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Όλα όσα ανακαλύπτουμε σχετικά με την ζωή, τα

ανακαλύπτουμε μέσα από την κίνηση. Κύματα

από φως φτάνουν στα μάτια, ηχητικά κύματα

έρχοντω σε επαφή με τα αυτιά. Επίσης, η

όσφρηση κω η γεύση συμπεριλαμβάνουν την

κίνηση. Πάνω απ' όλα, η ικανότητα να αγγίζουμε

και να κινούμαστε, ώστε να εμπλουτίσουμε την

εμπειρία μας, επιβεβωώνει την ευαισθητοποίηση

της αντίληψης μέσα από την κίνηση, Hodgson,
2001.
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και αφιέρωσε χρόνο και γνώσεις για την εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης,

την ευχαριστώ για την καθοδήγηση, την αμέριστη υποστήριξη, ης συμβουλές και την
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συμμετέχει στην διεξαγωγή και πραγματοποίηση της πτυχιακής μου εργασίας. Ωστόσο

τον ευχαριστώ και για τις γνώσεις που μου παρείχε στο πλαίσιο διδασκαλίας των

μαθημάτων του.
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μου όλον αυτόν τον καιρό. Σε αυτούς αφιερώνω την εργασία αυτή, διότι με την

καθημερινή τους συμπαράσταση, την υπομονή και την θετική τους σκέψη, ιδιαίτερα

αυτήν την εποχή των μεγάλων διλ/ημάτων, συνέβαλαν στην εκπλήρωση του στόχου

μου.
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Εισαγωγή

Πλαίσιο και στόχοι της έρευνας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Βασικές Αρχές της Δημιουργικής Κίνησης.

Δραστηριότητες, Θεωρητικό Πλαίσιο και Παιδαγωγικές Αρχές» πραγματοποιήθηκε

στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Φυσική και Κινητική Αγωγή στην

Προσχολική Ηλικία», το οποίο διδάσκει η Κ. Μαρία Τσουβαλά στο Παιδαγωγικό

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφετηρία για την

διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε το προσωπικό μου ενδιαφέρον για

μια συστηματική μελέτη του μαθήματος της κινητικής αγωγής, το οποίο συνδέεται με

την ιδιαίτερη σημασία που έχει η κίνηση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου και

του ατόμου γενικότερα. Η επιλογή του θέματος στηρίζεται επίσης στο γεγονός ότι

στην Προσχολική Εκπαίδευση και στον κύκλο δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο,

υπάρχουν μαθήματα κίνησης. Μάλιστα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κίνηση μπορεί

να επιδράσει θετικά στην αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού, επηρεάζοντας

παραμέτρους, οι οποίες βελτιώνονται με στοχευμένη κινητική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, το μάθημα έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου με σκοπό την

ολόπλευρη καλλιέργεια του παιδιού, η οποία περιλαμβάνει την ανακάλυψη και

δυναμική οργάνωση του γνωστικού σχήματος του σώματος, την νοητική και την

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη και την εξωτερίκευση της φαντασίας και

δημιουργικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν αντίληψη

του σώματός τους μέσα από την κίνηση στο χώρο και τον χρόνο, καθώς και να

μιμούνται και να αναπαράγουν στάσεις του σώματος και πράξεις με την παρουσία

προτύπου ή χωρίς την παρουσία προτύπου. Μέσα από κατάλληλα οργανωμένες

κινητικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των λειτουργιών του

οργανισμού, την αντίληψη και συνειδητοποίηση του σώματος, την αυτογνωσία σε

σχέση με τις δυνατότητες τους, τον αυτοέλεγχο και την αυτοπεποίθηση, τα παιδιά

μπορούν να προετοιμαστούν για έναν κόσμο, ο οποίος αλλάζει διαρκώς τις αξίες, τις

παραδοχές και τις επιδιώξεις του.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος διδασκαλίας της κίνησης σε παιδιά και αντίστοιχα σε

ενηλίκους έχει- ενδεχομένως, ορισμένες διαφορές, αποφάσισα να μελετήσω μέσα από

την αναλυτική παρατήρηση δέκα (10) μαθημάτων και την σχετική βιβλιογραφία τα εξής

ερευνητικά ερωτήματα:

-Ποιός είναι ο τρόπος, με τον οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία της κίνησης στο

πλαίσιο της μάθησης ενηλίκων και ειδικά φοιτητών και φοιτητριών του Παιδαγωγικού

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης;

- Μπορεί η βιωματική επαφή και η εμβάθυνση στις βασικές αρχές της κίνησης να

συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιαυργικότητας;

- Ο γενικός σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν οι

συμμετέχοντες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, αναγκαίες για την επαγγελματική, την

κοινωνική και την προσωπική τους ζωή;

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος περιλάμβανε τις κινητικές

δραστηριότητες, το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αρχές τη κίνησης μέσα

από μια δημιουργική οπτική και διάσταση. Ειδικότερα, το πλαίσιο και περιεχόμενο

κάθε μαθήματος είχε δύο βασικούς άξονες:

(1) να αναπτύξουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις έμφυτες κινητικές τους

ικανότητες μέσα από την αυθόρμητη και βιωματική προσέγγιση της κίνησης, και

(2) να αντιληφθούν και κατανοήσουν την σημασία της κίνησης στην αναπτυξιακή

διαδικασία του παιδιού και του ατόμου γενικότερα.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας, που χρησιμοποίησε η διδάσκουσα στα μαθήματα

περtλάμβαναν μίμηση, επίλυση προβλημάτων, ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και

καθοδηγούμενη και ελεύθερη διερεύνηση των αρχών της κίνησης, οι οποίες

επικεντρώνονταν στο σώμα, στον χώρο, στον χρόνο και στην δυναμική, στην ροή και

στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Οι παραπάνω έννοιες

περtλάμβαναν και άλλες υποκατηγορίες της κίνησης, οι οποίες διαμορφώνονταν

δημιουργικά και συγχρόνως εμπλουτίζονταν από τις φοιτήτριες.
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Οι θεματικές των μαθημάτων περιλάμβαναν:

-Κινητικές δραστηριότητες

-Δραστηριότητες στον χώρο

-Δραστηριότητες στον χρόνο

-Δραστηριότητες ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων

-Διδασκαλία εκπαιδευτικών παιχνιδιών

-Διδασκαλία του δημιουργικού χορού

-Διδασκαλία δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής

Οι παραπάνω έννοιες είχαν στόχο να γίνουν κατανοητές μέσα από την βιωματική

προσέγγιση και διερεύνηση ποικίλων και διαφορετικών κινητικών δραστηριοτήτων σε

ένα κλίμα ασφάλειας και δημιουργικότητας, καθώς και μέσα από τον διάλογο που

βασιζόταν στην θεωρία του μαθήματος. Επίσης. όλες οι κινητικές δράσεις βασίζονταν σε

καθημερινές φυσικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν βασικά στοιχεία της

κίνησης, τα οποία είναι: χώρος-χρόνος-δυναμική-σχέσεις.

Το μάθημα διεξαγόταν σε εβδομαδιαία βάση, από τις 3:00 - 6:00 μμ., ενώ ο αριθμός των

εγγεγραμμένων φοιτητριών ήταν 86. Οι περισσότερες φοιτήτριες δεν είχαν προηγούμενες

εμπειρίες με την κίνηση, με εξαίρεση ορισμένες οι οποίες είχαν παρακολουθήσει

μαθήματα της Κ. Τσουβαλά σε προηγούμενα εξάμηνα. Τέλος, το μάθημα διεξαγόταν

στην αίθουσα χορού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι διαστάσεις της οποίας είναι

ικανοποιητικές και διαθέτει cd player για χρήση της μουσικής και άλ/α στοιχειώδη

φορητά αντικείμενα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι": τι ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ;

Προλεγόμενα 1

Σύμφωνα με την Mollic Davics (2003: 2) το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη

ικανότητα κίνησης, είναι ενδεχομένως ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν

δίνεται πάντα ιδιαίτερη σημασία στον σημαντικό ρόλο που έχει η κίνηση στην

αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού. Ωστόσο. όταν παρουσιαστεί ή και διαγνωστεί

κάποια κινητική δυσλειτουργία, όπως για παράδειγμα αυτισμός, κατάθλιψη.

διάσπαση της προσοχής, εγκεφαλική παράλυση, τότε η κίνηση χρησιμοποιείται ως

μέσον θεραπείας και παράλληλα επανεκπαίδευσης του ατόμου. Η σημασία του ρόλου

της κίνησης στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποδεικνύετε με το γεγονός ότι ειδικά στην

Μεγάλη Βρετανία, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και της

Αμερικής, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα χοροθεραπείας, που βασίζονται

στον ρόλο της κίνησης ως μέσον βελτίωσης της κατάστασης ατόμων με ειδικές

ανάγκες. Αν λοιπόν, αυτού του είδους οι προσεγγίσεις είναι ουσιαστικές στον

θεραπευτικό τομέα, τότε η κίνηση μπορεί να έχει έναν εξίσου σημαντικό ρόλο στην

εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών.

Αν και η κίνηση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις καθημερινές δράσεις των παιδιών,

ωστόσο δεν αποτελεί πάντα μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, αν

και ορισμένα άτομα ενδιαφέρονται για τον τρόπο και τα μέσα εκπαίδευσης των

παιδιών, όμως δεν μπορούν πάντα να κατανοήσουν την σημασία ενός γνωστικού

αντικειμένου όπως είναι η κίνηση του σώματος.

ι Το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου της πτυχιακής μου εργασίας βασίζεται στο βιβλίο της Mollie
Davies 'Movement and Dance ίη early childhood' (2003). Εδώ, η συγγραφέας επισημαίνει ότι βασικός

στόχος για την συγγραφή του βιβλίου της ήταν η αναγκαιότητα να θεμελιώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο,

βάσει του οποίου θα μπορούσε να γίνει κατανοητή η σημασία της κίνησης ειδικά σε σχέση με τις

κινητικές δραστηριότητες παιδιών προσχολικης ηλικίας. Ένας ακόμα στόχος της συγγραφέως ήταν να

δημιουργησει ένα εύχρηστο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες και

διαφορετικές περιπτώσεις, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις ηδη υπάρχουσες γνώσεις με δημιουργικό

τρόπο (Davies, 2003: 1-3). Η Davies (2003: 2) αντλεί ιδέες και έννοιες για τα κεφάλαια του βιβλίου

της από την θεωρία του Rudolf Laban (Ι 948, Ι 966, Ι 980), καθώς και τις θεωρητικές απόψεις των

Bartenieff(1980), Lamb (1965), North (1972), Preston-Dunlop (1963,1998), Redfern (1973), Russell
(1965) και Ullmann, εκπαιδευτικών και θεωρητικών του χορού, οι οποίες ανέπτυξαν περαιτέρω το

θεωρητικό και βιωματικό έργο του Laban.
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Αν και συχνά η σταδιακή ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των

παιδιών αποτυπώνονται σε οικογενειακά άλμπουμ, όπου οι φωτογραφίες

απεικονίζουν τα πρώτα, ασταθή βήματα, τον επιδέξιο χειρισμό μιας μπάλας ή και την

ικανότητα των παιδιών στο κολύμπι, ωστόσο, ενδεχομένως, εκεί τελειώνουν όλιJ..

Βεβαίως, είναι γνωστό ότι και η λεπτομερής καθοδήγηση και ενασχόληση με δράσεις

που βοηθούν την κινητική εξέλιξη και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των

παιδιών ή και η πρόβλεψη για κινητικές δραστηριότητες σε πάρκα και παιδικές χαρές,

έχουν μικρότερη σημασία από άλλους γνωστικούς τομείς μάθησης. Παρόλα αυτά,

συχνά οι ενήλικες διαισθάνονται τι χρειάζεται να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά,

ώστε να εξελίξουν τις έμφυτες κινητικές ικανότητες. Αυτή όμως η διαίσθηση

προϋποθέτει και ορισμένες- έστω, στοιχειώδεις γνώσεις για την κίνηση του σώματος.

Συνεπώς, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να λειτουργήσουν πιο συνειδητά, έχοντας

κάποια εργαλεία- εκτός από την διαίσθησή τους, όπως είναι στην προκειμένη

περΙ-ττωση η κατανόηση και η γνώση των βασικών αρχών της κίνησης (Davies, 2003:

1-2).

1.1 Ανάλυση των βασικών αρχών της κΕνησης

Η κίνηση του ανθρώπινου σώματος είναι ένα ζωτικό και ιδιαίτερο κομμάτι της

αναπτυξιακής διαδικασίας, είτε αυτή αφορά έναν αυθόρμητο τρόπο ενασχόλησης με

κινητικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στην καθημερινότητα του παιδιού- στο

σπίτι, στην παιδική χαρά, στο σούπερ μάρκετ, είτε αφορά έναν συστηματικά

οργανωμένο τρόπο, ο οποίος πραγματοποιείται στο πλαίσιο διδασκαλίας και

μάθησης. Η συστ/ματική παρατήρηση και μελέτ/ τ/ς ανθρώπινης κίνησης μπορεί να

αναδείξει την μοναδικότητα κάθε άτομου, αφού η ίδια η κίνηση σε πολλές

περιπτώσεις αναδεικνύει στοιχεία της προσωπικότητας και πολυπλοκότητας της

μοναδικότητας του ατόμου. Η παρατήρηση των στοιχείων της κίνησης αφορά την

δυναμική- δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η κίνηση στον χώρο και

στον χρόνο, καθώς και στις σχέσεις- δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους το σώμα

δρα και αντιδρά με τους ανθρώπους, τα αντικείμενα και τον περιβάλλοντα χώρο εν

γένει (Davies, 2003: 3-4). Τα στοιχεία αυτά θα αναλύσω περαιτέρω στην συνέχεια

αυτού του πρώτου κεφαλαίου.
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1.2 Δράσεις και Σχήματα της Κίνησης

Δράσεις

Οι κινητικές δυνατότητες, όπως και οι δράσεις των νεoγέwητων- ως γνωστόν, είναι

περιορισμένες. Ο θηλασμός, alJ.iJ. και το τέντωμα των άκρων, το άγγιγμα, τα

λακτίσματα των ποδιών αρχίσουν να αναπτύσσονται κατά τους πρώτους μήνες ζωής

του βρέφους. Μόλις αναπτυχθούν τα νεoγέWΗτα αρχίζουν να εμπλουτίζουν τις

κινητικές δράσεις τους. Το σύρσιμο στο πάτωμα ή και η κίνηση στα τέσσερα άκρα

(όταν πλέον αποκτήσουν την ικανότητα να μπουσουλάνε) είναι κάποιες από τις

εξελικτικές τους κινητικές δραστηριότητες.

Μερικές φορές τα μικρά παιδιά διασκεδάζουν χρησιμοποιώντας μικρούς χώρους,

όπως ένα χαρτόκουτο, για να εξερευνήσουν πως μπορούν να μετακινηθούν στον

χώρο, να κυλήσουν, να γυρίσουν ανάποδα, ένα σύνολο από διαφορετικές προοπτικές

αντίληψης και κατανόησης του κόσμου. Εξ άλλου, στην συστηματική και μεθοδική

διδασκαλία της κίνησης διαπιστώνεται ότι στα παιδιά αρέσει να βλέπουν τα

πράγματα από διαφορετικές οπτικές και γωνίες, όπως την κορυφή ενός κλαδιού, μέσα

από ένα τούνελ ή κάτω από ένα κουτί (Davies, 2003: 5-7).

Σταδιακά, οι κινητικές δράσεις που συνδέονται με την απόκτηση κινητικών

δεξιοτήτων περιλαμβάνουν να χειρίζονται τα παιδιά αντικείμενα, να τα πατούν, να τα

κλωτσούν και να πιάνουν, όλα στοιχεία χαρακτηριστικά στα παιχνίδια των παιδιών.

Ο τρόπος με τον οποίο αγγίζει ή και κρατάει ένα μωρό, η δημιουργία ενός ήχου από

το πέταγμα ή το πιάσιμο ενός αντικειμένου αντιπροσωπεύει μια άλλη κατηγορία

σημαντικών σωματικών δράσεων, που προστίθενται βαθμιαία στο ρεπερτόριο των

παιδιών. Το να υπερνικήσουν τα παιδιά την βαρύτητα και να προσποιηθούν ότι

«πετάνε» τους δίνει ευχαρίστηση, αλλά και τα γοητεύει στα πρώτα χρόνια της ζωής

τους και αργότερα. Πριν μπορέσουν να κάνουν ένα άλμα τα παιδιά προσπαθούν να

κατέβουν μια σκάλα, ένα κράσπεδο ή μια καρέκλα. Στην πραγματικότητα οι δράσεις

αυτές είναι υπό εξέλιξη, αφού τα παιδιά δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τον νευρο-μυϊκό

έληχο της κίνησης του σώματος.

Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να σκεφτούν κάποιες δράσεις που τα παιδιά

μπορούν να κάνουν ή αυτές που επαναλαμβάνουν συχνά και είναι οι αγαπημένες τους
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σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης, μπορούν να ανακαλέσουν τρόπους με τους

οποίους κάποιες από αυτές τις δράσεις έχουν αναπτυχθεί στο χρόνο, όπως για

παράδειγμα όταν μια στροφή μετατρέπεται σε περιστροφή. ένα άλμα προκύπτει από

το τρέξιμο ή όταν το παιδί εκτελεί μια στροφή στον αέρα (Davies. 2003:7).

Το σώμα του νεoγΈWητoυ, βάσει της φυσικής του δομής, είναι ανατομικά

συμμετρικό. Παρόλα αυτά, δίνοντας έμφαση σε μια μεριά του σώματος, συχνά

μπορεί να προκύψουν ασυμμετρίες. Η συμμετρία επιτυγχάνεται με έμφαση και στις

δύο πλευρές του σώματος (αμφιπλευρικότητα), που έχει ως αποτέλεσμα την

ικανότητα έλεγχου και ισορροπίας. Παραδείγματα ανάπτυξης της συμμετρίας του

σώματος είναι η κούνια, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν ισομετρικά τα χέρια και τα

πόδια. μια θέση σταυροπόδι στο έδαφος. Κ.ά.

Η ασύμμετρη κίνηση αναγνωρίζεται από την μονομερή έμφαση που δίνει κάποιος σε

μια μεριά του σώματος- συνήθως την δεξιά, η οποία συνδέεται και με την έλλειψη

ικανότητας ισορροπίας. Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες έχουν φυσική προτίμηση στη

μια πλευρά του σώματος. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί παρατηρώντας μια ομάδα

παιδιών που γευματίζουν, ακούν μια ιστορία ή συμμετέχουν σ' ένα θεατρικό παιχνίδι

ρόλων (Davies, 2003:8-9).

Σχήματα

Σε ένα μάθημα κίνησης το παιδί μπορεί να καθοδηγηθεί, ώστε να δώσει έμφαση στην

χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων μελών του σώματος, όπως λόγου χάρη να

κινήσει τα χέρια του σαν να είναι φτερά ή φτερά ενός αεροπλάνου. Στο χορό δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση σε κάποια μέρη του σώματος, αφού τα χέρια κουνιούνται ή τα

πόδια χτυπούν το πάτωμα. Η έμφαση στους ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους

χρήσης των μελών του σώματος είναι κάτι φυσικό για τα παιδιά στα πρώτα στάδια

μάθησης, αλλά και μια σημαντική εμπειρία για την εξέλιξη των έμφυτων κινητικών

τους ικανοτήτων σε δεξιοτεχνία.

Στην δημιουργία σχημάτων μέσω του σώματος, το πρώτο σχήμα μπορεί να είναι

επίμηκες και εκτατικό και συνδέεται με την διάσταση του μήκους. Εδώ, τα μέρη του

σώματος δημιουργούν την αίσθηση της επιμήκυνσης και της επιβράχυνσης. Αυτό το

σχήμα μπορεί να επιτευχθεί όταν τα παιδιά περνούν από κοίλους σωλήνες,

προσποιούνται ότι πέφτουν με αλεξίπτωτο ή κάνουν βουτιά, προσπαθούν να
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περάσουν μια μπάλα πάνω από το δίχτυ, όταν σηκώνονται όρθια από την καθιστή

θέση, Κ.ά.

Το δεύτερο σχήμα είναι επίσης εκτατικό, αλλά σε αυτήν την περίπτωση αφορά την

διάσταση του πλάτους (Davies, 2003:10-12). Μπορεί να συμβεί όταν τα παιδιά

μιμούνται την κίνηση των πουλιών ή ανοίγουν τα χέρια τους για αγκαλιάσουν ένα

αγαπημένο πρόσωπο. Τα παιδιά διασκεδάζουν κάνοντας σχήματα, τα οποία μοιάζουν

με αστέρια, καρδιές, λουλούδια, κτλ.

Ένα τρίτο σχήμα περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις του χώρου -ύψος, μήκος,

πλάτος, το οποίο είναι βάση κυκλικό. Διακρίνεται σε κυκλικές δραστηριότητες, όπου

τα άκρα συναντώνται. Αυτό είναι ένα σχήμα που στα στάδια εξέλιξης του παιδιού

αποτελεί μέρος των αθλητικών και ακροβατικών δραστηριοτήτων, π.χ. ανάποδη

βουτιά ή ένα άλμα με περιστροφή στον αέρα.

Το τελευταίο από τα τέσσερα σχήματα του σώματος είναι στροφικό, καθώς σε αυτό

πολλές περιοχές του σώματος εφάπτονται. Χρησιμοποιείται συχνά στο χορό ή και

στα θεατρικά έργα, σε συσχετισμό με όψεις του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είναι

τα ροζιασμένα δέντρα, τα θαλάσσια τέρατα και άλλα πλάσματα της φαντασίας. Ο

ελικοειδής τρόπος με τον οποίο τα σώματα περιστρέφονται μέσα και έξω από τροχιές,

από μικρούς χώρους και σχεδόν ανύπαρκτα κενά δείχνει επίσης ότι το συγκεκριμένο

σχήμα του σώματος προϋποθέτει μια μορφή τελειότητας (Davies, 2003: 12-13).

1.3 Δεξιοτεχνία της κίνησης

Η ικανότητα διαδοχικής κίνησης των μελών του σώματος αφορά έναν κυματοειδή

τρόπο που έχει ρευστότητα και συνέχεια. Η συνεχής, διαδοχική κίνηση μπορεί να

γίνει αντιληπτή όταν για παράδειγμα τα μωρά γκρινιάζουν. Αργότερα γίνεται

αντιληπτή όταν πιάνονται από ένα κλαδί- και ξεκινώντας από την χρησιμοποίηση των

ποδιών και των γονάτων, προοδευτικά κινούν όλα τα μέλη του σώματος- γοφούς,

λεκάνη, σπονδυλική στήλη, κεφάλι, εmτυγχάνοντας έτσι την ένταξη στην κίνηση

όλων των πλευρών του σώματος και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η μορφή

κίνησης προϋποθέτει ότι κάποια ή όλα τα μέλη του σώματος κινούνται ταυτόχρονα.

Η καθολική συμμετοχή του σώματος σε μια κίνηση είναι παρούσα καθ' όλη τη
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δράση- από τη στιγμή που αρχίζει και μέχρι το σημείο που ολοκληρώνεται. Ένα

ακόμα παράδειγμα είναι όταν τα μωρά συσπειρώνουν τα μέλη στο κέντρο του

σώματός τους από πόνο ή ευχαρίστηση. Αργότερα, το ίδιο παράδειγμα μπορεί να

παρατηρηθεί σε παιδιά 7 ή 8 χρονών, τα οποία με στυλ πρωταθλητών ποδοσφαίρου

εκσφενδονίζονται στον χώρο για να αποκρούσουν ένα γκολ (Davies, 2003: 13).

1.4 Δυναμική, Βάρος, Ποιοτική ανάπτυξη πις κίτ/σης στον χώρο

Δυναμική

Σε κάθε άνθρωπο η κίνηση του σώματός του έχει δυναμική και ρυθμική συγκρότηση,

η οποία προσωποποιεί και το στυλ της κίνησης κάθε ατόμου. Ο συνδυασμός και η

αμοιβαία σχέση των παραγόντων κίνησης- δηλαδή του βάρους, του ποιοτικού χώρου,

του χρόνου και της ροής καθορίζουν τις ρυθμικές και τις δυναμικές διαφορές

ανάμεσα σε κάθε παιδί. Μερικές φορές, ορισμένες δράσεις απαιτούν συγκεκριμένο

ρυθμικό και δυναμικό συνδυασμό, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό, όπως η

δράση του ποδιού καθώς κλωτσά μια μπάλα, το αργό και πρoσειcrΙKό δέσιμο των

κορδονιών του παπουτσιού, το χτύπημα ενός τυμπάνου. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι

υπάρχει μια ποικιλία κινήσεων, που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με ενθάρρυνση,

υποστήριξη και φροντίδα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Βάρος

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον παράγοντα βάρος στην κίνηση, κυρίως σε σχέση με

τις αντίθετες έννοιες, δηλαδή αν η κίνηση είναι δυνατή ή μαλακή, μεγάλη ή μικρή,

ιcrλ. Οι αλ/αγές των μυών του σώματος, που προκύπτουν από τις α'λ/,αγές χρήσης της

ενέργειας και δύναμης συμβαίνουν όταν τα παιδιά κατευθύνουν τη δύναμή τους

αντίθετα σε κάποιους εξωτερικούς παράγοντες, όταν θέλουν στηρίζονται στο παιδικό

κρεβατάκι, πιάνονται από το κλαδί ενός δέντρου ή ένα σχοινί, που απαιτεί την

δύναμη των καρπών, των ώμων και τα χεριών, έτσι ώστε να σηκωθεί το σώμα

αψηφώντας το βάρος του. Επίσης, δύναμη απαιτείται για να πηδήξει κάποιος μακριά,

ψηλά, να κλωτσήσει μια !λ'"tάλα και να καρφώσει ένα καρφί. Μια μαλακή κίνηση

είναι απαραίτητη για να σχεδιάσει κάποιος μια πινελιά στο χαρτί, να χαϊδέψει ένα

χάμστερ ή να πιάσει μια σαπουνόφουσκα στον αέρα (Davίes, 2003: 14-15).
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Ποιοτικι! ανάπτυξη της κίνησης στον χώρο

Η ανάπτυξη κάποιων κινήσεων στον χώρο δημιουργεί ευθείες, γραμμικές και άμεσα

αναπτυσσόμενες κατευθύνσεις. Άλλες κινήσεις έχουν μια ευελιξία, η οποία που δίνει

την αίσθηση ανάπτυξής τους στις τρεις διαστάσεις. Αυτή η διάσταση συγκρότησης

της δυναμικής κίνησης των μικρών παιδιών είναι ίσως λιγότερο εύκολο να την

μελετήσουμε κατά τα πρώτα στάδια συγκριτικά με τους άλλους τρεις παράγοντες: το

βάρος, τον χρόνο και την ροή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως απαιτούν τη χρήση του

ενός ή του άλλου από αυτά τα στοιχεία του χώρου. Για παράδειγμα, τα παιδιά ίσως

αποκτούν ευελιξία στην κίνηση φορώντας τα μανίκια της μπλούζας τους,

στριφογυρίζοντας μέσα και έξω από τα κάγκελα ή κάνοντας μαγικά. Η ανάπτυξη

αυτής της ικανότητας καλλιεργείται όταν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός, όπως σε

δραστηριότητες με κατασκευές ή όταν δίνεται προσοχή σε κάποια εργασία που

εκτελείται με τα χέρια.

1.5 Χρόνος, Ροή, Το πλαίσιο τ/ς δυναμικής τ/ς κίτ/σης

Χρόνος

Η κίνηση στον χρόνο μπορεί να είναι γρήγορη και ξαφνική ή αργή και νωχελική. Οι

έννοιες 'γρήγορα' και 'αργά' γίνονται εύκολα κατανοητές από τα μικρά παιδιά. Μέσα

από τον πειραματισμό τα παιδιά μπορούν να αντιληφτούν ότι σε πολλές

δραστηριότητες υπάρχει η κατάλληλη ταχύτητα. Σχετικά παραδείγματα της χρήσης

του χρόνου στο παιχνίδι παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών είναι ένα αργό τέντωμα του

ποδιού για να βρει το σημείο του πλαισίου αναρρίχησης ή για να κατέβει τη σκάλα με

ασφάλεια, ένα γρήγορο τρέξιμο για να πιάσει τη μπάλα, κτλ. Εmπλέον, ανάμεσα σε

μια γρήγορη και άμεση κίνηση και σε μια αργή κίνηση υπάρχουν πολλές

διαβαθμίσεις. Καθώς τα παιδιά γίνονται πιο ικανά, οι έννοιες της επιτάχυνσης και της

επιβράδυνσης γίνονται περισσότερο κατανοητές, ειδικότερα στην ηλικία 6-8 ετών

(Davies,2OO3:16-17).

Ροή
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Η έννοια 'ροή' αναφέρεται στην συνεχόμενη κίνηση, η οποία είναι κατά βάση

ελεύθερη και εξωστρεφής-κατευθυνόμενη άμεσα στο περιβάλλον (free and outgoing).

Σε περιγραφές της ικανότητας κίνησης μικρών παιδιών από ενήλικες- σε σχέση με

την ροή, συχνά χρησιμοποιούνται φράσεις όπως: εξωστρεφής, διαχυτικός,

συγκρατημένος, εσωστρεφής, που είναι ενδεικτικές για την συμπεριφορά. Η χρήση

της ροής είναι επίσης ενδεικτική της διάθεσης των παιδιών σε δραστηριότητες όπως

το κόψιμο ενός χαρτιού, η συναρμολόγηση ενός μοντέλου, η γραφή ή και η εκμάθηση

ενός μουσικού οργάνου. Η περιορισμένη χρήση της ροής είναι συνδεδεμένη με

υπερβολική προσοχή, που mθανόν αντανακλά την έλλειψη σιγουριάς του παιδιού σε

αυτό που κάνει. Παρόλα αυτά, καθώς οι ικανότητες των παιδιών βελτιώνονται, η

αίσθηση της σιγουριάς αρχίζει να φαίνεται στην ροή της κίνησής τους (Davies,

2003: 17).

