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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα
α παιδιά
α δ ά νεαρής
εαρής ηλικίας
η ας εμφανίζουν
εμφα ζου πολύ
ο ύ ισχυρή
σχυρή
προδιάθεση για κίνηση. Ένα μεγάλο μέρος της μάθησής του
συντελείται χρησιμοποιώντας το σώμα τους, καθιστώντας έτσι
την κίνηση ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες
μάθησης. Η κίνηση και η χρήση του σώματος έχει πολλές
διαφορετικές σημασίες για το μικρό παιδί (Gallahue,
(G ll h
&D
Donnelly,
ll 2003)
2003).

Μία έρευνα σχετική με τη μελέτη του εγκεφάλου
έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η πρώιμη
μάθηση βασίζεται στην κινητική ανάπτυξη,
γεγονός που σημαίνει ότι η κίνηση είναι ο
προτιμότερος και ο πιο κυρίαρχος τρόπος
μάθησης - επειδή τα παιδιά κατανοούν τις
έννοιες καλύτερα όταν είναι φυσικά
δραστήρια (Promislow, 2005).
Για παράδειγμα, η κατανόηση εκ μέρους
των παιδιών ορισμένων ποσοτικών εννοιών,
όπως μικρό-μεγάλο, υψηλό-χαμηλό, φαρδύστενό, γίνεται πιο εύκολα, όταν τα παιδιά
χρησιμοποιούν το σώμα τους.

Φαίνεται δηλαδή,
δηλαδή ότι η χρήση κινητικών παιχνιδιών και
κινητικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
μέσο γγια αποτελεσματική
μ
μ
ήμ
μάθηση
η η στην
η προσχολική
ρ χ
ή και
σχολική ηλικία.
Αντίστοιχα, ένα ημερήσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει
πληθώρα κινητικών δραστηριοτήτων, μπορεί να γεφυρώσει
το χάσμα μεταξύ παιχνιδιού και των πιο επίσημων μορφών
μάθησης
άθ
που απαντώνται
ώ
στο σχολείο
λ ί και στις αθλητικές
θλ
έ
δραστηριότητες.
Οι περισσότεροι ειδικοί της κινητικής ανάπτυξης (π.χ. Byrne, & Hills,
2007), συμφωνούν ότι το παιχνίδι είναι ένα ουσιαστικό μέρος
ενός υψηλά ποιοτικού προγράμματος μάθησης.

Το παιχνίδι δεν αποτελεί απλά ένα διάλειμμα από τη μάθηση,
αλλά είναι ο τρόπος που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά.
Το αυτο-καθοδηγούμενο άτυπο παιχνίδι
προσφέρει ευκαιρίες στο μικρό παιδί
να συμμετέχει
έ σε ένα
έ ευρύ
ύ φάσμα
ά
κινητικών
ώ δραστηριοτήτων
δ
ή
οι οποίες είναι πιθανό να παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες για
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι
στον
αθλητισμό

στα
κινητικά
παιχνίδια

στις φυσικές
δραστηριότητες
ρ
ηρ η ς

σε έναν περισσότερο
δραστήριο τρόπο
ζωής μελλοντικά
(Zachopoulou & Kouli, 2017)

Οι οργανωμένες δραστηριότητες και ο ελεύθερος χαρακτήρας
των κινητικών παιχνιδιών, δημιουργούν ένα περιβάλλον που
διευκολύνει την αίσθηση της απόλαυσης και ευχαρίστησης
ευχαρίστησης, οι
οποίες μπορεί να απουσιάζουν από την καθημερινή ζωή των
παιδιών και τις ρουτίνες του σχολείου.
Αυτού του είδους οι δραστηριότητες και αυτού του είδους η
συναισθηματική ανατροφοδότηση (η ευφορία και η χαρά που
απορρέουν από την φυσική δραστηριότητα και την κίνηση)
περιγράφονται από τους ερευνητές και τους παιδαγωγούς ως
η ασφαλέστερη οδός για την ενδυνάμωση της παρακίνησης
των παιδιών για συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες
(Liukkonen, 2010).

