ξνκπφη ζηελ εθπαίδεπζε σο κία κφδα 

πνπ ζα πεξάζεη. Οη ζθεπηηθηζηέο ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε δεδνκέλσλ θαη 

εξεπλψλ γηα ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ 

δε κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα νθέιε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε (Caci et al, 2003; 

Petre and Price, 2004; Williams et al, 2007).  

Μία άιιε νπηηθή πνπ παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία κέρξη θαη ζήκεξα 

είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζήκαηα ηεο θιαζηθήο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ξνκπνηηθή ή ηελ ηερλνινγία. Ο ηνκέαο ησλ καζεκάησλ, ζηα 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε ξνκπνηηθή είλαη ηα Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή, ε 

Υεκεία, ε Πιεξνθνξηθή θ.α. Αθφκε θαη ζε απηά ηα καζήκαηα, ην ξνκπφη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο παζεηηθφ εξγαιείν ζηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία (Mitnik et al, 2008).  

ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ Barreto et al (2012) δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηηο 

πξψηεο πεξηπηψζεηο έληαμεο ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη ρξήζε ζε 

καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ξνκπνηηθή, δειαδή Μαζεκαηηθά θαη 

Φπζηθή.  

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηαμηλνκείηαη ζε δπν, θπξίσο, θαηεγνξίεο, πνπ πνιιέο θνξέο επηθαιχπηνληαη, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Alimisis, 2009). Σελ ξνκπνηηθή σο καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη ηε ξνκπνηηθή 

σο εξγαιείν κάζεζεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηε ξνκπνηηθή σο καζεζηαθφ αληηθείκελν. Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ξνκπφη 

γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Μειεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη παξαηεξνχλ ηνπο 

θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ην δηέπνπλ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, εηζάγνληαη ζε ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, φπσο 

ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο, ηεο επαλάιεςεο θαη ηνπ ειέγρνπ (Φξάγθνπ, 

2009). 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνλψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα 

ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεραληθήο θαη ηνπο θαζηζηά 

ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κέιινλ ηνπο.(Li 

et al.,2009; Siciliano & Khatib,2008) 

Οη καζεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνθνκίδνπλ 

πνιιαπιά νθέιε. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο (ρήκα 1), ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα, εθκάζεζεο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ελψ σζεί ηνπο καζεηέο ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο. 
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ρήκα 1. Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πνιιέο ηθαλφηεηεο. (Kabátová & Pekárová, 2010) 

 

Παξάιιεια, επεηδή ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε θαηαζθεπή ελφο ξνκπφη 

απαηηνχλ απζηεξά δνκεκέλα βήκαηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη 

κέζα ζε έλα πιαίζην θαη ε ζθέςε ηνπο λα είλαη αθξηβήο. Δπηπιένλ, 

δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζηνρεχνληαο ζε έλα ζθνπφ, ελψ ν ζρεδηαζκφο θαη ν 

έιεγρνο ηεο ζθέςεο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθζθαικάησζε, ηνπο νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ θαηαζθεπή ελφο ξνκπφη ζπλδπάδεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Ζ δνθηκή ησλ φζσλ έρεη ζρεδηάζεη ν καζεηήο, 

ηνλ νδεγεί ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο ηνπ, 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηελ δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

κέζα απφ ζπλερείο αλαηξνθνδνηήζεηο ηνπ. Ο καζεηήο πξέπεη λα εληνπίζεη ηελ 

πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο, λα επηδηνξζψζεη ηα ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ζθάικαηνο λα επαλαζρεδηάζεη ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηελ ξνκπνηηθή σο εξγαιείν κάζεζεο. Μέζα 

ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ε ξνκπνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε 

φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. (Alimisis, 2009) 

Ζ δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή 

δηαδηθαζία αθνξά κηα πιεζψξα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πέξα απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, φπσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. Σα ξνκπφη απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθφ κέζν γηα ηελ εθαξκνγή 

πνιιψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηεο Αξηζκεηηθήο, ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο Άιγεβξαο 

θαη ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ελψ γηα ηελ Φπζηθή ραξαθηεξηζηηθφ 
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παξάδεηγκα είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ηξηβήο κέζσ ησλ Lego Mindstorms NTX. 

(Γεκεηξίνπ & Κνληνγηψξγνπ, 2009). 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ ζεσξηψλ ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη 

θνλζηξνπμηνληζκνχ, ε ξνκπνηηθή ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη απφςεηο δχν ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ, ησλ 

Piaget θαη Papert ζεσξνχληαη ηζρπξά ζεκέιηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

χκθσλα κε ηηο έξεπλέο ηνπο, νη καζεηέο δελ απνηεινχλ παζεηηθνχο δέθηεο 

θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, είλαη ελεξγά κέιε ηεο, ρηίδνληαο ηε 

δηθή ηνπο γλψζε κέζα απφ ηε κάζεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Piaget (1974), ε ρξήζε θαη ε κάζεζε γηα ην ρεηξηζκφ 

δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο. Μέζα 

απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε γίλεηαη γλσζηφ φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη ή 

αλαζθεπάδεηαη. Όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή, αιιά 

θαη ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο κίαο δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε απνθηνχλ έλα 

ζπλδπαζκφ ηδεψλ θαη θαλφλσλ πνπ έρνπλ σο ηειηθφ ηνπο απνηέιεζκα ηε 

κάζεζε  (Ackermann, 2001; Alimisis, 2013; Harel, 1991, pp. 24e27; Ucgul, 

2013). 

Ο Papert (1980) δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηε γλψζε ηνπο, θαζψο 

θαηαπηάλνληαη ελεξγά κε κία θνηλή νληφηεηα, φπσο ε θαηαζθεπή ελφο θάζηξνπ 

ζηελ άκκν, κε ηερλνινγηθή αλαινγία. Έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηεο επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη, γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ γη‟ απηνχο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζθέςεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα παξέρνληαη εξγαιεία ηερλνινγίαο ζηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο (Kucuk, 2017). 

Όηαλ επηθεληξσλφκαζηε ζηε κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνχ, ε ξνκπνηηθή 

απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ 

ξνκπνηηθή παξέρεη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εξεζίζκαηα γχξσ ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ κε 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (Alimisis, 2013; Somyurek, 2015). Καηά ηελ εξγαζία 

ζηε ξνκπνηηθή, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ, επίζεο, ξφινπο ζρεδηαζηψλ 

θαη θαηαζθεπαζηψλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ (Goh & Ali, 2014).  

Σα ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ηνπο δνζνχλ. Γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ έλα ξνκπφη, ηφηε απηφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

έηνηκα πξνγξάκκαηα γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ξνκπφη. Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, ζπλδένληαο ην ξνκπφη κε ηνλ 

ππνινγηζηή (Kucuk, 2017). 
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Δπηπιένλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα δηεγείξεη θαη λα εκπλεχζεη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά θαη 

λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία ζθέςεο ηνπο, αλάινγα κε ηε 

ρξήζε θαη ηε ζρεδίαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί 

λα απνδεηρζεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, θαζψο ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο ξνκπφη 

απαηηεί απηφλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο (Kucuk, 2017). 

Πιένλ, πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα θνηλέο θαη έρνπλ πηζαλή επίδξαζε 

ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. Δθπαηδεπηηθά ξνκπνηηθά θηη απνηεινχλ βνήζεκα 

γηα λα δηδαρζεί ε ξνκπνηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελζσκαησζεί ζε άιια 

καζήκαηα. Έλα θηη ξνκπνηηθήο κπνξεί λα δηαζέηεη έλα κηθξνρεηξηζηήξην, 

αηζζεηήξεο, κηθξά πιαζηηθά ηνπβιάθηα, κπαηαξίεο, θαιψδηα, ηξνρνχο θαη 

γξαλάδηα. Σα θηη ξνκπνηηθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζίγνπξα ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ηα Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή θαη άιια καζήκαηα, φπσο θαη ζε 

φια ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα (Alimisis, 2013; Barker et al, 2014; Benitti, 2012; 

Church et al, 2010; Eguchi, 2010; Williams et al, 2012). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ξνκπνηηθήο έρνπλ κία πηζαλή επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Έρεη αλαθεξζεί φηη κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νη 

γλσζηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Άιιεο 

δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεησλ, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία (Alimisis, 2013; Kim et al., 2015). 

Τπάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο ησλ δχν 

θχισλ ζρεηηθά κε ηε ξνκπνηηθή. Οη Atzmatzidou θαη Demetriadis (2016) 

βξήθαλ φηη έθεβνη καζεηέο έθηαζαλ ζην ίδην επίπεδν ππνινγηζηηθήο ζθέςεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηνπο. Παξ‟ φια απηά, βξέζεθε φηη ηα 

θνξίηζηα ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν 

δεμηνηήησλ κε ηα αγφξηα. ην επίπεδν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, νη 

Sullivan and Bers (2013) βξήθαλ φηη θαη ηα δχν θχια νινθιήξσζαλ ηε 

ξνκπνηηθή ηνπο εθπαίδεπζε επηηπρψο. Σα αγφξηα ζεκείσζαλ πςειφηεξα ζθνξ 

κφλν ζηε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ ηνπ ξνκπφη θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Ο Liu (2010) δήισζε φηη παξ‟ `φιν πνπ θαη ηα δχν θχια 

αληηκεησπίδνπλ ην ξνκπφη σο παηρλίδη, ηα αγφξηα βξίζθνπλ θίλεηξν λα 

αζρνιεζνχλ καδί ηνπ, ελψ ηα θνξίηζηα έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα ζηελ εθκάζεζε 

ξνκπνηηθήο, σο πηζαλφηεηα κειινληηθήο απαζρφιεζεο (Kucuk, 2017).  
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Γ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

 
1.1 θνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πφζν είλαη 

ζε ζέζε έλα ηερλνινγηθφ κέζν – ξνκπφη λα δηδάμεη έλλνηεο θαη ηερληθέο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζε καζεηέο κηθξήο 

ειηθηαθήο νκάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο ηεο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: Α) Δίλαη δεθηηθνί 

νη καζεηέο σο πξνο ην λα έρνπλ σο δάζθαιν έλα ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο; θαη Β) Δπεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ε ρξήζε ξνκπφη γηα ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο ζε καζεηέο Α‟ Γεκνηηθνχ; 

 

 

 

1.2 Λόγνη επηινγήο ζέκαηνο θαη εξεπλεηηθώλ εξωηεκάηωλ 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ 

κέζνπ έγηλε ιφγσ πξνζσπηθήο αγάπεο ζηνπο ρψξνπο ηεο Γπκλαζηηθήο θαη ηεο 

Σερλνινγίαο αληηζηνίρσο. Δπηπιένλ, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ κάζεκα, θαζψο κέζσ απηνχ επηδηψθεηαη νη καζεηέο θάζε 

ειηθίαο θαη ηδηαηηέξσο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο, εθφζνλ πιάζνπλ ραξαθηήξα θαη 

επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν, λα αλαπηχμνπλ, λα βειηηψζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ δηάθνξεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλάκα λα δηακνξθψζνπλ κία νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα, φπνπ ζα αλαπηπρζεί ε ζπιινγηθφηεηα, ε αιιειεγγχε, ε 

επγελήο άκηιια θαη ν ζεβαζκφο ζε ζπλαζιεηέο - ζπκκαζεηέο θαη θαλφλεο. 

