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Περίληψη: Η καθηµερινή µας επαφή και ενασχόληση µε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
στους χώρους του παιδικού σταθµού και η διαρκής προσπάθεια για σχεδιασµό και 
οργάνωση παιδαγωγικών προγραµµάτων που θα στοχεύουν στην καθολική και 
ολόπλευρη εξέλιξή τους δηµιούργησε τον προβληµατισµό για το αν οι παιδαγωγοί 
προσχολικής ηλικίας είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια και τις βασικές αρχές της 
ψυχοκινητικής αγωγής και κατ’ επέκταση εφαρµόζουν ψυχοκινητικά παιχνίδια στο 
πρόγραµµά τους. Σκοπός λοιπόν της ερευνητικής µας προσπάθειας ήταν να διαπιστωθεί 
σε τι βαθµό οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας εφαρµόζουν ψυχοκινητικά παιχνίδια 
οµαδικά και ατοµικά µε ιδιαίτερη έµφαση στην τοποθέτηση στο χώρο. Επιµέρους στόχοι 
ήταν να διαπιστωθεί: α) σε τι βαθµό οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας περιλαµβάνουν 
– ενσωµατώνουν ψυχοκινητικές δραστηριότητες στο πρόγραµµά τους, β) σε τι ποσοστό 
γνωρίζουν τι περιλαµβάνει ο όρος «τοποθέτηση στο χώρο», ως ειδικότερος τοµέας 
ανάπτυξης της ψυχοκινητικής και γ) σε τι ποσοστό σχετίζεται η παιδαγωγική 
«προέλευση» της κάθε παιδαγωγού µε τις γνώσεις που κατέχει για την ψυχοκινητική 
αγωγή και την εφαρµογή ψυχοκινητικών παιχνιδιών. 

 

1. Εισαγωγή 
Η ψυχοκινητική είναι ένα µέσο αγωγής το οποίο συµβάλλει στην ψυχική, 
συναισθηµατική, κινητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών όλων των ηλικιών. 
Ένα οργανωµένο και γεµάτο ερεθίσµατα περιβάλλον, µε κατάλληλο υλικό εξοπλισµό 
και ορθή διάθεσή του συµβάλλει στην ωρίµανση της κίνησης και του ελέγχου του 
σώµατος του παιδιού (Καµπάς, 2004). 

Στα πλαίσια της ερευνητικής µας εργασίας πραγµατοποιήθηκε ενδελεχής 
διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας µέσω της µελέτης πηγών, η οποία 
περιελάµβανε αναζήτηση πληροφοριών σε επιστηµονικά βιβλία και περιοδικά, καθώς 
και σε οργανωµένο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό (Bell, 1993˙ Roberts-
Holmes, 2006). Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε αποδελτίωση της βιβλιογραφίας, 
κατά την οποία όλες οι πληροφορίες που συνελέγησαν κωδικοποιήθηκαν µε τρόπο 
τέτοιο ώστε να αποτελέσουν τη βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

2. Τα χαρακτηριστικά της ψυχοκινητικής ανάπτυξης  παιδιών ηλικίας 2-4 ετών 
Η ψυχοκινητική αγωγή αναφέρεται και αφορά όλες τις ηλικίες, τη βρεφική, την 
προσχολική και τη σχολική. Η συγκεκριµένη έρευνα εστιάζει στη µελέτη της 
ψυχοκινητικής ανάπτυξης και των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών παιδιών ηλικίας 2 
έως 4 ετών. 
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Σύµφωνα µε τους De Meur και Staes (1990) τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
παιδιών ηλικίας 2 - 4 ετών αφορούν στο σωµατικό σχήµα, στην αµφιπλευρικότητα 
και στη δόµηση του χώρου. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν αναπτύξει µεγάλη 
κινητικότητα, αδρή και λεπτή, διακρίνουν τα µέρη του σώµατος, τα γνωρίζουν και τα 
ονοµάζουν. Επίσης, καταφέρνουν να φτιάχνουν ‘‘ παιχνίδια αµφιπλευρικότητας’’ και 
γνωρίζουν διάφορες έννοιες που αφορούν τη δόµηση του χώρου, όπως τον άµεσο 
χώρο. Τέλος, υποστηρίζουν ότι µπορούν και παίζουν µε διάφορες έννοιες και 
ασκήσεις ξεδιαλεγµάτων και κλιµακώσεων.  