Τα δραστήρια κινητικά προγράμματα, λοιπόν, θα
πρέπει
ρέ ε να
αα
αποτελούν
ο ελού α
αναπόσπαστο
α όσ ασ ο μέρος
έρος της
ης
φυσιολογικής ανάπτυξης όλων των παιδιών
(Byrne, & Hills, 2007; Sutterby, 2009).

Όταν οι ερευνητές
ρ η ς εξετάζουν
ξ ζ
την
η συνολική
ή ανάπτυξη
ξη
του παιδιού, δεν μπορούν να παραμελήσουν
τη συμβολή των προγραμμάτων φυσικής
δραστηριότητας στη συνολική
ανάπτυξη των παιδιών.

Ένα καθημερινό
πρόγραμμα
ό
εμπλουτισμένο με
διάφορα είδη φυσικής
δραστηριότητας

θα οδηγήσει
πιθανότατα τα παιδιά
σε έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής

Σύμφωνα με τον R. Wickstrom (1970),
«όπου
όπου υπάρχουν παιδιά,
υπάρχει σχεδόν διαρκής κίνηση»

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΦΥΣΙΚΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Τα πρώτα χρόνια της ζωής
θεωρούνται
ρ
ορόσημο
ρ ημ για
γ την
η
υγεία και την ευημερία σε
όλη τη διάρκεια της ζωής. Η
υιοθέτηση
θέ
ενός
ό υγιεινού
ύ
τρόπου ζωής από τα πρώτα
κιόλας χρόνια
χρόνια, είναι ένας
σημαντικός στόχος, ειδικά
όταν σχετίζεται
ζ
με τιςς
γενετικές και τις
περιβαλλοντικές διαστάσεις
που υπάρχουν
ά
στη ζζωή
ή του
κάθε ατόμου.

η έλλειψη γνώσης
και εξοικείωσης
ξ
ης
του παιδιού με την
υγιεινή διατροφή
και με τη φυσική
δραστηριότητα

γενετική
ρ
η
προδιάθεση
στην
αύξηση του
σωματικού
ύ
βάρους

μη υγιή
γή
ανάπτυξη
του βάρους
αντίστοιχες αρνητικές
μελλοντικές
επιπλοκές στην υγεία

(Byrne, & Hills, 2007; Yanovski, & Yanovski, 2003)

Παράλληλα με την ενθάρρυνση για την αύξηση των επιπέδων
φυσικής δραστηριότητας, τα μικρά παιδιά θα πρέπει να
αναπτύξουν και στρατηγικές για τη μείωση των
συμπεριφορών
ώ ενός
ό μη δραστήριου
δ
ή
τρόπου
ό
ζζωής
ή
(Parizkova, & Hills, 2005).

παιδαγωγοί
δ
διαμορφωτές
έ
των πολιτικών

γονείς

γνώση και στάσεις
των παιδιών

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων,
είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αλλαγή
των κρίσιμων συμπεριφορών και στάσεων των παιδιών που
οδηγούν σε υπερβολικό βάρος, παρά στο περιβάλλον της
τάξης
άξ ή στο περιεχόμενο
ό
των δ
δραστηριοτήτων.
ή
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σε έναν
λιγότερο ή περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής, θα πρέπει να
εξετάζονται από την οπτική γωνία του πώς μπορούν να
συμβάλλουν στη συχνότητα των συμπεριφορών που
αυξάνουν ή μειώνουν την πιθανότητα για παχυσαρκία (Hill &
Peters 1998; Hill
Peters,
Hill, Wyatt,
Wyatt Reed & Peters,
Peters 2003; Young & Hills,
Hills 2007).
2007)

φύση
της φυσικής
ή δραστηριότητας
δ
ό
παιδαγωγοί

ποσότητα
η
της φυσικής δραστηριότητας

άμεση

έμμεση

Όταν οι παιδαγωγοί παρέχουν ένα περιβάλλον (στον
εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο)
χώρο), το οποίο καλλιεργεί τη
φυσική δραστηριότητα και συνοδεύουν τις δραστηριότητες με
επεξηγήσεις και, τότε μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στο
παιδί.