Δπηπξφζζεηα, έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε φια ηα καζήκαηα 

ηνπ Γεκνηηθνχ. Σα ηερλνινγηθά κέζα, φπσο είλαη ην ξνκπφη, είλαη θάηη 

θαηλνηφκν θαη κε ηεηξηκκέλν εηδηθά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. Οη καζεηέο εθπιήζζνληαη θαη ελζνπζηάδνληαη κε θάζε ηί λέν 

θαη πξσηφγλσξν, ελψ ζπλάκα  θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε απηφ πνπ βιέπνπλ λα δηαδξακαηίδεηαη κπξνζηά ηνπο. Έηζη, ε 

ζχλδεζε απηψλ ησλ δχν πεδίσλ απνηειεί αξθεηά ελδηαθέξνπζα δηεξεχλεζε. 

Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέρζεθαλ γηα λα αλαδεηρζεί 

θαηά πφζν νη καζεηέο δέρνληαη ηελ παξνπζία ελφο ξνκπφη σο δάζθαιφ ηνπο ή 

ηνπο πξνθαιείηαη άγρνο ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε. Δπηδηψθεηαη λα 

παξνπζηαζηεί αλ είλαη θηιηθνί θαη εμνηθεησκέλνη κε ηα ηερλνινγηθά κέζα ή 

ηνπο δεκηνπξγείηαη θάπνηα κνξθή θφβνπ θαη άξλεζεο πξνο απηά.  
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Αθφκε, ηίζεηαη ην δήηεκα ζεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηθνχ κέζνπ. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

θαλνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ κία ηέηνηα σξηαία δηδαζθαιία, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκα κέζα ζηηο δηδαθηηθέο 

πξάμεηο ή λα απνξξίπηνληαη. ηφρνο πάληνηε είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα ηνπο καζεηέο ηφζν ζε ζπιινγηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα απνθνκίδνπλ γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη λα βηψλνπλ λέεο 

θαηαζηάζεηο. Έηζη, ινηπφλ, επηιέρζεθαλ ηα εξσηήκαηα απηά κε ζθνπφ λα γίλεη 

κία πξνζέγγηζε ζηε ζχλδεζε καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Σερλνινγηθψλ 

κέζσλ. 

 

 

1.3 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

ρεηηθά κε ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, αθνξνχζε καζεηέο Α‟ Γεκνηηθνχ 

ζην ζχλνιφ ηνπ εθ ησλ νπνίσλ νη 49 ήηαλ ζειπθνχ γέλνπο θαη νη 51 αξζεληθνχ 

γέλνπο. Οη καζεηέο απηνί θαηνηθνχζαλ είηε ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο είηε ζε 

δηάθνξα ρσξηά ηνπ λνκνχ θνληά ζηελ πφιε, φπνπ ζπγθεθξηκέλα 55 καζεηέο 

ηνπ ζπλφινπ θαηνηθνχζαλ ζε ρσξηά θαη 45 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ππάξρεη ηζνδχγην σο πξνο ηνλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηελ πφιε κε απηνχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα ρσξηά ηνπ λνκνχ. Ο 

ιφγνο ήηαλ γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη απφςεηο ηφζν απηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ 

ζηελ πφιε θαη ζεσξεηηθά ήηαλ πην εμνηθεησκέλνη ζε θαηλνηφκα κέζα, φζν θαη 

ησλ καζεηψλ πνπ έκελαλ ζηα ρσξηά, φπνπ ηα ρσξηά ζεσξνχληαη θιεηζηέο 

θνηλσλίεο κε ιηγφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θη έηζη 

ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηερλνινγηθά κέζα. 

 

 

1.4 ηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα πξνεγεζεί γηα λα πινπνηεζεί ε 

έξεπλα, αθνινπζήζεθαλ θάπνηα βήκαηα. ε πξψηε θάζε έπξεπε λα ξπζκηζηεί 

ην ξνκπφη, κε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηφηαλ ε σξηαία δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ινηπφλ, κεηέβεθα ζην 

ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ψζηε λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο 

ξπζκίζεηο κέζσ πξνγξάκκαηνο, ππφ ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχζε ην ξνκπφη.  

Σν ξνκπφη νλνκάδεηαη «ΝΑΟ» (βι. Δηθφλα 1) θαη είλαη έλα έμππλν ξνκπφη 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θηλήζεηο κε ην θεθάιη ηνπ, ηα ρέξηα ηνπ, ηα πφδηα 

ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ξπζκφ επηζπκεί ν πξνγξακκαηηζηήο. Δπηπιένλ, είλαη ζε 

ζέζε λα απεπζχλεη ιφγηα ζε θνηλφ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θσλήο, φπσο 

αιινίσζε θσλήο, αχμεζε έληαζεο θά. (βι. πιεξνθνξίεο ζηα: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nao_(robot) θαη https://www.brainaryinteractive.com/zora-

solution-software-for-nao). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nao_(robot)
https://www.brainaryinteractive.com/zora-solution-software-for-nao
https://www.brainaryinteractive.com/zora-solution-software-for-nao
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Δηθφλα 1. NAO 

 

Δίραλ επηιερζεί απφ κεξηάο κνπ θάπνηεο θηλήζεηο θαη θάπνηα ιφγηα πνπ ζα 

έθαλε θαη ζα έιεγε ην ξνκπφη αληίζηνηρα. Οη θηλήζεηο ήηαλ βαζηζκέλεο ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Α‟ Γεκνηηθνχ θαη αθνξνχζαλ ηελ 

εθκάζεζε ησλ ελλνηψλ «Αξγά» θαη «Γξήγνξα». πγθεθξηκέλα, ην ξνκπφη 

απεπζπλφηαλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο έδηλε νδεγίεο γηα ην ηί ζα θάλεη θαη 

κεηέπεηηα ζα εθηεινχζαλ ηα ίδην θαη νη καζεηέο. Αξρηθά, εθηεινχζε θηλήζεηο 

κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζε αξγφ ξπζκφ θη έπεηηα ζε γξήγνξν ξπζκφ, θάηη, 

ην νπνίν έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο αθνήο ηνπο. Δθηφο απηνχ, ην ξνκπφη έζεηε θαη 

εξσηήκαηα κε ζθνπφ λα απαληνχλ νη καζεηέο, ψζηε λα θαλεί εάλ είραλ γίλεη 

αληηιεπηά φζα δηαδξακαηίδνληαλ κπξνζηά ηνπο θη έπξαηηαλ θαη νη ίδηνη ηνπο. 

Αθνχ, ινηπφλ, πξνγξακκαηίζηεθε ην ξνκπφη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ, 

ζπκθσλήζεθε λα γίλεη ιήςε ελφο βίληεν ηνπ ξνκπφη κε κία καζήηξηα Α‟ 

Γεκνηηθνχ λα εθηειεί φζα έιεγε ην ξνκπφη παξάιιεια. Σν βίληεν απηφ ζα 

παξνπζηαδφηαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε σξηαία 

δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο καζήηξηαο 

ζην βίληεν ήηαλ γηα λα έρνπλ νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ ξνκπφη. θνπφο ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ απηφ είρε, ψζηε λα κελ ππάξμεη ζχγρπζε ζην κπαιφ ηνπο 

ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπ (πνιχ κεγάιν ή πνιχ κηθξφ). 

 

 

1.5 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο - Πεξηνξηζκνί 

 

Τπήξμε κεηάβαζε ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ ηνπ 

λνκνχ Κνδάλεο. Ζ αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ήηαλ πεξίπνπ ίδηα ζην 

ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ηεο Α‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Υξεηάζηεθαλ δχν ζρνιεία ζηελ πφιε θαη ηέζζεξα ζρνιεία ζε ρσξηά γηα λα 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεηψλ (100 καζεηέο ζπλνιηθά).  
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Δθεί, κνπ παξαρσξήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο δηδαθηηθή ψξα, ψζηε λα 

κπνξέζσ λα πξνβψ ζηελ σξηαία δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο. Οη καζεηέο έβιεπαλ θαηά θφξνλ ην βίληεν απφ θνξεηφ ππνινγηζηή, 

ελψ ζε δχν ζρνιεία ππήξρε ε παξνρή πξνβνιέα. Δπηπιένλ, παξαρσξήζεθαλ 

ερεία ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα γίλεη νκαιφηεξα ε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο, ρσξίο αθνπζηηθά πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο έδεηρλαλ λα ην 

δηαζθεδάδνπλ θαη ην ιάκβαλαλ σο παηρλίδη. Δπηπιένλ,  δε θάλεθε λα ηνπο 

ελνριεί ή λα δπζθνιεχεη ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο ε παξνπζία ηνπ ξνκπφη σο 

δαζθάινπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Άθνπγαλ, εθηεινχζαλ ηηο θηλήζεηο θαη 

απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δαζθάινπ – ξνκπφη σο θπζηθή παξνπζία. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βίληεν θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο, ηνπο κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Κιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

αηνκηθά ζπλνιηθά ζε 21 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε φζα δηαδξακαηίζηεθαλ, δειαδή, κε ηε ρξήζε ξνκπφη σο δαζθάινπ 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη κε ην λέα γλψζε πνπ δηδάρηεθαλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 21 εξσηήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιίκαθεο απιήο επηινγήο θαη γξαθηθέο θιίκαθεο, ιφγσ ηεο 

κηθξήο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ απεπζπλφηαλ. Δπηπιένλ, ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 

πέληε ελφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ελφηεηα (Α. ΠΡΟΩΠΗΚΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ) νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κέζσ θιηκάθσλ απιήο 

επηινγήο ζε 3 εξσηήζεηο (πνηνηηθέο κεηαβήηέο) ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο (θχιν, ηάμε, ηφπνο δηακνλήο). 