Στο ‘‘ Βιβλίο της µητέρας’’ (1992) των Jean Paul Gallet και Jerome Valleteau 
de Mooliac αναφέρεται ότι τα παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών έχουν καταφέρει να 
περπατήσουν και να µιλήσουν. Μέχρι 4 ετών έχουν καταφέρει να αυτονοµηθούν, 
γύρω στα 3 τους χρόνια κάνουν φράσεις και λένε «εγώ», είναι άστατα και ακόµα 
απείθαρχα. Επίσης, γύρω στα 3 αποκτούν τη συνειδητοποίηση του εαυτού τους. 

Οι Vayer και Roncin (1998) µας παρουσιάζουν την περιγραφή της σκάλας της 
ανάπτυξης και της ψυχοκοινωνικής συµπεριφοράς παιδιών ηλικίας 4 ετών. Σύµφωνα 
µε την σκάλα αυτή το παιδί τρέφεται µόνο του µε πιρούνι, βοηθάει στο σερβίρισµα, 
βάζει τα παπούτσια στα σωστά πόδια, ντύνεται χωρίς προσοχή (διαχωρίζει το 
µπροστά και το πίσω), κουµπώνει τα ρούχα. Επίσης, πλένει τα χέρια του µόνο του, 
είναι ανεξάρτητο στις ανάγκες της νυχτερινής καθαριότητας, ανεβαίνει και 
κατεβαίνει τα σκαλιά (ένα βήµα σε κάθε σκαλί), µπορεί να κάνει µόνο του µία µικρή 
βόλτα και είναι ικανό να πηδήξει µε ένα ή δύο πόδια. Τέλος, συνεργάζεται στο 
παιχνίδι µε τα άλλα παιδιά, συµµετέχει στις µικρές δουλειές του σπιτιού, κάνει 
απαγγελίες, τραγουδάει και χορεύει. 

Σύµφωνα µε τους Mozziconacci και Doumic-Girard (1998) στη ψυχοκινητική 
ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2-3 ετών στον τοµέα της οµιλίας αναφέρεται ότι οι λέξεις 
πολλαπλασιάζονται και το λεξιλόγιο γενικά αντικατοπτρίζει το περιβάλλον του 
παιδιού και όσα εκείνο συνειδητοποιεί. ∆οµεί φράσεις σιγά-σιγά µε 2-3 λέξεις, µιλάει 
για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και αρχίζει να θέτει ορισµένες ερωτήσεις. Στον 
τοµέα της προσωπικότητας το παιδί στην ηλικία των 2-3 ετών µειώνει τους θυµούς 
του, κάνει σταθερές προόδους προς την ανεξαρτησία και πολλές φορές εκφράζει 
αντίθεση. Επίσης, είναι σε θέση να εκδηλώνει καθαρά τους συναισθηµατικούς του 
δεσµούς, του αρέσουν τα χάδια, οι αγκαλιές και τα παιχνίδια. Τέλος, έχει καταφέρει 
να ελέγχει τις κινήσεις του, να τρώει, να πλένεται και να ντύνεται, να ελέγχει τους 
σφιγκτήρες του και να αρχίζει να συνειδητοποιεί τη διαφορά ανάµεσα στα κορίτσια 
και στα αγόρια. Όλα τα παραπάνω θα συµβάλλουν στη σταδιακή διαµόρφωση της 
προσωπικότητας που θα του επιτρέψει στην ηλικία των 3, να πει: «εγώ». Στην ηλικία 
των 4 µε 5 ετών συχνά τα παιδιά εφευρίσκουν καινούργιες λέξεις και συνήθως 
αρχίζει η περίοδος των «κακών» λέξεων. επίσης, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων 
αρχίζει να ενεργοποιείται η περιέργεια του παιδιού. 