Οι παιδαγωγοί, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα παιδιά και
μέσω
έσ του
ο προσωπικού
ροσ
ού παραδείγματος,
αραδεί α ος λε
λειτουργώντας
ο ρ ώ ας ο
οι ίδ
ίδιοι
ο
ως πρότυπα προς μίμηση με τη συμμετοχή τους σε πληθώρα
φυσικών δραστηριοτήτων
δραστηριοτήτων. Παρόμοια επιχειρήματα έχουν
αναπτυχθεί, σχετικά με την επίδραση των γονέων (Moore et al. 1991)

Τα παιδιά,
παιδιά των οποίων οι γονείς είναι φυσικά δραστήριοι
δραστήριοι, είναι
πολύ πιο πιθανό να είναι φυσικά δραστήρια, σε σχέση με
συνομηλίκους τους των οποίων οι γονείς δεν είναι φυσικά
δραστήριοι

Οι ενήλικες οι οποίοι δημιουργούν περιβάλλοντα που
προωθούν τη φυσική δραστηριότητα, και οι οποίοι λειτουργούν
οι ίδιοι ως μοντέλα φυσικής δραστηριότητας, επηρεάζουν τα
μικρά
ά παιδιά
δ ά στο να υιοθετήσουν
θ ή
μια σημαντικά
ά υψηλότερη
λό
συχνότητα συμπεριφορών φυσικής δραστηριότητας, σε σχέση
με τα παιδιά που βρίσκονται σε περιβάλλοντα που
ενθαρρύνουν λιγότερο την φυσική δραστηριότητα.
(Young & Hills, 2007).

Δεδομένου ότι η επιδημία της παχυσαρκίας δεν δείχνει σημάδια
ύφεσης, γίνεται φανερό ότι η «μάχη» για την απώθηση των
περιβαλλοντικών παραγόντων που οδηγούν σε σταδιακή
αύξηση του σωματικού βάρους στα παιδιά, πρέπει να αρχίζει σε
μικρότερη ηλικία (Hill, Wyatt, Reed & Peters, 2003).
Η πρόληψη της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής στα μικρά
παιδιά υπόσχεται σημαντικά οφέλη και για την αντίστροφη
πορεία της επιδημίας της παιδικής παχυσαρκίας και για την
προτροπή των παιδιών σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Kouli 2017).
2017)
(Zachopoulou & Kouli,

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
δραστηριότητα / κλίμα της τάξης

διασκέδαση
η

πρόκληση
ρ
η η
ενδιαφέροντος

κάλυψη
ψη παρακίνηση
ρ
η η για
γ
αναγκών
συμμετοχή

θετικές εμπειρίες
(Papaioannou, Theodoraki & Gouda, 2003)

Η παρακίνηση
ρ
η η αναφέρεται
φ ρ
στην
η ανθρώπινη
ρ
η δράση
ρ η και στουςς
παράγοντες που την καθορίζουν. Μέσω της παρακίνησης,
μπορεί να εξηγηθεί και να αναλυθεί το γιατί αρχικά ένα άτομο
επιλέγει
λέ να κάνει
ά κάτι,
ά γιατίί η δ
δράση
ά του ποικίλει
ίλ σε έένταση και
γιατί η δράση συνεχίζεται ή σταματά (Alderman, 1974).
γιατί ένα
άτομο
επιλέγει να
κάνει κάτι

γιατί η δράση
ποικίλει σε ένταση

παρακίνηση
γιατί η δράση
συνεχίζεται ή
σταματά

Η παρακίνη
ηση
οφείλλεται για:

την
η επιλογή
γή και προτίμηση
ρ μη η κάποιαςς
δραστηριότητας
την παραμονή σε αυτή τη δραστηριότητα
την ένταση και το σφρίγος της απόδοσης
την επάρκεια της απόδοσης, ανάλογα με τα
ε ί εδα που
επίπεδα
ο υπάρχουν
άρ ο
(Singer, 1980)

Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της παρακίνησης,
αντικατοπτρίζει, τον τρόπο που το κάθε άτομο αντιδρά σε
εσωτερικά κίνητρα με δραστηριότητες που κατευθύνονται προς
στόχους τους οποίους το άτομο πιστεύει ότι θα παράγουν
στόχους,
ευχαρίστηση.