ΤΟ πλαίσιο της δυναμικής της κίνησης

Η δυναμική και ο ρυθμός- ως βασικά συστατικά της κίνησης, δεν έχουν αξία ως

αυτόνομα στοιχεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν χρησιμοποιούνται

κατάλληλα. Δεν υπάρχει τίποτα mo σημαντικό από την ικανότητα να κινείται κάποιος

ξαφνικά, γρήγορα, με ζωντάνια αντί να κινείται με συγκρατημένη, νωχελική κίνηση.

Ωστόσο, η δράση που βασίζεται στην δύναμη του σώματος δεν είναι καλύτερη από

ένα απαλό, λεπτό άγγιγμα. Η εκτίμηση των παραπάνω εξαρτάται από το πλαίσιο στο

οποίο συμβαίνει η κίνηση. Για τον λόγο αυτό. κάθε άτομο είναι σημαντικό να έχει

ένα ευρύ φάσμα δυναμικής γίνεται, ώστε να κάνει τις κατάλληλες επιλογές και

συνδυααμούς (Davies, 2003: 17-18).

1.6 Χώρος: ΤΟ μέσον ανάπτυξης της κίνησης

Η κατανόηση της έwοιας του χώρου μπορεί να συμβεί μέσα από δυο παραμέτρους:

τον προσωπικό χώρο- δηλαδή τον χώρο που περιβάλλει το σώμα, ο οποίος συχνά

αναφέρεται και ως κινησιόσφαιρα (Laban, Ι 948) και τον γενικό χώρο που εκτείνεται

πέραν του προσωmκού. Ο προσωπικός χώρος είναι μέχρι εκεί που το παιδί μπορεί να

εκτείνει την κίνηση του όταν βρίσκεται σε μια στατική θέση. Ο γενικός χώρος

προεκτείνεται περά από τον προσωπικό και μπορεί να είναι ο καναπές, οι σκάλες, ο

τοίχος στον κήπο, οι κούνιες, τα αλογάκια του Λούνα Παρκ, η παιδική χαρά, ένα
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ειδικά σχεδιασμένο δωμάτιο παιχνιδιών, το Χωλ στο νηπιαγωγείο. Ο τρόπος με τον

οποίο τα παιδιά κινούνται στον προσωπικό τους χώρο παραμένει ίδιος και όταν

κινούνται στον γενικό χώρο (Davies, 2003: 18).

Μεγέθη της κίνησης

Στο φάσμα της κίνησης των μικρών παιδιών, τα μεγέθη είναι συνήθως συνδεδεμένα

με την ικανότητα έκτασης της κίνησής τους στο χώρο. Στην αναγνώριση των

κινήσεων που γίνονται κοντά ή μακριά από το σώμα- και είναι μεγάλες ή μικρές

κινήσεις, είναι εύκολο να θυμηθούμε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν συχνά αυτές

τις έwοιες. Οι λέξεις 'κοντά', 'μακριά', 'μεγάλο', 'μικρό' εμφανίζονται σταθερά

στην χρήση του λόγου από τα παιδιά, άνω η εμπειρία τους σε αυτόν τον τομέα έχει

ζωτική σημασία (Daνles, 2003: 19).

Ζώνες (περιοχές) της κίνησης

Η φυσική δομή του σώματος διευκολύνει την κίνηση των μελών του σε ορισμένες

ζώνες. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να κάνουν χειρονομίες σε

περιοχές που συνδέονται με τις έwοιες 'μπροστά από', 'πίσω', 'στο πλάι' και 'κάτω'

από το σώμα τους. Αυτή η φυσική οργάνωση των ζωνών κίνησης συμβαίνει με

παρόμοιο τρόπο στην χρήση των ποδιών, τα οποία κάνουν βήματα, μικρές κινήσεις

(gestures) ή άλματα από χαμηλά σημεία του προσωmκού χώρου. Τα παιδιά

διασκεδάζουν και ενθουσιάζονται όταν διαφοροποιούν την χρήση των ζωνών, όπως

όταν κρέμονται ανάποδα από μια σκάλα, κινούνται γύρω-γύρω αγγίζοντας το πάτωμα

με τις παλάμες, κρατάνε τους αστραγάλους, Κ.ά. (Davies, 2003: 19-20).

Κατευθύνσεις της κίνησης

Οι τρεις διαστάσεις, μήκος, πλάτος, βάθος, αποτελούν τη βάση του προσανατολισμού

μας στο χώρο. Το μήκος μπορεί να ορισθεί με λέξεις όπως 'πάνω', 'κάτω', το πλάτος

με λέξεις όπως 'αριστερά', 'δεξιά' και το βάθος με λέξεις όπως 'μπροστά', 'πίσω'.

Είναι προφανές ότι η κατεύθυνση προς τα μπρος είναι η πιο φυσική για να κινηθεί

κάποιος. Όταν τα μωρά μπορούν πλέον να σταθούν όρθια, αυτή είναι συνήθως η

πρώτη κατεύθυνση που ακολουθούν στο περπάτημα. Παρ' όλα αυτά, στην

κατανόηση της έννοιας της κατεύθυνσης βοηθά η αντίληψη των διαφορετικών μελών
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του σώματος, (Davies, 2003:20). Τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τις κατευθύνσεις

με οδηγίες όπως να 'ακολουθήσουν το βλέμμα, τ/ν αναπνοή ή τ/ μύτη τους'.

Επίπεδα

Το επίπεδα ανάπτυξης τ/ς κίνησης είναι τρία: το χαμηλό- στο πάτωμα, το μεσαίο- η

όρθια στάση -θέση, και το υψηλό, που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι. Τα παιδιά

συχνά χρησιμοποιούν με φυσικό τρόπο τα επίπεδα στο παιχνίδι τους, με παράδειγμα

όταν ένα παιδί σέρνεται στο πάτωμα- προσποιούμενο ότι είναι μωρό, όταν περπατάει

στις μύτες των ποδιών σαν να φοράει παπούτσια με τακούνια, για να 'γίνει' ενήλικος

(Davies, 2003:20).

Διαδρομές (Path ways)

Οι διαδρομές τ/ς κίνησης μπορεί να συμβούν σε: ευθείες, γωνιώδεις, καμπύλες και

στροφικές κατευθύνσεις. Παιδιά 2, 3 και 4 ετών έχουν την ικανότητα να προχωρούν σε

ευθείες γραμμές και καμπύλες, ενώ στα 6 ή στα 7 τα παιδιά μπορούν πλέον να

κινηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις.

Ο στόχος να κινηθούν τα παιδιά ευθεία στο χώρο προϋποθέτει:

• Σταθερή κατεύθυνση, χωρίς αλλαγή

• Συνεχή διαδρομή

• Εστίαση της όρασης

Ο στόχος να κάνουν μία γωνιώδη κίνηση προϋποθέτει:

• Έντονη αλλαγή κατεύθυνσης

• Αντίληψη των γωνιών

• Κίνηση ζιγκ- ζαγκ

Ο στόχος να κάνουν καμπύλες κινήσεις προϋποθέτει:

• Σταδιακή αλλαγή της κατεύθυνσης

• Αντίληψη της απαλής κίνησης

• Καμία ένδειξη γωνιών
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Ο στόχος να κάνουν μια στροφική κίνηση προϋποθέτει:

• Μια κίνηση που στρίβει προς μια κατεύθυνση και μετά προς άλλη

• Αντίληψη ότι η κίνηση γυρίζει πίσω, δημιουργώντας ένα πρότυπο που μοιάζει

με το γράμμα 'S' ή με το σχήμα '8'

Τα πρότυπα κίνησης φαίνονται στα ίχνη σε βρεγμένη άμμο ή όταν περπατάμεσε ένα

λασπωμένοδρόμο (Daνies, 2003:21-22).

1.7 Σχέσεις με τον εαυτό, τους άλλους και τα αντικείμενα

Ένα σημαντικό γεγονός στην αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών είναι η αντίληψη

του σώματος και των μελών του, όπως και η μεταξύ τους σχέση. Καθώς το παιδί

αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα μέλη του σώματός του, η περιπλοκότ/τα των ασκήσεων

μπορεί να αυξηθεί. Στο χορό, για παράδειγμα, οι παλάμες των χεριών μπορεί να

αγγίζουν η μία τ/ν άλλη- καθώς χτυπάνε παλαμάκια, οι άκρες των δαχτύλων να

εφάπτονται με ποικίλους τρόπους, το δεξί χέρι να τυλίγεται γύρω από το σώμα για να

φτάσει κοντά ή πάνω από τον αριστερό ώμο, κ.ά. Σε αυτές τις προσεγγίσεις το

άγγιγμα στο σώμα (ή και το αυτό-άγγιγμα) έχει σημαντικό ρόλο.

Άλλες δραστηριότητες, που είναι σημαντικός ο έλεγχος του σώματος, είναι το

σκαρφάλωμα, όπου τα χέρια και τα πόδια δουλεύουν σε νευρο-μυϊκό συντονισμό. Το

σκαρφάλωμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς οι πρώτες προσπάθειες των

παιδιών είναι αργές και προσεκτικές. Μερικές φορές οι ενήλικες για να βοηθήσουν,

σηκώνουν το πόδι ενός μικρού παιδιού για να το τοποθετήσουν στο επόμενο σκαλί.

Αυτό ίσως φαίνεται χρήσιμο, αλλά καθώς το πόδι δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του

παιδιού, η βοήθεια αυτή είναι μόνο προσωρινή (Davies, 2003:23-25).

Οι δραστηριότητες με αντικείμενα2 ενεργοποιούν το σώμα να συμπεριφερθεί με

διαφορετικούς τρόπους. από ότι στον στατικό χώρο. Αν και στον χορό δεν είναι

απαραίτητη η χρήση αντικειμένων, όμως συχνά χρησιμοποιούνται για παράδειγμα

Ζ Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα παιχνίδια με μπάλα, τα οποία απαιτούν συντονισμό ανάμεσα

στον μάτι, το χέρι, τον καρπό και την μπάλα.
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μπαλόνια, κορδέλες, υφάσματα, Κ.ά. Αν και τα υφάσματα ή τα ρούχα μπορεί να

διευκολύνουν την εκφραστικότητα της κίνησης, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι

παιδιά, που συνήθως κινούνται με ευκολία και άνεση, μπορεί ξαφνικά να

δυσκολευτούν να κινηθούν, όταν τους ζητηθεί, με ένα τύμπανο, καστανιέτες ή

κουδουνάκια. Στην ηλικία των 7 και 8 ετών τα παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει κινητικές

δεξιότητες και συνεπώς μπορεί να διασκεδάσουν χορεύοντας- για παράδειγμα,

χρησιμοποιώντας κρουστά (Davies, 2003:27).

Η ανάπτυξη σχέσεων με τους άλλους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κινητικών

δραστηριοτήτων για παιδιά. Σε κατάλληλα δομημένες δράσεις τα παιδιά μπορεί να

δουλεύουν με ά"JJ..ιJ. παιδιά, να μοιράζονται τον χώρο, τα αντικείμενα, Κ.ά. Το παιχνίδι

'ακολούθησε τον αρχηγό' είναι ένα κλασσικό παράδειγμα, όπου η σχέσεις μπορεί να

αναπτυχθούν σταδιακά και να συμπερtλάβoυν λεπτομέρειες, που αναπαριστώνται

άμεσα από όσους που ακολουθούν. Στην ηλικία των 7 ή 8 ετών, η δραστηριότητα

'κινούμαι όπως κινείσαι', προϋποθέτει την ικανότητα παρατήρησης, αλλά και την

επιλογή κατάλληλων κινήσεων για αυτούς που τις μιμούνται- ενώ ακολουθούν,

συνήθως γοητεύει τα παιδιά. Επίσης, στα παιδιά αρέσει να περιλαμβάνουν τους

ενήλικες φίλους τους σε δράσεις, όπως να σκαρφαλώνουν επάνω τους, να κινούνται

γύρω τους, Κ.ά. Οι δράσεις αυτές είτε είναι συνεργατικές είτε ανταγωνιστικές

χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις που βιώνουν και ενδεχομένως αναπτύσσουν

στην συμπεριφορά τους τα παιδιά (Davies, 2003:29).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2': ΚΙΝΗΤΙΚΗΔHMΙOYPΓlKOTHTA

2.1 Ορισμός της δημιουργικότητας

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, άμεσα συνδεδεμένο με την κίνηση είναι η

δημιουργικότητα, που χρησιμοποιείται συχνά με πολλές και διαφορετικές σημασίες.

Με άλ/,α λόγια, καθώς δεν υπάρχει σαφής, κοινά αποδεκτός και λειτουργικός

ορισμός, η έwοια δημιουργικότητα απαιτεί σχετική κατανόηση. Ορίζοντας

συνοπτικά την έννοια 'δημιουργικότητα', μπορούμε να πούμε ότι είναι η ικανότητα

να φέρνει κάνεις κάτι νέο, που δεν υπήρχε πριν (Stoπ, 1991: 11). Σε ένα παρόμοιο

ορισμό καταλήγουν και σι Moston & Ashworth (1997:285-286), επισημαίνοντας: «Οι

προσωπικές απόψεις για το τι είναι δημιουργικότητα ποικίλουν, alliJ. εμείς ορίζουμε

την δημιουργικότηταως την ικανότητανα επινοείς κάτι καινούριο με το να θέσεις σε

ενέργεια μια συγκεκριμένη πνευματική σου λειτουργία για μια ορισμένη χρονική

περίοδο». Σύμφωνα με την Κάτσιου-Ζαφρανά (1982:38) «η δημιουργικότητα

συνδέεται με ένα σύνολο ατομικών γνωρισμάτων και ικανοτήτων, που καθιστούν το

άτομο ικανό να δημιουργήσει έργα πρωτότυπα και αξιόλσγα σε ορισμένους τομείς

δραστηριότητας». Μια άλ/η άποψη είναι όπ η δημιουργικότητα είναι προνόμιο

ατόμων με ειδικές ικανότητες. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή αναστέλλει τις προσπάθειες

δημιουργίας των απαραίτητων συνθηκών στα σχολεία για ανάπτυξη και έκφρασή της

από όλα τα παιδιά.

Επίσης, ένα ακόμα ζήτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι αν πράγμαπ η

δημιουργικότητα είναι προνόμιο των λίγων και προικισμένων. «Η δημιουργικότητα

σύμφωνα με τον TayJor (1959) μπορεί να χωριστεί σε πέντε επίπεδα:

1. Επίπεδο εκφραστικής δημιουργικότητας: (... ) περιλαμβάνει αυθορμητισμό

και ελεύθερη έκφραση της δημιουργικότητας χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη

σημασία τόσο στις δεξιότητες όσο στην ποιότητα και πρωτοτυπία του έργου.

2. Επίπεδο παραγωγικής δημιουργικότητας: (... ) τα προϊόντα της δημιουργικής

διαδικασίας αποκαλύπτουν την γνώση ενός τομέα του φυσικού ή κοινωνικού

περιβάλλοντος και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό, πληρότητα και εμφανή

ανάπτυξη δεξιοτήτων.
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3. Επίπεδο επινοητικής δημιουργικότητας: στο επίπεδο αυτό φτάνουν λιγότεροι

άνθρωποι ( ). Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η επινόηση και η

ανακάλυψη ( ).

4. Επίπεδο πρωτότυπης δημιουργικότητας: (... ) απαιτεί ισχυρή αφηρημένη

αντιληπτική ικανότητα και προϋποθέτει πλήρη γνώση του κλάδου ειδίκευσης.

5. Επίπεδο πηγαίας δημιουργικότητας: στο τελευταίο επίπεδο ανήκουν

προσωmκότητες. όπως οι Freud, Einstein, Picasso. οι οποίοι διατύπωσαν και

συνέλαβαν νέες επιστημονικές και καλλιτεχνικές σχo'λiς.

Για την ηλικία παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο

πρώτο επίπεδο της ανθρώπινης δημιουργικότητας, δηλαδή την εκφραστική

δημιουργικότητα» (Μπουρνέλη, 2006: 15)3

2.2 ΠαράΥοντες, οι οποίοι επιδρούν στην δημιουργικότητα

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Μπουρνέλη (2006: 16): Η αιτιοκρατική λογική

οδήγησε τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη δημιουργικότητα να προσεγγίσουν

την έννοια δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε παράγοντες που την επηρεάζουν θετικά ή

αρνητικά Το θεωρητικό πλαίσιο κάθε ερευνητή βέβαια είναι αυτό που επηρεάζει τον

εντοπισμό των παραγόντων αυτών. Σημαντικό σημείο αποτελεί η χρονική στιγμή

κατά την οποία αρχίζουν να επιδρούν στο άτομο αυτοί οι παράγοντες. Κάποιοι

παράγοντες είναι πιθανόν να εμφανιστούν νωρίτερα στο άτομο. ενώ κάποιοι άλλοι

αργότερα ή και ποτέ, δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν σκόπιμα.

Ο Rogers (1954: 249-260), προσδιορίζοντας τους παράγοντες κινητοποίησης των

δημιουργικών δυνάμεων του ατόμου αναφέρει ως κίνητρο για δημιουργία την τάση

του ατόμου προς αυτοπραγμάτωση και την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει στο

έπακρο όλες τις ικανότητές του. Θεωρεί δε δημιουργική διαδικασία την παραγωγή

ενός νέου προϊόντος, που φέρει την σφραγίδα της μοναδικότητας του δημιουργού,

αλ/ά ταυτόχρονα εκφράζει και τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του. Αναφέρεται

3 Ορισμένοι μελετητές θεωρούν πιο δύσκολο τον ορισμό της δημιουργικότητας στην παιδική ηλικία,
διότι πρέπει να δίνεται βάση περισσότερο στις εμπειρίες του παιδιού και όχι στην έννοια της

συνεισφοράς στην κοινωνία (Χαραλαμπόποιιλος, 1981: 41).
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επίσης σε εσωτερικές και εξωτερικές ευνοϊκές συνθήκες ζωής οι οποίες επηρεάζουν

το δημιουργικό έργο. Ως εσωτερικές συνθήκες ζωής ο Rogers θεωρεί:

Ι. Τη διάθεση του ατόμου να παραμένει ανοικτό για να δεχθεί νέες εμπειρίες.

( ... )

2. Την ικανότ/τα αυτοεκτίμησης του δημιουργικού του έργου, το οποίο θα

πρέπει να εκφράζει μέρος του εαυτού, δηλαδή τα αισθήματα, τ/ σκέψη, τον

πόνο, τ/ν έκσταση.

3. Την ικανότητα να παίζει κάποιος με τα χρώματα, τις σχέσεις, τα σχήματα, ης

ιδέες.

Οι εξωτερικές ευνοϊκές συνθήκες σύμφωνα με τ/ν θεωρία του Rogers είναι:

Ι. Εξασφάλιση κλίματος ασφάλειας και ελευθερίας για το δημιουργικό άτομο.

2. Απουσία εξωτερικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τ/ς δημιουργικής

εργασίας.

3. Πλήρης κατανόηση των προβλημάτων γενικά του κόσμου του δημιουργικού

ατόμου.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αναγκαίοι για να υπάρξει δημιουργικότ/τα, κανένας

όμως δεν είναι επαρκής από μόνος του. Η δημιουργικότ/τα είναι μια διαδικασία και

όχι μια αμετάβλητη οντότ/τα. Είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο που κάθε νέο ζήτ/μα

το αναδεικνύει από διαφορετική οπτική γωνία (Lee, ν, Webberley, R, υtι, L. ,1987:

88).

2.3 Δημιουργικότητα και φαντασία

Η φαντασία, μια ικανότ/τα δύσκολα μετρήσιμη και συνδεδεμένη συχνά με τ/ν

παιδική ηλικία και τ/ν δυνατότ/τα των μικρών παιδιών να κάνουν ιδιόρρυθμους

συνδυασμούς κυρίως στ/ διαδικασία του παιχνιδιού, σχετίζεται αναμφίβολα με τ/ν

δημιουργικότητα. Σε αχέση με την παραπάνω άποψη η Μπουρνέλη (2006: 22-25)

σημειώνει: «Η άποψη ότι ο άνθρωπος προσαρμοζόμενος στο κοινωνικό σύνολο και

αναλαμβάνοντας ποικίλες υποχρεώσεις θυσιάζει μέρος τ/ς φαντασίας του δεν

αληθεύει γιατί είναι εσφαλμένη η αντίληψη πως η φαντασία είναι προνόμιο του

παιδιού.
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Στ/ν πραγματικότητα η ευκολία που έχει το παιδί να συνδυάζει μορφές δείχνει την

αδυναμία της φαντασίας}>. Και προσθέτει: «ο Ουσίνσκι έλεγε: ' για το παιδί δεν

υπάρχει αδύνατο, γιατί αυτό δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Ιδιαίτερα γι' αυτό τα παιδιά στο τέλος της προσχολικής ηλικίας συχνά συγχέουν το

φανταστικό με το πραγματικό'. Η φαντασία εξελίσσεται καθώς αρχίζει να στ/ρίζεται

στην πείρα της ζωής και τις γνώσεις που αποκτά το άτομο μεγαλώνοντας και όλο πιο

πολύ συνδέεται με την πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη άποψη επιτρέπει να

εξεταστεί η φαντασία ως παράγοντας διευκολυντικός τ/ς δημιουργικότητας, που

όμως είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί».

Η Κάτσιου-Ιαφρανά (1982:38) διασαφηνίζει: «απ' όλα τα στοιχεία της δημιουργικής

ικανότητας του ατόμου, η φαντασία είναι η πιο στενά και άμεσα συνδεδεμένη με την

ικανότητα του εγκεφάλου για πρόβλεψη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει

συγκεκριμένες, απτές πληροφορίες με προϊόντα τ/ς πνευματικής του δραστ/ριότητας

και δημιουργεί καινούργιες ιδέες και εικόνες που αντανακλούν την πραγματικότητα

και εκφράζουν τις επιθυμίες και ευχές του ατόμου για το μέλλον}>.

2.4 Φαντασία και καλλιτεχνική δημιουργία

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η φαντασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την

δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική δημιουργία, αν και υπάρχει πάντα ο

προβληματισμός για το πότε ορίζεται τελικά ένα έργο ως καλλιτεχνικό. Ειδικότερα,

στα μαθήματα κίνησης είναι σημαντική η συσχέτιση φαντασίας- καλλιτεχνικής

δημιουργίας- δημιουργικής έκφρασης, όχι τόσο επειδή η κινητική δημιουργικότ/τα

ταυτίζεται με την τέχνη όσο επειδή μια τέτοια σχέση δεν μπορεί και να αποκλειστεΙ

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο εξέλιξης της κινητικής δημιουργικής έκφρασης σε

καλλιτεχνική δημιουργία, δηλαδή σε έκφραση μέσω μιας σύνθετης κίνησης, η οποία

τείνει στο χορό. Άλλωστε, όλα τα προγράμματα ανάπτυξης της κινητικής

δημιουργικότητας έχουν σχέση με το χορό.

Συνήθως, θεωρείται ότι τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα σχετίζονται άμεσα με τη

φαντασία, άλλοτε γιατί το καλλιτεχνικό δημιούργημα ταυτίζεται με τη στιγμή

'έμπνευσης' του καλλιτέχνη, άλλοτε γιατί ο καλλιτέχνης κατά κάποιο τρόπο

συλλαμβάνει ενορατικά στοιχεία που δεν αφορούν αποκλειστικά την πραγματικότητα
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που ζούμε και άλλοτε γιατί στην καλλιτεχνική δημιουργία δεν συγχωρούνται οι

επαναλήψεις και οι τυποποιήσεις. Δεν αποκλείεται βέβαια και η περίπτωση ένα

καλλιτεχνικό προϊόν να θεωρείται ότι προέρχεται από έναν άνθρωπο με ανεπτυγμένη

φαντασία, μόνο επειδή ο κριτής του, μη έχοντας ειδικές καλλιτεχνικές γνώσεις εκτιμά

ως πρωτότυπη δημιουργία κάτι που ο ίδιος δεν ασχολήθηκε ποτέ να δημιουργήσει.

Στην καλλιτεχνική δημιουργία μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά στάδια: α) την

προετοιμασία, β) την δημιουργία του έργου, και γ) την τελική του επεξεργασία, με

καθοριστικό τον ρόλο της φαντασίας. Η τέχνη αντανακλά την πραγματικότητα με

μορφές. Με καθαρές τυπικές εικόνες παρουσιάζει στους θεατές, ακροατές,

αναγνώστες την υλική ζωή αποκαλύπτοντας ό'λιJ. τα θετικά της, ό,τι δηλαδή αξίζει να

γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Εδώ στηρίζεται και η τεράστια διαπαιδαγωγική

επίδραση της τέχνης στην διαμόρφωση του ανθρώπου.

2.5. Κινητική Δημιουργικότητα

Η σύνδεση της δημιουργικότητας με την κίνηση, που είναι πλούσια σε έκφραση και

εφαρμογές, προϋποθέτει ανάπτυξη της κινητικής δημιουργικότητας. Τα παιδιά από

πολύ μικρή ηλικία εκφράζουν κινητικά, συναισθήματα και σκέψεις. Μιμούνται ή

αναπαριστούν καταστάσεις και εμπειρίες είτε στην προσπάθειά τους να

επικοινωνήσουν με το περιβάλλον είτε στην προσπάθειά τους να εκφραστούν μέσω

του παιχνιδιού. Ένας ορισμός της κινητικής δημιουργικότητας δόθηκε από τους

Duricek & Duricekova (1986: 252-231), οι οποίοι την ορίζουν ως ικανότητα

έκφρασης μιας προσωπικής ιδέας, αλλά και ικανότητα ανακατασκευής και

τελειοποίησης άλλης γνωστής, κινητικής εκδήλωσης σε μορφή που θα είναι νέα στο

παιδί.

Η ιδέα της δημιουργικότητας ήταν η αφορμή για κάποιες ερευνητικές διεργασίες, οι

οποίες είτε διεξάγονται στο πλαίσιο μαθημάτων χορού ή στο πλαίσιο μαθημάτων

Φυσικής Αγωγής, έχουν δείξει ότι η έwοια της κινητικής δημιουργικότητας είναι μια

έwοια γενική, οικουμενική. Η κινητική δημιουργικότητα δεν επηρεάζεται άμεσα από

την ηλικία, το φύλο, την ευφυία, την φυσική ανάπτυξη, το επίπεδο δημιουργικότητας

των δασκάλων και την κινητική εμπειρία. Δεν επηρεάζεται ούτε από την πολιτισμική

παράδοση των 'λιJ.ών, δεδομένου ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά
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πολιτισμικά περιβάλλοντα. Τελικά ότι η κινητική δημιουργικότητα και η

δημιουργικότητα γενικότερα δεν είναι προνόμιο των λίγων και εκλεκτών, αλλά

ενυπάρχει σε όλα τα παιδιά και μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε συγκεκριμένο

περιβάλλον αποδοχής ελευθερίας και επικοινωνίας με τα κατάλληλα ποιοτικά και

ποσοτικά ερεθίσματα (Μπουρνέλη, 2006: 34·35).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3': ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΜΑΘΗΣΗ

3.1. Κιναισθησία

Ο όρος «κιναισθησία» προέρχεται από τις λέξεις κινώ και αίσθηση, σημαίνει την

ικανότητα αντίληψης της κίνησης και της θέσης - στάσης του σώματος, ενώ δηλώνει

μια λειτουργία, που γίνεται αισθητή μέσω του νευρικού συστήματος και των

απολήξεων των νευρώνων στους μυς, στους τένοντες και στις αρθρώσεις. Η

ικανότητα αντίληψης της κίνησης περιλαμβάνει την αίσθηση των διαφορετικών

ποιοτήτων της κίνησης, καθώς και της εξωτερίκευσης της δύναμης και της ενέργειας

που απαιτεί η πραγματοποίησή της. Η κιναισθητική αίσθηση συντελεί στο να

αντιλαμβανόμαστε τις στάσεις και τις θέσεις που αναπτύσσει το σώμα στο χώρο, την

επαφή με το σώμα μας ή με άλλα σώματα και μέσω του αγγίγματος, την ευαισθησία

των μυών, των τενόντων και των αρθρώσεων, τους εσωτερικούς ήχους του σώματος,

κάθε αναπροσαρμογή της θέσης του σώματος στο χώρο, την ικανότητα ισορροπίας,

την κίνηση του σώματος ως ολότητα ή των μελών του ξεχωριστά.

Οι θεωρητικοί του χορού υποστηρίζουν ότι η κατανόηση του γνωστικού σχήματος

του σώματος, η δόμηση της εικόνας του εαυτού και η αντίληψη των εwοιών του

χώΡΟ·χΡόνου απορρέουν από την κιναισθητική αίσθηση, η οποία αποτελεί μια

πρωταρχικής μορφής εμπειρία. Επισημαίνουν, ακόμη, ότι διάφορα στοιχεία, τα οποία

αφορούν για παράδειγμα την κατεύθυνση της κίνησης, δηλαδή προς τα πού κινείται

ένα μέλος του σώματος ή ολόκληρο το σώμα, πότε αρχίζει, πόσο διαρκεί και πότε

ολοκληρώνεται μια κίνηση, πως κινείται ένα μέρος του σώματος ή και ολόκληρο το

σώμα, δηλαδή όλα όσα ορίζουν τη δυναμική της κίνησης, συνδέονται με την

βιωματική ικανότητα αντίληψης της κίνησης. Αυτές οι απόψεις απορρέουν από την
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μελέτη και ανάλυση του φαινομένου της κίνησης βάσει των αισθητηριακών

λειτουργιών της ιδιοδεκτικής αίσθησης και της κιναισθησίας.

Αναλυτικά, ο άνθρωπος μαθαίνει να κινείται μέσω της tδιoδεκπιcής αίσθησης και της

κιναισθησίας. Αυτές οι συνδεδεμένες αισθητηριακές λειτουργίες είναι καθοριστικές για

να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την προσπάθεια που απαιτεί η εκτέλεση μιας κίνησης, το

σχήμα που παίρνει και τη χρονική διάρκειά της. Όλοι αυτοί οι συντελεστές συμβάλλουν

στην εξέλιξη των έμφυτων κινητικών ικανοτήτων του ανθρώπου4. Η ιδεοδεκπκή και η

κιναισθητική αίσθηση έχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση στο φάσμα της αντιληπτικής

ικανότητας του ανθρώπου, ακριβώς επειδή συμβάλουν στην απόιcrηση βιωματικής

-Υνώσης. Αξίζει, πάντως, να υπογραμμίσουμεπως, παρά το γεγονός ότι η κιναισθησία

αποτελεί πρωταρχικό μέσον αντίληψης του εαυτού και του κόσμου, δεν

περιλαμβάνεταιστην κλασική κατηγοριοποίησητων πέντε αισθήσεων του ανθρώπου

και σε πολλές εmστημονικέςμελέτες δεν αποδίδεταιη δέουσα προσοχή και σημασία

στο καθοριστικόρόλο της για την ανάπτυξη της αντίληψης.