 ηε δεχηεξε ελφηεηα (Β. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΉ), κέζσ 

γξαθηθψλ θιηκάθσλ θιήζεθαλ νη καζεηέο λα απαληήζνπλ ζε 4 εξσηήζεηο 

(πνζνηηθέο κεηαβιεηέο) ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο γηα ηνπο ίδηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ηνπο εξσηήζεθε πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηπο ίδηνπο (εξψηεζε 1), πφζν ηνπο αξέζεη, 

φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ καζήκαηνο απηνχ (εξψηεζε 2), πφζν δηαζθεδάδνπλ 

κέζσ απηνχ (εξψηεζε 3) θαη πφζν βαξεηφ ηνπο θαίλεηαη ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο (εξψηεζε 4). 

 Έπεηηα, ζηελ ηξίηε ελφηεηα (Γ. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ) ππήξραλ 8 

εξσηήζεηο (πνζνηηθέο κεηαβιεηέο) κε γξαθηθέο θιίκαθεο γηα λα απνζαθεληζηεί 

ε εληχπσζε πνπ πξνθάιεζε ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ζηνπο καζεηέο. Έηζη, ζηελ 

εξψηεζε 1 ηεο ελφηεηαο απηήο, νη καζεηέο δήισζαλ θαηά πφζν ε εκθάληζε 

ηνπ ξνκπφη ηνπο πξνθάιεζε έθιπεμε, ελψ ζηελ εξψηεζε 2 αλ ηνπο θάλεθε 

πεξίεξγε. Έπεηηα, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην αλ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη 

ηνπο άγρσζε (εξψηεζε 3) θη αλ ε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο ήηαλ θάηη λέν γη‟ απηνχο (εξψηεζε 4). Ζ 5
ε
 εξψηεζε πξνο ηνπο 

καζεηέο αθνξνχζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζε κάζεκα 

Φπζηθήο Αγσγήο, ε 6
ε
 θαηά πφζν δηαζθέδαζαλ ζην κάζεκα ιφγσ χπαξμεο ηνπ 

ξνκπφη, ε 7
ε
 αλ ζα ήζειαλ λα μαλαγίλεη ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζε θάπνηα άιιε 

δηδαθηηθή ψξα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηέινο, ε 8
ε
 εξψηεζε αλ ζέινπλ ην 

ξνκπφη σο δάζθαιν γηα φια ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 
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Δλ ζπλερεία, ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα (Γ. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΝΔΑ 

ΓΝΩΖ) νη 3 εξσηήζεηο (πνζνηηθέο κεηαβιεηέο) αθνξνχζαλ ηελ θαηαλφεζε 

ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο «αξγά» θαη 

«γξήγνξα» θαη νη απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ζα δίλνληαλ μαλά κέζσ 

γξαθηθψλ θιηκάθσλ. Πην αλαιπηηθά, ζηελ εξψηεζε 1 θιήζεθαλ νη καζεηέο λα 

απαληήζνπλ γηα ην αλ ην ξνκπφη ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηηο δχν έλλνηεο, 

ζηελ εξψηεζε 2 αλ πηζηεπνπλ φηη ζα θαηαιάβαηλαλ ην ίδην θαιά ηηο δχν απηέο 

έλλνηεο απφ ην δάζθαιν, δίρσο ηελ παξνπζία ηνπ ξνκπφη θαη ζηελ εξψηεζε 3 

αλ ην ξνκπφη έδεημε επ‟ αθξηβψο  θαη ξεαιηζηηθά ηηο δχν απηέο έλλνηεο. 

Σέινο, ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα (Δ. ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ) ππήξραλ 3 εξσηήζεηο 

(πνζνηηθέο κεηαβιεηέο) κε επίζεο γξαθηθέο θιηκάθεο, φπνπ νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ ηνπο απφ ην κάζεκα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ 1
ε
 εξψηεζε ηεο ελφηεηαο απηήο απαληνχζε ζηε δηάζεζε 

ησλ καζεηψλ έπεηηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο, ε 2
ε
 

εξψηεζε ζηε δηάζεζή ηνπο αλ δε ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ξνκπφη ζε θάπνην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ε 3
ε
 εξψηεζε ζε πηζαλφηεηα λα κελ 

μαλαγίλεη θάπνην κάζεκα, φπσο απηφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εκέξα 

εθείλε. 

ρεηηθά κε ηα ζρνιεία, κνπ επηηξάπεθε ζε φια απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή 

λα πξνβψ ζηελ δξάζε πάλσ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πνπ 

επηζπκνχζα. Δπηπιένλ, ππήξρε βνήζεηα απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο εθάζηνηε Α‟ 

ηάμεο σο πξνο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ζρέζε κε ηα πιηθά κέζα πνπ 

ρξεηάζηεθαλ (ερεία, πξνβνιέαο). 

ε γεληθέο γξακκέο δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ ξνκπφη κέζσ βίληεν θαη φρη κε ηελ θπζηθή ηνπ 

παξνπζία, έγηλε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ ξνκπφη, θαζψο είλαη έλα κέζν 

ηδηαίηεξν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο κεηαρείξηζεο. Δλδερνκέλσο ην 

απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο κε ηελ θπζηθή ηνπ παξνπζία λα 

απνδηδφηαλ σο αθφκε πην ειθπζηηθφγηα ηνπο καζεηέο, σζηφζν θαη ζηελ 

ηζρχνπζα πεξίπησζε δηαδξακαηηδφηαλ θάηη ξεαιηζηηθφ κπξνζηά ηνπο πνπ 

θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Ζ ρξήζε πξνβνιέα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ερείσλ ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηπηψζεσλ νδήγεζε ζε νκαιή έθβαζε ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο ζε φια ηα 

ζρνιεία. Οη καζεηέο άθνπγαλ πνιχ θαζαξά ηηο εληνιέο θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

ξνκπφη θαη ππήξρε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε 

πεξίπησζε δαζθάινπ – καζεηψλ. Αθφκε, ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πξνβνιέα, 

νη καζεηέο έβιεπαλ ρσξίο θακία δπζθνιία φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ ξνκπφη, θάηη, 

πνπ έθαλε ηελ έθβαζε ηνπ καζήκαηνο αθφκε πην δσληαλή. ηηο αληίζεηεο 

πεξηπηψζεηο ρξεηαδφηαλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, 

ψζηε λα θαηαθέξνπλ φινη λα βιέπνπλ θαζαξά ηελ νζφλε ηνπ θνξεηνχ 

ππνινγηζηή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην ξνκπφη θαη ηηο θηλήζεηο πνπ απηφ 

εθηεινχζε, θάηη, ην νπνίν γηλφηαλ, θαζψο φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ 

κε ελδηαθέξνλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ιάκβαλε ρψξν κπξνζηά ηνπο.  
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Κάπνηεο κηθξέο δπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ησλ 

Α‟ ηάμεσλ σο πξνο ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. πγθεθξηκέλα, 

ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα ιφγσ αξγήο αλάγλσζεο ησλ καζεηψλ. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θξίζεθε αλαγθαίν λα δηαβαζηνχλ νη εξσηήζεηο θσλαρηά θαη λα 

ηεζνχλ νη καζεηέο ζε ζέζε αθξναηψλ, ψζηε λα πξνρσξήζεη νκαιφηεξα ε 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πίζηεπαλ πσο ππήξραλ 

ιάζνο θαη ζσζηέο απαληήζεηο θαη δελ ήζειαλ λα δπξνβνχλ ζε θάπνηα ιαζεκέλε 

απάληεζε. Έηζη, ρξεηάζηεθε λα μαλαηνληζηεί ε αλσλπκία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα εζθαικέλσλ ή ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

αιιά απαληήζεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο απηφ πνπ βίσζαλ. 

Δλ ηέιεη, ζπκπιεξψζεθαλ φιεο νη εξσηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο θελά ή 

δπζαξέζθεηα. 

 

 

1.6 Σν «εξγαιείν» ηεο έξεπλαο 

 

ρεηηθά κε ηελ κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, απηή ζα 

έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειεί «εξγαιείν» πνζνηηθήο έξεπλαο. 

Δίλαη έλα κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο 

θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηψο ζε κία ζεηξά απφ πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο 

πάλσ ζε έλα ζέκα. Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηά απφ ηελ σξηαία 

δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κνηξάζηεθε εξσηεκαηνιφγην 

αηνκηθά ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη απάληεζαλ βάζεη πξνζσπηθψλ ηνπο ζθέςεσλ 

θαη επηζπκηψλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απιά δνκεκέλν. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιάκβαλε 

ήηαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε θιίκαθεο απιήο επηινγήο θαη γξαθηθέο 

θιίκαθεο, ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ απεππλφηαλη. Έγηλε γλσζηφ 

ζηνπο καζεηέο πσο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θη έηζη δηεπθνιχλζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζην λα είλαη εηιηθξηλείο θαη λα κελ ζεσξήζνπλ θάπνηα απάληεζή 

ηνπο σο ιαζεκέλε. πλεπψο, ε ζπκπιήξσζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε πεγαία θαη 

απζφξκεηα, θαζψο δελ ππήξμε θακία εμσηεξηθή επηξξνή. 

Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο κέζνδν πξνζέγγηζεο 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ έρεη ζεηηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ εξσηεζέλησλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη 

δίλνληαη απεπζείαο ζηνπο εξσηψκελνπο. Αθφκε, δελ είλαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία θαη νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα ιφγσ 

έιιεηςεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εξεπλεηή. Δπηπξφζζεηα, ν εξεπλεηήο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, θαζψο ε 

ζπκπιήξσζή ηνπ γίλεηαη αηνκηθά, αλψλπκα θαη παξέρεηαη δπλαηφηεηα ηήξεζεο 

ηνπ απνξξήηνπ. 

Ωζηφζν, ε ρξήζε απηνχ  σο κέζνδν πξνζέγγηζεο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

έρεη θαη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία. Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην 

ππνρξεψλεη ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Δπίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμνπλ παξεξκελείεο ησλ εξσηήζεσλ θαη λα 
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δνζνχλ άιιεο απαληήζεηο απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εξσηψκελν. 