Η ικανότητα και η επιτυχία στις κινητικές δραστηριότητες είναι
βασικός παράγοντας παρακίνησης (Roberts, Kleiber & Duda, 1981). Έτσι τα
παιδιά που αισθάνονται ικανά στις κινητικές δραστηριότητες
παρουσιάζουν και υψηλή παρακίνηση, ενώ τα παιδιά με μειωμένη
ικανότητα δε παρακινούνται εύκολα στις κινητικές δραστηριότητες.

Καλό θα ήταν όμως, όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το πόσο ικανά είναι ή
δεν είναι στις κινητικές δραστηριότητες, να ασχολούνται με δραστηριότητες
οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ατομικές διαφορές τους
τους. Με άλλα λόγια
λόγια,
τα παιδιά πρέπει να έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις οι οποίες να
αρμόζουν στις δυνατότητές τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σημαντικό
όλ παίζει
ίζ το πώς
ώ κάθε
άθ παιδί
δί αξιολογεί,
ξ λ ί το ίδιο,
ίδ την ικανότητά
ό ά του
ρόλο
(Papaioammou & Kouli, 1999).

Επιπρόσθετα, θεωρίες στο χώρο της παρακίνησης για
Επιπρόσθετα
επίτευξη (Dweck & Leggett 1988; Nicholls 1992) και έρευνες (Duda 1989; Duda, Fox,
φ ρ
ότι υπάρχουν
ρχ
τουλάχιστον
χ
δύο
Biddle & Armstrong 1992), αναφέρουν
όψεις ως προς το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την
συμμετοχή του στις κινητικές δραστηριότητες ή στη Φυσική
Α
Αγωγή.
ή

προσανατολισμός στο

προσανατολισμός στο

έργο

εγώ

Στην πρώτη περίπτωση
περίπτωση, που ονομάζεται “προσανατολισμός
προσανατολισμός
στο έργο”, το κυρίαρχο ζήτημα είναι η μάθηση, η βελτίωση
και
α ηα
ανταπόκριση
α ό ρ ση σ
στιςς α
απαιτήσεις
α ήσε ς της
ης δραστηριότητας.
δρασ ηρ ό η ας
Οι πληροφορίες για το σχηματισμό της αντίληψης για την
προσωπική ικανότητα προέρχονται από το ίδιο το άτομο.
 Τα κριτήρια της επιτυχίας είναι υποκειμενικά και εξαρτώνται
από το αν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι βελτιώθηκε ή έμαθε
κάτι.
Έτσι,, η υποκειμενική
μ
ή αποτυχία
χ είναι μ
μάλλον απίθανο να
συμβεί, καθώς τα λάθη εδώ θεωρούνται μέρος της μάθησης
κι ένας οδηγός για μελλοντική βελτίωση της ικανότητας.

Μεε την
η ύπαρξη
ύ αρξη προσανατολισμού
ροσα α ο σμού σ
στο
ο έργο, το
ο παιδί
αδ
αισθάνεται επιτυχημένο με την προσωπική βελτίωση,
ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της επιδεξιότητας, τη σωστή
μάθηση, και δουλεύει σκληρά.

Στη δ
Σ
δεύτερη
ύ
περίπτωση,
ί
που ονομάζεται
άζ
«προσανατολισμός
λ ό
στο εγώ», η βασική επιδίωξη είναι «το ξεπέρασμα των
άλλων» (Duda 1989; Duda
Duda, Fox
Fox, Biddle & Armstrong 1992).
1992)
Τα άτομα
Τ
ά
εδώ
δώ λαμβάνουν
λ βά
τις πληροφορίες
λ
ί που
διαμορφώνουν την αντίληψη για την προσωπική τους
ικανότητα από πρότυπα και η επιτυχία τους βασίζεται στην
σύγκριση με τις επιδόσεις των άλλων.
Τα άτομα αυτά αισθάνονται αρνητικά συναισθήματα όταν
κριθούν ότι έχουν χαμηλότερο επίπεδο ικανότητας από τους
άλλους.