Ο Τραυλός (1998) αναφέρει ότι το παιδί µέχρι 3 ετών αναγνωρίζει τις 
διαστάσεις του περιβάλλοντος καθώς και τα µέρη του σώµατος και τις λειτουργίες 
του. Αυτό ο συγγραφέας το ονοµάζει «λειτουργική ανάπτυξη της γνώσης του 
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σώµατος». Σύµφωνα µε τους Hecaen και de Ajuriaguerra (1964), τα παιδιά 
καταλαβαίνουν ότι έχουν 2 διαφορετικές πλευρές στην ηλικία των 4-5 ετών, ενώ 
αντίθετα ο Sinclair (1971) υποστηρίζει ότι παιδιά στην ηλικία 4 ετών έχουν ξεχωρίσει 
την πλευρά της προτίµησής τους η οποία διατηρείται για την υπόλοιπη ζωή τους 
(Τραυλός, 1998). Επιπροσθέτως ο Καµπάς (2004) υποστηρίζει ότι ένα ποσοστό 40% 
µόνο ηλικίας 4-5 ετών δείχνει να έχει µια προτίµηση σε κάποια ηλικία. Κατά τον 
Τραυλό τα παιδιά 2-3 ετών µπορούν και µεταφέρουν το βάρος από τις φτέρνες στα 
δάχτυλα, περπατούν στις µύτες των ποδιών, κάνουν πίσω βήµατα. Τα παιδιά 4 ετών 
περπατούν πάνω σε γραµµές χωρίς να ξεφεύγουν  από τα όρια, περπατούν σε δοκούς 
ισορροπίας επιφάνειας 10 εκατοστών και χαµηλού ύψους. Μπορούν επίσης να 
ανεβοκατεβαίνουν σκάλες εναλλάσσοντας πόδια, να πηδάνε 30 εκ. µε ενωµένα πόδια 
και να πηδάνε πάνω από σκοινί 20 εκ. Τα παιδιά µέχρι την ηλικία των 4 ετών, 
αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται µπάλες διαφορετικού µεγέθους και βάρους, 
χρησιµοποιώντας το ένα ή και τα δύο τους χέρια. Όσον αφορά το σχέδιο, ο Τραυλός 
(1998) υποστηρίζει ότι στην ηλικία των 3 ετών µπορούν να σχεδιάζουν κύκλο, στην 
ηλικία 4 ετών σταυρό και σε ηλικία 4,5 ετών τετράγωνο. 

3. Χαρακτηριστικά συνειδητοποίησης του χώρου, παιδιών  2-4 ετών 
Το µικρό παιδί εξερευνά, ανακαλύπτει και µαθαίνει τον εαυτό του και τα πράγµατα 
πρώτα µέσα από τις αισθήσεις του και ύστερα τις χρησιµοποιεί για να κινηθεί µέσα 
στο περιβάλλον. Αρχικά µαθαίνει εµπειρικά να αλλάζει θέσεις στον χώρο και να 
κινείται χωρίς συγκεκριµένο λόγο. Σ’ αυτό το σηµείο είναι που καλούνται οι ενήλικες 
να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθανθούν και να αντιληφθούν την έννοια του χώρου 
(Κούγιαλη, 1999). 

Τα παιδιά µέχρι την ηλικία των 4 χρόνων έχουν καταφέρει να τοποθετηθούν 
µέσα στο χώρο, να αντιληφθούν τις έννοιές του και να προσανατολιστούν. Έπειτα 
στην ηλικία 4-5, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι το σώµα τους έχει δύο 
ξεχωριστές πλευρές, µε δύο χέρια, δύο πόδια, δύο µάτια κ.ο.κ. Αυτού του είδους η 
επίγνωση ονοµάζεται αµφιπλευρικότητα (Τραυλός, 1998). 