3.2 Σωματική- Κιναισθητική Νοημοσύνη

Μια ψυχολογική θεωρία που είναι δυνατόν να τονώσει την αυτοεκτίμηση των

μαθητών και να μειώσει ενδεχομένως το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας είναι η

ριζοσπαστική θεώρηση της πολλαπλής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε από τον

Howard Gardner και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1983 στο βιβλίο του " Frames Ο!

Mind: The Theory of Multίple lntellίgences .'. Η παρουσίασή της προκάλεσε την

παραδοσιακή αντίληψη της νοημοσύνης ως μίας και μοναδικής ικανότητας. η οποία

μπορεί να μετρηθεί ψυχομετρικά.

Σύμφωνα με τον Gardner όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή

ικανότητες, ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαμβάνονται τον κόσμο με

οκτώ τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου σημαντικούς τρόπους, τους οποίους

αποκαλεί «τύπους νοημοσύνης». Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης είναι: η γλωσσική,

η λογικομαθηματική. η χωρική, η σωματικο- κιναισθητική, η μουσική, η

4 Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κινηΟεί χωρίς την ικανότητα lδιοδεκτικής αίσθησης- δηλαδή της

αίσθησης των εσωτερικών λειτουργιών του σώματος, η οποία διαφέρει από την εξωδεκτική αίσθηση, που

είναι καθοριστική για την αντiληψη του εξωτερικού κόσμου.
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νατουραλιστική ή φυσΙσΥνωστική, η διαπροσωπική και η ενδοπροσωπική νοημοσύνη.

Πιο πρόσφατα πρόσθεσε δύο ακόμα τύπους την υπαρξιακή (existential) και την

πνευματική (spiriιual) νοημοσύνη (Κακανά, Δ.Μ. & Μπότσογλου, Κ. & Χανιωτάκης,

Ν. & Καβαλάρη, Ε., 2010: 253).

Ο Gardner δίνει ιδιαίτερη αξία στη σωματική κιναισθητική νοημοσύνη (bodily

kinesthetic intelligence), την οποία ορίζει ως ικανότητα δεξιοτεχνικής κίνησης

συνδεόμενη με την έκφραση, την κατάκτηση ενός στόχου και την ανάπτυξη της

δημιουργικότητας. Σκιαγραφώντας την σωματικο-κιναισθητική νοημοσύνη, προτείνει

ως δομικά στοιχεία της: 1) την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς και να iλf:yχει τις

κινήσεις του σώματός του με διαφοροποιημένους και εξειδικευμένους τρόπους, για

εκφραστικούς και άλλους σκοπούς 2) την ικανότητα να χεφίζεται επιδέξια διάφορα

αντικείμενα, να εκτελεί κινήσεις λεπτής κινητικότητας των δαχτύλων και των χεριών

του με μεγάλη ακρίβεια, και 3) την ικανότητα, με την οποία κατανοούμε άμεσα τις

ενέργειες ή τις ικανότητες άλλων ανθρώπων ή αντικειμένων, τη λεγόμενη

κιναίσθηση, την οποία ο Gardner αποκαλεί έκτη αίσθηση (Gardner,1999: 83).

Η σωματικο- κιναισθητική νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με τα παιδιά

ακολουθώντας τρία διαδοχικά στάδια, τα οποία είναι: 1) η αναγνώριση του φυσικού

τους εαυτού, 2) η επίδοσή τους σε μία ποικιλία ασκήσεων και κινητικών προτύπων

και 3) η κίνηση ως πηγή δημιουργικής έκφρασης.

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτή από την

εκπαιδευτική κοινότητα και αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την ανάπτυξη

προγραμμάτων σπουδών. Αυτό συμβαίνει, γιατί συμβαδίζει με σύγχρονες

παιδαγωγικές αρχές, ενώ μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο διαθεματικής αξιοποίησης

(Ντολιοπούλου, 2000: 59). Επιπλέον η εφαρμογή της προσφέρεται για τις καινούριες

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως ολοήμερα

νηπιαγωγεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η κιναισθητική νοημοσύνη είναι

διακριτή κατά την διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, όπου διαδραματίζει έναν

σημαντικό ρόλο, αφού προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου σε μια

διεργασία, που προωθεί την μάθηση μέσα από βιωμένες εμπεφίες. Η κιναισθητική

μάθηση αποτελεί έναν βασικό τρόπο απόκτησης γνώσεων, ανάμεσα στον οπτικό, τον

ακουστικό και της γραφής/ανάγνωσης (Fleming, 1992).
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Όσοι έχουν ανεπτυγμένη την κιναισθητική ικανότητα προτιμούν την αμεσότητα της

εμπειρίας, ενώ στο πλαίσιο αυτό η μάθηση προκύπτει ως αποτέλεσμα της δράσης και

όχι της ΎVώσης που προέρχεται από ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα (π.χ. γραφή

ανάΎVωση. Η κιναισθητική μάθηση έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη των νοητικών,

συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων (psychomotor skills) του ατόμου

(Kolb,1984).

Οι ψυχοκινητικές ικανότητες περιλαμβάνουν:

-Την αντίληψη, η οποία βασίζεται στην κιναισθητική αίσθηση, μέσω της οποίας

μπορούν να αναπτυχθούν οι κινητικές δράσεις.

-Την ικανότητα κινητικής δράσης, η οποία προϋποθέτει ταυτόχρονα την νοητική,

σωματική και συγκινησιακή ετοιμότητα.

-Την καθοδηγούμενη διερεύνηση και ανταπόκριση, η οποία αφορά μία σύνθετη

δραστηριότητα, στην οποία εμπερικλείεται η δοκιμή και ενδεχομένως το λάθος.

-Σταδιακά, ο μηχανισμός της μάθησης γίνεται αυτόματος και οι κινήσεις μπορεί να

παρουσιαστούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και εξειδίκευση.

- Την προσαρμοστικότητα της κίνησης, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με

την κάθε ειδική περίπτωση.

-Και τέλος, περιλαμβάνει την ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπης και αυθεντικής

κίνησης, ανάλογα με την κάθε ειδική περίπτωση και περίσταση (Simpson, 1972).
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Κεφάλαιο 4": MEΘOΔOΛOΓlAΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την συγκεκριμένη εργασία βασίστηκα στην ποιοτική έρευνα. Η επιλογή αυτής

της μεθόδου δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση, διότι έχει μεγάλες απαιτ/σειςαπό

τον ερευνητή κατά την διεξαγωγή της μελέτης. Ορισμένες από τις απαραίτητες

στάσεις και δεξιότητες του ποιοτικού ερευνητή είναι η προσαρμοστικότητα και

ευελιξία. γιατί σι ποιοτικέςμελέτες σπάνια ολοκληρώνονταιόπως έχουν σχεδιαστεί,η

έλλειψη μεροληψίαςμε σκοπό την εξαγωγή έγκυρωνκαι αξιόπιστωναποτελεσμάτων,

η διερεύνηση σε βάθος και η σωστή εκτίμηση του πλαισίου. Στην παρούσα έρευνα.

σι μέθοδοι που επέλεξα για την συλλογή των δεδομένων είναι α) η συμμετοχική

παρατήρηση,β) οι συνεντεύξειςκαι γ) το ημερολόγιο.

4.1 Πεδίο Μελέτης

Το Πεδίο Μελέτης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο μέρος, αφορά μια ομάδα

φοιτητριών που συμμετείχαν στο μάθημα «Φυσική και κινητική αγωγή στην προσχολική

ηλικίω)ο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που με απασχόλησαν στην διεξαγωγή της πτυχιακής

μου εργασίας ήταν:

(Ι) Ποιός είναι ο τρόπος, με τον οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία της κίνησης στο

πλαίσιο της μάθησης ενηλίκων και ειδικά φοιτητών και φοιτητριών του Παιδαγωγικού

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης;

(2) Μπσρεί η βιωματική επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της κίνησης να

συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας;

(3) Ο γενικός σκοπός του μαθήματος έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες

γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, αναγκαίες για την επα'!Υελματική, την κοινωνική και την

προσωπική τους ζωή;
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4.2 Τεχνικές συλλογής δεδομένων

Η έρευνα του πραγματικού κόσμου είναι η διερεύνηση καταστάσεων της

πραγματικής ζωής και αναφέρεται στο ίδιο το πλαίσιο, το οποίο ενδιαφέρει τον

ερευνητή. Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει ένας ερευνητής εκτός από

την επιλογή του ενδιαφέροντος και των ερευνητικών ερωτημάτων είναι ο

προσδιορισμός της ερευνητικής και μεθοδολογικής προσέγγισης. Υπάρχουν δύο είδη

έρευνας: η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα (Robson, 2007). Η ποσοτική έρευνα, σε

αντίθεση με την ποιοτική, έχει σταθερή και δύσκαμπτη δομή. Ο σχεδιασμός της

επιδέχεται ελάχιστες αλ/αγές εφόσον η έρευνα έχει ξεκινήσει, ενώ βασικό γνώρισμα

είναι ότι εmτρέπει την σύνδεση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών. Η δυνατότητα

που έχει ο ερευνητής να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι βασικό

στοιχείο για την προτίμηση που επιδεικνύεται προς τις ποσοτικές μεθόδους, όταν

πρόκειται για τον έλεγχο της θεωρίας. Όταν τα αποτελέσματα της έρευνας

στηρίζονται σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι

ότι τα αποτελέσματα είναι mo έγκυρα και έχουν περάσει από μεγάλο έΜγχο

(Κυριαζή, 2005: 47),

Σε αντίθεση με τις έρευνες που επικεντρώνονται στον έλ.εγχο της θεωρίας, οι έρευνες

που στοχεύουν στην ανάπτυξή της, συνήθως έχουν ευέλικτη δομή που επιτρέπει

αλλαγές στα ερωτήματα που τίθενται, στο δείγμα που χρησιμοποιείται καθώς και

στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα. Όπως γράφει σχετικά η Κυριαζή

(2005: 47): «Η ευελιξία στην ερευνητική διαδικασία είναι απαραίτητο στοιχείο,

εφόσον η θεωρία δεν έχει συγκεκριμένη μορφή στην αρχή της έρευνας ciλ/ά

διαμορφώνεται σε διαπλοκή με τη συλ/ογή και ανάλυση των στοιχείων». Ως εκ

τούτου, η ανάπτυξη της θεωρίας ταιριάζουν καλύτερα με την εφαρμογή της ποιοτικής

μεθόδου (όπως συνεντεύξεις ή συμμετοχική παρατήρηση), που επιδέχονται την

διαμόρφωση των θεμάτων καθώς εξελίσσεται η έρευνα».

Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι βασίζεται σε συγκριτικά

μικρότερο αριθμό περιπτώσεων με στόχο όχι την ανακάλυψη γενικών τάσεων αλ/ά

τη διαμόρφωση ολικής εικόνας για κάθε περίπτωση και την ανεύρεση των κοινών

τους στοιχείων (Ragin, 1987: 134). Εφόσον δεν υπάρχουν στην αρχή της έρευνας

συγκεκριμένες θεωρητικές υποθέσεις α'λ/ά μόνο ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο. ο
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ερευνητής αρχικά απορροφά όσο το δυνατόν πιο πολλές πληροφορίες, οι οποίες όμως

σταδιακά μειώνονται καθώς η έρευνα επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία που

φωτίζουν nς υπό διαμόρφωση ΕWOΙOλoγΙKές κατηγορίες.

Συμμετοχική παρατήρηση

Υπάρχουν δύο τύποι παρατήρησης: η συμμετοχική και η μη συμμετοχική. Ο Lacey

(Ι 976: 65) όρισε την συμμετοχική παρατήρηση ως «την μεταφορά του ατόμου ως

ολότητα σε μία φανταστική και βιωματική εμπειρία, την οποία ο επιτόπιος ερευνητής

μαθαίνει να ζει και να κατανοεί σαν καινούριο κόσμο».

Στην παροΟΟα εργασία χρησιμοποίησα την συμμετοχική παρατήρηση, καθώς η υπό

παρατήρηση ομάδα είναι μικρή, γεγονός που με βοήθησε να αντιληφθώ με

μεγαλύτερη ευκρίνεια τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αλλά και να οδηγηθώ σε

ασφαλή συμπεράσματα. Η συμμετοχική παρατήρηση είναι από nς πιο διαδεδομένες

μεθόδους άντλησης ποιοτικού υλικού στις κοινωνικές επιστήμες, η οποία αρχικά

εφαρμόστηκε στην επιστήμη της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Η

συμμετοχική παρατήρηση επιτρέπει την συστηματική παρατήρηση κοινωνικών

συμπεριφορών, φαινομένων και διαδικασιών σε πραγματικό περιβάλλον, στο οποίο ο

ερευνητής συμμετέχει για να κατανοήσει τον τρόπο, με τον οποίο ορισμένες ομάδες

δρουν και συ'XVά αλ/ηλεπιδρούν.

Ο Gold (2001: 32-34) ταξινομεί τον βαθμό συμμετοχής του ερευνητή σε 4

κατηγορίες: πλήρως συμμετέχων (compIete participant), συμμετέχων ως παρατηρητής

(participant as observer), παρατηρητής ως συμμετέχων (observer as participant) και

πλήρως παρατηρητής (complete observer).

Ο ρόλος που υιοθετεί ο ερευνητής έχει σημαντική επίδραση στις σχέσεις που

δημιουργούνται μεταξύ του ιδίου και του υποκειμένου και κατά συνέπεια στα

στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνονται στ/ν διάρκεια της έρευνας. Στην συμμετοχική

παρατήρηση ο ερευνητής κάνει γνωστή την ταυτότητα και τον λόγο παρουσίας του

στην υπό έρευνα ομάδα, αλλά δεν συμμετέχει στις διαδικασίες που την αφορούν ή

στις δραστηριότητές της. Συνήθως, στις περιπτώσεις αυτές ο ερευνητής εφορμόζει

την μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης και ιcαταγραφής συμβάντων, γεγονότων

ιcαι συμπεριφορών.
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Συνεντεύξεις

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποίησα τον ημι-δομημένο τύπο συνέντευξης, που

χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αΛΛά και παρουσιάζει

ευελιξία, καθώς η σειρά με την οποία εκφράζονται οι ερωτήσεις και το περιεχόμενό

τους τροποποιούνται ανάλογα με το υποκείμενο, από το οποίο παίρνουμε την

συνέντευξη.

Η συνέντευξη- ως ερευνητική μέθοδος, ενέχει τον ερευνητή που θέτει ερωτήσεις και

ελπίζει ότι θα λάβει απαντήσεις από τα άτομα που παίρνει την συνέντευξη.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κοινωνική έρευνα και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί

τύποι συνεντεύξεων. Μια συνήθης τυπολογία είναι οι δομημένες, ημιδομημένες και

μη δομημένες συνεντεύξεις. Οι διαφορετικοί αυτοί τύποι μπορούν να συνδεθούν σε

κάποιον βαθμό με το «βάθος» των απαντήσεων που αναζητάμε. Οι συνεντεύξεις

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως η κύρια ή η μοναδική προσέγγιση σε μία μελέτη.

Ωστόσο είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους

(παρατήρηση, ημερολόγιο), σε μία προσέγγιση πολλαπλών μεθόδων (Robson, 2007:

319-320)'.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο είναι ένα μέσο για την καταγραφή μεγάλων συνόλων δεδομένων, που

μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα πληρεξούσιο για παρατήρηση σε καταστάσεις όπου η

άμεση παρατήρηση είναι δύσκολη ή και αδύνατη (Robson, 2007: 306). Κάποιες φορές η

καταγραφή των δεδομένων μπορεί να είναι μεροληπτική, καθώς γίνεται σε διαφορετικό

χρόνο από την στιγμή της παρατήρησης και για αυτό χρειάζεται να είμαστε έγκυροι,

αντικειμενικοί και αξιόπιστοι σε όσα γράφουμε.

Στην παρούσα έρευνα συνδύασα την καταγραφή των παρατηρήσεων από τα μαθήματα,

καθώς επίσης και τις προσωπικές μου σκέψεις και απόψεις σε δομημένο ημερολόγιο. Η

5 Οι Powney και Watts (1987: 58-63) προημούν μία δtαφορετtκή ΤUΠOλoγία, κάνοντας μία βασική
δtάκριση μεταξύ συνεντεύξεων αποκρινόμενων και συνεντεύξεων πληροφορητών. ο. συνεντεύξεtς

πληροφορητών (αναφέροντα. μερικές φορές ως μη KαΤΕUΘUντήριες σε σχέση με το ρόλο του

συνενΤΕUKτή), ενώ το πρωτεύον ενδιαφέρον είναι για ης απόψεις του ερωτώμενου μία συγKεKρtμένη

κατάσταση ή γενικό πλαίmο. Από την οπηκή του συνεντευκτή, μία τέτοια συνεδρία φαίνεται ως μη

δομημένη, καθώς είναι απίθανο να γνωρίζει την ατζέντα του ερωτώμενου.
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-
συγκεκριμένη μέθοδος καταγραφής της παρατήρησης χρησιμοποιήθηκε γιατί ο όγκος

των πληροφοριών και δεδομένων προi)πόθετε αυτήν την συνδυαστική μέθοδο.

Κεφάλαιο 5": ΤΟ ΒΙΩΜΑΤ1ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΙ"

Διάρκεια: 3.15-5.00 μ.μ

Αριθμός Φοιτητριών: 13

Περιεχόμενο: Γνωστικό σχήμα του σώματος

ΠΑΡΑΤΙΙΡΗΣΕΙΣ

Συζήτηση με στόχο την γνωριμία

Η έναρξη του μαθημάτος καθυστέρησε, εξ αιήας αλλαγής του προγράμματος (από

την Γραμματεία του Τμήματος). Ως εκ τούτου, η προσέλευση των φοιτητριών ήταν

μικρή, καθώς δεν ήταν σαφής η ακριβής ημέρα και ώρα του μαθήματος. Μετά την

άφιξη 13 φοιτητριών, η καθηγήτρια πρότεινε να καθίσουν σε έναν κύκλο για να

γνωριστούν. Κάθε φοιτήτρια είπε το όνομά της, το εξάμηνο στο οποίο φοιτά και αν

είχε ήδη παρακολουθήσει κάποιο άλ/ο σχετικό μάθημα. Συστήθηκα και εξήγησα τον

λόγο συμμετοχής μου στο μάθημα. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία η

καθηγήτρια ζήτησε από τις φοιτήτριες να αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο είχαν

επιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα.

Οι απόψεις ήταν ποικίλες. Ορισμένες ανέφεραν ότι τις ενδιαφέρει η κίνηση και ο

χορός. Άλ/ες ότι τους άρεσει το μάθημα, γιατί ηρεμούν, χαλαρώνουν και θεωρούν ότι

συγκριτικά με άJJ..n. μαθήματα είναι ξεκούραστο, ενώ κάποιες κλείνουν έτσι τον

θεματικό κύκλο των τεχνών. Αρκετές φοιτήτριες ανέφεραν ότι συναφές μάθημα στο

προηγούμενο εξάμηνο τους έδινε αυτοπεποίθηση και βοηθούσε να εκφράσουν

συναισθήματα. Παρόλα αυτά, αρκετές δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει ο χορός ή «δεν

έχουν κλίση στο χορό». Η καθηγήτρια, χωρίς να σχολιάσει τις απόψεις, έκανε μια
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συνοπτική εισαγωγή για το πλαίσιο του μαθήματος, επεξηγώντας ποιες είναι οι

διαφορες ανάμεσα στον χορό, την φυσική και την κινητική αγωγή.

Κυρίως μέρος6

"Όλες ΟΙ φοιτήτριες απλωθήκαμε στο χώρο της αίθουσας, ξαπλώσαμε στην θέση της

εποικοδομητικής χαλάρωσης?, κλείσαμε τα μάτια και χαλαρώσαμε επικεντρώνοντας

την προσοχή στον ρυθμό της αναπνοής μας. Στην συνέχεια, σύμφωνα με την

καθοδήγηση της καθηγήτριας, η οποία μετακινείτο σε όλο τον χώρο της αίθουσας,

για να μας παρατηρεί, συγκεντρωθήκαμε σε ένα μέρος του σώματος. Η αρχή έγινε με

την δεξιά παλάμη, όπου ξεκινήσαμε να κινούμε ανεπαίσθητα και με ήρεμες κινήσεις

τα δάχτυλα του χεριού. Οι κινήσεις έγιναν πιο έντονες, καθώς τα δάχτυλα χάιδευαν

το πάτωμα ή έπαιζαν την μουσική, που ακουγόταν σε χαμηλή ένταση, στον αέρα, στο

πάτωμα, πάνω στο σώμα μας, κτλ.

Η καθηγήτρια μας καθοδηγούσε λεκτικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαμε να

κινήσουμε τα δάκτυλα του χεριού μας. Τα δάκτυλα άνοιγαν, έκλειναν, συνoμtλoύσαν,

άγγιζαν, κτλ. Η οδηγία συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα μέρη του χεριού, δηλαδή τον

καρπό, τον αγκώνα, τον ώμο. Οι κινήσεις σταδιακά έγιναν εκτατικές. Επαναλάβαμε

όλη την διαδικασία με το αριστερό χέρι. Η ίδια προσέγγιση μετατόπισε την προσοχή

στα δάχτυλα των ποδιών, στον αστράγαλο, το γόνατο, την ισχιακή άρθρωση, από την

δεξιά και την αριστερή πλευρά. Η κίνηση μεταφέρθηκε από τα άκρα, στο κεφάλι,

στον αυχένα, στον κορμό και στην λεκάνη. Μετά, σηκωθήκαμε αργά και με κλειστά

μάτια αρχίσαμε να κινούμαστε στο χώρο με τον ίδιο τρόπο. Οι κινήσεις μου, όπως

και όλων των φοιτητριών ήταν ήρεμες, διότι έχοντας τα μάτια κλειστά κινούμαστε ή

και αγγιζόμαστε με προσοχή, για να μην συγκρουστούμε.

Συζήτηση - αξιολόγηση

Στο τέλος του μαθήματος, η καθηγήτρια μου επέτρεψε να συζητήσω με τις

φοιτήτριες. Ρώτησα, τι ήταν αυτό που τους έμεινε από το μάθημα. Μερικές ανέφεραν

5 Κατέγραψα τις παρατηρήσεις μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. καθώς συμμετείχα βιωματικά σε

αυτό.

1 Στην ύπτια αυτή θέση, ο αυχένας είναι στην ευθεία της σπονδυλικής στήλης, τα γόνατα λυγισμένα, τα

πέλματα στο πάτωμα και τα χέρια σε χαλαρή θέση πλάι στο σώμα.

3S



ότι ηρέμησαν και γνώρισαν τα μέλη του σώματός τους, καθώς επικεντρώθηκαν σε

αυτά. Άλλες τόνισαν ότι το μάθημα δεν ήταν τόσο απλό. Όπως είπαν: «δεν ήταν

εύκολο να κινήσουμε μόνο ένα μέρος του σώματός μας, έχοντας ακινητοποιημένο το

υπόλοιπο». Τέλος, μία φοιτήτρια ανέφερε ότι από την προηγούμενη ημέρα δεν

αισθανόταν καλά, γιατί είχε στομαχικές διαταραχές. Στο τέλος είχε ξεχάσει την

ενόχληση στο στομάχι της και τόνισε <<τώρα νιώθω καλά».

Μία ερώτηση της καθηγήτριας ήταν σε ποιο είδος θεωρούσαν ότι ανήκε η διαδικασία

του μαθήματος <,στον δημιουργικό χορό ή στην κινητική αγωγή;» Η πλειοψηφία

χρησιμοποίησε την λέξη «αυτοσχεδιασμός». Ζητησα από τις φοιτήτριες να

εκφράσουν με μία λέξη αυτό που είχαν αποκομίσει από το μάθημα. Οι λέξεις που

ακούστηκαν ήταν: «χαλάρωση, ξεκούραση, ξέσπασμα, αυτοπεποίθηση, ηρεμία,

αυτοέλεγχος, δεξιότητω>. Σε όλη την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτήτριες ήταν

ήσυχες, προσεκτικές και συμμετείχαν ενεργητικά.

ΜΑΘΗΜΑ2'

Διάρκεια: 3.00-5.Ι5μ.μ

Αριθμός φοιτητριών: 28

Περιεχόμενο: Γνωστικό σχήμα του σώματος, χώρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η έναρξη του μαθήματος καθυστέρησε, γιατί πολλές φοιτήτριες είχαν αργοπορήσει

να έλθουν
Ο

• Αν και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μόνο 13 άτομα,

ωστόσο, η καθηγήτρια ξεκίνησε τον διάλογο στις 3.00 μμ, με θέμα το ανθρώmνο

σώμα και την κίνηση. Στην ερώτηση: <<ποιά φοιτήτρια θα μου πει κάτι για το

ανθρώmνο σώμα;», κάποιες απάντησαν ότι 'το ανθρώmνο σώμα είναι το εγώ μας'

8 Η καθηγήτρtα ανέφερε ότι βρίσκετα. πάντα στην αίθουσα στις 2.00 μμ. και αν είναι ελεύθερες
μπορούν να πηγαίνουν εκεΙ Ανάμεσα σε άλλα διαδικαστικά, όπως τα ρούχα του μαθήματος, ανέφερε

την ακριβή ώρα που ξεκινά το μαθημα και ότι οι φοιτήτριες που έχουν αργοπορήσε. θα μποροίιν να το

παρατηρούν, αλλα δεν Οα μπορουν να συμμετέχουν βιωματικά σε αυτό.
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και άλλες ότι 'έχουμε ανάγκη την κίνηση'. Ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες, η

καθηγήτρια επεσήμανε ότι το ανθρώmνο σώμα είναι βασικό μέσο έκφρασης ιδεών

και συναισθημάτων, αλλά και επικοινωνίας με τους άλλους (... )9.

Κυρίως μέρος

Στην συνέχεια, κάθε φοιτήτρια πήρε από ένα ατομικό στρώμα, διάλεξε ένα σημείο

στο χώρο και κάθισε. Η καθηγήτρια ξεκίνησε να κάνει κάποιες κινήσεις με τα μέλη

του σώματός της (σχεδόν όπως στο πρώτο μάθημα), τις οποίες μιμούνταν οι

φοιτήτριες. Αυτήν την φορά, χρησιμοποιούσε λέξεις όπως 'έξω- μέσα, πάνω- κάτω,

μπρος- πίσω, μακριά- κοντά, από πάνω-από κάτω, προς τα πάνω-προς τα κάτω, πίσω,

πλάι', κτλ, προσδιορίζοντας έτσι κατευθύνσεις, αλλά και μεγέθη, σχήματα και

φόρμες της κίνησης. Οι φοιτήτριες ακολουθούσαν, κινώντας, το χέρι μακριά από το

σώμα, ενώ αργότερα το πίεζαν πάνω στο σώμα, έτειναν προς τα πάνω και

επέστρεφαν σε καθιστή θέση (... ). Λίγο μετά, οι κινήσεις είχαν σχέση με τις θέσεις,

που μπορεί να πάρει το σώμα στο χώρο, οι οποίες είναι όρθια, καθιστή, γονατιστή,

ξαπλωτή θέση. Στις θέσεις αυτές υπήρχε κίνηση, καθώς οι φοιτήτριες μέσα από

λεκτικές οδηγίες κινούσαν το γόνατο, σε δέκα επαναλήψεις, μία το αριστερό και μία

το δεξί σε ύπτια θέση, και ούτω καθεξής.

Η επόμενη άσκηση αφορούσε μια πρώτη εξοικείωση με κίνηση στον χώρο, καθώς

έπρεπε να σηκωθούν οι φοιτήτριες και να κινηθούν αυθόρμητα στην αίθουσα, το

δάπεδο της οποίας ήταν στα περισσότερα σημεία καλυμμένο με τα στρώματα. Αυτό

που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι η πλειοψηφία δεν είχε την ικανότητα να

αναπτύξει την κίνηση στον χώρο, καθώς ήταν μικρός ήταν ο αριθμός των φοιτητριών

(4 ή 5) που κινούνταν σε όλο τον χώρο. Η καθηγήτρια πρότεινε να κινούνται χωρίς να

πατήσουν στο πάτωμα, αλλά μόνο πάνω τα στρώματα. Αυτό προϋπόθετε ότι έπρεπε

να υπολογίσουν το μέγεθος της κίνησης, να κάνουν μικρά ή μεγαλύτερα βήματα ή

και άλματα, να περιμένουν μέχρι να μετακινηθεί κάποιο άτομο που ήταν στο στρώμα,

και ούτω καθεξής. Στην άσκηση αυτή ο αριθμός των φοιτητριών που αφέθηκαν ήταν

μεγαλύτερος. Τουλάχιστον οι μισές εξέλαβαν την άσκηση ως ένα είδος παιχνιδιού.

Άλλωστε είχαν αρχίσει ήδη να διασκεδάζουν.

9 Η παρένθεση κάθε φορά που παρατίθεται στο κείμενο, σημαίνει ότι υπάρχουν λεπτομερείς

παρατηρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εξ αιτίας του όγκου των δεδομένων.
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Η άσκηση εξελίχθηκε με φαντασία, καθώς οι φοιτήτριες ανέπτυσσαν συνεργατικές

σχέσεις. Η διαδικασία ήταν ίδια με πριν, με την διαφορά ότι κρατούσαν η μια την

άλλη από το χέρι. Οι φοιτήτριες ανακάλυψαν διαφορετικούς τρόπους κίνησης. καθώς

η μια καθοδηγούσε την άλλη. έχοντας επαφή σε σημεία του σώματος, κτλ.