Για αυτό
αυτό, προσπαθούν να αποφύγουν τελείως την
προσπάθεια ή καταβάλλουν τόσο μικρή προσπάθεια
ώστε να έχουν
χ
μια
μ σίγουρη
γ ρη δικαιολογία
γ γγια τη
η
διαφαινόμενη αποτυχία τους και είναι πολύ πιθανό ότι θα
σταματήσουν να καταβάλλουν προσπάθεια μετά από
συνεχείς
ί αποτυχίες.
ί

Όπως αναφέρει σε έρευνα του ο Nicholls (1989)
(1989), οι δύο
παραπάνω στόχοι δεν είναι αλληλοεξαρτώμενοι.
Αυτό σημαίνει ότι ο προσανατολισμός στο έργο και ο
προσανατολισμός στο εγώ δεν είναι απαραιτήτως
αντιθετικές έννοιες.
Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι έντονα
προσανατολισμένος και στο έργο κ στο εγώ ή να είναι λίγο
προσανατολισμένος
ρ
μ
ς και στουςς δύο προσανατολισμούς
ρ
μ ςή
ψηλά στον ένα προσανατολισμό και χαμηλά στην άλλο (Duda,
1988).

Οι παιδαγωγοί, έχουν δύο
σημαντικές
ημ
ς επιλογές
γ ς όσον
αφορά στο κλίμα παρακίνησης:
π

α

ι

δ

α

το «ανταγωνιστικό» όπου το
κριτήριο της επιτυχίας είναι το
αποτέλεσμα και οι επιδόσεις

γ

ω

γ ο

ί

το «εκπαιδευτικό» όπου το
κριτήριο της επιτυχίας είναι η
μάθηση/βελτίωση

κλίμα παρακίνησης

έμφαση στον ανταγωνισμό
και στην αξιολόγηση,
χρησιμοποιώντας
χρη
μ
ς σαν
κριτήρια αξιολόγησης τις
επιδόσεις των άλλων

προσανατολισμός
στο εγώ
ώ

έμφαση
μφ η στην
η επιδίωξη
ξη της
ης
μάθησης, στη βελτίωση των
προσωπικών δεξιοτήτων,
στην αξία της έντονης
προσπάθειας και στη
συμμετοχή
μμ χή γγια την
η
ευχαρίστηση

προσανατολισμός
στο έργο

Τέλος, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα οργανωμένα
προγράμματα κινητικής δραστηριότητας μπορούν να
επηρεάσουν την παρακίνηση των παιδιών και τη δέσμευσή
τους στη φυσική δραστηριότητα, γιατί η κίνηση έχει την
ιδιότητα να προάγει θετικές εμπειρίες για τα παιδιά
(Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle, 2003; McKenzie, 2007; Pratt, Macera, & Blanton, 1999).

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Ένας τρόπος για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον υγιεινό και
τον φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής, αλλά και να
ενθαρρυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η καθημερινή
συμμετοχή σε προγράμματα κινητικά δραστήρια, τα οποία
είναι οργανωμένα αναπτυξιακώς κατάλληλα, και στα οποία οι
παιδαγωγοί εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές για να
επιτύχουν την ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της
δραστηριότητες.

Για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, σύμφωνα με τις
Ζ
Ζαχοπούλου
ύλ και Κούλη
Κ ύλ (2017)
(2017), οι παιδαγωγοί
δ
ί θα
θ πρέπει
έ
να:
Σχεδιάζουν δραστηριότητες οι οποίες δίνουν στα
παιδιά αρκετό χρόνο για να είναι κινητικά ενεργά
ενεργά,
π.χ. να τρέξουν, να αναπηδήσουν, να
σκαρφαλώσουν,
ρφ
, κλπ.
Δίνουν έμφαση στη συνεργασία και όχι στον
ανταγωνισμό έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε
ανταγωνισμό,
κάθε παιδί να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα.
Δίνουν κίνητρα στα παιδιά (π.χ. λεκτικός έπαινος
και μικρά βραβεία) για τον φυσικά δραστήριο
τρόπο ζωής τους.
τους

Οργανώνουν
ργ
κινητικές
η
ς δραστηριότητες
ρ
ηρ η ς στον
εσωτερικό χώρο, γιατί τα παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες
να είναι ενεργά ακόμα και όταν ο καιρός αποτρέπει
τις δραστηριότητες
δ
ό
στον εξωτερικό
ξ
ό χώρο.
ώ

Ενθαρρύνουν, αλλά να μην πιέζουν τα παιδιά όταν
Ενθαρρύνουν
αυτά διστάζουν να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες.
ρ
ηρ η ς
Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες με τα παιδιά,
παίζοντας και τον ρόλο του προτύπου
προτύπου. Τα μικρά παιδιά
αντιγράφουν τους ενήλικες και ακολουθούν το
παράδειγμά τους.