Γηαθνξεηηθέο απαληήζεηο κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη γηα ιφγνπο δπζπηζηίαο πξνο 

ηνλ εξεπλεηή, αιιά θαη γηαηί ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ειθπζηηθή εηθφλα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

 

1.7 Σξόπνο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ  

 

Σα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην 

IBM SPSS v21. Ζ ζηαηηζηηθή δνθηκαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ είλαη ην Kruskal-Wallis H test. Σν 

Kruskal-Wallis H test ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχληαη 

απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ππν-νκάδεο, νη θαηαλνκέο ηνπο δελ είλαη θαλνληθέο θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη φκνηεο.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ηα δεδνκέλα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο Kruskal-Wallis H test. Ζ ηηκή 

ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε κηθξφηεξε απφ 0,05. 
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2. Απνηειέζκαηα έξεπλαο - ρνιηαζκόο 

 

Ζ νκάδα κειέηεο απνηειείηαη απφ 49 καζήηξηεο θαη 51 καζεηέο ηεο Α‟ ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ. Ο ηφπνο θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ θαηεγνξηνπνηήζεθε σο 

δηακνλή ζηελ πφιε ή ζην ρσξηφ. 45 καζεηέο δήισζαλ φηη κέλνπλ ζηελ πφιε 

θαη 55 ζε θάπνην ρσξηφ.  

Αξρηθά, ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα απεπζχλακε ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο, πφζν 

ηνπο αξέζεη φηαλ μεθηλά ην κάζεκα, πφζν δηαζθεδάδνπλ ή πφζν βαξεηφ είλαη 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

Γηα ηηο ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ζεσξεί ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

πνιχ ζεκαληηθφ, ηνπο αξέζεη, φηαλ μεθηλά ην κάζεκα θαη δηαζθεδάδνπλ πνιχ 

κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή/ηξηαο.  Ζ ηέηαξηε εξψηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ, θαηά πφζν βαξεηφ βξίζθνπλ ην κάζεκα, παξνπζηάδεη κία δηαθνξά 

απφςεσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Ηζηφγξακκα 1, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο δε βξίζθνπλ βαξεηφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Παξ‟ φια 

απηά, ν αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ πνπ βξίζθνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

βαξεηφ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ αγνξηψλ, γεγνλφο πνπ παξάγεη κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην θχιν ησλ καζεηψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

λα βξίζθνπλ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (p= 0.012)  

 

Γηάγξακκα 1. Ζ δηαθνξά απαληήζεσλ ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε 

πφζν βαξεηφ βξίζθνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 
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Ηζηφγξακκα 1. Οη απφςεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα ην πφζν βαξεηφ βξίζθνπλ ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε πηζαλφηεηα ζπζρέηηζεο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ 

καζεηψλ κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γελ 

παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πφζν ελδηαθέξνλ 

βξίζθνπλ ην κάζεκα, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

ζεηηθή. 

Ζ επφκελε ζεηξά εξσηήζεσλ απεπζχλεηαη ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν δηεξεπλά εάλ νη καζεηέο είλαη δεθηηθνί πξνο ην λα έρνπλ 

σο δάζθαιν έλα ξνκπφη ζηε Φπζηθή Αγσγή. Οη εξσηήζεηο πνπ απαληνχλ 

ηκεκαηηθά απηφ ην εξψηεκα αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη θαη αλ 

πξνθαιεί έθπιεμε ζηα παηδηά, εάλ θάλεθε πεξηέξγε ζηα παηδηά, εάλ ηα άγρσζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ ε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ήηαλ θάηη λέν γηα ηνπο καζεηέο, εάλ 

ε ρξήζε ηνπ ηνπο ελζνπζίαζε, εάλ δηαζθέδαζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ, εάλ ζα 

ήζειαλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη εάλ ζα επηζπκνχζαλ ην ξνκπφη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Αξρηθά, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ φηη ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο 

πξνθάιεζε έθπιεμε, κία παξαηήξεζε πνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

ζρέζε κε ην θχιν ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην Ηζηφγξακκα 

2, νη απαληήζεηο έθπιεμεο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηηο καζήηξηεο, παξά απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα έρνπλ κία 

νκαιφηεξε θαηαλνκή ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ε 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο έθαλε ιίγν εληχπσζε, ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο έθαλε πνιχ εληχπσζε. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο δελ πξνθάιεζε θακία εληχπσζε ε 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη, ελψ νη αληίζηνηρεο καζήηξηεο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο. 
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πλεπψο, θαίλεηαη φηη είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθιεζεί έθπιεμε ζηηο καζήηξηεο 

απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (p= 0.001). Γελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ έθπιεμε πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην ξνκπφη θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ καζεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 2. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ έθπιεμε 

απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη 

 

 

 

Ηζηφγξακκα 2. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζην εξψηεκα πηζαλήο 

πξφθιεζεο έθπιεμεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη 

 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο εξσηήζεθαλ εάλ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο 

θάλεθε πεξίεξγε. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ δελ 

έδεημε λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζην πφζν πεξίεξγε ηνπο θαίλεηαη ε 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη. ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε νη καζεηέο πνπ κέλνπλ ζε 
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ρσξηφ ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν πεξίεξγε ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη. Παξ‟ φια 

απηά, ππήξραλ πνιινί καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ή δελ ηνπο επεξέαζε 

θαζφινπ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη. Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε 

απηήλ ηελ εξψηεζε εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δνπλ ζηελ πφιε θαη 

ζε απηνχο πνπ δνπλ ζην ρσξηφ.  πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

Ηζηφγξακκα 3, ηα κεγαιχηεξα επίπεδα ζρεηηθά κε ην πφζν πεξίεξγε ηνπο 

θάλεθε ε  εκθάληζε ηνπ ξνκπφη πξνέξρνληαη απφ παηδηά πνπ κέλνπλ ζε θάπνην 

ρσξηφ θαη ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα πςειφηεξα απφ εθείλα ησλ καζεηψλ πνπ 

κέλνπλ ζε αζηηθφ θέληξν (p= 0.012) 
 

 

Γηάγξακκα 3. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δνπλ ζε πφιε θαη ζε 

ρσξηά γηα ην πφζν πεξίεξγε ηνπο θάλεθε ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη 

 

 

 

 

  Ηζηφγξακκα 3. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ πνπ δνπλ ζε πφιε θαη απηψλ πνπ δνπλ ζε ρσξηά, 

ζηελ εξψηεζε γηα ην πφζν πεξίεξγε ηνπο θάλεθε ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη 
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Ζ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ζηα δχν θχια θάλεθε κέηξηα πεξίεξγε θαη ζηα δχν 

θχια, δελ ηνπο άγρσζε θαζφινπ, ήηαλ πνιχ λέν γη‟ απηνχο θαη ηνπο 

ελζνπζίαζε ε πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο εθείλε ηελ εκέξα.  

Σα παηδηά απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα δηακνλήο δελ αγρψζεθαλ κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη, ήηαλ πνιχ λέα ε πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θαη ε ηδέα ηνπο ελζνπζίαζε επίζεο. 

Ζ επφκελε ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο καζεηέο πξνήιζε απφ ηελ επφκελε 

εξψηεζε «Γηαζθέδαζα ζην κάζεκα, επεηδή ππήξρε ην ξνκπφη». Αλαθνξηθά κε 

ην θχιν ησλ καζεηψλ, ηα θνξίηζηα θάλεθαλ λα δηαζθεδάδνπλ πεξηζζφηεξν ην 

κάζεκα απφ ηα αγφξηα, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ξνκπφη, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην Ηζηφγξακκα 4, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηφπνπ δηακνλήο, ηα 

παηδηά πνπ κέλνπλ ζε ρσξηφ, δήισζαλ φηη δηαζθέδαζαλ πεξηζζφηεξν ζην 

κάζεκα εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ξνκπφη, απφ φηη ηα παηδηά ηεο πφιεο. 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη ε παξνπζία ηνπ ξνκπφη δείρλεη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ην ζειπθφ θχιν (p=0.018) θαη ηε δηακνλή ζην ρσξηφ (p=0.049). 

  

Διάγραμμα 4. Οι μζςοι όροι των απαντιςεων των δφο φφλων μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ 

τθσ διαςκζδαςθσ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ του ρομπότ 
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Διάγραμμα 5. Οι μζςοι όροι των απαντιςεων των δφο διαφορετικϊν τόπων διαμονισ 

ςτθν ερϊτθςθ τθσ διαςκζδαςθσ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ του ρομπότ 

 

 

 

 

Ιςτόγραμμα 4. Οι απαντιςεισ των μακθτριϊν και μακθτϊν ςτθν ερϊτθςθ τθσ 

διαςκζδαςθσ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ του ρομπότ 
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 Ιςτόγραμμα 5. Οι απαντιςεισ των δφο διαφορετικϊν τόπων διαμονισ ςτθν ερϊτθςθ τθσ 

διαςκζδαςθσ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ του ρομπότ 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά εξσηήζεθαλ εάλ ζα ήζειαλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί 

ην ξνκπφη γηα ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο θαη εάλ ζα ην ήζειαλ σο δάζθαιν 

γηα φια ηα καζήκαηα ηεο Γπκλαζηηθήο. ηελ πξψηε εξψηεζε, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απάληεζε ζεηηθά, ελψ ζηε δεχηεξε, νη απαληήζεηο 

ήηαλ ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλεο ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, παηδηά πνπ κέλνπλ ζην 

ρσξηφ θαη ζηελ πφιε, δείρλνληαο φηη νη καζεηέο δελ είλαη ζεηηθά 

πξνδηαζεηεκέλνη ζηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην 

ξνκπφη. Γελ ππήξρε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ππήξρε νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. 

ρεηηθά κε ηελ ελφηεηα θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο, νη καζεηέο 

εξσηήζεθαλ εάλ ην ξνκπφη ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηηο έλλνηεο «αξγά» 

θαη «γξήγνξα», εάλ ζα θαηαιάβαηλαλ ηηο έλλνηεο απηέο ην ίδην θαιά θαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ δαζθάινπ κφλν θαη εάλ ην ξνκπφη αλαπαξάζηεζε ηηο έλλνηεο πνπ 

δίδαμε κε αθξίβεηα.  