Η τελευταία άσκηση ήταν ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι φοιτήτριες έπρεπε να

κινούνται σε όλο τον χώρο της αίθουσας και να ακουμπούν η μία την άλλη, σαν να

συγκρούονται. Η καθηγήτρια έδειξε και εξήγησε την ενέργεια και την δύναμη που

έπρεπε να χρησιμοποιήσουν, για να φανούν οι επιπτώσεις της 'σύγκρουσης'. Αν και

είχαν πιο ελεύθερη κίνηση στο χώρο, όμως υπήρχαν ελλείψεις. Η πλειονότητα δεν

είχε αντίληψη και εικόνα του σώματος και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Το γεγονός

παρατήρησε η καθηγήτρια. η οποία διέκοψε την άσκηση για να αναλύσει εκ νέου τον

σκοπό της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ρώτησε τι έχουν καταλάβει από την

άσκηση και για ποιο λόγο πραγματοποιείται. Οι φοιτήτριες είπαν ότι πρέπει να

κινούνται στο χώρο. Η καθηγήτρια πρόσθεσε ότι η εξωτερίκευση της δύναμης είναι

ελεγχόμενη, πρέπει να αγγίζουν μεγάλες μυϊκές επιφάνειες, συνεπώς η κίνηση απαιτεί

προσοχή και ασφάλεια. (... ). Η άσκηση συνεχίστηκε μόνο που η 'σύγκρουση' αυτή

την φορά γινόταν μόνο με τις άκρες των δαχτύλων, των χεριών, των ποδιών.

Ενδιαφέρον είχε η επιλογή της καθηγήτριας να αφήσει την διαδικασία αυτή

ελεύθερη. Κατά κάποιο τρόπο επεδίωξε να επικρατήσει 'χάος' στην τάξη. Όπως είπε,

από την ελευθερία της κίνησης αναδύεται η δημιουργικότητα. Και μάλιστα, ένας

δημιουργικός άνθρωπος μπορεί και επαναφέρει την τάξη στο χάος.

Μετά από αυτήν την δραστηριότητα, οι φοιτήτριες. ξάπλωσαν στα στρώματα και

ασχολήθηκαν με την αναπνοή τους, ενώ κατόπιν συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος του

σώματος. σε μια μορφή χαλάρωσης. Ξεκίνησαν να κινούν κάθε μέρος του σώματος

μαλακά και ήρεμα. Σημαντικό είναι ότι στο πρώτο μάθημα, η προσέλευση των

φοιτητριών ανερχόταν στα 13 άτομα. Επομένως, στο 20 μάθημα προστέθηκαν 15

άτομα. Οι φοιτήτριες που είχαν παρακολουθήσει τα 10 μάθημα είχαν μεγαλύτερη

αντίληψη των μελών τους.

Το τελευταίο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει επεξεργασία και επανάληψη των

θεματικών από τις φοιτήτριες. Όταν όλες οι φοιτήτριες κάθισαν στους πάγκους, η

καθηγήτρια ζήτησε να σηκωθούν 5 φοιτήτριες και να επαναλάβουν με όποια σειρά
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ήθελαν τις βασικές θέσεις που μπορεί να πάρει το σώμα στο χώρο. Οι φοιτήτριες, ενώ

κινούνταν με συνοδεία μουσικής, χρησιμοποιούσαν τα μέλη του σώματος τους για να

ορίσουν κατευ%νσεις, αποστάσεις και σχήματα.

Με την ολοκλήρωση της μουσικής, η καθηγήτρια ζήτησε να σηκωθούν άλλες 5

φοιτήτριες, στις οποίες πρότεινε να επαναλάβουν την άσκηση- που είχε γίνει στην

αρχή του μαθήματος πάνω από τα στρώματα. Δύο φοιτήτριες χρησιμοποιούσαν όλο

τους το σώμα για να μεταφερθούν από το ένα στρώμα στο άλλο, ενώ μία ανέπτυσσε

την κίνηση στο χώρο με φαντασία και δημιουργικότητα. Η διαδικασία κράτησε όσο

και η διάρκεια του μουσικού κομματιού.

Αφού ολοκληρώθηκε και αυτή η δράση, η καθηγήτρια ζήτησε από την Ε. να

επαναλάβει ό,τι θυμόταν από το μάθημα. Η Ε. κινήθηκε με αντίληψη του σώματός

της. Αναδείκνυε κατευ%νσεις στο χώρο, αποστάσεις, θέσεις που μπορεί να πάρει το

σώμα, σχήματα, Κ.ά. Στην συνέχεια ζήτησε από 7 φοιτήτριες, να κινηθούν με

γρήγορο ρυθμό για περίπου 6 λεπτά. Οι φοιτήτριες έτρεχαν, κυνηγούσαν η μία την

άλλη, σαν παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά, η κίνησή τους άλλαξε και έγινε πιο αργή,

ίσως και λόγω κούρασης. Η τελευταία δραστηριότητα έγινε από 6 άτομα χωρισμένα

σε ζευγάρια. Η καθηγήτρια ζήτησε να φτιάχνουν σχήματα με το σώμα, τα οποία θα

έπρεπε να δημιουργούν και χώρους πρόσβασης για την άλλη.

Συζήτηση - Αξιολόγηση

Η καθηγήτρια ζήτησε από τις φοιτήτριες να αναφέρουν ποιό μέρος του μαθήματος

θεώρησαν δημιουργικό. Οι φοιτήτριες απάντησαν:

-Τα ζευγάρια, διότι απαιτούσε ισορροπία και λήψη αποφάσεων.

-Όταν κινηθήκαν στο χώρο σε επαφή και με στόχο την «σύγκρουση».

-Όλα τα σημεία του αυτοσχεδιασμού.

-Το γρήγορο κομμάτι.

-Μία φοιτήτρια υποστήριξε ότι το γρήγορο κομμάτι ήταν πιο λειτουργικό, ενώ το

αργό mo δημιουργικό.

-Τα σχήματα που δημιουργούσαν τα ζευγάρια, διότι απαιτούσε σκέψη και φαντασία.

-Όταν τα μέλη του σώματος έκαναν κινήσεις που εμπεριείχαν δομές του χώρου.
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Μία άλλη ερώτηση ήταν ποια στοιχεία θα χρησιμοποιούσαν με παιδιά προσχολικής

ηλικίας. Μία φοιτήτρια είπε πως θα έκανε την επαφή, 'σύγκρουση', μεταξύ των

παιδιών. Έτσι, τα παιδιά θα μάθαιναν να ελέγχουν την δύναμη του σώματός τους.

Βέβαια, θεωρούσε την άσκηση επίφοβη για παιδιά νηπιαγωγείου γι' αυτό αντί να

έρχονται σε επαφή με μέλη ή εmφάνειες του σώματος θα τους έδινε αντικείμενα

(κορδέλες, μπαλόνια), ώστε να ακουμπούν με αυτά.

ΆΑλη ανέφερε τις κινήσεις των μελών του σώματος, την οποία θα προσάρμοζε με

παιχνίδι. Όπως είπε, θα έπαιρνε, δηλαδή, ένα λευκό χαρτί και θα το άπλωνε στην

αίθουσα. Τα παιδιά θα ζωγράφιζαν σχήματα, τα οποία θα άγγιζαν με μέλη του

σώματος. Σε μία φοιτήτρια τράβηξε το ενδιαφέρον η γρήγορη κίνηση στο χώρο και

είπε ότι θα ζητούσε από τα παιδιά να τρέχουν και όταν αισθανθούν διαφορετικά να

κάτσουν στο πάτωμα και να δείξουν με εκφράσεις στο πρόσωπο τα αισθήματά τους.

Η καθηγήτρια τόνισε ότι 'δεν ζητάμε από τα παιδιά να υποκρίνονται συναισθήματα,

διότι είναι καλύτερα να τα αισθάνονται και να τα εκφράζουν. Εξ άλλου κάθε κίνηση

εμπεριέχει συναισθήματα' (... )

Οι περισσότερες φοιτήτριες υποστήριξαν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν

'τα σχήματα' που δημιουργεί το σώμα. Ωστόσο, μια άλλη φοιτήτρια ανέφερε όλα τα

σχήματα που υπάρχουν στα παιχνίδια, με τα οποία παίζουν τα παιδιά αυτής της

ηλικίας. Επεσήμανε επίσης ότι τα παιδιά γνωρίζουν τα σχήματα βιωματικά και έτσι

μπορούν να αντιληφθούν αυτήν την έννοια. Πριν φύγουν οι φοιτήτριες η καθηγήτρια

ζήτησε να φέρουν μαζί τους την επόμενη φορά μικρά αντικείμενα, όπως κλωστές,

εφημερίδες, αλάτι, ταλκ, Κ.α., για να δημιουργήσουν συγκεκριμένους χώρους.

ΜΑθΗΜΑ3"

Διάρκεια: 3.00-5.] 5 μμ

Αριθμός Φοιτητριών: 35

Περιεχόμενο: χώρος- χρόνος, κίνηση του σώματος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η προσέλευση των φοιτητριών ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά.

Ενδεχομένως, με αφορμή την συμμετοχή στο μάθημα ατόμων που ήρθαν για πρώτη

φορά, η καθηγήτρια πρότεινε να αρχίσουν με ένα παιχνίδι καθισμένες σε κύκλο, όπου

κάθε φοιτήτρια €λεγε το όνομά τ/ς, το χώριζε σε συλλαβές, πρώτα το συλλάβιζε και

στη συνέχεια χτυπούσε τις συλλαβές με παλαμάκια. Μετά από κάποιες συνεχείς

επαναλήψεις, η επόμενη οδηγία- στόχος ήταν να τονιστεί η συλλαβή που έχει τόνο

(π.χ. Μα-ρί-α). Με προτροπή της καθηγήτριας ορισμένες φοιτήτριες επανέλαβαν όλα

τα ονόματα της ομάδας. Με αυτό από τα δισύλλαβα, τρισύλλαβα και τετρασύλλαβα

ονόματα πρόεκυψαν ρυθμοί των 2/4-3/4-4/4. Στην συνέχεια ασκήθηκαν σε σύνθετους

ρυθμούς των 7/8 και 9/8 με τις φράσεις πρά-σι-νο μή-λο-μή-λοκαι γλυ-κό-πα-τά-τα

γλυ-κό-πα-τά-τα-τά-).

Η ίδια περίπου άσκηση συνεχίστ/κε με τ/ν καθηγήτρια να χτυπάει παλαμάκια ή να

δημιουργεί ήχους σε άlJ..ιJ. μέρη του σώματος ή και το πάτωμα και οι φοιτήτριες να

προσπαθούν να μαντέψουν τις συlJ..ιJ.βές των ονομάτων. Αφού ολοκληρώθηκε το

παιχνίδι, η καθηγήτρια ρώτησε που εντάσσουν αυτήν τ/ν δραστηριότ/τα και τι

σκοπό έχει. Οι φοιτήτριες απάντησαν: στ/ν μουσική, στο χορό, στον ήχο, στην

μελωδία, στην κίνηση. Ωστόσο, καμία δεν σύνδεσε την άσκηση με τον χρόνο και τον

ρυθμό.

Κυρίως μέρος

Στο κινητικό μέρος η καθηγήτρια έκανε κινήσεις και οι φοιτήτριες την μιμούνταν σ'

όλες τις θέσεις που μπορεί να πάρει το σώμα στο χώρο (όρθια, καθιστή, γονατιστή,

ξαπλωτή) σε διάφορους ρυθμούς. Χρησιμοποιούσε διαφορετικές διάρκειες, όπως

αργή, γρήγορη, ξαφνική κίνηση, αλλά και τ/ν παύση-ακινησία.

Οι φοιτήτριες έτειναν τα χέρια τους σε πλάτος, ύψος και βάθος, χωρίς να αγγίξουν

αντικείμενο ή άIJ..ι:J άτομο. Αυτός, όπως εξήγησε η καθηγήτρια, είναι ο προσωπικός

χώρος του καθενός. Οι φοιτήτριες είχαν 'ΧΡόνο να διερευνήσουν τον προσωπικό τους

χώρο. Οι περισσότερες επαναλάμβαναν όσα είχαν γίνει στο προηγούμενο μάθημα

(σχήματα, εκτάσεις μελών, κινήσεις μελών σώματος). Η Α., ανέπτυσσε πρωτοβουλίες
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και έκανε εναJJ.iJ.γές σε γρήγορο και αργό χρόνο, ενώ υπήρχε μία λεπτότητα στην

σύνθεσή της.

Αργότερα, με υπόκρουση ένα μουσικό κομμάτι, η καθηγήτρια ζήτησε από τις

φοιτήτριες να αποδώσουν το ρυθμό με παλαμάκια, όπως στην αρχή του μαθήματος,

και συγχρόνως να ακολουθήσουν το ρυθμό με κινήσεις. Οι περισσότερες αρκέστηκαν

να χτυπάνε παλαμάκια σύμφωνα με το ρυθμό του κομματιού. Ορισμένες φοιτήτριες

(5-7) αυτοσχεδίασαν και μετρούσαν την μουσική ακουμπώντας το σώμα τους στον

ίδιο χρόνο με τον ρυθμό του κομματιού.

Στην συνέχεια η καθηγήτρια προέτρεψε τις φοιτήτριες να περπατήσουν στον χώρο

και να σκεφτούν τι ήταν αυτό που είχαν κάνει στην προηγούμενη άσκηση. Η Λ.

απάντησε πως ζεστάθηκαν, ασχολήθηκαν με τον ρυθμό, χαλάρωσαν και συγχρόνως

με τις πρωτοβουλίες που είχαν, ενδυνάμωσαν την αυτοπεποίθησή τους. Η Τ.

αναφέρθηκε στην ενέργεια που πήραν, ενώ δύο φοιτήτριες στην δημιουργικότητα.

Στην συνέχεια, η καθηγήτρια ασχολήθηκε με ασκήσεις που έγιναν αρχικά σε καθιστή

θέση στο πάτωμα. Ενώ έδειχνε τις κινήσεις, μετρούσε τους χρόνους που διαρκούσε η

κάθε κίνηση, ενώ οι αλ/ηλουχίες της κίνησης είχαν ροή και επανάληψη. Ξεκίνησαν

από καθιστή θέση και ακούμπησαν το κεφάλι στα πόδια. Στην συνέχεια τέντωσαν τα

πόδια και χαμήλωσαν τον κορμό. Αργότερα τα πόδια τοποθετηθήκαν σε πιο ανοιχτές

θέσεις, στις οποίες στόχος ήταν η ελαστικότητα. Σε καθιστή θέση προσπάθησαν να

μεταφέρουν το βάρος του σώματος στα πέλματα και στα χέρια και στην συνέχεια να

ισορροπήσουν στις παλάμες (άσκηση της Γιόγκα). Στην όρθια θέση υπολόγισαν τις

διαστάσεις και τις επιφάνειες του σώματος με τα δάχτυλα των χεριών. Οι κινήσεις

γίνονταν σε διαφορετικούς ρυθμούς, γρήγορα και αργά, ενώ υπήρχαν και παύσεις. Η

άσκηση ολοκληρώθηκε όταν τελείωσε το μουσικό κομμάτι, γιατί έτσι ρυθμιζόταν η

συνολική της διάρκεια.

Οι φοιτήτριες απλώθηκαν στο χώρο, ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι σε ακινησία

και ηρεμία. Μόλις ένιωθαν ότι η συγκέντρωσή τους διασπάται έκαναν μία ξαφνική

κίνηση. Καθώς οι φοιτήτριες αυτοσχεδίαζαν φαίνεται ότι δημιουργούσαν κινήσεις

καινούργιες. Χαρακτηριστικά, η πρώτη φοιτήτρια που ξεκίνησε την άσκηση ήταν η

Ε. Ακολούθησε τον ρυθμό του τραγουδιού και συμπεριέλαβε στις κινήσεις από

προηγούμενες προσεγγίσεις (στάσεις, διερεύνηση προσωπικού χώρου, ρυθμό). Η Λ.
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και η Σ. συνεργάστηκαν. Σημαντικό είναι ότι 4-5 φοιτήτριες παρακολουθούσαν τις

κινήσεις που έκανε η Ε. για να τις μιμηθούν. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με περπάτημα

στο χώρο και προτροπή της καθηγήτριας να σκεφτούν και να θυμηθούν τι είχαν κάνει

μέχρι αυτή τη στιγμή.

Αφού ολοκληρώθηκε και αυτή η άσκηση οι φοιτήτριες κάθισαν στους πάγκους και η

καθηγήτρια ρώτησε αν ξέρουν το θέμα του μαθήματος. Καμία δεν απάντησε και δεν

σχολίασε τίποτα. Η καθηγήτρια ανέλυσε την έwοια του χρόνου και μίλησε διεξοδικά

για τον 'εσωτερικό' και τον 'εξωτερικό' χρόνο. Επεσήμανε ότι ο 'εξωτερικός' χρόνος

είναι μια 'κατασκευή' του ανθρώπου και μετριέται με ώρες, λεπτά, ημέρες, χρόνια

κτλ., ενώ ο εσωτερικός χρόνος είναι οργανικής φύσης, μετριέται με τους παλμούς της

καρδιάς, τον ρυθμό της αναπνοής και αφορά τον καθένα ξεχωριστά.

Μετά από αυτήν την τοποθέτηση, η καθηγήτρια ζήτησε να σηκωθεί μία ομάδα

φοιτητριών, οι οποίες θεωρούν ότι στην καθημερινότητα τους κινούνται συνήθως και

'λόγω ιδιοσυγκρασίας, σε αργούς ρυθμούς. Μια ομάδα από 9 φοιτήτριες, άρχισε να

κινείται με μουσική υπόκρουση ένα αργό κομμάτι. Μία φοιτήτρια έκανε ιcινήσεις οι

οποίες έμοιαζαν με χορογραφία.

Η καθηγήτρια πρότεινε ότι στην δεύτερη ομάδα θα συμμετείχαν φοιτήτριες, που

θεωρούν ότι στην καθημερινότητά τους κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο,

καμία δεν φάνηκε πρόθυμη να δεχτεί την παραπάνω πιθανότητα. Η Ε., ενώ υπήρχε

χρόνος απραξίας και αναμονής, πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι έχει αντιφατικά

συναισθήματα, διότι δεν είναι σίγουρη αν κινείται με γρήγορους ρυθμούς μόνο. Με

άλλα λόγια, υποστήριξε ότι κάποτε κινείται γρήγορα και άλλοτε πιο αργά.

Τότε η καθηγήτρια πρότεινε ότι όσες συμφωνούν με την άποψη της Ε. να σηκωθούν

για να κινηθούν. Ρώτησε επίσης τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας σε σχέση με

τον χρόνο. Οι φοιτήτριες μίλησαν για απραξία, ξαφνικές κινήσεις, επαναλήψεις,

αντιφάσεις. Οι φοιτήτριες της ομάδας αυτής ήταν 11. Η καθηγήτρια ζήτησε, εφόσον

οι κινήσεις τους περιλαμβάνουν αργές, γρήγορες, ξαφνικές κινήσεις ή και παύσεις να

το δείξουν. Δύο φοιτήτριες διαχώριζαν τους προσωmκούς τους χώρους, παραβίαζαν η

μία τον χώρο της άλλης, αυτοσχεδίαζαν. Μία φοιτήτρια καθόταν απλά σε μία γωνία

της αίθουσας και παρατηρούσε τι έκαναν οι άλλες κρατώντας το ρυθμό με το πόδι.
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Η τρίτη ομάδα (7 φοιτήτριες) είχε να επαναλάβει ότι και η προηγούμενη με την

διαφορά ότι η καθηγήτρια προσπάθησε να ης κατευθύνει ζητώντας να πουν εικόνες

που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, και στις οποίες ο χρόνος μεταβάλ/εται

ξαφνικά. Οι φοιτήτριες ανέφεραν όταν κοιμούνται και ξαφνικά ξυπνάνε, την σχολική

ώρα, που διακόπτεται από το χτύπημα του κουδουV1.ού, όταν είναι ευτυχισμένες και

κάτι ανατρέπει την χαρά. όταν κολυμπούν και μετά κάνουν ηλιοθεραπεία, κτλ.

Και σε αυτή την ομάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητριών έμοιαζε ότι απλά

χόρευε. Η Χ. έκανε μία αναπαράσταση της καθημερινότητάς της, από το πρωί που

ξυπνάει μέχρι την ώρα που νυχτώνει. Η Λ. έκανε κινήσεις σύμφωνα με τον ρυθμό του

μουσικού κομματιού, με συνέχεια, θέμα, επαναλήψεις. στάσεις. Η Σ. συνδύασε τον

χορό με την καθημερινότητα που βιώνει. Σπιν ουσία η προσέγγισή τους οδήγησε

στην δημιουργία ενός χορού.

Στο προηγούμενο μάθημα 11 καθηΥήτρια είχε ζητήσει από τις φοιτήτριες να φέρουν

υλικά. Οι φοιτήτριες έφεραν μπουκάλια, γυαλιά (3D)' καλαμάκια, κορδόνι, σχοινάκι,

χαρτομάντιλα, κοχύλια. Η καθηγήτρια ζήτησε να τα φέρουν στον χώρο, ενώ εκείνη

θα μετρούσε μέχρι το 20. Μετά, ζήτησε από 3 φοιτήτριες να διευθετήσουν τα

αντικείμενα όπως ήθελαν, μέχρι να μετρήσει έως το 50. Οι φοιτήτριες σχημάτισαν

έναν κύκλο με τα μπουκάλια στο κέντρο της αίθουσας, που έμοιαζε με ανθρώπινο

πρόσωπο. Χρησιμοποίησαν τα καλαμάκια για μύτη, μάτια και στόμα, το κορδόνι για

μαλλιά και τα χαρτομάντιλα για κοκαλάκι στα μαλλιά. Μία παρατήρηση ήταν ότι ο

χρόνος που τους δόθηκε ήταν επαρκής.

Αμέσως μετά σηκώθηκε μία ομάδα από 3 φοιτήτριες. Αυτή τ/ν φορά η καθηγήτρια

τους έδωσε μία κόκκινη κορδέλα και ζήτησε κάποια αντικείμενα να είναι κοντά και

άλλα μακριά. Οι φοιτήτριες άπλωσαν το μπουκάλια στο χώρο και αφού τα

τσαλάκωσαν έβαλαν μέσα καλαμάκια. Το κορδόνι το τοποθέτησαν για να χωρίζει

κάποια μπουκάλια. Η κόκκινη κορδέλα τοποθετήθηκε ώστε να ενώνει όλα τα υλικά

που υπήρχαν στο χώρο. Μία φοιτήτρια τυλίχτηκε με την κόκκινη κορδέλα και

ξεκίνησε να παίζει σχοινάκι με τα υπόλοιπα μέλη τ/ς ομάδας. Σε αυτό το σημείο

τελείωσε ο χρόνος. Οι φοιτήτριες, μάλλον απογοητευμένες, υποστήριξαν ότι ήθελαν

να συνεχίσουν, δηλαδή να κάνουν πιο διαδραστικό το δρώμενο, αλ/..ά δεν είχαν

υπολογίσει σωστά τον χρόνο που χρειάζονταν.
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Συζήτηση - Αξιολόγηση

Η καθηγήτρια ρώτησε ποιο ήταν το θέμα του μαθήματος. Για αρκετή ώρα επικράτησε

mωπή, μέχρι που μία φοιτήτρια αναφέρθηκε στην ΈWOια του χρόνου. Υποστήριξε ότι

ασχολήθηκαν με τον ρόλο του χρόνου στην καθημερινότητα και τις δύο απόψεις του

(εσωτερικός-εξωτερικός χρόνος), τις οποίες παρομοίασε χαρακτηριστικά ως «δύο

όψεις του νομίσματος»,

Στην ερώτηση ποια έwοια αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα τον χώρο ή τον

χρόνο, μία φοιτήτρια απάντησε ότι ο χώρος είναι πιο κατανοητή έννοια συγκριτικά με

τον χρόνο, καθώς οριοθετείται. Την άποψη αυτή υποστήριξε και μία άλλη, που τόνισε

ότι ο χώρος οριοθετείται, ενώ ο χρόνος είναι άπειρος. Επίσης παρατήρησε ότι «ο

χρόνος δεν φθείρεται, αλλά φθείρει). Κάποια άλλη συμφώνησε λέγοντας ότι ο χώρος

είναι μεταβλητός και ο χρόνος αμετάβλητος, άποψη που αντίκρουσε μία συνάδελφός

υπενθυμίζοντας το ρητό του Ηράκλειτου.

Στο σημείο αυτό, η καθηγήτρια είπε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν (... ) και το

ανθρώπινο σώμα αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου. Μία φοιτήτρια υποστήριξε πως

όλn είναι σχετικά. Και σχολίασε ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να αντιληφθούν

και να κατανοήσουν την έwοια του χώρου συγκριτικά με την έwοια του χρόνου, με

παράδειγμα τις εντολές των νηπιαγωγών να μαζέψουν τα παιχνίδια τους σε

συγκεκριμένο χρόνο.

ΜΑΘΗΜΑ4'

Διάρκεια: 15.20- 17.45 μ.μ

Αριθμός Φοιτητριών: 37

Περιεχόμενο: Γνωστικό σχήμα του σώματος, χώρος, χρόνος, δυναμική, σχέσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η άφιξη των φοιτητριών έγινε με καθυστέρηση 20 λεπτών. Στο διάστημα αυτό

παρεμβλήθηκε μία συζήτηση για το ανΟρώmνο σώμα με ταυτόχρονη παρατήρηση

έργων τέχνης από το βιβλίο της Πέπης Ρηγοπούλου: 'Το Σώμα. Ικεσία και Απειλή'.

Κάποιες φοιτήτριες ανέφεραν ότι οι εικόνες τις τρόμαζαν, ενώ άλλες ότι ήταν
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δυσνόητος ο τρόπος, με τον οποίο απεικονιζόταν το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια

υπήρχαν και έργα, τα οποία τις ενθουσίασαν, και που αφορούσαν κυρίως

φωτογραφίες της καθημερινότητας. Με αφορμή αυτήν την συνομιλία, η καθηγήτρια

ρώτησε ποια ήταν η πιο σημαντική εμπειρία τέχνης που είχαν. Τέσσερις φοιτήτριες

αναφέρθηκαν σε επισκέψεις στα μουσεία της Ακρόπολης, της Φλωρεντίας, το

μουσείο Dali στην Βαρκελώνη, το σπίτι του Θεόφιλου και υπογράμμισαν την αξία

και την αισθητική των έργων τέχνης που είδαν.

Μία φοιτήτρια αναφέρθηκε σε παρακολούθηση ανασκαφών από αρχαιολόγους.

Θεώρησε άξιο λόγου τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν ένα αρχαίο αγγείο και την

τεχνολογία που χρησιμοποίησαν Ύtα τον καθαρισμό του. Κάποιες έκαναν λ/γο για

χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις (π.χ. στο ορφανοτροφείο, στο θέατρο της

Δώρας Στράτου, κτλ.). Μία φοιτήτρια μίλησε για την συμμετοχή της σε μια

παράσταση-αφιέρωμα στον Γιάwη Ρίτσο και πρόσθεσε ότι η ίδια απήγyεtλε

ποιήματά του, Δύο φοιτήτριες αναφέρθηκαν σε ταινίες, όπως 'Το πράσινο μίλι' και

'Χωρίς οικογένεια'. Στην διάρκεια αυτής της σύντομης συζήτησης ήρθαν στην

αίθουσα και οι άλλες φοιτήτριες,

Κυρίως μέρος

Σε όλη την αίθουσα ήταν τοποθετημένα τα στρώματα γυμναστικής, Οι φοιτήτριες

αναπτύχθηκαν με απόσταση μεταξύ τους και κάθισαν, Στην θέση αυτή άρχισαν να

μιμούνται με προσο-χή την καθηγήτρια σε ασκήσεις που αφορούσαν την κίνηση των

μελών του σώματος (χέρια, κεφάλι, κορμός, πόδια) μεμονωμένα και σε συνδυασμό.

Η καθηγήτρια χρησιμοποιούσε διαφορετικές διάρκειες στην κίνηση, όπως αργή,

γρήγορη, ξαφνική, αλ/ά χρησιμοποιούσε επίσης και την παύση-ακινησία (ΈWOια του

χρόνου σε επανάληψη από το προηγούμενο μάθημα), Όλες οι κινήσεις είχαν

αλληλουχία, ροή και επανάληψη. Έπειτα, ασχολήθηκαν με θέσεις που καταλαμβάνει

το σώμα στο χώρο, την όρθια, καθιστή, γονατιστή και ξαπλωτή θέση. Στις θέσεις

αυτές οι φοιτήτριες κινούσαν μέλη του σώματος, όπως για παράδειγμα την άρθρωση

του γόνατος σε δέκα επαναλήψεις, αντίστοιχα στην αριστερή και δεξιά πλευρά,

αμφιπλευρικότητα. Μ' αυτόν τρόπο γυμνάζονταν, αλ/ά και αποκτούσαν αντίληψη

των δυνατοτήτων κίνησης του σώματος.
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Όταν ολοκληρώθηκε η άσκηση, η καθηγήτρια ρώτησε τις φοιτήτριες αν νιώθουν

κάποια διαφορά σε σχέση με πριν. 1-1 ίδια αναφέρθηκε συνοπτικά στην σημασία της

αίσθησης της κίνησης ή κιναισθησία. Η συνέχεια βασίστηκε σε ασκήσεις επαφής και

συνεργασίας. Αρχικά, οι φοιτήτριες έπρεπε να διαλέξουν ένα ζευγάρι και να

καθίσουν στο πάτωμα. Έγινε επίδειξη της άσκησης από την καθηγήτρια με την

βοήθεια της Σ. Η Σ. ξάπλωσε στο πάτωμα και η καθηγήτρια άφησε το βάρος του

σώματος της στους μηρούς της, σχηματίζοντας έτσι με τα δυο σώματα έναν σταυρό.

Οι φοιτήτριες απλώθηκαν στο χώρο και έκαναν την άσκηση, όμως δεν αντιλήφθηκαν

άμεσα τί ζητούσε η καθηγήτρια. Οι περισσότερες ξάπλωσαν πάνω στην άλλη, ενώ

κάποιες εmβάρυναν με το βάρος του σώματός τους τις συμφοιτήτριές τους. Για να

πραγματοποιηθεί η άσκηση σωστά η καθηγήτρια την ανέλυσε και την έδειξε δύο

εmπλέον φορές.