Προσαρμόζουν
Προσαρ
όζο τα
α επίπεδα
ε ί εδα έντασης
έ ασης των
δραστηριοτήτων στο επίπεδο φυσικής
κατάστασης των παιδιών
παιδιών.
Αλλάζουν ή τροποποιούν τις δραστηριότητες όταν
κάποια
ά
από
ό τα παιδιά
δ ά εμφανίσουν
ί
σημάδια
άδ
κόπωσης, καθώς και να επινοούν παιχνίδια ή
δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά,
παιδιά γιατί αυτό θα
κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών.
Εντάσσουν στο πρόγραμμα τους δραστηριότητες οι
οποίες ενεργοποιούν διαφορετικές μυϊκές ομάδες.

Επιπλέον, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές (JonesHamilton, 2002; Siedentop & Tannehill, 2002; Good & Brophy, 1987; Siedentop, 1983), οι
παιδαγωγοί πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένες
στρατηγικές προκειμένου να δημιουργήσουν ένα
στρατηγικές,
περιβάλλον παρακίνησης και συνεπώς θετικό
περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα
μπορούν να απολαμβάνουν θετικές εμπειρίες από τη
συμμετοχή τους.

Οι στρατηγικές
ρ ηγ ς αυτέςς είναι:
Χωρισμός σε ολιγομελείς ομάδες (όχι
παραπάνω από τέσσερα άτομα ανά ομάδα)
Εκμετάλλευση όλου του διαθέσιμου υλικού
Οργάνωση
Ο
ά
των ομάδων
άδ
στο χώρο
ώ έτσι
έ
ώστε
ώ
να
μην παρεμποδίζει η μια την άλλη
Μείωση του χρόνου παροχής οδηγιών από το
διδάσκοντα (λιτά, με σαφήνεια και ακρίβεια)

Εξατομίκευση
ξ μ
η της
ης εξάσκησης
ξ
η ης μ
με σκοπό την
η
προσαρμογή στις ατομικές διαφορές των παιδιών
έτσι ώστε όλοι να έχουν συνεχή συμμετοχή στις
δ
δραστηριότητες
ό
και με υψηλά
λά ποσοστά
ά επιτυχίας:
ί
τροποποίηση των συνθηκών-βαθμού δυσκολίας (παραλλαγές
της άσκησης, στιλ διαφοροποίησης του βαθμού δυσκολίας)
δημιουργία προκλητικών ασκήσεων (ελαφρώς δυσκολότερη
από την ικανότητα απόδοσης των παιδιών)
δημιουργία διαφορετικού είδους προκλήσεων (ταυτόχρονη
εκτέλεση διαφορετικών κινήσεων, διαφορετική συνθετότητα)

Αποτελεσματική
ο ε εσμα ή διαχείριση
δ αχε ρ ση του
ου χρόνου
χρό ου
μαθήματος, μιας και ο χρόνος που αφιερώνεται
για αποτελεσματική πρακτική εξάσκηση,
αποτελεί έναν πολύ ισχυρό δείκτη μάθησης:
Άμεση
μ η έναρξη
ρξη του μ
μαθήματος
ήμ
ς ((ελαχιστοποίηση
χ
η η του χρ
χρόνου
προσέλευσης, ελέγχου απουσιών, κλπ.)
Ελαχιστοποίηση
χρόνου για
μαθήματος
χ
η η του χρ
γ οργάνωση
ργ
η του μ
ήμ
ς
εγκαθιστώντας ρουτίνες (εφαρμόζοντας γρήγορους και
αποτελεσματικούς τρόπους χωρισμού σε ομάδες,
γρήγορου μοιράσματος υλικού κκ.α.)
α)
Διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του χρόνου ενασχόλησης
των παιδιών με το αντικείμενο.
αντικείμενο