σύµφωνα µε τον Τραυλό (1998), µεταξύ των ηλικιών 2-4, τα παιδιά γνωρίζουν 
πολύ λίγα για τον προσανατολισµό του σώµατος, αλλά έχουν τη δυνατότητα να 
µάθουν τις διαστάσεις του χώρου. Σε πρώτο στάδιο µαθαίνουν τη διάσταση του 
χώρου «πάνω - κάτω» και έπεται το «εµπρός - πίσω». Το τελικό στάδιο 
προσδιορίζεται από την εκµάθηση της διάστασης από τη µία πλευρά προς την άλλη. 

Σύµφωνα µε τους Kuczaj και Maratsos (1975) στην ηλικία των 2;6 µε 3 ετών 
πολλά παιδιά µπορούν να τοποθετήσουν ένα αντικείµενο µπροστά και πίσω από το 
σώµα τους, αλλά δεν µπορούν να τοποθετήσουν ένα αντικείµενο µπροστά ή πίσω από 
κάποιο άλλο. Σε ηλικία 4 ετών τελικά καταφέρνουν και τοποθετούν ένα αντικείµενο 
δίπλα σε άλλα. 

4. Περιγραφή της έρευνας - Μεθοδολογία 
Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαµε ήταν η επισκόπηση. Λόγω του ότι το 
µέγεθος του πλήθους ήταν µεγάλο σε αριθµό επελέγη ένα υποσύνολο αυτού µε 
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σκόπιµη δειγµατοληψία, «κατά την οποία γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν µε 
οποιονδήποτε τρόπο µέσα στο δείγµα αντιπροσωπευτικά µέλη της κάθε οµάδας του 
πλήθους» (∆ηµητρόπουλος, 2001:60). Ως τεχνική χρησιµοποιήσαµε τη γραπτή 
επικοινωνία και ως µέσο το γραπτό ερωτηµατολόγιο. Με αυτή τη διαδικασία δόθηκαν 
150 ερωτηµατολόγια σε 25 παιδικούς σταθµούς, από τα οποία επεστράφησαν τα 142. 

5. Αποτελέσµατα της έρευνας 
Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που λάβαµε και την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων προκύπτουν τα ακόλουθα: 
• Από τις 142 παιδαγωγούς για τις 39 (27%) προκύπτει πως στο ηµερήσιο 

πρόγραµµά τους εµπεριέχονται όλες οι ενδεδειγµένες δράσεις ψυχοκινητικής 
αγωγής οι οποίες συντελούν στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των παιδιών. Για το 
υπόλοιπο 73% προκύπτει ότι εφαρµόζονται ορισµένες µόνο δράσεις 
ψυχοκινητικής αγωγής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το τελευταίο αυτό 
ποσοστό, το 16% περιλαµβάνει δράσεις εκγύµνασης των άνω και κάτω άκρων, 
ανάπτυξης της φαντασίας και του λόγου καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη της 
µνήµης και της λογικής, ενώ το 11% δεν περιλαµβάνει τη γυµναστική, αλλά τις 
χειροτεχνίες. 

• ∆ιαπιστώσαµε πως 108 άτοµα από τα 142 ερωτηθέντα εφαρµόζουν παιχνίδια 
ψυχοκινητικής αγωγής, ποσοστό που αποτελεί το 77%, ενώ το υπόλοιπο 23% 
απάντησε ότι δεν τα εφαρµόζει. 

• Από το 23% των ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά στην εφαρµογή 
ψυχοκινητικών παιχνιδιών στο ηµερήσιο πρόγραµµά τους, το 59% αναφέρει πως 
δεν τα χρησιµοποιεί καθώς οι γνώσεις τους είναι ελλιπείς πάνω στο αντικείµενο 
αυτό, το 24% θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να µπορέσει να 
αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην εφαρµογή της ψυχοκινητικής, και το 18% θεωρεί 
ότι απαιτείται µεγάλη προετοιµασία καθηµερινά όσον αφορά τα υλικά, τα όργανα, 
το χώρο και οποιασδήποτε άλλης φύσης εξωτερικοί παράγοντες που µπορεί να 
φανούν χρήσιµοι.  