Στην επόμενη οδηγία οι φοιτήτριες ήταν σε καθιστή θέση έχοντας mασμένα τα χέρια,

το γνωστό παιχνίδι των παιδιών «βαρκούλες». Σκοπός ήταν η επαφή με άγγιγμα, η

αίσθηση της δύναμης, κτλ. Στην συνέχεια, μία από τις δύο φοιτήτριες έπρεπε να

τοποθετήσει το βάρος του σώματος της στα τέσσερα άκρα, δημιουργώντας μια

εmφάνεια. Η άλλη είχε να μεταφέρει το βάρος του σώματος της στην ράχη του

ζευγαριού της και να 'ΠΡΟσΥειωθεί' στο πάτωμα. Η άσκηση ήταν δύσκολη. Οι

περισσότερες φοιτήτριες δεν μπορούσαν να ελέγξουν το σώμα τους κυρίως στην

ΠΡΟσΥείωση. Μόνο δύο ζευγάρια κατάφεραν να κάνουν την άσκηση.

Μετά, οι φοιτήτριες είχαν να φτιάξουν σχήματα με το σώμα τους και ταυτόχρονα να

τα διατηρήσουν έως ότου το ζευγάρι τους να 'περάσει' μέσα από αυτά. 1-1 προσέγγιση

είχε γίνει σε προηγούμενο μάθημα, σε mo εύκολη μορφή. Η επόμενη άσκηση είχε

σκοπό να ελέγξουν οι φοιτήτριες την εξωτερίκευση της δύναμης και την

εξισορρόπηση των αντίθετων δυνάμεων, που δημιουργούσαν με τα σώματά τους. Σε

όρθια θέση, πιασμένες από τα χέρια (αντίστοιχα από το δεξί και το αριστερό) έπρεπε

να έλκουν η μια την άλλη, παραμένοντας σε όρθια θέση. Σε κάποια στιγμή, έπρεπε να

αισθανθούν την εξισορρόπηση των δυνάμεων και να αλλάξουν την λαβή των χεριών

πολύ γρήγορα.

Οι περισσότερες τα κατάφεραν, αλλά μερικές έπεσαν στο πάτωμα. Το θέμα ήταν η

διαχείριση της δύναμης και η ισορροπία, αλλά και το αποτέλεσμα της έλλειψής τους,
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δηλαδή η πτώση στα στρώματα. Στο σημείο αυτό η καθηγήτρια ρώτησε τις

φοιτήτριες αν είχαν κάνει αυτήν την άσκηση προηγουμένως. Στο σύνολο τους δεν

μπορούσαν να θυμηθούν ότι η άσκηση είχε επαναληφθεί στις (ΦαΡKoύλες~). Ενώ η

άσκηση επαναλαμβανόταν σε όρθια θέση οι φοιτήτριες έκαναν φασαρία, γεγονός που

ενόχλησε την καθηγήτρια, αφού οι περισσότερες δεν είχαν έλεγχο του σώματός τους.

Έκανε παρατηρήσεις και οι φοιτήτριες συγκεντρώθηκαν.

Η επόμενη άσκηση αφορούσε ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι φοιτήτριες έπρεπε να

κινούνται στο χώρο και να ακουμπούν η μία την άλλη σαν να 'συγκρούονται'. Όπως

τόνισε η καθηγήτρια αυτοσκοπός δεν ήταν η 'σύγκρουση' αλλά το αποτέλεσμα που

προκύπτει από αυτόν τον τρόπο επαφής. Στην διάρκεια αυτής της διερεύνησης οι

φοιτήτριες συνωστίζονταν σε ένα σημείο. Ωστόσο οι κινήσεις τους ήταν ελεγχόμενες,

προσεκτικές και είχαν αντίληψη του σώματός τους.

Η επόμενη οδηγία αφορούσε επανάληψη της προσέγγισης σε άλλη μορφή. Οι

φοιτήτριες έπρεπε να κινούνται στο χώρο σε επαφή με τις άκρες των δαχτύλων τους.

Οι περισσότερες επαναλάμβαναν ότι έκαναν και στην προηγούμενη άσκηση. Λίγες

ήταν αυτές που διαφοροποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, η Σ. και η Εβ. μιμούνταν κινήσεις

που έκαναν στο πρώτο μέρος του μαθήματος συνδυάζοντας και νέες. Άλλες

έφτιαχναν χώjX>υς με τα σώματά τους και είχαν πρόσβαση σ' αυτούς χωρίς να

σταματούν την επαφή με τα δάχτυλα. Στην πορεία οι φοιτήτριες έφτιαξαν ομάδες από

τρία άτομα, όπου δύο φοιτήτριες είχαν να σηκώσουν την τρίτη. Οι περισσότερες δεν

έκαναν την άσκηση με επιτυχία, λόγω φόβου. Μόλις 4 ζευγάρια κατάφεραν να

κάνουν την άσκηση δείχνοντας εμπιστοσύνη.

Συζήτηση - Αξιολόγηση

Οι φοιτήτριες ερωτήθηκαν ποιο σημείο τράβηξε την προσοχή τους περισσότερο ή και

τι τους άρεσε. Οι περισσότερες ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μάθημα ήταν πιο

δημιουργικό, εμπεριείχε ρίσκο και ότι είχαν καλύτερη αίσθηση του χώρου και

ελεγχόμενη επαφή (... ). Με αφορμή την αναφορά στην δημιουργία χώρων με

αντικείμενα, η καθηγήτρια ζήτησε να φέρουν στην αίθουσα τα υλικά που είχαν

συμφωνήσει στο ΠjX>ηγούμενο μάθημα, όπου διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες το

είχαν ξεχάσει. Έτσι, η έκανε αναφορά σε αντικείμενα, τα οποία υποσχέθηκαν να
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φέρουν στο επόμενο μάθημα. Όλα ήταν ευτελή και θα μπορούσαν να τα βρουν στη

φύση ή στο σπίτι τους.

Ο διάλογος μετατοπίστ/κε στ/ν χρησιμότ/τα του μαθήματος στα παιδιά προσχολικής

ηλικίας, τον μετασχηματισμό των γνώσεων, αλ/iJ. και τ/ν προσαρμογή τους με

κατάλ/ηλη τρόπο στ/ν προσχολική ηλικία ΙΟ • Υπενθύμισε τ/ν σημασία τ/ς

κιναισθησίας, αναφέρθηκε στ/ν έννοια της δυναμικής και έγιναν ορισμένες ιανήσεις,

που αναπαριστούσαν το πέσιμο ενός μήλου από το δέντρο, τ/ν σύγκριση τ/ς βροχής

με το χαλάζι Κ.ά.

Η καθηγήτρια ρώτ/σε ποιες δυναμικές μπορούν να διακρίνουν σε όσα είχαν κάνει.

Μία φοιτήτρια αναφέρθηκε στις ασκήσεις με στόχο την πτώση στο πάτωμα. Επίσης

αναφέρθηκε στην άσκηση που έπρεπε να έρθουν σε επαφή, να 'συγκρουστούν'. Στ/ν

άσκηση αυτή, όπως υποστήριξε, υπήρχε μία 'χαοτική' δυναμική. Μία φοιτήτρια

επεσήμανε τ/ν ήρεμη δυναμική στις πρώτες ασκήσεις, για την κατανόηση του

γνωστικού σχήματος του σώματος. (... )

Με αφορμή ορισμένα σχόλια για τ/ν έννοια του χρόνου, η συζήτ/ση επανήλθε τα

παιδιά. Η καθηγήτρια ρώτ/σε ποιος είναι ο λόγος που τα παιδιά προτιμούν γρήγορες

ιανήσεις. Οι φοιτήτριες αναφέρθηκαν στην ενέργεια που έχουν καθώς και στην

δυσκολία να ελέγξουν το σώμα τους. Οι αργές και προσεκτικές κινήσεις, όπως είπαν

απαιτούν αυτοσυγκέντρωση, γνώση και έλεγχο του σώματος.

Το μάθημα ολοκληρώθηκε με συζήτ/ση για τα στοιχεία του μαθήματος, που θα

χρησιμοποιούσαν ως μελ/οντικοί νηπιαγωγοί. Οι περισσότερες υποστήριξαν την

άσκηση με τα σχήματα του σώματος, τ/ν οποία θα προσάρμοζαν θέτοντας όρο να

μην υπάρχει σωματική επαφή. Μία φοιτήτρια εL"tε πως θα επέλεΥε την κίνηση στο

χώρο και τ/ν επαφή. Η επιλογή θα βοηθούσε τα παιδιά να μάθουν να ελiγχoυν το

σώμα και την δύναμή τους. Βέβαια θεωρούσε την άσκηση επίφοβη, γι' αυτό τα

παιδιά αντί να έρχονται σε επαφή με μέλη του σώματος θα τους έδινε ελαφρά

αντικείμενα (κορδέλες, μπαλόνια, κ.ά.), ώστε να ακουμπούν με αυτά.

10 Η καθηγήτρια υπενθύμισε στις φοtτήτρtες όη αυτό ήταν το 40 μάθημα και ανέφερε όη το σί)νολο

των μαθημάτωνστο τέλος του εξαμήνου θα εlνα. 12.
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MAeHMAS"

Διάρκεια: 14.55 - 17.30 μμ

Αριθμός φοιτητριών: 41

Περιεχόμενο: χώρος, χρόνος, ΎVωσΤΙKό σχήμα του σώματος, αμφιπλευρικότητα,

λεπτή κινητικότητα, αισθητηριακή αντίληψη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Και αυτήν την φορά η προσέλευση των φοιτητριών είχε καθυστέρηση 20- 25 λεπτά.

Το γεγονός οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτήτριες έχουν πρακτική άσκηση που

διαρκεί μέχρι τις 3.00 μμ, α"λ/ά και ότι αυτή είναι η ώρα σίτισης στην λέσχη. Στο

διάστημα αναμονής η καθηγήτρια άρχισε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με θέμα

την αναπτυξιακή διαδικασία, στην οποία επεσήμανε ότι ειδικά στον χορό υπάρχει μια

σπειροειδής εξελικτική κίνηση. Όπως εξήγησε, είναι mθανόν σε κάποια φάση ένας

χορευτής να θεωρεί ότι έχει μείνει στάσιμος και ξαφνικά να ανακαλύψει ότι στην

πραγματικότητα οι εμπειρίες και οι ΎVώσεις τον έχουν οδηγήσει σε ένα επίπεδο

ΎVώσεων και δεξιοτήτων υψηλότερο από το προηγούμενο. Για να γίνει κατανοητή η

άποψη παρομοίασε την σπειροειδή ανάπτυξη με την ανέλιξη ενός φυτού, για

παράδειγμα του κισσού. Με κινήσεις στον κάθετο και οριζόνηο άξονα, που

μιμούνταν οι φοιτήτριες, έδειξε όη τα κλαδιά του κισσού δεν αναπτύσσονται

οριζόνηα ή κάθετα, αλλiJ. σπειροειδώς. (... ) Κάποιες χαρακτήρισαν την άποψη

αφηρημένη και δύσκολη. Άλλες ανέφεραν πως η γραμμική ανάπτυξη είναι πιο

σύντομη, ενώ η σπειροειδής απαιτεί περισσότερο χρόνο και χώρο.

Στο σημείο αυτό, η καθηγήτρια ρώτησε, αν έχουν ανnληφθεί κάη ξαφνικά ή αν

έκριναν μία κατάσταση ή ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο και ξαφνικά κάη

ανέτρεψε την άποψή τους. Μία φοιτήτρια μίλησε για ανθρώπους, που θεωρούσε

σημανηκούς στη ζωή της και λόγω κάποιου μη αναμενόμενου γεγονότος η άποψή

της άλλαξε. Άλλη αναφέρθηκε σε επιλογές ζωής, φέροντας ως παράδειγμα την ίδια,

που είχε στόχο την εισαγωγή σε άλλη Πανεmστημιακή Σχολή. Όπως τόνισε δεν

μετανιώνει, αφού σήμερα θεωρεί mo σημανηκό το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

στο οποίο και φοιτά, προφανώςχωρίς την δική της αρχική προτίμηση.
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Πολλές αναφέρθηκαν στον προγραμματισμό της καθημερινότητας, που πάντα

ανατρέπεται. Μια φοιτήτρια επεσήμανε πως στο παρελθόν την απασχολούσε πως θα

αντιμετώπιζε διάφορες καταστάσεις στην ζωή της, πράγμα που της προκαλούσε

άγχος, μέχρι την στιγμή που αποφάσισε <<να αφήνει τα πράγματα να έρθουν (... ) να

μην τα πιέζεη). (... ) Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την άφιξη όλων των φοιτητριών.

Κυρίως μέρος

Οι φοιτήτριες σε ζευγάρια και σύμφωνα με την οδηγία, βοηθούσαν η μία την άλλη να

κάμψει τον κορμό της από την όρθια θέση, σλλfJ. και στην επαναφορά στον κάθετο

άξονα. Οι κινήσεις ήταν μαλακές και ελεγχόμενες, αν και κάποιες φοιτήτριες ήταν

πιο γρήγορες και άλλες πιο αργές. Στην συνέχεια κάθε φοιτήτρια ασκούσε πίεση στα

μεσοσπονδύλια διαστήματα του ζευγαριού της, με επικέντρωση στην αναπνοή στην

θωρακική, στην οσφυϊκή και στην αυχενική περιοχή. Η επαφή και το άγγιγμα ήταν το

μέσο για να αντιληφθούν τα μέρη της σπονδυλικής στήλης, αλλfJ. και τον όγκο του

κορμού του σώματος, όπως και τον αέρα που εισερχόταν και εξερχόταν από/στα

πνευμόνια κατά την αναπνοή. Ένας ακόμα στόχος ήταν η χαλfJ.ρωση των μυϊκών

ομάδων της ράχης. Οι κινήσεις κάποιων ήταν αδέξιες, πράγμα που πιθανόν οφειλόταν

στο άγγιγμα, ωστόσο ήταν φανερή η συγκέντρωσή τους σε αυτό που έκαναν.

Το μάθημα συνεχίστηκε σε καθιστή θέση. Η καθηγήτρια μοίρασε στις φοιτήτριες μία

χαρτοπετσέτα, ζητώντας αφού την ξεδιπλώσουν, να την φυσάνε και να παρατηρούν

την κατεύθυνση που ακολουθούσε σε ανοδική και καθοδική πορεία. Στην συνέχεια,

έπρεπε να την πετάνε και να την σταματούν με διάφορα σημεία του σώματος. Όπως

ήταν φυσικό, οι φοιτήτριες είχαν διαφορετικούς χρόνους στην κίνησή τους. Ακόμα, οι

περισσότερες θεώρησαν την πρόταση ως παιχνίδι και διασκέδασαν.

Η επόμενη πρόταση ήταν στο ίδιο πλαίσιο, μόνο που η χαρτοπετσέτα έπρεπε να

ξεφεύγει από τα όρια του προσωπικού χώρου. Οι περισσότερες μιμούνταν την

καθηγήτρια στην κατεύθυνση που πετούσαν την χαρτοπετσέτα και τον χρόνο που την

έπιαναν. Λίγες χρησιμοποίησαν όλα τα μέλη του σώματός τους στην άσκηση. Αυτό

το παρατήρησε και η καθηγήτρια η οποία προέτρεψε τις φοιτήτριες να το κάνουν. Η

ίδια προσέγγιση συνεχίστηκε με την διαφορά ότι η χαρτοπετσέτα έπρεπε να

'προσγειωθεί' στην κοιλιακή χώρα, στη ράχη, το κεφάλι.
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Το επόμενο θέμα ήταν η έννοια του χρόνου. Αρχικά, οι φοιτήτριες έπρεπε να σκίσουν

την χαρτοπετσέτα στην μέση σε 5 αργούς και σταθερούς χρόνους. Η άσκηση

επαναλήφθηκε και σε άλλους χρόνους και ολοκληρώθηκε σε αργούς ή και ξαφνικούς

ρυθμούς. Στο διάστημα αυτό η καθηγήτρια προέτρεπε τις φοιτήτριες να αποκλείσουν

την αίσθηση της όρασης και να επικεντρωθούν στην αφή και την ακοή. Ζήτησε να

σκίζουν την χαρτοπετσέτα πότε κοντά στο δεξί και πότε στο αριστερό αυτί και να

προσέχουν την ένταση του ήχου. Η χαρτοπετσέτα και τα κομμάτια της τελικά

μεταμορφώθηκαν σε χιόνι, με χειρισμό ανάμεσα στα δάκτυλα των χεριών (... ) Η

καθηγήτρια επιβράβευσε τις φοιτήτριες για την συγκέντρωση, την ευρηματικότητα

και την δημιουργικότητά τους.

Το μάθημα συνεχίστηκε στην όρθια θέση και σε μετακίνηση, που σταδιακά οδήγησε

σε γλιστρήματα, πτώσεις, a>J..iJ. και ισορροπίες. Οι φοιτήτριες, είχαν να κινηθούν

στον χώρο και να ισορροπήσουν την χαρτοπετσέτα με μέλη του σώματος και από τις

δύο πλευρές. Η καθηγήτρια τις προέτρεπε να παρατηρήσουν τις αλλαγές που

συνέβαιναν στο σώμα τους. Οι περισσότερες κινήθηκαν σε αργούς ρυθμούς και μόλις

2 ή 3 ακολουθούσαν γρήγορους ρυθμούς. Κάποιες αρκέστηκαν να χρησιμοποιήσουν

τα χέρια τους για να ισορροπήσουν την χαρτοπετσέτα, ενώ αρκετές χρησιμοποίησαν

όλα τα μέλη του σώματος.

Η επανάληψη σε μετακίνηση βοήθησε τις φοιτήτριες να κατανοήσουν τι έπρεπε να

κάνουν και να είναι πιο απελευθερωμένες οι κινήσεις τους. Πολλές ακολουθούσαν

τον ρυθμό της μουσικής, ενώ κάποιες πήγαιναν αντίθετα με την μουσική. Το σύνολο

των φοιτητριών εκμεταλλεύτηκε τον χώρο της αίθουσας χωρίς να συνωστίζεται.

Μετά, η καθηγήτρια τους έδωσε την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο

ασκήσεις. 1-1 πρώτη αφορούσε την δημιουργία 'συμβολικών' χώρων με τα υλικά και η

δεύτερη την ελεύθερη κίνηση στο χώρο πατώντας πάνω σε χαρτοπετσέτες και

γλιστρώντας σαν να έκαναν σκι. Οι φοιτήτριες διάλεξαν την δεύτερη άσκηση και η

καθηγήτρια τις προέτρεψε να πάρουν ρίσκο στην εκτέλεσή της. Η μουσική

ενθουσίασε τις φοιτήτριες, ένα γνωστό δυναμικό τραγούδι (lt's my life του Βοn

Jovi:). Οι περισσότερες χόρευαν, υποκρίνονταν ότι έκαναν σκι, βοηθούσε η μία την

άλλη σαν να ήταν πάνω σε ένα έλκηθρο, έκαναν καλλιτεχνικό πατινάζ. Η εικόνα είχε

πλήρη ελευθερία, αφού όπως και σε προηγούμενα μαθήματα, η καθηγήτρια επέτρεψε

την δημιουργική διερεύνηση της κίνησης χωρίς αυστηρούς κανόνες.
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Στο προηγούμενο μάθημα είχε συμφωνηθεί να φέρουν οι φοιτήτριες αντικείμενα για

την δημιουργία χώρων. Έτσι οι φοιτήτριες παρουσίασαν τα αντικείμενα μπουκάλια,

ξερά φύλλα, πέτρες, φρούτα, πλαστελίνη, εφημερίδες, σαπουνόφουσκες, σπίρτα,

άμμο, μπαλόνια, κλειδιά, κουκλάκια. Μία ομάδα χρησιμοποίησε τις εφημερίδες για

να φτιάξει σχήματα (καραβάκια, καρδούλες, λουλούδια, κ. ά). Άλλη τοποθετούσε στα

μπουκάλια πλαστελίνη και ξερά φύλλα, ενώ μία τρίτη τοποθέτησε πάνω στα φρούτα

σπίρτα.

Κάποιες χάραξαν με τα κλειδιά σχέδια πάνω στα φρούτα σχήματα, δημιούργησαν

ηχητικά περιβάλλοντα, και άλλες έριχναν άμμο μέσα στο δοχείο και την φυσούσαν με

μία χαρτοπετσέτα. Μετά από αυτό κάθισαν σε μια άκρη της αίθουσας για να

παρατηρήσουν και να περιγράψουν το 'τοπίο'. Μία φοιτήτρια είπε πως θύμιζε

κύματα της θάλασσας, σαν να χωριζόταν η αίθουσα στα δύο, (... ) το σημείο με τα

αντικείμενα ήταν η θάλασσα και το σημείο που κάθονταν οι φοιτήτριες η στεριά.

Κάποια άλλη είπε ότι το τοπίο έμοιαζε σαν να είχε εκραγεί βόμβα, ενώ άλλη μίλησε

για την κατάσταση που επικρατεί σε ένα χώρο μετά από ένα πάρτι. (... )

Στην επόμενη οδηγία οι φοιτήτριες έπρεπε να μπαίνουν στον χώρο σε ομάδες 1, 3, 5,

7,9 και 11 ατόμων, με στόχο να τον αλλάξουν ή και να τον αναδημιoυΡΎt1σoυν.

Πρώτη η Π. άλλαξε θέση σε ορισμένα αντικείμενα, έδωσε ζωή σε άλλα, όπως ένα

καράβι φτιαγμένο από εφημερίδα και έπαιξε με αυτά. Η επόμενη ομάδα (3

φοιτήτριες) μιμήθηκαν την Π., ενώ μία μάζεψε τα κλειδιά που υπήρχαν στην

αίθουσα, τα τοποθέτησε σε μία πλαστελίνη και άναψε ένα κερί στην μέση. (... )

Η ομάδα των 7 φοιτητριών ασχολήθηκε με τα αντικείμενα, όπως και η προηγούμενη.

Μία φοιτήτρια επανέλαβε κινήσεις με τις χαρτοπετσέτες, αλλά χρησιμοποιώντας ως

υλικό σαπουνόφουσκες, 4 φοιτήτριες έφτιαχναν αντικείμενα με χαρτοπετσέτες. Μία

προσπαθούσε να ανοίξει το μπουκάλι με τις σαπουνόφουσκες και μία έπαιζε με τους

θεατές φυσώντας πάνω τους σαπουνόφουσκες. Στην επόμενη ομάδα 3 φοιτήτριες

έπαιζαν βόλεϊ με ένα μπαλόνι, 2 έφτιαχναν χώρους με την άμμο. Ιδιαίτερη ήταν η

πρόταση της Τ., η οποία χρησιμοποίησε χαρτοπετσέτες και φύλλα για να 'ντύσει' και

να στολίσει μια 'αράχνη- κούκλα', την Ελ., που κινήθηκε στο χώρο προσεκτικά και

αργά, ώστε να μην χαλάσει την εικόνα της.
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Η τελευταία ομάδα αποτελούμενη από 11 φοιτήτριες χωρίστηκε σε 3 υπο-ομάδες. Η

μία χρησιμοποίησε υλικά, η άλ/η ομάδα έπαιζε με nς σαπουνόφουσκες και η τρίτη

σχημάτισε έναν άνθρωπο χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες για το πρόσωπο, κεριά για

μάτια, ένα καπάκι για μύτη, ξερά φύλλα για στόμα και εφημερίδες για μαλλιά. Στο

σημείο αυτό, η καθηγήτρια ζήτησε από όσες δεν είχαν πάρει μέρος να σηκωθούν. Η

τελευταία αυτή ομάδα (7 φοιτήτριες) έπρεπε να κάνει ότι και οι ΠΡοηΥούμενες σε

χρόνο 9 λεπιών, ενώ οι φοιτήτριες έπρεπε να αποχωρούν από το χώρο σταδιακά, μία

-μία. Η Ε. απομονώθηκε και ξαπλωμένη στο πάτωμα έσπρωχνε με χέρια της ένα

χάρτινο καράβι, μέσα οποίο υπήρχαν κλειδιά, στην διαγώνιο. Η κίνησή της σε

σύγκριση με τα άλ/α άτομα ήταν σταθερή και ανεπηρέαστη, μέχρι που έφτασε στον

τελικό της προορισμό, ένα γλυπτό αντικείμενο που έμοιαζε με άΥΥελο. Η κατασκευή

αυτή, που είχε φτιάξει η Σ., ήταν ένα κομμάτι μεταλλικού σωλήνα, που είχε

χρησιμοποιηθεί για σώμα, με φτερά από εφημερίδα.

Συζήτηση· Αξιολόγηση

Μία φοιτήτρια αναφέρθηκε στο χώρο, λέγοντας ότι δεν ήταν ίδιος με προηγούμενα

μαθήματα, καθώς είχε το στίγμα της πρoσωmKότητας κάθε φοιτήτριας. (.. ). Η

διαφορετικότητα ήταν κάτι που παρατήρησε μία φοιτήτρια, που όπως είπε

αναδείχθηκε από τον διαφορετικό τρόπο χρήσης των αντικειμένων και της αλλαγής

τους σε κάτι νέο. Άλλη υποστήριξε πως δημιουργήθηκαν 'έργα τέχνης' από απλά και

ευτελή αντικείμενα. Στο σημείο αυτό η καθηγήτρια αναφέρθηκε στην Arte Povera

(... ). Τον συνδυασμό των εwοιών του χώρου και του χρόνου θεώρησε σημαντική μία

φοιτήτρια, τον οποίο διευκόλυνε η χρήση και ενασχόληση με τα αντικείμενα.

Στην ερώτηση αν παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να ασχοληθούν με τέτοιες

ασκήσεις, οι φοιτήτριες υποστήριξαν πως τα παιδιά υπάρχει περίπτωση να

δημιουργούσαν καλύτερους χώρους, βεβαιότητα που οφείλεται στ/ν φαντασία, την

έλλειψη ντροπής και τ/ν ελευθερία τους. Στο τέλος έκανα μία προσωπική

τοποθέτηση, όπου υπενθύμισα Π]V αρχική συζήτηση για την σπειροειδή εξέλιξη ΚΟΙ

ανέφερα την έλλειψη εξέλιξης που διέκρινα στο ΠΡΟηΥούμενο μάθημα και την

ξαφνική αλλαγή που παρατήρησα σε αυτό.
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ΜΑΘΗΜΑ6"

Διάρκεια: 15.00- 17.45 μμ

Αριθμός Φοιτητριών: 29

Περιεχόμενο: κίνηση σε στάση και στον χώρο, επαφή, άγγιγμα, δυναμική

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η άφιξη των φοιτητριών έγινε με καθυστέρηση. Η έναρξη του μαθήματος έγινε 25

λεπτά μετά 11. Οι φοιτήτριες, απλώθηκαν στο χώρο και μιμούνταν κάμψεις, εκτάσεις

στροφές, και συνδυασμούς σε όλους τους άξονες και τις θέσεις (καθιστή, όρθια, κτλ).

Οι κινήσεις είχαν ροή και επανάληψη και πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένους

χρόνους. (... ) Στην συνέχεια η Μ.Τ. προέτρεψε τις φοιτήτριες να διερευνήσουν αυτές

τις δομές. Οι περισσότερες εξακολουθούσαν να μιμούνται τις κινήσεις της

καθηγήτριας. Η Λ. και η Ε. συνδύασαν κινήσεις με δικές τους. Οι κινήσεις ορισμένων

ήταν λεπτές και ελεγχόμενες, ενώ άλλων βεβιασμένες. Οι φοιτήτριες δεν ήταν πολύ

ελεύθερες και υπήρχαν δείγματα αμηχανίας ή και ντροπής. Η καθηγήτρια ης

προέτρεψε να εξακολουθήσουν την διερεύνηση σε μετακίνηση στο χώρο. Οι

φοιτήτριες εξακολουθούσαν να μην είναι απελευθερωμένες και να μιμούνται η μία

την άλλη. Όσο περνούσε η ώρα αφέθηκαν, γεγονός που επιβεβαιώνει και η

επιβράβευση ορισμένων από την καθηγήτρια.

Η ίδια άσκηση έγινε συνεργατικά. Χωρισμένες σε ζευγάρια, έπρεπε να διερευνήσουν

τις δυνατότητες κάμψης, έκτασης και περιστροφικής κίνησης του σώματος του

ζευγαριού τους. Το σύνολο συγκεντρώθηκε στην άσκηση και την πραγματοποίησε με

απαλές Κ1.νήσεις. Ορισμένες φοιτήτριες ενεργοποίησαν την φαντασία τους, με

χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα ζευγάρι που δημιούργησε έναν άγγε"λn πεσμένο στην

γη. Η άσκηση εξελίχθηκε με θέμα την πτώση του Ίκαρου. Στο σημείο αυτό όλες οι

11 Η ημερομηνία του μαθήματος ήταν 16 Νοέμβρη και λόγω της εθνικής επετείου του Πολυτεχνείου,

μετά το μάθημα παρακολουθήσαμε μία συζήτηση με προσκαλεσμένο τον Μανώλη Γλέζο και άλλους

ομιλητές, για όσα συμβαίνουν στη χώρα, οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά.
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ομάδες άφησαν ελεύθερη την φαντασία τους. Οι κινήσεις της Τ. και της Ε.

εμπεριείχαν συμβολικό νόημα, από την δημιουργία των φτερών μέχρι την πτώση.

Στην συνέχεια η καθηγήτρια προέτρεψε ης φοιτήτριες να παρομοιάσουν το σώμα του

ζευγαριού τους με κάποιο σκληρό υλικό και να το επεξεργαστούν σαν να ήταν

γλύπτες. Μια παραλλαγή αφορά την προτροπή της καθηγήτριας να ασκήσουν πίεση η

μία στην άλλη με σκοπό να γίνει μετακίνηση του 'γλυπτού' από την θέση του.

Κάποιες ξεκiνησαν από καθιστή και άλλες από όρθια θέση.

Κυρίως μέρος

Ακολούθησε ο χωρισμός των φοιτητριών σε ομάδες 7 ατόμων. Κάθε ομάδα έπρεπε

να διασχίσει την αίθουσα χορεύοντας στον ρυθμό της μουσικής. Οι περισσότερες δεν

ακολουθούσαν τον ρυθμό και απλά χοροπηδούσαν. Κάποιες έκαναν κάμψεις και

στροφές. Στην επανάληψη αυτής της δραστηριότητας χωρίς μουσική παρατηρήθηκε

όη η πλειονότητα είχε έλλειψη συγκέντρωσης.