Σα παηδηά απάληεζαλ φηη ην ξνκπφη έδεημε ζσζηά θαη κε αθξίβεηα ηηο έλλνηεο 

πνπ δίδαμε θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο θαηάιαβαλ θαιά ηηο έλλνηεο πνπ 

δηδάρζεθαλ. Παξ‟ φια απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εθηίκεζε 

φηη ζα θαηαιάβαηλε ηηο δχν απηέο έλλνηεο ην ίδην θαιά θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

δαζθάινπ θαη κφλν. 
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Διάγραμμα 6. Οι μζςοι όροι των απαντιςεων των μακθτϊν των δφο φφλων που 

δείχνουν ότι ςυμφωνοφν με τθν πρόταςθ «Θα καταλάβαινα τισ ζννοιεσ που διδάχκθκα το 

ίδιο καλά από το δάςκαλο, χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί το ρομπότ» 

 

Διάγραμμα 7. Οι μζςοι όροι των απαντιςεων των μακθτϊν των δφο τόπων διαμονισ 

που δείχνουν ότι ςυμφωνοφν με τθν πρόταςθ «Θα καταλάβαινα τισ ζννοιεσ που διδάχκθκα 

το ίδιο καλά από το δάςκαλο, χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί το ρομπότ» 

 

Σέινο, νη καζεηέο εξσηήζεθαλ πφζν επραξηζηεκέλνη έκεηλαλ απφ ην κάζεκα 

γεληθά, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ξνκπφη μαλά θαη ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο 

ηνπ ξνκπφη μαλά. ηελ πξψηε εξψηεζε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έκεηλαλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ην κάζεκα γεληθά, παξ‟ φιν πνπ ηα θνξίηζηα θάλεθαλ λα 

είλαη γεληθφηεξα, πεξηζζφηεξν ραξνχκελα απφ ηα αγφξηα (p=0,018) 

(Ηζηφγξακκα 6). ηε δεχηεξε εξψηεζε, νη καζεηέο πνπ κέλνπλ ζην ρσξηφ 
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δήισζαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη δε ζα ηνπο ραξνπνηνχζε άιιν έλα κάζεκα κε ην 

ξνκπφη (p=0,01) (Ηζηφγξακκα 7) θαη ηέινο, ηα θνξίηζηα δήισζαλ πεξηζζφηεξν 

ζηελαρσξεκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ην ξνκπφη γηα 

θάπνην κάζεκα (p=0,021) (Ηζηφγξακκα 8). 
 

 
 

 

Ιςτόγραμμα 6. Οι απαντιςεισ των φφλων ςτθν ερϊτθςθ για τθ ςυνολικι ικανοποίθςι 

τουσ από το μάκθμα 

 
 

 

Ιςτόγραμμα 7. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςτουσ δφο τόπουσ διαμονισ για τθν ερϊτθςθ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ του ρομπότ ςε μελλοντικό μάκθμα 
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Ιςτόγραμμα 8. Οι απαντιςεισ των φφλων ςτθν ερϊτθςθ όπου δε κα 

ξαναχρθςιμοποιθκεί το ρομπότ ςε μελλοντικό μάκθμα 

 

ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δελ 

παξνπζίαζαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, αλάινγα κε ην θχιν 

θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. 
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Ηζηφγξακκα 9. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο γηα ηνπο ίδηνπο 

 

 

 
Ηζηφγξακκα 10. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην πφζν ηνπο αξέζεη, φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γπκλαζηηθήο 
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Ηζηφγξακκα 11. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην πφζν δηαζθεδάδνπλ ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο 

 

 

 
Ηζηφγξακκα 12. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην αλ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη  ηνπο θάλεθε 

πεξίεξγε 
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Ηζηφγξακκα 13. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην αλ ε εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο άγρσζε 

 

 

 
Ηζηφγξακκα 14. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην φηη ε ρξήζε ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο ήηαλ θάηη πνιχ λέν γηα απηνχο 
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Ηζηφγξακκα 15. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην φηη ε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο ηνπο ελζνπζίαζε 

 

 

 
Ηζηφγξακκα 16. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην αλ ζα ήζειαλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί 

θάπνην ξνκπφη γηα ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 
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Ηζηφγξακκα 17. Οη απφςεηο ησλ θχισλ γηα ην αλ ζέινπλ σο δάζθαιν ην ξνκπφη γηα φια ηα 

καζήκαηα ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 18. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην φηη ην ξνκπφη βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηη 

είλαη ην «αξγά» θαη ηη ην «γξήγνξα» 
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Ηζηφγξακκα 19. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην αλ ζα θαηαιάβαηλαλ εμίζνπ θαιά ηηο 

έλλνηεο «αξγά» θαη «γξήγνξα» θαη απφ ηνλ δάζθαιν, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη 

 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 20. Οη απαληήζεηο ησλ θχισλ γηα ηελ εηθφλα ηνπο απφ ην κάζεκα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 
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Ηζηφγξακκα 21. Οη απαληήζεηο ησλ θχισλ γηα ηελ εηθφλα ηνπο ζην άθνπζκα φηη ζα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 

 
Ηζηφγξακκα 22. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο γηα ηνπο ίδηνπο 
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Ηζηφγξακκα 23. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην πφζν ηνπο 

αξέζεη, φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 24. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην πφζν 

δηαζθεδάδνπλ ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 
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Ηζηφγξακκα 26. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην πφζν 

βαξεηφ ηνπο θαίλεηαη ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 
 

Ηζηφγξακκα 27. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ ε 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο πξνθάιεζε έθπιεμε 
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Ηζηφγξακκα 28. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ ε 

εκθάληζε ηνπ ξνκπφη ηνπο άγρσζε 

 

 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 28. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην φηη ε 

ρξήζε ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο ήηαλ θάηη πνιχ λέν γηα απηνχο 
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Ηζηφγξακκα 29. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην φηη ε 

ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο ηνπο ελζνπζίαζε 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 30. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ ζα 

ήζειαλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί θάπνην ξνκπφη γηα ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 
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Ηζηφγξακκα 31. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ 

ζέινπλ σο δάζθαιν ην ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 

 

 

Ηζηφγξακκα 32. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ ην 

ξνκπφη βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη ην «αξγά» θαη ηη ην «γξήγνξα» 
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Ηζηφγξακκα 33. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ην αλ ζα 

θαηαιάβαηλαλ εμίζνπ θαιά ηηο έλλνηεο «αξγά» θαη «γξήγνξα» θαη απφ ηνλ δάζθαιν, ρσξίο 

ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη 

 

 

Ηζηφγξακκα 34. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ηελ εηθφλα 

ηνπο απφ ην κάζεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
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Ηζηφγξακκα 35. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο ζην άθνπζκα 

φηη ζα μαλαρξεζηκνπνηεζεί ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 

 

 
 

 

Ηζηφγξακκα 36. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο γηα ηελ πηζαλφηεηα 

λα κελ μαλαγίλεη κάζεκα ζηε Γπκλαζηηθή ζαλ απηφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
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3. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα έξεπλαο  

Λακβάλνληαο φια ηα επξήκαηα ππφςηλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε παξνχζα 

έξεπλα ήηαλ κία επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο είραλ ηελ 

επθαηξία λα βηψζνπλ έλα κάζεκα δηαθνξεηηθφ. Οη καζεηέο, άζρεηα απφ ηελ 

νκάδα ζηελ νπνία εκπίπηνπλ, είραλ κία ζεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

ξνκπφη. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ ζεηηθέο, ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο ην νπνίν θάλεθε θαη απφ ηελ πξψηε 

εξψηεζε ηεο ηειεπηαίαο ελφηεηαο, πνπ εμεηάδεη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ξνκπφη. Ζ έξεπλα ήηαλ 

πινχζηα ζε επξήκαηα, ηα νπνία καο επέηξεςαλ λα απνθηήζνπκε κία 

ζπλνιηθφηεξε εηθφλα γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, αιιά θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηή επηδέρεηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη καζεηέο είλαη δεθηηθνί ζηε 

ρξήζε ξνκπφη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ ζεηηθά πξνδηαζεηεκέλνη πξνο ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη 

γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ην αλ ζα 

ήζειαλ ην ξνκπφη γηα δάζθαιφ ηνπο απάληεζαλ φηη ζα ην ήζειαλ πνιχ. Οη 

απαληήζεηο ηνπο είραλ κεγάιε νκνηνγέλεηα θαη δελ ππήξραλ ζρεδφλ θαζφινπ 

δηαθνξέο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο φηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο 

λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ζέινπλ ην ξνκπφη γηα κφληκν δάζθαιφ ηνπο, εθείλνη δελ 

απάληεζαλ ζεηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ 

δηδαζθαιία απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν. Σν απνηέιεζκα απηφ παξέρεη κία βάζε 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί ηα παηδηά λα έρνπλ απηή ηε γλψκε. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη φηη νη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηηο λέεο κνξθέο κάζεζεο, άξα θαη είλαη πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθνί πξνο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο κάζεζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη καζεηέο δειψλνπλ κέζα 

απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη έλα κάζεκα 

πνπ απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ελφο αλζξψπνπ θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα 

δηεμάγεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη εάλ 

ηελ επεξεάδεη ε ρξήζε ξνκπφη. ε απηφ ην εξψηεκα, νη καζεηέο παξείραλ 

μεθάζαξεο θαη νκνηνγελείο απαληήζεηο ζε φια ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο δήισζαλ φηη ην ξνκπφη επεμήγεζε ζσζηά ηηο έλλνηεο 

πνπ έπξεπε λα δηδαρηνχλ θαη νη καζεηέο απφ ηε κεξηά ηνπο θαηαλφεζαλ 

πιήξσο φζα δηδάρζεθαλ. Παξ‟ φια απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ εθηίκεζε φηη ζα θαηαλννχζε ην ίδην θαιά ηηο δχν έλλνηεο κε ηε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ δαζθάινπ κφλν. Με απηή ηνπο ηελ εθηίκεζε έδεημαλ 

έκκεζα φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ επεξεάδεηαη απφ ην ξνκπφη θαη 

ζπλεπψο, πηζαλφλ λα είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ηνπ γηα θηλήζεηο θαη αζθήζεηο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην δάζθαιν. 
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Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα επηπιένλ επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Αξρηθά, εληνπίζηεθαλ θάπνηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ξνκπφη. Ζ πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ηελ έθπιεμε πνπ 

πξνθάιεζε ην ξνκπφη ζηνπο καζεηέο, φπνπ ηα θνξίηζηα ζεκείσζαλ θαηά κέζν 

φξν πςειφηεξα ζθνξ απφ ηα αγφξηα. Ζ παξαηήξεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνξηηζηψλ επεθηείλεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ηα θνξίηζηα δηαζθεδάδνπλ ζην 

κάζεκα εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ξνκπφη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα, είλαη 

πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλα απφ ην κάζεκα κε ην ξνκπφη θαη ζα ήζειαλ λα 

μαλαθάλνπλ θαη ζην κέιινλ αλάινγν κάζεκα. Οη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη 

θπζηνινγηθέο σο πξνο ηα θνξίηζηα, θαζψο ε νκάδα ηνπο ζεσξεί ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο πεξηζζφηεξν βαξεηφ απφ φηη ην ζεσξνχλ ηα αγφξηα, ζπλεπψο, 

δελ είλαη παξάμελε ε πηζαλφηεηα λα αλαδεηνχλ κία πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα 

πξνζζήθε. 