• Από το 23% των ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά στην εφαρµογή 
ψυχοκινητικών παιχνιδιών στο ηµερήσιο πρόγραµµά τους, το 12% οργανώνει 
παιχνίδια κινητικής ανάπτυξης, κουκλοθέατρο, παιχνίδια νόησης και παζλ, 
παιχνίδια οικοδοµικού υλικού και συµβολικού παιχνιδιού, ενώ ένα ακόµα 12% 
εφαρµόζει όλα τα παραπάνω, εκτός από το συµβολικό παιχνίδι. Οι παιδαγωγοί 
που ασχολούνται µε την κίνηση των παιδιών, το κουκλοθέατρο και το οικοδοµικό 
υλικό και οι παιδαγωγοί που ασχολούνται µόνο µε παιχνίδια νόησης  και παζλ 
αποτελούν το 9 % αντίστοιχα. 

• Αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής ψυχοκινητικών παιχνιδιών, το 47% 
πραγµατοποιεί παιχνίδια ψυχοκινητικής 2 µε 3 φορές τη βδοµάδα, το 17% µία 
φορά την εβδοµάδα και το 36% σε καθηµερινή βάση.  

• Στο ερώτηµα τι επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ψυχοκινητικών παιχνιδιών το 
22% απάντησε ότι επιτυγχάνεται η προτίµηση της µίας χρήσης της δεξιάς ή της 
αριστερής πλευράς, των άνω και κάτω άκρων (αµφιπλευρικότητα), η κατάκτηση 
των εννοιών «πάνω και κάτω» και «δεξιά και αριστερά» µέσα στο χώρο 
(συνειδητοποίηση του χώρου), ο έλεγχος  της στάσης του σώµατος και η σταθερή 
κίνηση των κάτω άκρων (ισορροπία), η ενδυνάµωση των λεπτών µυών του χεριού 
για την προετοιµασία της γραφής και του σχεδίου (προγραφή). Ένα ποσοστό 8% 
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απάντησε όλα τα παραπάνω εκτός από την ενδυνάµωση των λεπτών µυών του 
χεριού για την προετοιµασία της γραφής και του σχεδίου (προγραφή), ενώ ένα 5% 
θεωρεί πως τα παιδιά µαθαίνουν µόνο τις έννοιες «πάνω-κάτω» και «δεξιά-
αριστερά». Σε ποσοστό 6% υποστηρίζεται ότι τα παιχνίδια αυτά βοηθούν 
ειδικότερα στην ενδυνάµωση των λεπτών µυών του χεριού για την προετοιµασία 
της γραφής, καθώς και στην τοποθέτηση στο χώρο διά των εννοιών «πάνω-κάτω» 
και «δεξιά-αριστερά». Ένα µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 22%, θεωρεί πως 
µεγαλύτερη σηµασία έχουν τα παιχνίδια αυτά για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
της κίνησης του σώµατος µαθαίνοντας µέσω του ελέγχου του σώµατος και της 
σταθερής κίνησης των κάτω άκρων, ενώ µαθαίνουν παράλληλα και τις έννοιες 
«πάνω-κάτω» και «δεξιά–αριστερά». Άλλοι παιδαγωγοί σε ποσοστό 16% 
στοχεύουν µόνο στην κίνηση και εκτόνωση του σώµατος, ενώ σε ποσοστό 1% 
εκτός από την προαναφερθείσα άποψη θεωρεί ότι τα παιχνίδια βοηθούν και στην 
ανάπτυξη των λεπτών χειρισµών των άνω άκρων. 

• Από τα 109 άτοµα που απάντησαν ότι εφαρµόζουν παιχνίδια ψυχοκινητικής, τo 
60% εφαρµόζει ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια, ενώ τo 40% οµαδικά µόνο.  