Αργότερα κάθε ομάδα διέσχισε την αίθουσα σε ευθεία και έπρεπε να προσπεράσει τα

εμπόδια- στρώματα που υπήρχαν. Η άσκηση επαναλήφθηκε 3 φορές. Η επανάληψη

βοήθησε τις φοιτήτριες να απελευθερωθούν σταδιακά και να αυτοσχεδιάσουν.

Κάποιες προσπερνούσαν τα εμπόδια με κυβιστήσεις, με πηδηματάκια, κάνοντας

γυμνασηκές επιδείξεις, κτλ. Μία διέσχισε την αίθουσα πατώντας πάνω μόνο στα

εμπόδια- στρώματα. Λίγες ήταν αυτές ακολουθούσαν τον ρυθμό της μουσικής.

Οι φοιτήτριες κάθισαν στους πάγκους και η καθηγήτρια ζήτησε από κάποιες να

ακουμπήσουν μία κορδέλα πάνω σε κάθε στρώμα. Μετά πρότεινε να μπαίνει μία

φοιτήτρια στον χώρο και να κάνει όη θέλει. Η πρώτη ένωσε με τις κορδέλες ό'λα τα

στρώματα σε μια γραμμή. Η μουσική ήταν αργή, όμως οι κινήσεις της ήταν γρήγορες

και έντονες. Η επόμενη χρησιμοποίησε τα στρώματα φτιάχνοντας ένα δωμάηο. Η Λ.

σε γρήγορους ρυθμούς, δημιούργησε με τα στρώματα ένα κρεβάη. Ξάπλωσε και

έκανε κάμψεις, εκτάσεις, στροφές χρησιμοποιώντας ό'λα τα μέλη του σώματός της.

σης κινήσεις της υπήρχαν εναλλαγές, παύσεις και ξαφνικές κινήσεις.

Η Τ. πατώντας στις κορδέλες κινήθηκε σαν να έκανε σκι. Η επόμενη φοιτήτρια σε

γρήγορους ρυθμούς, δημιούργησε έναν κύκλο με τα στρώματα και τοποθέτησε στο

εσωτερικό του τις κορδέλες. Η φοιτήτρια που ακολούθησε διατήρησε τον κύκλο,
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αλλά έφτιαξε ένα αστέρι στο κέντρο με τις κορδέλες και άρχισε να τρέχει γύρω από

αυτό. Η επόμενη, με φανερό συναίσθημα θυμού μάζεψε σε στοίβα όλα τα στρώματα.

Οι κινήσεις της ήταν γρήγορες και σταθερές. Όταν τελείωσε το μουσικό κομμάτι, ο

ρυθμός της παρέμεινε ίδιος, αποδεικνύοντας την αίσθηση του ρυθμού που έχει. Το

μάθημα συνεχίστηκε με την Ελ. να κάνει ένα είδος θεατρικής προσέγγισης. Κάθισε

στα στρώματα, και έκανε γρήγορες και νευρικές κινήσεις σαν να είναι σε αναμονή,

ενώ είχε ήδη σχηματίσει στα στρώματα το σύμβολο του AWS με τις κορδέλες.Όπως

είπε, ήθελε να δείξει τα συναισθήματα κάποιου, που περιμένει στο νοσοκομείο

αποτελέσματααπό μία εξέταση.

Συζήτηση - Αξισλόγηση

Αυτή την φορά η καθηγήτρια μοίρασε φωτοτυπίες. με περιεχόμενο τα στοιχεία της

κίνησης, τα οποία είναι ο χώρος, ο χρόνος, το βάρος και η ροήl2. Στην διάρκεια της

συζήτησης και ανάλυσης των θεωρητικών αυτών εwοιών η καθηγήτρια ανέφερε ότι

στο επόμενο μάθημα θα αναλυθούν περαιτέρω. Ανάμεσα σε ά'λ/α στοιχεία, οι

φοιτήτριες ανέφεραν ότι η έννοια του χρόνου εμπεριέχεται στον ρυθμό που έχουν οι

ασκήσεις. Η έννοια του βάρους έγινε αντιληπτή μέσω της πίεσης που ασκούσαν η μία

στην ά'λ/η, ενώ η έwοια του χώρου στις αρχικές ασκήσεις. εκτάσεις, κάμψεις και

περιστροφικές κινήσεις. Μία φοιτήτρια ανέφερε πως σε όλα τα μαθήματα υπάρχει η

έννοια του χώρου, καθώς δεν γίνεται να αποφευχθεί. Ακόμα, οι φοιτήτριες ανέφεραν

σημαντικούς για την ζωή τους χώρους, το δωμάτιο, το ψυγείο. Μία αναφέρθηκε

μεταφορικά στην απόσταση που χρειάζεται σε ορισμένες στιγμές της ζωής της από

ανθρώπους του περιβά'λ/οντός της. Επιπλέον. αναφέρθηκαν και οι χώροι του

νηmαγωγείου που είναι σημαντικοί, οι λεγόμενες γωνιές. Η συζήτηση στράφηκε στις

ποιότητες της κίνησης. Κάποια ανέφερε τις κινήσεις στα εμπόδια- στρώματα. Ά'λ/η

την φάση που σε ζευγάρια έπρεπε να κάνουν απαλές κινήσεις, σε αντίθεση με την

δύναμη που έπρεπε να ασκούν για να μετακινήσουν το σώμα τις συμφοιτήτριάς τους

από την αρχική του θέση (... )

Το μάθημα ολοκληρώθηκε με τις φοιτήτριες να διατυπώνουν απόψεις για τις γνώσεις

που αποκομίζουν από το μάθημα. Πολλές, επεσήμαναν ότι γνωρίζοντας όλα αυτά θα

δείξουν κατανόηση για τον χρόνο που χρειάζονται τα παιδιά να φέρουν σε πέρας

12 βλ. Παράρτημα.
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κάποια οδηγία. Μάλιστα σημείωσαν ότι κάποιος μπορεί να παρατηρήσει πράγματα

που πιθανόν του διέφευγαν και έτσι θα πλησιάσουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών,

τα οποία παρατηρούν τα πάντα.

Πριν φύγουν οι φοιτήτριες η καθηγήτρια τις προέτρεψε να παρατηρήσουν κινήσεις

που έχουν ροή στην καθημερινότητα και στ/ν φύση, ώστε να συζητήσουν αυτό το

στοιχείο στο επόμενο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑ70

Διάρκεια: 15.10- 17.00 μμ 13

Αριθμός φοιτητριών: 25

Περιεχόμενο: θεραπευτική διάσταση της κίνησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η προσέλευση των φοιτητριών έγινε με μικρή καθυστέρηση, καθώς είχε προηγηθεί

ένα μάθημα για την πρακτική. Οι φοιτήτριες ήταν κουρασμένες. λόγω του ότι τα

νηπιαγωγεία ήταν εκτός κέντρου και γιατί έπρεπε να είναι εκεί από τις 8.00 πμ.

Επίσης, είχε ξεκινήσει η ημερίδα στο αμφιθέατρο κάτω από την αίθουσα, γεγονός

που απαιτούσε προσοχή με τον ήχο και τους κραδασμούς. Για τους παραπάνω λόγους

η καθηγήτρια ξεκίνησε το μάθημα με τις φοιτήτριες καθισμένες ήρεμα σε ατομικά

στρώματα. Η πρώτη κίνηση επικεντρώθηκε στα χέρια, όπου οι φοιτήτριες μιμούμενες

την καθηγήτρια άρχισαν να τρίβουν τα χέρια τους, προφανώς και για να ζεσταθούν με

εναλλακτικό τρόπο. Η επόμενη κίνηση είχε σχέση με τα μάτια, που κοιτούσαν δεξιά

αριστερά χωρίς την συμμετοχή του αυχένα, σε αυτήν την στροφική κίνηση. Η

άσκηση εξελίχθηκε με το να ακολουθεί το κεφάλι την κίνηση των ματιών στις ίδιες

κατευθύνσεις. Οι κινήσεις ήταν αργές. Προϋπόθεση ήταν ότι η κίνηση αφορούσε

μόνο τους 7 σπόνδυλους της αυχενικής περιοχής.

13 Το μάθημα ολοκληρώθηκε στις 5.00 μμ, για να παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες μια ημερίδα.
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Όπως εξήγησε η καθηγήτρια, σκοπός ήταν η χαλάρωση του αυχένα. Σε όλη την

διάρκεια της άσκησης παρατηρούσε και διόρθωνε λεκτικά ή και με άγγιγμα τυχόν

λάθος στάσεις. Στην συνέχεια οι κινήσεις επικεντρώθηκαν στον κορμό. Σε

εποικοδομητική θέση χαλάρωσης έστρεφαν τον κορμό και τα πόδια σε αντίθετη

κατεύθυνση από τον αυχένα. Μ' αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόταν η μέση από

εντάσεις. Η καθηγήτρια περιφερόταν στον χωρο και ειδικά ανάμεσα στις φοιτήτριες

τις οποίες άγγιζε προσεκτικά και διόρθωνε την θέση και την στάση του σώματός

τους.

Κυρίως μέρος

Η προσέγγιση αυτή συνεχίστηκε με τις φοιτήτριες να ξαπλώνουν στο πλάι από

καθιστή θέση και να επανέρχονται στην αρχική θέση. Η καθηγήτρια επιβράβευσε τις

Χ. και Ε. Μετά από αυτό κάθε μία έπρεπε να παραπφήσει γραμμές έκφρασης στο

πρόσωπο του ζευγαριού της και διαφορές ανάμεσα στο δεξί και αριστερό μέρος του

προσώπου. Από τα όσα παρατήρησαν «η αριστερή μεριά είναι πιο μεγάλη», (<υπάρχει

διαφορά στο μέγεθος των ρουθουνιών», «κάθε πλευρά του προσώπου ή και

ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος είναι διαφορετική από την άλλη».

Συζήτηση - Αξιολόγηση

Η καθηγήτρια ζήτησε από τις φοιτήτριες να αναφέρουν τυχόν αλλαγές, που

αισθάνθηκαν στο σώμα τους. Εκείνες μίλησαν για ηρεμία. τονίζοντας ότι δεν είχαν

συνειδητοποιήσει πόσο σφιγμένο ήταν το σώμα τους πριν. Μάλιστα ανέφεραν πως

νιώθουν το σώμα τους πιο ελαφρύ. Κάποιες είπαν πως νιώθουν πιο οικεία με το σώμα

τους. Μία φοιτήτρια υποστήριξε πως ένιωθε ξεκούραστη. σαν να συμπλήρωσε τις

ώρες ύπνου. Πέρα από τις απόψεις των φοιτητριών η καθηγήτρια υπογράμμισε την

αξία της αίσθησης της κίνησης, μέσα από τις θεωρητικές απόψεις του Piaget για την

αισθητικοκινητική μάθηση. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον εξής προβληματισμό: τι

σχέση έχουν όσα μαθαίνουν με τον μελλοντικό ρόλο τους ως νηπιαγωγοί. Οι

φοιτήτριες απάντησαν ότι μπορούν τις γνώσεις που αποκτούν, να χρησιμοποιήσουν

στα μαθηματικά ή στα εικαστικά, δηλαδή διαθεματικές προσεγγίσεις. Η Ε. πρόσθεσε

ότι τα παιδιά θα αγαπήσουν το σώμα τους. Η καθηγήτρια υπογράμμισε ότι η

διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί τις κινητικές δραστηριότητες

εξαρτάται από τις υλικοτεχνικές υποδομές, την κοινωνία, τα πιστεύω, τις αξίες (... )
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και σημείωσε ότι κάθε τι που αντιλαμβάνοντα τα παιδιά σε επίπεδο κίνησης, δεν είναι

απαραίτητο να τα αποδίδουν λεκτικά, όπως οι ίδιες. Συνόψισε ότι κάθε μάθημα έχει

διαφορετικούς στόχους, όπως η διερεύνηση των στοιχείων κίνησης (χώρος, χρόνος,

ροή, σώμα, κτλ.), η αμφιπλευρικότητα, η λεπτή κινητικότητα, η ανάπτυξη σχέσεων

και συνεργασιών, η δημιουργικότητα. Το μάθημα ολοκληρώθηκε σχετικά με τις

εργασίες που θα παρουσιάσουν οι φοιτήΤΡ1ες στις εξετάσεις του AJ εξαμήνου.

ΜΑΘΗΜΑ8'

Η καταγραφή του 80υ και του 9
Dυ
μαθήματος πραγματοποιήθηκε μέσω συζήτησης με

πέντε φοιτήτριεςl4. Με αφορμή το γεγονός αυτό μου δόθηκε η ευκαψία να συζητήσω

με τις φοιτήτριες και να συλλέξω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι ίδιες

αντιλαμβάνονται το μάθημα. Η συζήτηση ξεκίνησε με την δομή και το περιεχόμενο

του μαθήματος. Οι επόμενες ερωτήσεις που έθεσα αφορούσαν πώς αντιλαμβάνονται

την κίνηση, τις βασ1κές αρχές της κίνησης, την δημιουργικότητα και τον τρόπο με τον

οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν όσα μαθαίνουν στο πλαίσιο του μαθήματος, ως

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με όσα ελέχθησαν η συμμέτοχη στο μάθημα ήταν μικρή, 20 περίπου

φοιτήτριες. Η πρώτη ερώτηση που έθεσα αφορούσε το περιεχόμενο και την δομή του

μαθήματος. Οι φοιτήτριες ανέλυσαν τα παραπάνω αναφέροντας τα στάδια, τα οποία

ήταν: ενερΥοποίηατ, κυρίως μέρος, συζήτηατ-αξιολόΥηατ_

Η ενεργοποίηση έγινε με χαλαρωτικές/θεραπευτικές ασκήσεις που αφορούσαν όλtJ το

σώμα. Συγκεκριμένα οι κtνήσεις επικεντρώθηκαν στον αφαλό, τον αυχένα και γενικά

στο κεφάλι -καθώς από εκεί προέρχονται οι αντιδράσεις του σώματος- και στην

συνέχεια ακολουθούσαν με συνεχόμενη ροή το πέλμα τους σ' όλες τις θέσεις που

μπορεί να λάβει το σώμα. Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με τις φοιτήτριες, περιείχε

εκτάσε1ς μελών, πιέσεις σε συγκεκριμένα μέλη του σώματος και ολοκληρώθηκε με

μασάζ στο πρόσωπο από τις ίδιες.

14 Τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ήταν υποχρεωτική η παρουσία μου στο μάθημα «Η διαδικασία

της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση», που είναι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πρακτική

άσκηση και ως εκ τοίίτου η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική.
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Αργότερα με κορδέλες ρυθμικής γυμναστικής διερεύνησαν ποιότητες κίνησης και

ποιότητες χρόνου κάνοντας απαλές, κυκλικές και ξαφνικές κινήσεις δημιουργώντας

σχήματα με αυτές. Στην ερώτηση πώς ένιωσαν με την συγκεκριμένη προσέγγιση και

αν εντόπισαν διαφορές συγκριτικά με άλλα μαθήματα οι φοιτήτριες απάντησαν πως ο

σκοπός του συγκεκριμένου τρόπου κίνησης ήταν χαλαρωτικός καθώς ένιωσαν

ξεκούραση, ηρεμία και φρεσκάδα.

Στο σημείο αυτό διαχώρισαν την ενεργοποίηση του μαθήματος από το κυρίως μέρος.

Στο κυρίως μέρος, χωρίστηκαν σε ομάδες και έγινε μία συνεργατική προσέγγιση του

χώρου. Η 1η ομάδα -5 άτομα-, έπρεπε να κινηθεί ελεύθερα σε χαμηλό επίπεδο χωρίς

να χρησιμοποιήσουν τις κορδέλες. Η 2η κινήθηκε σε όλα τα επίπεδα, ενώ η 3η ομάδα

δεν είχε περιορισμούς κίνησης, χώρου και χρόνου.

Στην ερώτηση εάν θεωρούσαν δημιουργικό το συγκεκριμένο κομμάτι, το σύνολο των

φοιτητριών απάντησε θετικά ωστόσο υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Η Λ. ανέφερε

πως η διερεύνηση που έκαναν ήταν δύσκολη για την ίδια καθώς δεν είχαν τεθεί

κανόνες και υπήρχε πλήρης ελευθερία επομένως η κίνηση και οι δομές της άσκησης

έπρεπε εξ' αρχής να δημιουργηθούν από τους συμμετέχοντες. Η Χ. ανέφερε πως

μπορεί η διερεύνηση που έκαναν να τους επέτρεπε να γίνουν δημιουργικές ωστόσο

υπογράμμισε πως η έκφραση της δημιουργικότητας από κάποιον είναι ανάλογη του

πλαισίου, της χρονικής στιγμής και της κατάστασης του σώματός του. Η Π.

υποστήριξε πως εξέλαβε την διερεύνηση ως ένα παιχνίδι χωρίς περιορισμούς που

επέτρεπε τον αυθορμητισμό και έτσι δημιουργούσε τις κατάλληλες βάσεις για να

γίνει κάποιος δημιουργικός. Η Α. ανέφερε ότι η κορδέλα περιόριζε τις κινήσεις της

υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσε ίσως να είναι πιο δημιουργική και ελεύθερη

χωρίς την χρήση αντικειμένου, ενώ η Ε. επεσήμανε πως είχε την ίδια δυναμική με

αντίστοιχες διερευνήσεις που έκαναν σε προηγούμενα μαθήματα, αλλά ήταν mo

δημιουργική εξαιτίας της χρήαης της κορδέλας.

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτήτριες προσεγγίζουν

και διερευνούν στο μάθημα, την ομαδοσυνεργατικότητα. Συγκεκριμένα οι φοιτήτριες

κλήθηκαν να απαντήσουν αν λειτουργούν mo δημιουργικά με ομάδες ή ατομικά. Οι

απαντήσεις ήταν ποικίλες. Η Ε. απάντησε πως νιώθει mo άνετη μόνη της καθώς

αποφασίζει η ίδια με ποιο τρόπο και σε ποιο χρόνο θέλει να κινηθεί χωρίς να
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εξαρτάται από κάποιον άλλο. Η Α. υποστήριξε πως και η ίδια ένιωθε mo σίγουρη

μόνη της στα πρώτα μαθήματα, αλλά καθώς εξοικειώθηκαν με τον συνεργατικό

τρόπο διερεύνησης αντιλήφθηκε ότι σε ομάδες οι ικανότ/τες πολλαπλασιάζονται και

δέχεσαι περισσότερα ερεθίσματα. Η Π. συμφώνησε υπογραμμίζοντας πως σε ομαδική

άσκηση υπάρχει ποικιλία που διαμορφώνει τις βάσεις, ώστε όλα τα μέλη της ομάδας

να γίνουν δημιουργικά. Η Χ. ολοκληρώνοντας σημείωσε πως σε ομάδες οι άνθρωποι

γίνονται ισότιμοι, αναμειγνύουν τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους και έτσι ένα

άτομο που δεν είναι εκ φύσεως δημιουργικό μπορεί να εξωτερικεύσει στοιχεία

δημιουργικότητας.

Η ολοκλήρωση του μαθήματος έγινε με και μετάφραση ανάγνωση μιας φωτοτυπίας

που περιελάμβανε τ/ν θεωρία του μαθήματος. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στα

στοιχεία της κίνησης και επικεντρώθηκαν στ/ν ΈWoια του χώρου. Ανέλυσαν την

tWOla του χώρου, ότι χωρίζεται σε γενικό χώρο και σε προσωmκό χώρο. Μάλιστα

όπως υπογράμμισαν οι φοιτήτριες 'μέσω των μαθημάτων κατανόησαν την twota του

προσωπικού χώρου και αντιλήφθηκαν ότι ο προσωmκός χώρος μεταβάλλεται

ανάλογα με τις δυνατότητες λειτουργίας του σώματος'. Ακόμα, μέσω διερεύνησης

της κίνησης στο συγκεκριμένομάθημα υποστήριξανότι έμαθαννα διαχειρίζονταιτον

προσωπικότους χώρο και να τον προσαρμόζουνκατά τ/ν ομαδική άσκηση.

ΜΑΘΗΜΑ9"

Η έναρξη του μαθήματος έγινε με συζήτ/ση σχετικά με το περιεχόμενο του

μαθήματος της προηγούμενηςεβδομάδας. Στ/ν συζήτηση, οι φοιτήτριες συνδύασαν

τ/ν θεωρία με την πράξη, μέσα από την διατύπωση σχολίων για τον χώρο και τις

δομές του. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι με τις κορδέλες μελέτησαν τον προσωmκό

τους χώρο καθώς κινούνταν ελεύθερα και αυτοσχεδιαστικά και τον γενικό χώρο.

Μάλιστα σύμφωνα με την Π. η tWOla του χώρου υπήρχε σε όλη τ/ν εξέλιξη του

μαθήματος από την ενεργοποίηση με τις θεραπευτικές ασκήσεις μέχρι τ/ν ελεύθερη

και ομαδική διερεύνηση με υλικό τις κορδέλες.

Η ενεργοποίηση έγινε ομαδο-συνεργατικά και με επαφή. Οι φοιτήτριες χωρισμένες

σε ζευγάρια, από την καθιστή θέση ασκούσαν πίεση σε διάφορα μέλη του σώματος.

Η Ε. ανέφερε χαρακτ/ριστικά πως η καθηγήτρια προέβη σε παρατηρήσεις καθώς το
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σύνολο των φοιτητριών δεν εκμεταλλευόταν τον χώρο της αίθουσας. Μάλιστα η Α.

σημείωσε πως η φοιτήτρια που αποτελούσε το ζευγάρι της δεν έλεγχε την δύναμη

που ασκούσε στο σώμα της με αποτέλεσμα να την πονάει κάποιες στιγμές. Η

διερεύνηση συνεχίστηκε σε όρθια θέση. Η επόμενη οδηγία αφορούσε γρήγορες και

ελαφρές κινήσεις στο κεφάλι με τα δάχτυλα και ξαφνικά παράλληλη, απότομη κίνηση

κατά μήκος του σώματος. Όπως ανέφερε η Λ. <<ήταν μια εκτονωτική άσκηση που μας

ηρέμησε, αΧλά συγχρόνως την θεώρησα πολύ ευχάριστη».

Η ολοκλήρωση του μαθήματος επικεντρώθηκε στις αισθήσεις. Σε ζευγάρια, η μία

φοιτήτρια είχε κλειστά μάτια και η άλλη έκανε κινήσεις χωρίς να την ακουμπάει με

σκοπό η φοιτήτρια με τα κλειστά μάτια να την ακολουθήσει ενεργειακά. Η Χ., στο

σημείο αυτό, υπογράμμισε ότι ένα ζευγάρι ξεχώρισε, καθώς αυτοσχεδίασε και

πρωτοτύπησε. Εκμεταλλεύτηκε το χώρο της αίθουσας και η αντίληψη της φοιτήτριας

με τα κλειστά μάτια ήταν εξαιρετική. Μάλιστα το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν

αρκέστηκε στις κινήσεις αUά προχώρησε και στην δημιουργία ήχων, γεγονός που

αποτέλεσε αφορμή για την επόμενη διερεύνηση. Όλα τα ζευγάρια κινήθηκαν με βάση

τους ήχους που δημιουργούσαν. Μάλιστα η Λ. επεσήμανε πως όσο περνούσε η ώρα

ένιωθε πως εξελισσόταν όχι μόνο η ίδια αλ/.ά το σύνολο των φοιτητριών.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης υπήρξε μία παρατήρηση από την Α η οποία

πυροδότησε την συζήτηση. Η Α υποστήριξε πως στο συγκεκριμένο μάθημα δεν

υπήρχε το στάδιο του ζεστάματος, όπως συνέβη σε άλλα μαθήματα. Κάποιες

φοιτήτριες συμφώνησαν, όπως η Χ. και η Ε. ανέφεραν πως δεν ένιωσαν διαφορά από

την απουσία της προθέρμανσης. Αντιθέτως υποστήριξαν ότι είχαν πολύ ενέργεια και

ότι το μάθημα ήταν διασκεδαστικό. Η Λ. διαφώνησε με την παρατήρηση της Α. και

ανέφερε πως υπάρχουν δύο είδη προθέρμανσης, η αργή και η γρήγορη. Ως αργή

προθέρμανση εννοούσε αυτή που παίρνει χρόνο και δεν βασίζεται σε γρήγορες

κινήσεις όπως το τρέξιμο, αλλά γίνεται σταδιακά μέσα από ήπιες ή και χαλαρές

κινήσεις. Ως γρήγορη προθέρμανση εwοούσε ασκήσεις και γρήγορες κινήσεις που

γίνεται σε αθλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησαν έναν αργό τρόπο

ζεστάματος, που ήταν περισσότερο 'εσωτερικός'.

Το κυρίως μέρος έγινε συνεργατικά από το σύνολο των φοιτητριών. Πιασμένες σε

κύκλο οι φοιτήτριες έπρεπε να κινηθούν στον χώρο της αίθουσας σύμφωνα με την
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,
δυναμική, το ρυθμό και την κατεύθυνση που τους έδινε η πρώτ/ φοιτήτρια. Ήταν ένα

είδος παιχνιδιού που ο πρώτος που βρισκόταν στον κύκλο έπρεπε να πιάσει τον

τελευταίο και να του δώσει τ/ν θέση του. Το παΙΧVίδι αυτό επαναλήφθηκε πολλές

φορές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φοιτήτριες, δεν εκμεταλλεύονταν το χώρο,

ούτε υπολόγιζαν τις κινήσεις τους με αποτέλεσμα η αλυσίδα να κόβεται. Αυτό το

παρατήρησε η καθηγήτρια, που σύμφωνα με την Λ. έκανε συνεχώς παρατ/ρήσεις. Η

παρατήρηση της η Ε. είχε σχέση με την έλλειψη φαντασίας. Οι φοιτήτριες κινούνταν

με συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς να αυτοσχεδιάζουν. Για να τις κινητοποιήσει η

Μ.Τ. ηγήθηκε του κύκλου, τον οποίο μετέφερε εκτός αίθουσας, στον διάδρομο του

Πανεπιστημίου. Η Π. υποστήριξε ότι αυτή η επιλογή ης απελευθέρωσε και τις ώθησε

να αυτοσχεδιάσουν. Οι επόμενες φοιτήτριες που οδηγούσαν τον κύκλο ανέδειξαν τις

δημιουργικές τους ικανότητες. Η Π. αναφέρθηκε στο παράδειγμα μίας φοιτήτριας, η

οποία δημιούργησε ένα είδος εμποδίου και οι υπόλοιπες έπρεπε να βρουν ένα τρόπο

να 'περάσουν' με όποιον τρόπο ήθελαν.

Στην συνέχεια, με βάση την φωτοτυπία που τους είχε δώσει η καθηγήτρια

αναφέρθηκαν στην ροή. Στην ερώτηση 'ποια στοιχεία της κίνησης διερεύνησαν στο

μάθημα', οι φοιτήτριες αναφέρθηκαν στη ροή, τον χρόνο, την δύναμη και το χώρο. Η

Α. υποστήριξε πως η έwοια του χώρου υπήρχε σε όλες τις ασκήσεις που έκαναν. Η

Χ. αναφέρθηκε στον χώρο και τον χρόνο και τις συνδύασε με την διερεύνηση που

έκαναν με ης αισθήσεις. Μάλιστα σημείωσε ότι το κομμάτι με τις αισθήσεις

απαιτούσε αμφιπλευρικότητα. Το 'παιχνίδι' με τον κύκλο αφορούσε τον ρυθμό, τον

χώρο και την ροή σύμφωνα με την Π.

Στην ερώτηση τι θα χρησιμοποιούσαν και με ποιο τρόπο στα παιδιά οι φοιτήτριες

έδωσαν διάφορες απαντήσεις. Η Α. ανέφερε πως θα χρησιμοποιούσε τις αισθήσεις. Η

Χ. συμπλήρωσε πως είναι διασκεδαστική άσκηση, αν και απαιτεί αυτοσυγκέντρωση

και εμπιστοσύνη στους άλλους. Η Λ. ανέφερε όη παιδιά θα διασκέδαζαν με το

παιχνίδι στον κύκλο και πρόσθεσε ότι έτσι μπορούν να εξοικειωθούν με την έννοια

του χώρου και της ροής. Η Π. ανέφερε ότι θα χώριζε τα παιδιά σε ζευγάρια και θα

τους ζητούσε να 'πλάσουν' ένα γλυπτό. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθαιναν να

ε'λiγχoυν την δύναμή τους και θα άφηναν ελεύθερη την φαντασία τους.
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ΜΑΘΗΜΑΙΟ'

Διάρκεια: 15.05 -17.45 μμ

Αριθμόςφοιτητριών:46

Περιεχόμενο:αισθήσεις, χώρος, χρόνος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η έναρξη του μαθήματος έγινε με συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των δύο

προηγούμενων μαθημάτων, η οποία εξελίχθηκε σε καταιγισμό ιδεών από τις

φοιτήτριεςσχετικά με την σχέση που έχει η κινητική αγωγή με τον δημιουργικόχορό.

Κάποιες επέμεναν ότι ο χορός περιορίζει την κίνηση του ανθρώπινου σώματος.

Ωστόσο, οι περισσότερεςείχαν αντίθετη γνώμη, αφού ανέφεραν ότι η ελευθερία της

έκφρασης που προσφέρει ο χορός, δεν μπορεί να συγκριθεί, με την κινητική αγωγή

όπου υπάρχουν όρια. Μία φοιτήτρια τόνισε ότι στον χορό οι άνθρωποι δίνουν

βαρύτ/τα σε άλλες διαστάσεις της κίνησης του σώματος, συγκριτικά με την

λειτουργικότητα της κίνησης που προσφέρει η κινητική αγωγή. Μάλιστα ανέφερε

πως η κινητική αγωγή εμπεριέχει δημιουργικότητα, ωστόσο δεν είναι ο κυρίαρχος

σκοπός, όπως συμβαίνειμε τον δημιουργικόχορό.