Ζ άιιε παξαηήξεζε πνπ είλαη ζεκαληηθή είλαη ε -γεληθφηεξα- ζπληεξεηηθή 

ζηάζε ησλ καζεηψλ ηνπ ρσξηνχ απέλαληη ζην ξνκπφη, ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο 

πφιεο. Οη καζεηέο ηνπ ρσξηνχ βξήθαλ ηελ εκθάληζε ηνπ ξνκπφη πεξίεξγε θαη 

παξ‟ φιν πνπ δήισζαλ φηη δηαζθέδαζαλ ζην κάζεκα εμαηηίαο ηνπ ξνκπφη, 

δήισζαλ φηη ζα ηνπο ραξνπνηνχζε εάλ δελ μαλαθάλνπλ κάζεκα κε ην ξνκπφη. 

Απηή ε ζηάζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε κεησκέλε πξφζβαζε πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζε πξντφληα ηερλνινγίαο, φπσο θαη ζε εθπαίδεπζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο. 
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Γ. ΔΠΙΛΟΓΟ   

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα κεγάιν εχξνο 

καζεκάησλ, κε επίθεληξν ηα Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή θαη ηελ Πιεξνθνξηθή 

(Barreto, 2012). Έρεη δεηρζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, φπσο ε ηθαλφηεηα λα ζθέθνληαη δεκηνπξγηθά ή ε ηθαλφηεηα λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα (Scaradozzi, 2015). Ζ ζεηηθή ηεο επίδξαζε θάλεη ηε 

ξνκπνηηθή ειθπζηηθή ζαλ κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηα άιινπο ηνκείο, φπσο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ καζεηψλ ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ή γηα ηελ επεμήγεζε πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο (Scaradozzi et al, 2015).  

ηελ πεξίπησζε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ε αλάγθε γηα ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη κεγάιε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα δείμνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

κε ην ζσζηφ ηξφπν. Πνιιέο θνξέο, νη αζθήζεηο απηέο είλαη δχζθνιν λα 

αλαπαξαζηαζνχλ, κε απνηέιεζκα, νη καζεηέο λα κε ιακβάλνπλ ηε ζσζηή 

εηθφλα γηα φζα ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν 

ηξαπκαηηζκνχ. Δπίζεο, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ηαπηφρξνλε επίβιεςε, γεγνλφο 

πνπ θάλεη αδχλαηε ηε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Qi et al, 2011).  

Σν 2005 θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα ξνκπφη γηα επίδεημε αζθήζεσλ, κε ηε 

κνξθή ηνπ ςεθηαθνχ βνεζνχ (Bickmore and Picard), ελψ ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπάζηεθε θαη ην πξψην ξνκπφη επίδεημεο αζθήζεσλ (Johnson et al,). 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αξθεηά κνληέια γηα ηελ επίδεημε 

θηλήζεσλ ησλ άθξσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα άηνκα ηξίηεο 

ειηθίαο (Lofti, 2018).  

ε κία απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ξνκπφη ζηε Φπζηθή Αγσγή, 

νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ πςειά επίπεδα επραξίζηεζεο, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηθήο καο κειέηεο, αιιά θαη πξνζπκία λα ζπζηήζνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ ξνκπφη θαη ζε άιινπο (Lofti, 2018). ηελ έξεπλά καο ζρεδφλ φινη νη 

καζεηέο, πιελ κεξηθψλ εμαηξέζεσλ, δήισζαλ πσο επραξηζηήζεθαλ πνιχ ην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη. Δπηπξνζζέησο, 

δήισζαλ δπζαξεζηεκέλνη, φηαλ ηνπο ηνλίζηεθε πσο δε ζα μαλαγίλεη κάζεκα κε 

ηε ρξήζε ξνκπφη . 

Έηζη, ε ρξήζε ξνκπφη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαίλεηαη πνιιά 

ππνζρφκελε, αιιά απαηηείηαη πην εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ηνπο. Οη καζεηέο δείρλνπλ πςειά ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε 

φια ηα καζήκαηα, φκσο, αλαγθαία θξίλεηαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη, αιιά θαη ε 

παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ξνκπφη, ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο 

ρξήζε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. 
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Δ. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΡΔΤΝΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 

 

Αξρηθά, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξηνξηζκέλν. Δπηπιένλ, 

ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ, φκσο, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα είλαη 

γεληθεχζηκα ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Παξά απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ηθαλά λα δψζνπλ κία 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ξνκπφη ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

 Έηζη, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηε ιίζηα παξφκνησλ εξεπλψλ, κε 

ζθνπφ λα απνζαθεληζηεί θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ ξνκπφη επηδξά ζεηηθά ζηνπο 

καζεηέο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο γηα ηα ζρνιηθά καζήκαηα, θαηά πφζν ην 

δέρνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

ε επξχηεξν πιαίζην ηεο ρξήζεο ξνκπφη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζθφπηκν είλαη λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ζηελ Διιάδα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ 

ξνκπφη απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, θαζψο 

είλαη κία ρψξα πνπ ππνιείπεηαη ζηνλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ ξνκπφη έλαληη ησλ 

ππφινηπσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Δπηπξφζζεηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ξνκπφη, 

απνηειεί θαη ε ζεηηθή πξνδηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε απηνχ. 

πλεπψο, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ξνκπφη θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ξνκπφη ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

  



73 
 

Σ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Γεκεηξίνπ, Κ., & Κνληνγηψξγνπ, Ν. (2009). Υξήζε ηερλνινγηψλ ξνκπνηηθήο σο 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

πεξίπησζε ησλ Οκίισλ. 5ν Παλειιήλην πλέδξην ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Σ.Π.Ε. 

χξνο. 

2. Δκκαλνπειίδνπ, Κ., Γέξξε, Β., Βαζηιεηάδνπ, Ο., Κηνπκνπξηδφγινπ, Δ. (2007). Ο 

Αθαδεκατθφο Υξφλνο Μάζεζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Inquiries in Sport & Physical Education. 5(1), 1 - 9 

3. Κνχηιε, Β., Εέηνπ, Δ., & Σδέηδεο, Γ. (2001). Ζ ζρέζε ηεο κέηξηαο θαη πςειήο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηνλ αθαδεκατθφ 

ρξφλν κάζεζεο. 4ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγωγήο & Αζιεηηζκνύ, 4-6 Μαΐνπ. 

Θεζζαινλίθε.  
4. Κνζνβίηζα, Κ. Σν πξνθίι ησλ καζεηψλ πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. ΠΕΑΠ e-

πεξηνδηθό, 1. Αλαθηήζεθε απφ: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-

2010/profil-ton-mathiton-proimis-paidikis-ilikias?cis=39  

5. Κπξγπξίδεο, Π., Γέξξε, Β., Θενδσξάθεο, Η., Μαπξνκάηεο, Γ. & Κηνπκνπξηδφγινπ Δ. 

(2016). Αλάπηπμε θαη έιεγρνο εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηε θπζηθή αγσγή. Άζιεζε & Κνηλωλία, 58, 92-102. Αλαθηήζεθε απφ: 

https://www.researchgate.net/publication/315663061_Anaptyxe_kai_elenchos_ergale

iou_axiologeses_tes_apotelesmatikes_didaskalias_ste_physike_agoge 

6. Λακπάθε, Ο., Αλησλίνπ, Π., Παπιίδνπ, Δ., Κπξίδεο, Α. (2017). Ζ επίδξαζε ησλ 

ςεθηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ εδαξκνγψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηηο ζηάεηο καζεηψλ 

Λπθείνπ ζε έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο. Θέκαηα Επηζηεκώλ θαη 

Σερλνινγίαο ζηελ Εθπαίδεπζε, 10(2-3), 87-107 
7. Λπγνπξηψηε, Μ.-Δ. & Γηγγειίδεο, Ν. (2013). Αζιεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Αλαςπρήο 

ζην Μάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή 

Αγωγή & ηνλ Αζιεηηζκό, 11(3), 1-8. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://research.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries/article/view/80 

8. Μπαγάθεο, Γ., Γηδάρνπ, Δ., Βαικάο, Φ., Λνπκάθνπ, Μ. & Πνκψλεο, Μ. (2006). Η 

νκαιή κεηάβαζε ηωλ παηδηώλ από ην λεπηαγωγείν ζην δεκνηηθό θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηελ Α' ηάμε. Αζήλα: Μεηαίρκην 

9. Μπισλά, Ά. (2014). Αμηνπνίεζε ηεο Ρνκπνηηθήο Κνηλωληθήο Τπνζηήξημεο ζην ρώξν 

ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ. (Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, 2014) 

10. Νηάλεο, .-Κ. (2013). Η θπζηθή αγωγή ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα (1827-

1912). (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 2013). Αλαθηήζεθε απφ: 

http://hdl.handle.net/10442/hedi/37581  

11. Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ. Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (2014). 

Πξόγξακκα πνπδώλ: Επηζηεκνληθό Πεδίν: ρνιηθή δωή: Δηδαθηηθό Μαζεζηαθό 

Αληηθείκελν/Σάμε/επίπεδν εθπαίδεπζεο: Φπζηθή Αγωγή Α΄-Σ΄ Δεκνηηθνύ. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://repository.edulll.gr/1959  

12. Φξάγθνπ, . (2009). Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή: παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο δηαζεκαηηθψλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ. ην Μ. Γξεγνξηάδνπ, Ε. Γνπιή, & Γ. 

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-2010/profil-ton-mathiton-proimis-paidikis-ilikias?cis=39
http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-2010/profil-ton-mathiton-proimis-paidikis-ilikias?cis=39
https://www.researchgate.net/publication/315663061_Anaptyxe_kai_elenchos_ergaleiou_axiologeses_tes_apotelesmatikes_didaskalias_ste_physike_agoge
https://www.researchgate.net/publication/315663061_Anaptyxe_kai_elenchos_ergaleiou_axiologeses_tes_apotelesmatikes_didaskalias_ste_physike_agoge
http://research.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries/article/view/80
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37581
http://repository.edulll.gr/1959


74 
 

Α. Α (Επηκ.), Δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

πιεξνθνξηθήο (ζζ. 475-490). Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 
13. Abreu, M., Veiga, F. H., Antunes, J., & Ferreira, A. (2006). Atitudes em relação à 

escola e a si próprio em alunos de contextos familiares diferenciados. In Tavares et 

al. Orgs. Activação do Desenvolvimento Psicológico: Actas do Simpósio 

Internacional (pp. 194-200). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

14. Ackermann, E. (2001). Piaget's constructivism, Papert's constructionism: What's the 

difference. Future of Learning Group Publication, 5(3), 438. 