• Σε σύνολο 142 ερωτηθέντων και σε ερώτηση για την ηλικία που θεωρούν ότι 
µπορεί να αρχίσει η εφαρµογή της ψυχοκινητικής αγωγής, το 8% απάντησε πως η 
ψυχοκινητική ξεκινά από τη γέννηση των παιδιών και συνεχίζεται σε όλα τα έτη 
της ανάπτυξής τους, το 14% πως ξεκινά από 9 έως 18 µηνών, το 19% από 19 έως 
36 µηνών, το 6%  από 3 έως 4 ετών και πάνω. Ας σηµειωθεί ότι ένα ποσοστό της 
τάξης του 4% πιστεύει ότι η ηλικία έναρξης της αγωγής της ψυχοκινητικής ξεκινά 
στο νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο σχολείο και στην εφηβική ηλικία (από 4 
ετών και άνω).  

• Σε σχετική ερώτηση, από τα 142 άτοµα που έλαβαν µέρος στην έρευνα, το 15% 
απάντησε ότι η τοποθέτηση στο χώρο είναι η µετακίνηση αντικειµένων από το 
ένα σηµείο στο άλλο, η µετατόπιση του σώµατος από το ένα σηµείο στο άλλο, ο 
προσανατολισµός µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο, καθώς και η οργάνωση και 
σύλληψη αντικειµένων του κοντινού και µακρινού περιβάλλοντος. Το 14% 
απάντησε ότι είναι µόνο η κίνηση του σώµατος και ο προσανατολισµός του 
ατόµου µέσα σε ένα ειδικό χώρο, ενώ ένα ακόµα 14%, ότι η τοποθέτηση στο 
χώρο συνεπάγεται τον προσανατολισµό µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Ένα 
ποσοστό 13% συµφωνεί ότι είναι επιπλέον και η οργάνωση και η σύλληψη 
αντικειµένων του κοντινού ή του µακρινού περιβάλλοντος του παιδιού. Τέλος, οι 
παιδαγωγοί που πιστεύουν ότι είναι η µετακίνηση αντικειµένων από το ένα 
σηµείο στο άλλο και ο προσανατολισµός στον χώρο αποτελούν το 8%, ενώ ένα 
άλλο 8% των παιδαγωγών πιστεύει ότι η µετατόπιση, ο προσανατολισµός και η 
οργάνωση και η σύλληψη αντικειµένων, αποτελούν στοιχεία της κατάκτησης της 
έννοιας «τοποθέτηση στο χώρο». 

• Σε ερώτηση σχετικά µε το τι αφορούν τα παιχνίδια που στοχεύουν στην 
συνειδητοποίηση του χώρου, το 11% απάντησε ότι τα παιχνίδια 
συνειδητοποίησης του χώρου έχουν να κάνουν µε το τρέξιµο και το χοροπήδηµα, 
την εξάσκηση της προσοχής και της φαντασίας, την ισορροπία και τη σωστή 
στάση του σώµατος, τη συνεργασία µε τους ενήλικες ή/και µε τους συνοµήλικους 
και την κατανόηση των διαφόρων εννοιών (π.χ «ψηλά-χαµηλά», «δεξιά-
αριστερά»). Το 13% των παιδαγωγών πιστεύει ότι τα παιχνίδια αυτά έχουν να 
κάνουν µόνο µε το τρέξιµο και το χοροπήδηµα και στοχεύουν στην ισορροπία και 
τη σωστή στάση του σώµατος καθώς και στην κατανόηση των διαφόρων εννοιών 
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του χώρου, το 12% θεωρεί ότι αφορούν µόνο στην κατανόηση των διαφόρων 
εννοιών, ενώ το 9% θεωρεί ότι τα παιχνίδια συνειδητοποίησης του χώρου 
αποσκοπούν µόνο σε γενικότερες έννοιες της κινητικής ανάπτυξης του παιδιού 
(τρέξιµο, χοροπήδηµα, προσοχή, φαντασία, ισορροπία, σωστή στάση, ειδικές 
έννοιες όπως «ψηλά-χαµηλά»). Ένα 5% ανέφερε την εξάσκηση της προσοχής και 
της φαντασίας, σε συνδυασµό µε την κατανόηση των διαφόρων εννοιών που 
σχετίζονται µε την τοποθέτηση στο χώρο, ένα άλλο 5% ανέφερε την ισορροπία 
και τη σωστή στάση του σώµατος, πάλι σε συνδυασµό µε τις έννοιες του χώρου 
και ένα τρίτο 5% ανέφερε τη συνεργασία µε τους ενήλικες ή/και µε τους 
συνοµήλικους, σε συνδυασµό και πάλι µε τις έννοιες του χώρου. Η επιλογή 
«τίποτα από τα παραπάνω», δόθηκε σε ποσοστό 0% των 142 ερωτηθέντων 
παιδαγωγών. 