Κυρίωςμέρος

Η ενεργοποίηση ξεκίνησε με ζέσταμα των χεριών και των ώμων σε όρθια θέση. Οι

κινήσεις ήταν κυκλικές και γίνονταν σε 4 χρόνους. Στην συνέχεια η προσοχή

μεταφέρθηκε στα άλλ.α μέρη του σώματος (αυχένα, πόδια, κορμό) και έγινε με

εκτάσεις, κυκλικές κινήσεις και κάμψεις. Από την όρθια θέση πέρασαν σε θέση

γιόγκα, έκαναν περιστροφή του κορμού, εκτάσεις των χεριών και επαναφορά στην

αρχική θέση. Οι κινήσεις-που απαιτούσαν έλ.εγχο και λεπτή κινητικότητα, ήταν

επαναληπτικές με συνεχόμενη ροή και σταθερό χρόνο εκτέλεσης. Εκτός από το

ζέσταμα των μελών του σώματος ασχολήθηκαν και με τις έwοιες του χώρου και του

χρόνου. Μέσω της δημιουργίας σχημάτων και γραμμών με τα μέλη του σώματος, οι

φοιτήτριες διερεύνησαν τον προσωπικό τους χώρο. Οι κινήσεις τους γίνονταν σε

διάφορους χρόνους, ενώ εναλλάσσονταν με παύσεις ή και ξαφνικές κινήσεις.
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Στην συνέχεια, σύμφωνα με την οδηγία, μία φοιτήτρια κάθε φορά ανέφερε ένα μέλος

του σώματος και η ομάδα κινούσε το μέλος με όποιο τρόπο ήθελε. Ξεκίνησαν από

την κορυφή του κεφαλιού. Οι περισσότερες φοιτήτριες μιμούνταν την Μ.Τ. Η

επόμενη ανέφερε το δάχτυλο. Κάποιες άρχιζαν δειλά να απελευθερώνονται, αν και η

πλειονότητα εξακολουθούσε να μιμείται τις κινήσεις της καθηγήτριας. Το επόμενο

μέλος ήταν ο αγκώνας. Αν και η πλειοψηφία των φοιτητριών ήταν συγκεντρωμένες,

τρεις φοιτήτριες ήταν πολύ ανήσυχες και η διδάσκουσα τις επέπληξε. Το πέλμα ήταν

το μέλος του σώματος που αναφέρθηκε από μία φοιτήτρια.

Με ελεύθερες κινήσεις οι φοιτήτριες παίζουν, χορεύουν σε προσωπικό χρόνο και

συνεργάζονται. Στην συνέχεια η κίνηση επικεντρώθηκε στην λεκάνη και την περιοχή

των γλουτών. Οι περισσότερες μάλλον σύνδεσαν την κίνηση με την σεξουαλικότητα

και οι κινήσεις τους ήταν και πάλι περιορισμένες. Άλλες μάλιστα επανέλαβαν μία

άσκηση που είχε γίνει σε προηγούμενο μάθημα, όπου χτυπούσαν με το χέρι ένα

συγκεκριμένο μέλος του σώματος κάθε φορά. Ένα ακόμα μέλος του σώματος που

ήταν η παλάμη. Οι περισσότερες επανέλαβαν ασκήσεις από το ζέσταμα, κάποιες

δημιούργησαν ήχους (όπως σε προηγούμενα μαθήματα), άνω άλλες ανέπτυσσαν

σχέσεις συνεργασίας.

Το μέρος αυτό ολοκληρώθηκε με σχόλια για όσα προηγήθηκαν. Μία φοιτήτρια

τόνισε πως νιώθει το σώμα της πιο ζεστό και έτοιμο για άσκηση παρ' όλο που δεν

κινήθηκαν σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Με αφορμή την δήλωση αυτή, η Λ. ανέφερε

ότι υπάρχουν δύο είδη ενεργοποίησης, το αργό και το γρήγορο ζέσταμα. Μάλιστα

επεσήμανε ότι ζεστάθηκαν αργά, γεγονός που είναι πιο αποτελεσματικό. Μία

φοιτήτρια είπε ότι σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου ασχολούνται με το γνωστικό

σχήμα του σώματος και τις λειτουργίες του και ότι πλέον κατανοούν εις βάθος αυτά

τα θέματα.

Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με τις αισθήσεις. Οι φοιτήτριες χωρίστηκαν σε ζευγάρια.

Η μία έκλεινε τα μάτια και κινιόταν από το ζευγάρι της είτε με άγγιγμα, είτε με

δημιουργία ήχων. Όλα τα ζευγάρια ξεκίνησαν από καθιστή θέση. Δύο φοιτήτριες δεν

περιορίστηκαν στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησαν αλJ.iL εκμεταλλεύτηκαν τον χώρο

της αίθουσας και κινήθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Κάποιες άλλες ανακάλεσαν ασκήσεις

από προηγούμενα μαθήματα, όπως η δημιουργία ενός 'πληγωμένου αγγέλου'. Δύο
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φοιτήτριες οι οποίες παρουσιάστηκαν πρώτη φορά στο μάθημα το εξάμηνο αυτό ήταν

στατικές, χωρίς φαντασία και δεν κατανόησαν πλήρως τι έπρεπε να κάνουν. Στο

σύνολο τους οι φοιτήτριες αυτοσχεδίασαν και ανακάλεσαν στην μνήμη τους αρκετά

στοιχεία από προηγούμενα μαθήματα.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διερεύνηση μία φοιτήτρια παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη

άσκηση θα μπορούσε να γίνει με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο σημείο αυτό η

καθηγήτρια τόνισε πως το άγγιγμα είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Για να το

ανακαλύψουν και οι ίδιες οι φοιτήτριες χωρισμένες σε ζευγάρια όπως ήταν άγγιξαν η

μία την άλλη, με προτροπή της διδάσκουσας. Στην συνέχεια ζητήθηκε από τις

φοιτήτριες να αναφέρουν τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν από το άγγιγμα που

προηγήθηκε. Η Τ., ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο στην επαφή με τον άJJ..oν έχει η

δύναμη και η ενεργεία με την οποία πραγματοποιείται.

Το μάθημα συνεχίστηκε με ένα παιχνίδι, σχετικό με την κυκλοφοριακή αγωγή. Στην

πρώτη ομάδα- 15 φοιτήτριες, τέσσερις ανέλαβαν τον ρόλο των φαναριών, οχτώ των

αυτοκινήτων και μία του τροχονόμου. Η καθηγήτρια δεν έθεσε δομή ή όρια στην

διεξαγωγή του παιχνιδιού. Οι φοιτήτριες συνωστίστηκαν σε ένα σημείο της αίθουσας,

στο παιχνίδι επικρατούσε ένα χαοτικό κλίμα, aJJ..iJ. όσο περνούσε η ώρα οι φοιτήτριες

εκτελούσαν τους ρόλους που ανέλαβαν με δομές και κανόνες.

Η επόμενη ομάδα αποτελούμενη από 15 φοιτήτριες, επανέλαβε το ίδιο παιχνίδι σε μια

μορφή παραλλαγής. Μία φοιτήτρια είχε κλειστά μάτια και διερευνούσε κινητικά τον

χώρο. Μόλις ακουμπούσε μία άλλη φοιτήτρια, άλλαζαν ρόλους και έπαιρνε εκείνη

την θέση της. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτήτριες εστίαζαν στις αισθήσεις και κυρίως

την κιναισθησία.

Ωστόσο, ήταν φανερός ο φόβος της κίνησης με κλειστά μάτια. Μάλιστα οι

φοιτήτριες που κινούνταν με ανοιχτά μάτια κρατούσαν απόσταση από τη φοιτήτρια

που είχε κλειστά μάτια, προφανώς για να της δώσουν την ευχέρεια κίνησης στον

προσωπικό της χωρο. Για αυτό τον Μγο ή και για άλλους η καθηγήτρια πρότεινε να

αλλάξουν ρόλους και να είναι όλοι με κλειστά μάτια εκτός από μία. Οι φοιτήτριες

που δεν έβλεπαν έπρεπε να ψάχνουν να βρουν την μία φοιτήτρια που είχε τα μάτια

της ανοιχτά. Σταδιακά, η κίνηση έγινε πιο ελεύθερη και οι φοιτήτριες δεν φάνηκε να

δυσκολεύονται πλέον να κινηθούν μέσω της κιναίσθησης και όχι της όρασης.
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Η τελευταία ομάδα αποτελούμενη από 16 φοιτήτριες ασχολήθηκαν με ένα άΑλ.ο mo

ενεργητικό παιχνίδι. Όσες φορούσαν κόκκινη μπλούζα έγιναν «κυνηγοί» και έπρεπε

να πιάσουν τις υπόλοιπες. Ο μόνος τρόπος να μην τις πιάσουν ήταν να σταθούν σε

πλήρη ακινησία. (... ). Σε όλα τα παιχνίδια ήταν φανερό ότι οι φοιτήτριες

διασκέδασαν.

Συζήτηση - Αξιολόγηση

Η ολοκλήρωση του μαθήματος έγινε όπως πάντα με συζήτηση. Οι περισσότερες

φοιτήτριες είπαν ότι επικεντρώθηκαν στις αισθήσεις και αντιλήφθηκαν ότι όσο

περισσότερο ασχολούνται με αυτό το θέμα τόσο καλύτερα νιώθουν. Μία φοιτήτρια

ανέφερε ότι οι κινήσεις που έκαναν απαιτούσαν συνεργασία. γεΥονός που τους έφερε

πιο κοντά. Τέλος. ανέφεραν ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ασχοληθούν τα παιδιά με

ασκήσεις ευαισθητοποίησης των αισθήσεων l5 .

Ι~ Τα μαθήματα συνεχίστηκαν δύο ακόμα φορές και κατέληξαν στις εξετάσεις του εξαμήνου, τι οποίες

δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω για προσωπικούς λόγους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6": ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που με απασχόλησαν στ/ν διεξαγωγή της πroχιαΙCΉς

μου εργασίας ήταν:

(Ι) Ποιός είναι ο τρόπος, με τον οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία της κίνησης στο

πλαίσιο της μάθησης ενηλίκων και ειδικά φοιτητών και φοιτηΤΡfών του Παιδαγωγικού

Τμl;ματος Προσχολικής Εκπαίδευσης;

(2) Μπορεί η βιωματική επαφή και κατανόηση των βασικών αρχών της κίνησης να

συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας;

(3) Ο γενικός σκοπός του μαθιίματοςiJχει ως απoτtJ.εσμα να αναπrύξoυνοι συμμεrέχOVΤΕς

γνώσεις. ικανότητες και στάσεις. αναγκαίες για την επαγγελματική, την κοινωνlκι; και την

προσωπικήτους ζω1;;

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μία διδασκαλία είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα

αποτελέσματαπου μπορείνα έχει, καθώς και τις γνώσεις και ικανότητεςπου προωθεί και

μεταδίδει. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, παραδοσιακές και στερεότυπες

μέθοδοι διδασκαλίας αντικαταστάθηκαναπό νέες περισσότερο δημιουργικές, οι οποίες

μπορούν να αναδιαμορφώνονται κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε

ομάδας. Από την παρατήρηση δέκα συνολικά μαθημάτων, εκτιμώ ότι η διδασκαλία του

συγκεκριμένου μαθήματος σε μεγάλο βαθμό γινόταν με βάση το πρότυπο του έντεχνου

και δημιουργικού χορού, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τ/ς ικανότ/τας σύνθεσης,

εκτέλεσης/ερμηνείας και αποτίμησης,παρέχονταςέτσι μια συγκεκριμένημέθοδο για την

οργάνωση και διδασκαλίατου κινητικού υλικού (Smilh -Auιard, 2α>4).

Η παραπάνω διδακτική προσέΥΥιση είχε στόχο τ/ν ανάπτυξη της δημιουργικότητας,

καθώς η διδασκαλία της κίνησης ειδικά σε μικρά παιδιά οφείλει να είναι δημιουργική.

Τα παιδιά, μην έχοντας ακόμα δεχθεί κοινωνικούς περιορισμούς μπορούν και

χρησιμοποιούν την μαγεία της φαντασίας σε κάθε δράση της καθημερινότητας και να

βιώνουν τον κόσμο ανάμεσα σε μια ρεαλισnκή και φαντασιακή πραγματικότητα.
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Τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος

Η καθηγήτρια δεν ασχολήθηκε μόνο με την μετάδοση των γνώσεων του αVΠKειμένOυ.

Αντίθετα προσπάθησε να γνωρίσει ης επιθυμίες, τις επιδιώξεις και την δυναμική της

ομάδας. Η ίδια, δημιουργική και ευέλικτη, είχε την ευχέρεια να πειραματίζεται με

διαφopετtKές μεθόδους και στρατηγικές. Με άλλα λόγια, γνώριζε την δυναμική της

ομάδας και τον τρόπο να προωθήσει τους στόχους κάθε μαθήματος. Άλλωστε, ένα

ακόμα χαρακπιρισηκό παράδειγμα σης μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε είναι

ότι συχνά επέτρεπε πλήρη ελευθερία, χωρίς να θέτει αυστηρούς κανόνες και όρω, μία

δημιουργία 'χάους' όπως την χαρακτήριζε, μέσα από την οποία οι φοιτήτριες μπορούσαν

να πρoσεn1σoυν τις έννοιες θέτοντας το προσωmκό 1α/Ι δημιουργικό τους στίγμα (βλ.

Μάθημα 2", σελ.38).

Κατανόηση των βαglκών αρχών της κίνησης

Ένας στόχος της έρευνας αφορά το ερώτημα αν κατανόησαν οι φοιτήτριες την

σωμαΤΙΚ11, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου κατά την

διδασκαλία της κίνησης. Οι φοιτήτριες ασχολήθηκαν με την διερεύνηση της κίνησης

μέσα από καθημερινές δράσεις, γεγονός που βοήθησε στην βελτίωση των κινητικών

τους ικανοτήτων, στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων και στην απόλαυση που

προσφέρει η ελευθερία της κίνησης. Ασχολήθηκαν με δραστηριότητες, που βασίζονταν

σε κινητικά παιχνίδια με ή χωρίς την χρήση αντικειμένων, τα οποία αποτελούν

σημαντικό μέσον συναισθηματικής αποφόρτισης του παιδιού, κατανόησης του

περιβάλλοντος, αλλά και ικανοποίησης της έμφυτης ανάγκης για κίνηση. Μέσα από το

παιχνίδι ικανοποίησαν την ανάγκη για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, καθώς

συνεργάστηκαν, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν την ικανότητα προσαρμογής σε κανόνες.

Τα κινητικά παιχνίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης

προβλημάτων, καθώς κάθε άτομο, αλλά και το παιδί, αρχίζει να πειραμαήζεται, να

δίνει λύσεις σε προβλήματα, να αναπτύσσει κοινωνικές ικανότητες και καλλιτεχνικές

και δημιουργικές τάσεις.

Το ερώτημα αν οι φοιτήτριες μπόρεσαν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της κίνησης

μπορεί να απαντηθεί από μια πληθώρα παρατηρήσεων. Αρχικά, οι φοιτήτριες δεν είχαν

άμεση αντίληψη των αρχών της κίνησης. Για παράδειγμα, όσον αφορά το γνωστικό

σχήμα του σώματος και ης λειτουργίες του, στα πρώτα μαθήματα δεν μπορούσαν να
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1
συνδέσουν την εξωτερική με την εσωτερική άποψη του σώματος. Όσο περνούσε ο

καιρός και μέσα από την επανάληψη αποκτούσαν καλύτερη αντίληψη. Χαρακτηριστικό

είναι επίσης ότι σι φοιτήτριες που ήταν πάντα παρούσες στα μαθήματα- σε σύγκριση με

εκείνες που συχνά απουσίαζαν, απέκτησαν μεγαλύτερη εξοικείωση με το σώμα τους,

το διαχειρίστηκαν και το έλεγξαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αξιοσημείωτη είναι η

αναφορά μίας φοιτήτριας, που επεσήμανε την διαρκή ενασχόλησή τους με την ΈWoια

'Σώμα' και την πλήρη κατανόησή του εν τέλει. Υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση

των μαθημάτων είναι πλέον σε θέση να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που συμβαίνουν

στο σώμα της, καθώς και το τι μπορεί να κάνει το σώμα (Συνέντευξη με τις φοιτήτριες 

9' μάθημα).

Ανάλογη είναι και η κατανόησητης έwοιας του χώρου, που βασίστηκεσε μετακινήσεις

και διαδρομές με αλλαγή κατεύθυνσηςκαι σημεία αναφοράςστο χώρο. Άλλες συναφείς

δραστηριότητεςήταν ο προσδιορισμόςτης θέσης του σώματος στο χώρο, σε σχέση με

συγκεκριμένασημεία ή και ο προσδιορισμόςτης θέσης των αντικειμένωνστο χώρο, σε

σχέση με το σώμα. Αρχικά, οι φοιτήτριες δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τον

προσωmκό από το γενικό χώρο, ενώ η ανάπτυξη της κίνησης στον χώρο ήταν

περιορισμένη. Μετά την συνεχή διερεύνηση της έννοιας, η αντίληψη του χώρου έγινε

mo σαφής. Μια ακόμα παρατήρηση έχει σχέση με το γεγονός ότι η κατανόηση του

γνωστικού σχήματος του σώματος, καθώς και της έννοιας του χώρου δεν ήταν ανάλογη

με την κατανόηση των εwοιών του χρόνου και της ροής. Οι φοιτήτριες δυσκολεύτηκαν

να αντιληφθούν τις τελευταίες περισσότερο αφαιρετικές έννοιες, αν και στα τελευταία

μαθήματα αυτό βελτιώθηκε.

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

Στο ερώτημα αν η κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας,

υπάρχουν στοιχεία από τις παρατηρήσεις και τις συζητήσεις, σχετικά με τον τρόπο που

αντιλήφθηκαν οι φοιτήτριες την δημιουργικότητα και δημιούργησαν κινητικές δράσεις.

Βέβαια, όπως έχω ήδη αναφέρει στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μου δεν υπάρχουν

συγκεκριμένα πρότυπα κατανόησης της έwοιας της δημιουργικότητας και συνεπώς δεν

υπήρχε δυνατότητα σύγκρισης της ανάπτυξης αυτής της ικανότητας από τις φοιτήτριες

με άλλα πλαίσια όπως για παράδειγμα αυτό των τεχνών. Στο συγκεκριμένο μαθησιακό

περιβάλλον, η δημιουργική δραστηριότητα ήταν συνδεδεμένη με την ικανότητα
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μετουσίωσης της γνώσης και προσαρμογής της στη διδασκαλία μικρών παιδιών. Η

ανάγκη και οι ευκαιρίες για δημιουργική δραστηριότητα βοήθησαν τις φοιτήτριες να

αυτενεργήσουν, να ανακαλέσουν προσωπικές τους μνήμες (βλ. Μάθημα 30, σελ. 44). οι

οποίες αξιολογήθηκαν και ερμηνεύθηκαν ως θετικές. Οι φοιτήτριες σύνδεσαν κατά

κύριο λόγο την δημιουργικότητα με τον αυτοσχεδιασμό. Καθώς αυτοσχεδίαζαν,

διερευνούσαν και προσέγγιζαν την κίνηση με προσωπικό τρόπο (βλ. Μάθημα 50, σελ.

53).

Οι λεκτικές οδηγίες. κάθε φορά καθόριζαν τα χαρακτηριστικά της κίνησης και άλλα

στοιχεία, όπως οι δυναμικές ποιότητες της κίνησης, ΟΙ χρονικές διάρκειες, ο τρόπος

επαφής και ούτω καθεξής. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχει πάντα στόχος

στην διερεύνηση της κίνησης, που συνεπάγεται την ενεργοποίηση του ατόμου, μέσα από

λεκτικές οδηγίες σχεπκές με την διερεύνηση των στοιχείων της κίνησης (βλ. Μάθημα 2',

σελ.37).

Ένα ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το σημείο αφορά τον ρόλο που μπορεί να

διαδραμαήσειη κιναισθητική νοημοσύνη στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων

μέσα από αυθόρμητες ή και καθοδηγούμενεςδραστηριότητες.Από την ανασκόπηση

της σχετικής βιβλιογραφίας και την βιωματική μου ενασχόληση με την κίνηση και

τον χορό, διαπίστωσα ότι σε αυτό το μαθησιακό περιβάλλον δεν διαχωρίζεται η

δράση από την σκέψη. Ο χορευτής ή και κάποιο άτομο που δεν ασχολείται

επαγγελματικά με το αντικείμενο, καθώς απορροφάταιαπό τη δημιουργική διαδικασία

ταυτόχρονα έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να δίνει νόημα σε αυτό που

δημιουργεί. Η διαπίστωσηαυτή έχει απολυτή σχέση με την κιναισθητικήαίσθηση ή και

κατά τον Gardner την κιναισθητική νοημοσύνη. Το στοιχείο αυτό είναι σαφές μέσα

από τα μαθήματα στα οποία οι φοιτήτριες συνεχώς σύγκριναν τη δράση με ένα

καθορισμένο στόχο και τα αποτελέσματα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Η

σύγκριση αυτή πραγματοποιούνταν με την επανατροφοδότηση του εγκεφάλου με

πληροφορίες. οι όποιες είχαν γίνει αισθητές βιωματικά. Επιπλέον, οι φοιτήτριες

υλοποιούσαν σωματικές κινήσεις στη σειρά με την οποία εκδηλώνονταν, όπως και τις

χωρο-χρονικές και δυναμικές ποιότητες της κίνησης (βλ. Μάθημα 20, σελ. 39). Οι

ικανότητες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κιναισθησία και αποτελούσαν

κάποιους από τους στόχους του μαθήματος ήταν να αποκτήσουν έλεγχο του σώματος
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τους, να ευαισθητοποιηθούν στο ρυθμό, να παράγουν κινητικές ιδέες, να εκφράσουν

τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους.

Τελικά, ο αυτοσχεδιασμός- ως αυθόρμητος και βιωματικός τρόπος διερεύνησης της

κίνησης, λειτούργησε ως μέσον αντiληψης, έμπνευσης, αλληλεπίδρασης και

επικοινωνίας. Οι φόρμες της κίνησης που προέκυπταν από τον αυτοσχεδιασμό ήταν

προσωπικές και συχνά αυθεντικές. Αν και στην αρχή του εξαμήνου, πολλές

φοιτήτριες μιμούνταν την καθηγήτρια ακόμα και σε φάσεις του μαθήματος που είχαν

πλήρη ελευθερία, αυτό δείχνει ότι ήταν απαραίτητο να αποκτήσουν τις κατάλληλες

εμπειρίες, που θα τους επέτρεπαν στην συνέχεια την αυτενέργεια.

Ανάπτυξη των γνώσεων για την επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή

Μια τελευταία διαπίστωση αφορά το αν οι φοιτήτριες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν

τις γνώσεις που ανέπτυξαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων στην επαγγελματική τους

πορεία, αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Η διδασκαλία του μαθήματος τους έδωσε

την δυνατότητα να αξιολογούν λεκτικά τις εμπειρίες τους και να στοχάζονται σχετικά με

την δική τους πρόοδο, μια δυνατότητα που πιθανόν δεν αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ή και τις διδακτικές μεθόδους. Σε όλα τα

μαθήματα, στο στάδιο της αποτίμησης- αξιολόγησης υπήρχε συζήτηση, στην οποία οι

φοιτήτριες ανέλυαν τον τρόπο με τον οποίο διερεύνησαν τις θεματικές, ενώ συγχρόνως

διατύπωναν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις

εμπειρίες και τις γνώσεις τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.

Οι θεματικές που τις ενδιέφεραν περισσότερο αφορούν το γνωστικό σχήμα του

σώματος, τον χώρο, τον χρόνο, τις αισθήσεις, τα κινητικά παιχνίδια. Μάλιστα η γενική

άποψη για την αξιοποίηση της κίνησης στο νηπιαγωγείο εντάσσεται στα πλαίσια της

διαθεματικότητας και της σύνδεσης της κίνησης με γνωστικά αντικείμενα, όπως τα

μαθηματικά, η γλώσσα, οι φυσικές επιστήμες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, κ.ά.

Σε κάθε μάθημα, οι φοιτήτριες επεξεργάζονταν πάντα καινούριες έννοιες, τις οποίες

συνέδεαν συχνά με προσωπικές τους εμπειρίες. Ακόμα, όλες οι φοιτήτριες είχαν ενεργό

ρόλο και συνεπώς δεν ήταν παθητικοί δέκτες μίας γνώσης ή εμπειρίας. Με αυτό τον

τρόπο αποκτούσαν κίνητρα και ενδιαφέρονταν για το αντικείμενο. Όπως έχει ήδη
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αναφερθεί, πολλές φοιτήτριες που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο μάθημα, το είχαν

επιλέξει συνειδητά, γιατί εκτός από την γνώση της κίνησης, τις βοηθούσε να μειώσουν

το αίσθημα ανασφάλειας, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό

τους και στους άλλους, α'λ/ά και να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία (βλ. μάθημα 1Ο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,": ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρουσία μου στα μαθήματα και η παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας του

μαθήματος, μου έδωσαν την δυνατότητα να κατανοήσω ορισμένα χαρακτηριστικά

αυτού που ορίζουμε 'κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον'. στο οποίο μπορεί να

αναπτυχθείη αυτενέργεια,η φαντασία,η δημιουργικότητα,οι συνεργατικέςσχέσεις.

Συνεπώς, τα συμπεράσματάμου στο συγκεκριμένοπλαίσιο μπορούν να συνοψιστούν

στα εξής:

Γενικά συμπεράσματα

-Η κίνηση του ανθρώπινου σώματος αποτελεί μέσον έκφρασης, εmκοινωνίας,

αντίληψης του εαυτού, του άλλου και του κόσμου, συμβάλλονταςώστε κάθε άτομο

να μορφοποιείμε προσωmκότρόπο ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα.

-Η ανάπτυξη των έμφυτων κινητικών ικανοτήτων συνδέεται με την ανάπτυξη

αυτοεκτίμησης,συνεργασίαςκαι κοινωνικοποίησης.

-Η δημιουργική κίνηση αναπτύσσει αίσθηση του εαυτού και της ταυτότητας, ενώ

παράλληλα οι συμμετέχοντεςευαισθητοποιούνταισχετικά με την μοναδικότητα των

άλ/ων.

- Η έμφυτη ικανότητα δημιουργίας καθιστούν το άτομο ικανό να ενεργοποιηθεί μέσα

από δράσεις, πράξεις και σύμβολα, χωρίς απαραίτητη προυπόθεση την μίμηση. Η

διερεύνηση, ανακάλυψη και προσωπική μορφοποίηση των συμβόλων της κίνησης

έχουν σχεδόν πάντα προσωπική αναφορά.
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-Στην δημιουργική διερεύνηση της κίνησης δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος

προσεγγίσεις. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και έκφρασης

των ιδεών και συναισθημάτων.

Ειδικά συμπεράσμο.το.

-Αν και η δημιουργική κίνηση -που συχνά ταυτίζεται με τον χορό, θεωρείται ένας

αυθόρμητος τρόπος εξωτερίκευσης ιδεών και συναισθημάτων, ωστόσο μπορεί να

αποτελέσει μία πλήρως οργανωμένη και δομημένη δραστηριότητα.

-Η δημιουργική κίνηση μπορεί να αποτελέσει βασικό μέσον μάθησης στην

προσχολική ηλικία, μια περίοδο σημαντικής σωματικής, συναισθηματικής, γνωστικής

και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Άλλωστε, τα παιδιά έχουν την τάση να

εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω της κίνησης, κάτι που είναι εμφανές στις

αυθόρμητες χορευτικές τους αντιδράσεις, όταν βιώνουν θετικά συναισθήματα.

-Η κινητική δημιουργική έκφραση αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές πηγές

απελευθέρωσης ενέργειας, καλύπτοντας την ανάγκη των παιδιών να εξερευνήσουν

τον κόσμο και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη πιο αφηρημένων ιδεών και

σύνθετων δεξιοτήτων.

-Η κίνηση συνδέει την κιναισθητική μάθηση με την κατανόηση της φύσης της

γνώσης. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται αφηρημένες ΈWOιες, όμως μπορούν να τις

μάθουν μέσα από αισθητικές εμπειρίες. Επίσης, για το παιδί η κίνηση και γλώσσα

είναι αλληλένδετα στο φάσμα της επικοινωνίας και κατανόησης της γνώσης.

-Ο/η νηπιαγωγός και δάσκαλος μπορεί να δίνει κινητικά ερεθίσματα στα παιδιά, τα

οποία χρειάζεται να έχουν την απαιτούμενη ελευθερία, πάντα μέσα σε κλίμα

ασφάλειας, ώστε να τα αποκωδικοποιήσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

-Αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει ένα είδος γνωστικής πρόκλησης για τα

παιδιά, τα οποία μέσα από την κίνηση μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα

επίλυσης προβλημάτων, α"λ/ά και την αντtληπτική και κριτική τους ικανότητα στον

βαθμό που είναι εφικτό.
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Επίλογος

Η f>J-ταφή μου με την δημιουργική κίνηση και τον χορό εμπλούτισε τις γνώσεις, τις

εμπειρίες και τις στάσεις μου για την επαγγελματική μου πορεία και κυρίως για την

ζωή μου. Συνειδητοποίησα την αξία που μπορεί να έχει η κίνηση στην ολόπλευρη

ανάπτυξη του ατόμου, στην ανάπτυξη ενδοπροσωmκής σχέσης και διαπροσωmκών

σχέσεων και πως μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία να έχουν αξία στην καθημερινότητα.

Ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα εφικτό να περιγράφουν λεπτομέρειες από την

παρούσα μελέτη, λόγω του όγκου των δεδομένων, όμως η δημιουργική εφαρμογή της

κίνησης, μου εmτρέπει να υποστηρίξω ότι είχε σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία

ενδεχομένως όσοι συμμετείχαμε στο μάθημα βιώσαμε σε διαφορετικό βαθμό.

Αυτό που όλοι αντιληφθήκαμε είναι ότι η διδασκαλία της κίνησης αποτελεί μια

εναλλακτική εκπαιδευτική μέθοδο, που συνδυάζει γενικές αρχές της εκπαίδευσης

μέσα από την αισθητική εμπειρία. Πιθανόν, όσοι συμμετείχαμε στο μάθημα δεν θα

περιοριστούμε μελλοντικά σε προτεινόμενες από βιβλία δραστηριότητες, αφού μέσα

από την βιωματική μας εμπειρία θα μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας δράσεις.