15. Akey, T. M. (2006). School Context, Student Attitudes and Behavior, and Academic 

Achievement: An Exploratory Analysis. New York: MDRC. Retrieved December 23, 

2009, from http://www.mdrc.org/publications/419/full.pdf 

16. Alimisis, D. (2009). Teacher Education on Robotics - Enchanced Constructuvist 

Pedagogical Methods. Athens: School of Pedagogical and Technological Education. 

17. Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. 

Themes in Science & Technology Education, 6(1), 63e71. 

18. Atmatzidou, S., & Demetriadis, S. (2016). Advancing students' computational 

thinking skills through educational robotics: A study on age and gender relevant 

differences. Robotics and Autonomous Systems, 75, 661e670. 

19. Bafirman, B. (2014). Influence of sports, physical education and health teacher 

professionalism in developing students' character. Asian Social Science, 10(5), 7-11. 

doi:10.5539/ass.v10n5p7 

20. Bailey, R., Armour. K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R. et al. (2009). The 

educational benefits claimed for physical education and school sport: an academic 

review. Research Papers in Education, 24(1), 1-27. 

doi:10.1080/02671520701809817 

21. Barker, B. S., Nugent, G., & Grandgenett, N. (2014). Examining fidelity of program 

implementation in a STEM-oriented out-of-school setting. International Journal of 

Technology & Design Education, 24(1), 39e52. 

22. Barreto, F., Benitti., V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in 

schools: A systematic review. Computers & Education 58, 978–988. 

23. Basoeki, F., Dalla Libera, F., Menegatti, E. & Moro, M. (2013). Robots in Education: 

New Trends and Challenges from the Japanese Market. Themes in Science and 

Technology Education, 6(1), 51-62. Retrieved from: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1130911.pdf 

24. Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A 

systematic review. Computers and Education, 58(3), 978e988. 

25. Brodie, R. (2006). Developing character education in physical education and sports : 

a virtue ethical account. (PhD thesis, University of Gloucestershire, 2006). Retrieved 

from: http://eprints.glos.ac.uk/3155/1/431190_Redacted.pdf 

26. Burden, R. (2009). Primary school children's reflections on Physical Education 

lessons: An attributional analysis and possible implications for teacher action. 

Thinking Skills and Creativity, 4(3), 185-193. doi:10.1016/j.tsc.2009.09.008 

27. Caci, B., Cardaci, M., & Lund, H. H. (2003). Assessing educational robotics by the 

“Robot edutainment questionnaire”. Technical report. The Maersk Mc-Kinney Moller 

Institute for Production Technology, University of Southern Denmark. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1130911.pdf
http://eprints.glos.ac.uk/3155/1/431190_Redacted.pdf


75 
 

28. Candeias, A. A. & Rebelo, N. (2010). Student‟ Attitudes Toward School, Learning, 

Competence and Motivation – the effects of gender, contextual background, school 

failure and development. Investigación en Convivencia Escolar. (pp. 547-55). GEU 

Editorial (ISBN: 978-84-9915-122-9). 

29. Capel, S. (2016). Value orientations of student physical education teachers learning 

to teach on school-based initial teacher education courses in England. European 

Physical Education Review, 22(2), 167-184. 

30. Church, W. J., Ford, T., Perova, N., & Rogers, C. (2010, March). Physics with 

robotics-using LEGO MINDSTORMS in high school education. In AAAI Spring 

Symposium (Ed.), Educational robotics and beyond. 

31. Eguchi, A. (2010). What is educational robotics? Theories behind it and practical 

implementation. In D. Gibson, & B. Dodge (Eds.), Proceedings of society for 

information technology & teacher education international conference 2010 (pp. 

4006e4014). Chesapeake, VA: AACE. 

32. Emily Toh, Lai P., Causo, A., Tzuo, Pei-W., Chen, I-M. & Yeo, Song H. (2016). A 

Review on the Use of Robots in Education and Young Children. Journal of 

Educational Technology & Society, 19(2), 148-163. 

33. Fridin, M. & Belokopytov, M. (2014). Acceptance of socially assistive humanoid 

robot by preschool and elementary school teachers. Computers in Human Behavior, 

33, 23-31. doi: 10.1016/j.chb.2013.12.016 

34. Goh, H., & Ali, M. B. (2014). Robotics as a tool to stem learning. International 

Journal for Innovation Education and Research, 2(10), 66e78. 

35. Hardman, K. & Marshall, J. (2000). The state and status of physical education in 

school in international context. European Physical Education Review, 6(3), 203-229. 

doi: 10.1177/1356336X000063001 

36. Harel, I. (1991). Children designers. Ablex pub. Corp. New Jersey: Ablex Publishing 

37. Harvey, S. & O'Donovan, Toni M. (2013). Pre-service physical education teachers' 

beliefs about competition in physical education. Sport, Education and Society, 18(6), 

767-787. doi:10.1080/13573322.2011.610784 

38. Heys, D. (2017). The love of sport: an investigation into the perceptions and 

experiences of physical education amongst primary school pupils. Research Papers 

in Education, 32(4), 518-534. doi:10.1080/02671522.2017.1318807 

39. Johnson, J. (2003). Children, robotics and education. In Proceedings of 7th 

international symposium on artificial life and robotics (Vol. 7, pp. 16–21). Oita, 

Japan 

40. Kabátová, M., & Pekárová, J. (2010). Learning how to teach robotics. . 

Constructionism 2010 conference. Paris. 

41. Kapranov, S.V. & Petrov K.V. (2013). Influence of physical culture and sports on 

health status of pupils of industrial city. Pedagogics, psychology, medical-biological 

problems of physical training and sports, 8, 36-40. doi: 10.6084/m9.745782 

42. Khanlari, A. (2016). Teachers‟ perceptions of the benefits and the challenges of 

integrating educational robots into primary/elementary curricula. European Journal 

of Engineering Education, 41(3), 320-330. doi:10.1080/03043797.2015.1056106 

43. Kim, C., Kim, D., Yuan, J., Hill, R. B., Doshi, P., & Thai, C. N. (2015). Robotics to 

promote elementary education pre-service teachers' STEM engagement, learning, and 

teaching. Computers & Education, 91, 14e31. 



76 
 

44. Kucuk, S., Sisman, B. (2017). Behavioral patterns of elementary students and 

teachers in one-to-one robotics instruction. Computers & Education 111, 31e43. 

45. Li, L.-Y., Chang, C.-W., & Chen, G.-D. (2009). Researches on Using Robots in 

Education. ην Learning by Playing. Game-based Education System Design and 

Development (ζζ. 479-482). Springer Berlin Heidelberg. 

46. Linnehan, F. (2001). Examining racial and family educational background 

differences in high school student beliefs and attitudes toward academic performance. 

Social Psychology of Education, 5, 31–48. 

47. Liu, E. Z. F. (2010). Early adolescents' perceptions of educational robots and learning 

of robotics. British Journal of Educational Technology, 41(3), E44eE47. 

48. Lofti, A., Langensiepen, C., Yahaya, S.W. (2018). Socially Assistive Robotics: Robot 

Exercise Trainer for Older Adults. Technologies 2018, 6, 32. 

doi:10.3390/technologies6010032 

49. Martlew, J., Stephen, C., Ellis, J. (2011). Play in the primary school classroom? The 

experience of teachers supporting children‟s learning through a new pedagogy. Early 

Years An International Journal of Research and Development 

50. Mitnik, R., Nussbaum, M., & Soto, A. (2008). An autonomous educational mobile 

robot mediator. Autonomous Robots, 25(4), 367–382. 

51. Morgan, K., Kingston, K. & Sproule, J. (2005). Effects of different teaching styles on 

the teacher behaviours that influence motivational climate and pupils' motivation in 

physical education. European Physical Education Review, 11(3), 257-285. doi: 

10.1177/1356336X05056651 

52. Papert, S. (1993). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas (2nd ed.). 

New York, NY: Basic Books. 

53. Petre, M., & Price, B. (2004). Using robotics to motivate „back door‟ learning. 

Education and Information Technologies, 9(2), 147–158. 

54. Pramling Samuelsson. I. & Johansson, E. (2006) Play and Learning- inseparable 

dimensions in preschool practice. Early Child Development and Care Vol. 176 (No 

1), January 2006, pp47-65 

55. Qi, B., Zhang, N., Okawa, Y. (2011). The Application of Robot Performance 

Technology in Physical Education. Communications in computers and information 

science 

56. Richard, B. (2005). Evaluating the relationship between physical education, sport and 

social inclusion. Educational Review, 57(1), 71-90. doi: 

10.1080/0013191042000274196 

57. Scaradozzi, D., Sorbi, L., Pedale, A., Valzano, M., Vergine, C. (2015). Teaching 

robotics at the primary school: an innovative approach. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 174, 3838 – 3846 

58. Siciliano, B., & Khatib, O. (2008). Springer Handbook of Robotics. Springer Science 

& Business Media 

59. Somyurek, S. (2015). An effective educational tool: Construction kits for fun and 

meaningful learning. International Journal of Technology and Design Education, 25, 

25e41. 

60. Sullivan, A., & Bers, M. U. (2013). Gender differences in kindergarteners' robotics 

and programming achievement. International Journal of Technology and Design 

Education, 23(3), 691e702. 



77 
 

61. Tsangaridou, N. (2016). Moving towards effective physical education teacher 

education for generalist primary teachers: a view from Cyprus. Education 3-13, 

44(6), 632-647. doi: 10.1080/03004279.2014.952757 

62. Tzetzis, G., Amoutzas, K. & Kourtesis, Th. (2003). A Multidimensional Analysis of 

Teacher and Students‟ Interactions and Physical Activity in Physical Education 

Classes. Journal of Human Movement Studies, 44, 339-351 

63. Ucgul, M. (2013). History and educational potential of Lego mindstorms NXT. 

Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 127e137 

64. Van Houtte, M. (2004), Why boys achieve less at school than girls: the difference 

between boys‟ and girls‟ academic culture. Educational Studies, 30, 2, 159-173. 

65. Williams, D., Ma, Y., Prejean, L., Lai, G., & Ford, M. (2007). Acquisition of physics 

content knowledge and scientific inquiry skills in a robotics summer camp. Journal 

of Research on Technology in Education, 40(2), 201–216. 