• Σε ερώτηση που επικεντρώνεται στις θεωρητικές γνώσεις που κατέχουν οι 
ερωτηθείσες παιδαγωγοί και αφορά στη συχνότητα που εκείνες εφαρµόζουν 
παιχνίδια για τη συνειδητοποίηση του χώρου, το ποσοστό που απάντησε πως 
συµπεριλαµβάνει τις σχετικές δράσεις ή παιχνίδια σε καθηµερινό επίπεδο είναι 
19%, δύο µε τρεις φορές την εβδοµάδα 44%, µια φορά την εβδοµάδα το 30%, ενώ 
οι παιδαγωγοί που δεν πραγµατοποιούν καµία δράση που να αφορά στην κίνηση 
του µικρού παιδιού στον χώρο του παιδικού σταθµού αποτελεί το 7% του 
συνόλου. 

• Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, από τα 142 άτοµα που 
επέστρεψαν τα ερωτηµατολόγια, το 52% ήταν απόφοιτοι Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ), το 24% ήταν απόφοιτοι Ινστιτούτου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το 19% ήταν απόφοιτοι Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ), το 4% ήταν απόφοιτοι Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), το 1% ήταν απόφοιτοι Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) και το 1% ήταν απόφοιτοι Γυµνασίου. 

6. Συµπεράσµατα 
Από την  ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας 
που συµµετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τι 
περιλαµβάνουν η έννοια και οι βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής, ενώ εξίσου 
µεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων όσοι εφαρµόζουν ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες στο πρόγραµµά τους.  

Ικανοποιητικό κρίνεται το ποσοστό των απαντήσεων των ερωτηθέντων 
σχετικά µε το περιεχόµενο του όρου «τοποθέτηση στο χώρο», ενώ διαπιστώνεται ότι 
οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σε εβδοµαδιαία βάση ψυχοκινητικά 
παιχνίδια µε σκοπό την τοποθέτηση των µικρών παιδιών στο χώρο.  

Τέλος, στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε αν η παιδαγωγική 
«προέλευση» των παιδαγωγών σχετίζεται µε τη γνώση και την εφαρµογή 
ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων στο πρόγραµµά τους, διαπιστώσαµε ότι για τη µεν 
εφαρµογή ο ρόλος που παίζει το αν πρόκειται για απόφοιτο Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος (ΑΕΙ), Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ), Ινστιτούτου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ) είναι µικρός, παρουσιάζονται ωστόσο µικρές αποκλίσεις σε ό,τι αφορά στη 
θεωρητική γνώση θεµάτων ψυχοκινητικής αγωγής. 
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7. Προτάσεις 
Θεωρούµε πως η χρησιµότητα της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η επικοινωνία 
των αποτελεσµάτων της µεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων µε στόχο την 
ενίσχυση της ψυχοκινητικής αγωγής και την ουσιαστικότερη ενσωµάτωσή της στο 
καθηµερινό παιδαγωγικό πρόγραµµα, ενθαρρύνοντας παράλληλα και την επικοινωνία  
των αποτελεσµάτων στους γονείς, µέσω της αµφίδροµης σχέσης γονέων – 
παιδαγωγών, προκειµένου να επιτευχθεί από κοινού η ολόπλευρη ανάπτυξή του 
παιδιού µε τον βέλτιστο τρόπο. Ως εκ τούτου, προσδοκούµε σε µια εκπαιδευτική 
διαδικασία η οποία θα εµπνέεται από τα παιδιά, θα διαµορφώνεται µε τα παιδιά και 
θα έχει ως στόχο της τα παιδιά. 
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