Άλλωστε, η μίμηση μπορεί να περιορίζει την δημιουργική φαντασία και την

πρωτοτυπία, που είναι απαραίτητα στοιχεία για αποφάσεις ζωής. Η εμπειρία μου με

τον χορό με έκανε να αποφασίσω να συνεχίσω να ασχολούμαι με το αντικείμενο,

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου και να παρακολουθώ παραστάσεις χορού.
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~εφάλαιo 11

Δημιουργία-έκφραση: ενθαρρύνοντας
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\01/ ncλt."",ό (~ :οαι) Η O\IIoII't,ωji ....... ",,<όιώ.< C( olnμ.aφyιd('coλA<'uνrqc

-.:r.nιιo6,ιr.ι<. μι ΠΙ" ""tόλλMtΙ ..,lδcνωy;ΙΙ;; c.ι:........:ιιc.-.. μIOPf.ί ..ο ""ΊI8ilλcι

-.ι'Ιιι<Ω '6<00 ο"'~~ 1ΙΙC ~T"~ 1001( όσο .... oπw υn:>σrTopιξn τικ

",,"".wάιc: '0i0It 1'fI<IO'1όeιιιι:.< Cιιι noc~.ους: c~"'C. 010 'ο8μ6 :\Ου ΟΙ

ι;οοιπ-:ρ';ιτ,ι« nou ΩYΩl\N3αQντo, ."tr.ιΡά-.ν:

..." ytlpoo. ~c.o"".,o.~.... tO ....~"-~.

•• "'C' 'π"'~toupyιo<όmT" Τ:ιο..< .,.. V<I 'f'"'I,\ι;:o,ow'TfI """'00\0 IO'J(.

... wo σuμ.ΔόλJ.- ο',... ανόιι'υ(n ."" oφιtυdlc'eu::tκo.";ITIιcς..., ,τος: D'<ΩI'IΩpC>O':B

l1ιmς 'DU(: oιdtne•
.. v:;ι ιμMoι,ιιrιow 11( ikMι,ό,π,c( uν.ιc 0'0vo.~... i'f. δι.c,ιx,ιιιcoUς: τρ6

-.ς '"'ι lIίca ." σQ'f:Il<Δ'ιο ..,...ςιι0eι'ιμ4,Ω'συς.

.. ""~mνe:α!lπ''''''t()U(: ον:iλ.-tlL

~,,; ι"'"' oνόιrn,.(ιι ,,....,-.ι:λ/ι~ Jfcαιnpιοr:\."", n UI\<Io«:ι,w\( 1'IρCIIJn<>8ε; ""
~I \J1Q ncιH!ι qιι.eioμcιo..- κι."'~ Tη .......ooiι;: TOΙΙC .... ,η Μιιοι\ t""C
tιo ιιιμ;oφνio. w :ιι;ιρόMnλc TOU( lI<>pI)LiQιόlv όywwo-ιq ,t>Mι<iς 'Ι" "",",,6._
\Io\Iι<t _ ιαuι:~ νάc iι<φρO~ .!waιόTM.... (8<u<ia, :ιoc,). οι

&.1Uι1U'<1oιic iριι.ιr.ιφιά.π.« (.,....0';0;.... ii."ψo.ocic. ~OMiI'Itιιιf() 1m-o,
ιnσ σ>rU.o tpyGOόc:c ΙΙΟ\Ι oY<UlroiooιιoN :tI nι:ιι3:,; (ΙΡ.. οι•• 1 "". 10) W~,o~ τι(

1<M116.n,IC"UI,__nκ μIIcl;'; ""'" r.aι.Mών. ολ/ά KQ.ι ο~i:μ.ι:σaσ11W ιxιισ.ι.k~'ιAόκ:Ι,

111 nι:ιIl,6, <ιρ ιn'fFi:."w ιπο .ι.N.:rrOIc "" ι.E""<φtιιιώσOΙI~ ~I _.Iλouc: .pG:ιout

8ιώ~o..CI Ο<Δ< """"oo&fιμcιoι:ιrιou tOU( ι,'νο.,~ .... ικφΡο>""". μι .0 λ6Υο ko., "",,"'6
"",ό ,n~ 04ιι'fΙ"ι" .""" ΟΙ .Qλ/ι.uν,ιd~ φoomρ,';tn'IC,)tol\λίotlWf(l. μl'ο('; 'CNC. Ο
oιoρcc _&uόζι:lo, μι m 1ι::ο;ο",1ι, ο' ~o.•...,o,r.oιιι.: ::ιwM.oνtCl' μι IIW ~,.Ι\

.iνnιm ιttι, 1'1 ('0001'"" 010tJ<tiσ oι.λI1.'Onωι: "'" .,,~ ~omρo';.n'ICncu ......ai""'o., μι

.ις 1Jnό,\00nιc I",IIroo,,,,Ι:C "ΙΡ'Ο"ί(, n ι"""lο1ιυ",,6ς; θi.ι, ctόιwuι: o.a, rφoνμoιvnσ,ιί

""ε,)tΟΟΙΙoUc. ~ήνOV1:Ι( nόνoα μεγάλο ~.(ριllώριαyl" .nv ι.ι..U8εΡ" nρooς.>n""; t.φρoQfl

_ "",ι,ώγ ιοι;ι, για o.ι,ιnρoσaρ~"'I':(. nσυ n ~ Ikι 'ι;>oVJW.ι,ι"",tκι.., ~o~M_.O(

uι:όCl" fL( ανι'~δoι,( '0l.I('
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οιυ no:,I&Iό oυμJάλλι' 01<:>1 ""ιιλou"qW ,ω~ t.<'f'P""',.ών ,οος ~ί""'" <Ο,

npooδf.",l.<r,~ofι!.of""" ΙlOςo ...,ιr.r'o<: ~([d"'ord~ει _Ι., ICOO), """.ι<ά j'\(I "Q~
~:ι O....αnι><ρ'8εί οι. ουι': ... ρό.\ο, n (,,"'ιCI,kV, ...Όc .yt1tot να r(QQl<ri tt:I ...... .."

~1"'~μtoo κ, .... ινπllιρώ'lι"o, Υ>ιι vf.lt tαvU<ir(~cφίο, ~l>O».

bπωo:: ω. '" e.ι.λ<ι onμι.io CII/'!W ιαυ 8ι/!.λiou α/ι Λ~π OYOψlρΘεί(βλ οι". 8,,, OC
121. 'Ο πιι.a.ά nαu lριι:OV'IO' "'ο Y1IΠIoy""(lio 3ε'οι ί_ Oλa,,~ ίδ.ι, ιμrιL"ίεo;.

π." na\4:dl IIOU jlΩ<l9ιi Υο μnν i>«>w aε, ι.:>'Ι 6ιο,,,."'" <.φόο,οάΠ ii Qt ι:μ~φlιι 'r
6ι;;cν~ to. 8Ι.όμοιιι yQ ouν.1ί(7V;OΙ μι φy<;oU.,ιιιι.ι86λο, noιόm,oι: (κα'fι~

ttό!,ι Ι:ιιnλioν 'Ο MMi ,ο ~QόI\" με keμo'Q ""IΙΠΑή( <>Olό'!π,oς, το _
oιι,ιινaλΙ-. aφσoίhv ί,,_ ενoλλo....!i ιιρόto.ΟΠ VΙΙΙ "'" αξιoooύ'ιon ΙcΥ ιJ.ε,;e,.;ι

><ι»-: 'ou\" (""oiO. 2002). [ιο -'t""fάα lIιa ΠFiπιo "" προαφΣρον'ΟΟ οι. 6.Icι ..
~ά., ΨοΙιιριι οι ι:ν,ό π,,", ~")'ιι.-,ό μπ~nιpιβάλA4oνιιι. lIQIό

VIo<O'~lιryw;ι ιμMouI"""ό,,.,., ιι:nιφ;ών τοιιι ικ ό,1'Ι~ ......ι~~ι 11, 'Uνιf '';Ι

Υ.4 OU'YO~ oιι;:ll"ucι'i oc.\Λιtj;:yιιo.

INIIOΙ.uιA_AI:

fb _10 .... lρόΡιοσι; _ ..._~ .. .- l"'FΨi ~,,<it ,ι.owιις <11

~'~""""'rρ6("I"'"Ο ......., 1Ip6u,.... ~ "..,.-1 ιΙ --="...... """" ...... _-..ι.Ι

ilrpllι:ΙΙ'"~~~''.'',... rιι:ιρ:o~ __ O'oOjIoό(.ΙOo""",""",'''''''''')'''
..".,.".;..,ι-ιμ.ιιΉc""',~
O""';-:'~_'• .ριIoo __oωόo~~ιτι"""""",~...
ιoυ--)..,..._.-.\fJll_rλ>oίo._ ........· ......~I _,.I"A\'d""'~
1o.....-,~σντ..ψ__~.~_ ~ ..........
_ .......... ~ι ...._~,_ cι<lιρo:, """_-.....
M_M_aισ.. .._r.tι_~_ π _'... , "' .... ,..
_610. .b:>c iIO ",_..Δ. ~"''''''''';'''f''»'Ιι:ι:-...ι'''''''''''~,.ptyι_.•ι
~... οι~_~.-.-.......... """0Ιό;ιο,,,,,, ~o"

'<OS<:c ..fρ6:--..ι...ι.... --...",,-
1I.,.ι--ιllν-=~ι.."M...ι;.........-.;,.-..-.IO~'~ ..6.~μ 41 ~
_ι-.

,.40:U!'.Io~..~<όwa,~ο.....,._-..;,......ιι, .... ι(i.\ψι, .. iριί.o:<ιOl(, ,

_.aι._. O'OfH'!1g"" _

1.11 ειςφρλΠΙΙΟΙ klNHrM ΚλΙ Ο χΟΡ(Ιι

Η .i........ ιίYc, ο 9""',mφoς 1ρόnt>ι έ><φ;::>o~nι .ων οο.6ιών. Μίοω .", .""
ιnlltOl..-ooiιι.0, ~ΖCΥΝ 10 ........ .",;1'0'0. '''''' """'" πaλU π,,, oιίyl.L.>l'O Q/ι' ό,ΤΙ

,ηλπtιιu\m,,,,,,,,,,,,,,,,,(Sk .ιφ.l.Ο' ο<ιιι." )}.
Η to<nOιδtυtικό( ~ρριίνι, ,α ooIδI<! νtι <"φpό~α, IU τιιv .Ινnσπ ΚΟ' '" <aρ6.

αnGλαμ8ό_cυt:ν6. iι~φ:;φι".ιί ιlδn μιlWικh<: l1Πό διι::~',",ιMίι:nC\λ\tlgμα)t οι..
",νούν,ο, tλlueφo "'0 ΡUθ~ό το« (8λ. ιν';"η,ι<;: 11.) 0(1, II.~). nopα.,vri.CI naώιΔ

ι,,,νooιjy .,νιIoι.l( νια ~o ιo.φρό<>OUν μι; o~,ί(: ,Δίο, .α, aw<I,~μa.,a ο," ΜιιΙΟΙΟ'

6ρσ.μα'ΟΟΟ1l'κκ.ων ""'"~QVY .",ιί ,ην ιι"όll!!ιξη ooι!;I.oJ" φy<Ioi<ιι. Γι:ι "OΡdδrty
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~η;,;""oς Υ'" '~ν GιJF<Iν~, <I\OCOOρO<ΠcMι ,~ν ~iνη"η ' ...... οοι.ι1.ο..;..... ' ...... oι~ν ....
,,,,ν ιNν-o'c'XW ..6. N.(λι,ώνmtένα. (ι.>ΥΡα.,,,,Ω "M::.~" ~πoρoύν να γί_ 10 οφόοι.:,ια,

1'3~100cfio ι\ "Ι Ο"',"ψι"" '0<1 ίρΥο:ιυ. βΥ<:ι.ί_ αnό "'" ηί""." .", ΚlνoUν,o,ιι...ύΙφ<ι
cno οι4ο. 'rνo ιιο..ι ~nσρf.; να nάρr.. '" ΡόΜ too.> ζωyρόoφou nou UιQIΙΟQκιδ,6α, ,ο\<

~fνGo<Q .~Iot 'Ο να~ ,n θtoη 'QU( 0\ μιο νto lIicm σ,Ο\< ηίνoιtQ.

Ι.iιιι ,,"ι.; ΙΡWO*ιrμς 'no; vιncn_,ωj
111.••~ .... """""""'_ -. ~o::φιiI;ιιo. '''-.ι_.......,
110<;";" ..~Ίιo~τ, ..........__..., ,. ωφ6.δ..t ιωι .. ΙΙboμ:40•
•~ .....,-,-...1Ipιjuι-""'1''''_'''''': ...<::

Ι,σ r..ι.οΙ- ~O"" ..... ipa.μι.""", tixνt>ι:, η ~.oι..όι;: σ"OUιόιι, 1ιο.....:δ1O

1'0 μioo .,,, Uoι σ.r.6 τnν tQ(1'I. 'ο σnoiα liνouY nw ι.uo<oιρia C10 noιδIά να

nt.ρoικι,lιo-ιtιu μι nw .ίο.- ,QU oώμσloc 'fI<ι(. νο;: .ιιρι...-oW δo~H«(

...lι.1oNαu< κο' ιηirιt.δα, ρι.oIIμoιJc ..,. 1Ρόn;M.Ι( ~. ο:οθώι: o<QI 1>( .Ινnoι.O(

iioC.φoρo.rtι<ών μιλWw 'Σu οώμσισι. O~oντot ,ι( iJwατόmR( 1110.Ι(. ~

~ .- ΣUΝat-;...~ Iιωμtνιι ιμ""φtιt tωw"rιαoδoών', OΙ:I01IOOINr0( ΟφσΡμίι ncu
o""'9ίΡΣVΙo' eιιt 'f"UC"'ft TVL< """O>Otόoιu(. ΤΙΙΟ.Ι( ιφo,ιίνf: •• yιc ιιιιρόιι.""", να

ινιρc:oτΛιoooιν 6" nιρno,oιίν CJΠI'Iι 6μμο ΠΙ( noρώ.iO( .... Cxι <11"" ίρnμΩ. Σι ιuιτ6 ,ο

*_. oνό,φyfl μι ,ι( ιμι.:ορίι(""'" n f<IIQ,k,,\~ yνωρlιι, ότι α/J\f C10 rφ8Δlιλoν

...... ισυν. 10 tφO,ρίn<. Ρ." \10 bJμάσavν να ........eιι.:... DOν να ιίvoΔι ~ nσu

φ~~ nιIρ'o IIOU .......,pλιίνι~ ι<ο:Μο nσu 0~;'CI. ..ρΟ nσu tρΙ:ιoo8ήwτ~

~ cφyό ..... φίwo _ ΥΡήνορο. J<Lλώvo.~ ...,ολοίιιο.~ fύUo """:0
nι:ιip;ι. ο tI..μoι;:. ι;mμιιίo σ,ο ..,.",,;ρ.. ~ .- fρnc:ιuν 0111 ...., yόtO, .ld.Qντtlρo.

IλίΨO"'Q(, ηιm6δo. ι.όo'lJIQ.- ει~ νερό nou ρέ(~ μntIλα nσu ~~

....ω. tnM.~. J'i σι"!'01σ. ΑλΙοιι ~"unωkut~.JoiνιJ 10 ρuII'}ό ,11( ιdνncrnc μι

fO lα~. ιoe.:ιι:: C,ιοΥιίI0' lη Iρόon: ..... 10 ιιoυ1oIιi~a.ρνό οό'ω σItIί 10\<
Mιc. 0I>ro ίμ.-.μο. <Π<Ι ntIντ. .ρbcι.ow σιο ει"",ο, rm6>Uv 10 rιαtόμ~~ι:ιι

lνa λόφο tρί.o;ow 110 φuφtOliw' mn α.<c1(M\ <IfIrι.~ nι:ρnc,oιίν C10 ,~ μ.ioc ο,"

""ιιλJtI. &1oMιuν0.0 φω(. ;ι Ι~Ι~10> rρot;>in., ,α ιηι),ίΥ<>ιιν o",_iμι;... nσu
eρI""""" Ι;Πο πιρllΔλλoν. ,.......... Κ'" ....nnιi( •.nyi( 't'" wo. αιιvoδιι:..w. no:;~
-.::ινilotιι '0<1(. o.oeι,;ς; ~OμolonclOW μioω 11'1( tt<qφO.01lO<1ιt .ΊVrισnt φQ,'iόμινo.

>.C.IQΙ;Πάοιιc ~ΟlOlκιίΩt1".ι"':'OI1C, Ιoo.~ιyνσ.:

• ilρσμσιCllOlOlίN ... 8άλο"""ι.νάΙΟ.,C(ΟΙΟριι8μό"",άλλιWoo;μCllOιο."":όonρc 00'
μMtoι",:nΙC.

• ιw.,ι:ιWtO' 0'0 ύφοομα "α, γίΎ<Wια• ..:.y~Io>, tcριo """ 1<Oλtι\;.....:iν00' οι α~l"α
8ι1Ροιι nou ι:ιpμtνiζ""""

• μι 111 l!<ιMt,o rv6<: φc.oOlί nou o~αSooβMΙ~ μι"'μOf'φώvov<Ol σι ιtιrτ'ΩAoμnι,u(

nooι 'OΡΙoίow olo,)άooς;,

• ιρno,μono,ώ",ο( .Qι;πα~oi,ι( δημ,οι.ιρΥούΥ ,r,~oi_ ,11( βρo>tήt.1lO<I\'ιMιtw
φιiλλonλouμ,"".αρ'Oγια αα,ραη"~oβώ( ηΙφt"""ο<η yt1,

,ο
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..............""'_."' ..............,..---
l1<Iραλλnλιι π t_,kt,Πt.όo; .νιaρρ:,.. •• ~ rιoλλooίc: .0.' ιιο.φορι:,,,,οοί4; ,ρ6nι;Λι(

ouνιρνo.o.oo. .0.. την .π,,",,_;ο. τ...... πι"δι ....... ,ο. .00Αι''''' .ρ'j'όζc"'o.'" ιι,ορί( ομόΜ4l

.0., .. ζι."Ι'6ρ,ο.. ,.., (π,.οούν 00.' ,.., nιφo.ιιoι';{oιιιy """etOΙIC: 11••πυ .ίνnon 'OUΙ; (π.•• νό.

ιπμ,~ ο.στριιΠΙ( '0.' !ρov.ί.' «υ"';'",σ, .0."";.'0. ο.""; .o.,oopόλιc, o.uo.1l00atMιl

υ'οι: ~o..oU' .0.' .ρt.συ.σ' στο. .ώρο). (ΟΑι; ;:,.., πσ,.; υσ .';υ., 11'0. .;."0." .0.' ισ';.Iλόj
.., 'Π """ι.όoc, ';,..,.ΠOυllπλnρώoι, ,σ ίuo πο,.;ιίu<l, Ο ο.έΡο.( πσυ φuσιi το. όλλοyiu....1
.0 ΙΙυ,ρο πσυ λιoyiζι.,. '0 Ι,.., πο..ιl .'υο., n 8Ρο..ή που ntφ,., όλο. .0.' ",ο. .........6 00.' «Ι',

όΜο. γΙυ., .. , ";lιοΡΡοι: nσu πο.ρσ., το. "";"'0. 0'0. πέριιμά ,συ μΙ"!" rισu .fσφιι.;ιιιι

στ" lόλιιοοο ""0. ί,.., πσ,,," "υσ, I,lIC1λάY, .0.' ,ο άλλο ""'."0 φΣU,,",ώu.,11.1,,0 ,ρόιιιC

."'ιι(·οσ.άμο

Μι ,πυ .'."0" .0' τΟ Χορό το. πo,.tά IlnoρoW.α o.φπγnloUu συ,οσ""Ι,ι, ,ο,αρ;ι4

l"'"",τοοί4; 1I<ίGouι: οα, nOPOIIUl,σ. Ι.Ι.,.".6 ο.οφl'ρ••ο.!.α noΡOμιil' ·Μ lοσίλ,αοσ τιι,,.

.,0.'0';' τσυ lovι: ΚΡισ"ο.υ'λυ"ροιυ. ΠΟυ llnoριί.., πο,."('ωρ'( ,οι><; Ι,όλoyouι::0."6'
Ι',ορό πσ,Ι,';, μι τπ••ο"οι.,",ι.ό 0'0 ρόλο. ,αu ο.ΦΠΥΠ'';



(νl(•• ,,"( προιροπί< 'πς •••",l(u".O"
Τώρα <iμa.., .Πλ<li. ΠσΑ••ΠλQi. Τώρα txo.,"
Bul!ώ.., Πολύ.. 1ώρα ouνανιooμ< <να, mλό

.;lΙα .. Τώρα. "μο." μ"ρο;, πο.. μ'....;. ό'ω<
'α μupμήΥ"a Τώι>a rιiνo,μ, ,π .. μo.ιiδo μ<

μιγόλπ •••oolotn.... τώρα .ψao" άρρωα,α,

.0, πΙ"","", ,α φόΡμα.οπoo~.μοcοοί..,
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1. ~ MIMIK~/nANTOMIMA

~ μψ,.ή/πον,ομίμα, όη"κ <οι η ..φροο".ή .ίνηοη. ouνMιται μL ιη οιωπηλτ\

Αραματαποίηαη "ρό.tnα, γ'ο την απ".'; επ,,,α,νωνία Α,αμίααυ ΙΠ( x,φoναμία~ "οι ,ης

ηροξΠ( αι χώρο Π'Ο πιρ,οριομίνοκο! μ'<ρότιροοπό 10 Χώρο οτον οπο;ο ανοηnίααιτα, η

ικφραο".ή .ίνηοη (M.oGl,l,n. 2000). ΙΕ ου,ή ,η μορφή Aρoμαn"ΉC τίxνnς ίμφοon

Αί.(!οι αιο"c μορφοαμο"ς ιο" προοώηο" "''' "ς ακρ'β,ί~ ΧΕφονομίLC ηα" γίνον,α,

αντι.ιίμενο μίμησης, 10 σώμα το ίΑ,σ .ίνο, ου,ό ηου πρίη.. να ιρ08ήΙ.. ιην προοοΧή ιου

.σ,"ο" .0' ό., 'Ο αοην,,,ά "αι ιο Α,ο"<>σμη",,άαιο.. ,ίο (Μορι, Ι lμιβ. 1αα~α),

Xρnσιμοπο,ώ"'αc ίναν <α-

θρι'φ," ή ί"" αuιoαχίAιo ηlΙαίσ'ο

πιρω οηό ιο οηοίο ψα,νιιο, μό""

το πρόσωπο IOU{, n .<nα,Α<υ".όι:;

'0""'0 ποιΑιά να "φρόoouνμε

'(φιμ01σι< σιινσ,σθήμα,α. όnω<;

.ορο lΙυππ θυμό ".ά" Το πο,Α,ό

.νeoρριj.......,o••α Αιί(ο..... μ< 'nu
,'ΥΜη ",υ nρoσώπou <αι το" σώ·

ματοι ,α ouνοίοβημα noo ν,ώ'

OΙOU. <αθι.ιc 3ι.inouv, α<""". μu'

ρι(οο•. α'('/iι:ouν ή γείίον,αι ",Μ,

Πoρ,o,ό.ouν γιο ποράδ<ιγμο ότο

ο.αζη,ούν ,να .απίλο μ'οο ατα

μ~ooύλα μ< ,α ρο-.ίκα 00' ει<δπλι."ι""OIV τη .αρό IOVC: ότον 'Ο θρία.αυν.

KQVouv Ο" ηΟΡΟ.ολΟυθο". ί.ο ο'ρο

η'ΟνΟ να η"ά. '.0 μUΡμήγ .. ηου πιρ'

πατά. ότο ορών, L.O φρο"το. πίνοον χυ

μό. o<o,jv ίνο 3\)νοτό θόρυβο σΟν ίφηξπ

,ο, ορομΟζΟιιν η,άναυν noyό",o .0,
παγώνουν το .ίριο τοοι. "οριο,όνουνό"

","νον,αl. ηα...ό.ραuν πρΟγμα,α. μο'

γ"ρε"ουν. οπlΙώ.ουν ρού.ο, <ξ"όζουν

Ιναν ασθινή .,Μ

1'0 πλαίο,ο σ",δίων ΕΡγαοίας. μ. οα,άλλπλες nραιρoηίς οηό ΠλΙιιρόι 'nc
."ηα,A[υ""oιJ.ινθαρρύνα.τα,.α LnLνoOuvμoρφoαμoίιC, x,φoνoμίtι 'α' ",νι\σιι~ .αι νο

αναπορ,οταύνO...... iuL.o. υλ..ο .α, θΙμα,α ηαυ μ.λιτοUν. Κόθε πα,Α! γίν"α, π.χ ίνα

πα..νίΑι. ρομπότ.•ού.....ο. α",ο""ητά". μπάllo ",ά, nOu 8γαίν .. από το .αυ,' .αι παρou

ο,όω 'Ο πρ<>σ!iν,o '00 .ωρίι νο μιΛά. noρουα,ό-ω μ. Χ<tροναμί.~ 'Ινα 'πόγγελμα.

6πμιαυργιίμ. το σώμα ,ου ίναν τ';"ο .....π, ~αλoύ... α, νο οu_φγόζον,οι οε μ,φξς αμό~"

"σ, ζ'υγορ,α "οι νο παρο"ο,όζουν ,η. LpγoOia IOUC'. Τα ηοιΑιό, για παρό-~tιγμα. ο,

lEUΓCφ'α γίνοντα' yAUn10 Ίνα ιρί,ο no'A' αllΛάα, '" oUvBLon. Δύο πα,Α,ά οι Ο"",'ρΥοοίο

μπορούν να noPOOIiioou. ίνα φσντοοτω, (ώα με Αυο οι.εφάlΙια

, .....ό(Ο>,ο< '" """ο,"Ι'';,.,α .. ".οα,,"" i_""" "πaρa<N.α ι....Ρ<>φ;-.. ,. ",,'μΟ''''' ,"" ,ό",,,

'ο.< ""' τ" '"'''"''' μ'οα ο"'" .α_,π (~"- ,";τπ,ο •. ,)
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3 Ο ΑΥΤΟΙΧΙΔΙΑΣΜΟΙ

Ο ΟUΤ()(lΧΙ~Lασμόc δι σ,πρίΙιτο, σι αίμ["" ο'" δι" πρ<>σ••δ,άζ""ι. npo,.iιII

συνήθι.κ "'C oμσ~L~ι\ δροσ,πριό,π,α. Η .Ηλ,ξπ και '0 ItλO( δι" ηρo.oθoρ(fuνlo~:!,1

ποιδ,ά μΟιΡάζο"ν μ""ι;υ 100( ρόλου<:: 'Ιν'" θο "μσ, n δασκάλα "'" '''''' 10 ΓΟ,ΙL
[νΙσιιι;. Η δρόση ';,,,06π,,,ο, ,,,,,,,,6 γιο νΟ σuζn'ήσο...... -.",ό( piIAI>lJ- ΟΙ σμό.;.,γ;::"Ι

,σικ ρόλου" '" συνσ,σθιiμσ,α,,ην ι3ία Π ,ο θέμα (loIiCw.lin, '0(0).

Η ε ,ποι/ι.ιυ".ό,nρo."Mi 'Π φαν,ασ,α,ω" "",δι';'" μι διάφοροO",,<LiurVQ όη">(: ιiJ

""ε,30, ίνα πολιό ,,,πέλΟ, ίνο Q<V1civo. μ,σ 'σ.μπέλο, μ,α μόο,,, ΠΥροσ8έστη, μια α.\ιιο"

σ,ολοο, [νΟ <ουηί, ίνα φ,ον,όφυλλΟ. μιο "".ολά'"" ό Ι" ποι3'ό καθισμένο ο[ "υ.

μΕτά 000 ίνσν καταιγιομό ,30';'" που ΤΟν έχει ιVΘo.ρρύνι, π ..nα,/ι.ιo"'όo:: οποφοοΙΙΙ;
γιο το nW( Bρiθπ., ..ιό ,ο σuy...ριμivσ σν"..(μ["ο, από πα" iιρθ~. σε πσιο. 0.';"",,041
" πρίπ,ι οτπ σuvέ""o .0 ,ά.συνκο, πώ<:. Κάθ, πο L~( έ"η νΟ Π" .σι .0 ~. ίε" .άτι.,)~

1I ><"",o;.U1l.6, "θoρρ.;ν~, το πoι~,ά.o ,πιλίγοον ρσύ<ο .οι υλι.ά οπό τη γωVl(\

~ρσμστ<>πσ'Μηc _σ, ,ο πο"συν ρόl.σuc nρσ,σλι ί τσ ~'άλσγσ ο.σλομβ<iνοvτοc 'σ, Π ιι

!>όλου,. όπ...( ,ο ρό~o το" το"u~ρόμou, , ..(νο" ΠΟυ a,. γ....ρίΖει '0, ανο<!

nλΠΡοφαΡi.( "';νΟ" πσυ ι".. "σ8,( ,iInOU. τσυ τοξ,3ι';'τη, τσυ φ(λοu, 'OU oσφoij;:ιI

πωλητ'; 10U 0.1 π,θίιμητα" στο ,,';'ρο •. λπ.

'"
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Η θΕΑΤΡIΧΗΑΦΗΓΗΙΗΜΙΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Η μι θισφ..ό φόπσ σφ"Υι1ΟΠ μ,σc ισ,σρ(σ( <λ." την .στσγωγή ,nC ΜΟ-:

πσρσμuθό3ι" Ο, πορομυθόa.( ή'ον λοϊ.ο; οφηΥπτί(' ιοτσριώ. πσ" μt τπν τέ"νη .οι,'.

,σλ[ν,ο 'ouc I",nTtuov μ,φοό( κσ, μεy(lλoυ( [τσ νππιονωΥ,(σ η οτμόσφσφο "oιf&ιι

δημΙΟΙρΥηθ,ί ,οτά τπν ώρα tnc αφπγΜη( .",ι πρωταρ""π οημοο(ο Μ,ο ,oUι<λΟ ~ 0'1
μouο ..ό υσ1lβο πσ" θα αVOΥγi:.λλιJυν την Ι.σρξTl ΤTl( οφilγπση(, τσ μσνικά ραθ&; T1IIi

νιρό,3α(. <να γό." ιi '.α πολιό ,σπ'l.σ, μπορσύν νΟ οuμΒάλσuv ο," μογεία.: 1'"