66. Williams, K., Igel, I., Poveda, R., Kapila, V., & Iskander, M. (2012). Enriching K-12 

science and mathematics education using LEGOs. Advances in Engineering 

Education, 3(2). 

 

 

 

  



78 
 

 

«Απόψεισ μαθητϊν για την χρήςη ρομπότ ςτο μάθημα τησ 

Γυμναςτικήσ» 

 

Επιβλζπων κακθγθτισ: Φαχαντίδθσ Νικόλαοσ 

Εκπονιτρια: Αρουτςίδου οφία 

 

Οι απαντιςεισ που κα δοκοφν κα χρθςιμοποιθκοφν για να βγουν 
αποτελζςματα ςε μία ζρευνα για διπλωματικι εργαςία ςτο Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ με τίτλο «Χριςθ Ρομπότ ςτθ Φυςικι Αγωγι: τα διδακτικά τθσ 
οφζλθ ςτθν Α’ δθμοτικοφ». 

κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να δειχκεί πόςο οι μακθτζσ Αϋ δθμοτικοφ κζλουν 
ζνα ρομπότ ωσ δάςκαλο ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ και κατά πόςο αυτό 
μπορεί να διδάξει μία νζα γνϊςθ ςτο μάκθμα αυτό.  

Η ςυμμετοχι ςασ για να μπορζςει θ ζρευνα να γίνει είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι. Οι απαντιςεισ ςασ κα μελετθκοφν μόνο για τθν ζρευνα και για 
τον λόγο αυτό ςτο ερωτθματολόγιο δε κα γράψετε το όνομά ςασ. Δεν 
υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ, για αυτό ςασ παρακαλϊ να 
απαντιςετε με ειλικρίνεια ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ.  

Ο χρόνοσ που κα χρειαςτείτε είναι μόνο μερικά λεπτά. 

ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθ ςυμμετοχι και τον χρόνο ςασ. 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Βάλτε ζνα Χ ςτισ απαντιςεισ ςασ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
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Α. ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 
1. Φφλο:  Αγόρι             Κορίτςι  
2. Σάξθ:  Α’ δθμοτικοφ             Β’ δθμοτικοφ             Γ’ δθμοτικοφ           Δ’ 

δθμοτικοφ            Ε’ δθμοτικοφ          Σ’ δθμοτικοφ 
 

3. Μζνω ςε:  Πόλθ          Χωριό 
 

Β. ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

 
1. Πόςο ςθμαντικό είναι το μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ για εςζνα; 

 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  
 
 

2. Πόςο ςου αρζςει, όταν ζρχεται θ ϊρα του μακιματοσ τθσ Γυμναςτικισ; 
 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  
 

 
3. Πόςο διαςκεδάηεισ ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ; 

 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  
 
 

4. Πόςο βαρετό ςου φαίνεται το μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ; 
 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 
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Γ. Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ 

 
1. Η εμφάνιςθ του ρομπότ μου προκάλεςε ζκπλθξθ. 

 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  

 

 
2. Η εμφάνιςθ του ρομπότ μου φάνθκε περίεργθ. 

 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  
 
 

3. Η εμφάνιςθ του ρομπότ με άγχωςε. 
 
Κακόλου          Λίγο        Αδιάφορο      Αρκετά      Πολφ 

                  
 
 

4. Σο να χρθςιμοποιθκεί ρομπότ ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ ιταν κάτι 
πολφ νζο για εμζνα. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 
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5. Σο να χρθςιμοποιθκεί ρομπότ ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ με 
ενκουςίαςε. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 

6. Διαςκζδαςα ςτο μάκθμα, επειδι υπιρχε το ρομπότ. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 

7. Θα ικελα να ξαναχρθςιμοποιθκεί κάποιο ρομπότ για το μάκθμα τθσ 
Γυμναςτικισ. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 
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8. Θζλω να ζχω ωσ δάςκαλο το ρομπότ για όλα τα μακιματα τθσ 

Γυμναςτικισ. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 
 

Δ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΝΕΑ ΓΝΩΗ 

 

 
1. Σο ρομπότ με βοικθςε να καταλάβω τι είναι το «αργά» και τι είναι το 

«γριγορα». 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 
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2. Θα καταλάβαινα το ίδιο καλά τι είναι το «αργά» και τι είναι το 
«γριγορα» και από τον δάςκαλο, χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί το ρομπότ. 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 

3. Σο ρομπότ ζδειξε ακριβϊσ όπωσ είναι και ςτθν πραγματικότθτα το  
«αργά» και το «γριγορα». 
 
Διαφωνϊ    Διαφωνϊ      Οφτε διαφωνϊ/   υμφωνϊ   υμφωνϊ πολφ 
                                             
                     

                             
 
 
 

 

 

Ε. ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ 

 
1. Η εικόνα μου από το ςθμερινό μάκθμα. 

 
Πολφ        τεναχωρθμζνοσ   Ουδζτεροσ  Χαροφμενοσ  Πολφ 
ςτεναχω- 
ρθμζνοσ       

                             
 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 

πολφ Οφτε ςυμφωνϊ 

χαροφ- 
μενοσ 
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2. Σο πρόςωπό μου, όταν μου λζνε ότι κα ξαναχρθςιμοποιθκεί ρομπότ 
ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ. 
 
Πολφ        τεναχωρθμζνοσ   Ουδζτεροσ  Χαροφμενοσ  Πολφ 
ςτεναχω- 
ρθμζνοσ       

                             
 
 

 
 

3. Πικανόν να μθν ξαναγίνει μάκθμα ςτθν Γυμναςτικι ςαν το ςθμερινό. 
 
Πολφ        τεναχωρθμζνοσ   Ουδζτεροσ  Χαροφμενοσ  Πολφ 
ςτεναχω- 
ρθμζνοσ       

                             
 
 

 

  

χαροφ- 
μενοσ 

χαροφ- 
μενοσ 
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ΠΛΑΝΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

ΣΑΞΗ: Α’ Δθμοτικοφ 

ΘΕΜΑ: Αργά – Γριγορα 

 

ΣΟΧΟΙ – ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Α. ΓΝΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: 

 Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ του χϊρου και του χρόνου.  

 Να γνωρίςουν το ςϊµα τουσ και τθ κζςθ του ςτο χϊρο.  

 Να αποκτιςουν κινθτικζσ εμπειρίεσ.  

 Να εξερευνιςουν µε το ςϊµα τουσ το χϊρο. 

Β. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: 

 Να αναπτφξουν τθ µθ λεκτικι επικοινωνία: εκφραςτικι κίνθςθ, 
δθμιουργικι κίνθςθ.  

 Να χαροφν και να ψυχαγωγθκοφν.  

Γ. ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ: 

 Να αναπτφξουν τισ αντιλθπτικζσ τουσ ικανότθτεσ: κιναιςκθτικι 
αντίλθψθ, οπτικι αντίλθψθ, ακουςτικι αντίλθψθ, ικανότθτεσ 
ςυντονιςµοφ.  

 Να κινοφνται ςτο χϊρο εκτιμϊντασ τισ αποςτάςεισ και τθν διάρκεια. 

 Να αναπτφξουν απλζσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
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ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  

 Κινητική αναπαράςταςη των εννοιϊν «αργά» και «γρήγορα» (5 

λεπτά): 

Οι μακθτζσ κα αναπαραςτιςουν κινθτικά με το ςϊμα τουσ τισ ζννοιεσ 

«αργά» και «γριγορα», όπωσ αυτοί φαντάηονται. 

τόχοσ: Να αναπτυχκεί θ αυτενζργεια, θ φανταςία και θ ικανότθτα 

κινθτικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν.  

 

ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ 

 Ακολουθϊντασ τον μαρτ (10 λεπτά): 

Ο μαρτ είναι ζνα ζξυπνο ρομποτάκι που κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

εξοικειωκοφν με τισ νζεσ ζννοιεσ. Σοποκετθμζνοσ ςε ζνα τετράγωνο 

εκτελεί αρχικά κίνθςθ περπατιματοσ ςε αργό ρυκμό και ζπειτα ςε 

γριγορο ρυκμό. Οι μακθτζσ, αφοφ τον παρατθριςουν, κα εκτελοφν 

ταυτόχρονα και μιμοφμενοι τισ κινιςεισ αυτοφ. 

τόχοσ: Να οξυνκεί θ παρατθρθτικότθτα των μακθτϊν και ο 

ςυντονιςμόσ – ςυγχρονιςμόσ τουσ με ζναν εξωτερικό παράγοντα. 

 

 Αργζσ και γρήγορεσ κινήςεισ κεφαλιοφ - χεριοφ μιμοφμενοι τον μαρτ 

(8 λεπτά): 

Οι μακθτζσ κάνουν εναλλαγζσ από αργό γφριςμα κεφαλιοφ ςε γριγορο 

και το αντίκετο ακολουκϊντασ τον μαρτ. Επίςθσ, παρομοίωσ πράττουν 

και με το κοφνθμα όποιου χεριοφ τουσ επικυμοφν. 

τόχοσ: Να αναπτυχκεί θ γνϊςθ του ςϊματοσ από τουσ μακθτζσ και να 

μποροφν να ςυνδυάηουν τισ ζννοιεσ «αργά» και «γριγορα» με τισ 

κινιςεισ μερϊν του κορμοφ τουσ. 

 

 Αργή και γρήγορη κίνηςη με διάφορα μζρη του ςϊματοσ με μουςική 

με την ςυνοδεία του νζου φίλου (10 λεπτά): 
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Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει μουςικι που περιλαμβάνει αργό και γριγορο 

ρυκμό. τον αργό ρυκμό μακθτζσ και ρομποτάκι κάνουν αργζσ κινιςεισ 

με διάφορα μζρθ του ςϊματοσ (πόδι, χζρι, κεφάλι) και ςτον γριγορο 

ρυκμό αντίςτοιχα γριγορεσ κινιςεισ. 

τόχοσ: Να αναπτυχκεί ο ρυκμόσ και θ ακουςτικι αντίλθψθ και να 

μποροφν οι μακθτζσ να αντιδροφν κινθτικά ςτισ ζννοιεσ «αργά» και 

«γριγορα». 

 

 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Αργά και γρήγορα (7 λεπτά): 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και ορίηουν δφο ςθμεία ςτο χϊρο 

που κα μετακινοφνται προσ και από αυτά με δφο διαφορετικοφσ 

τρόπουσ. Αργά ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ με περπάτθμα ι κουτςό και 

γριγορα ςτθν δεφτερθ με τρζξιμο. 

τόχοσ: Να μποροφν οι μακθτζσ να ςυνεργάηονται και να 

ςυγχρονίηονται ωσ ομάδα. 

 

 


