
Κεντρική ιδέα της διδασκαλίας της δηµιουργικότητας στη Γυµναστική και γενικότερα
στη Φυσική Αγωγή είναι η παραγωγή δηµιουργικού έργου, που επιτελείται µέσα από ψυ-
χοκινητικές διεργασίες µε παιδαγωγική διδακτική προσέγγιση. Η µέθοδος διδασκαλίας
που χρησιµοποιείται αποτελεί το θεµέλιο λίθο επάνω στο οποίο στήνεται το οικοδόµηµα
της δηµιουργικής µάθησης και γίνεται η παραγωγή του δηµιουργικού έργου. Εξάλλου η
εκδήλωση και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν δεν
επιλεγεί η κατάλληλη µέθοδος διδασκαλίας ή ο κατάλληλος συνδυασµός µεθόδων. Η δη-
µιουργικότητα φαίνεται ότι ευνοείται από ελεύθερες µεθόδους που ασκούν την αποκλί-
νουσα σκέψη και αφήνουν στους µαθητές περιθώρια για πρωτοβουλία και αυτενέργεια.

Η ∆ηµιουργική Γυµναστική βασίζεται σε µια διαφοροποιηµένη αντίληψη για την κί-
νηση, την οποία εκλαµβάνει ως µέσο για τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόµου. Η άσκηση
γίνεται µέσα από δηµιουργικές κινήσεις και αυτοσχεδιασµό, µε κυρίαρχα στοιχεία τον αυ-
θορµητισµό και την εκφραστικότητα. Η µέθοδος διδασκαλίας που χρησιµοποιείται είναι η
“έµµεση µέθοδος των πλαισίων”, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη περιορισµών που θέ-
τουν τη δηµιουργική εργασία σε συγκεκριµένα κινητικά πλαίσια. ∆οµικά στοιχεία της απο-
τελούν ο πειραµατισµός, η διερεύνηση και η ανακάλυψη, η επίλυση προβληµάτων και η
παραγωγή δηµιουργικού έργου. Ανήκει στις έµµεσες µεθόδους, τις µαθητοκεντρικές, κατά
τις οποίες ο µαθητής βρίσκεται στο κέντρο διδασκαλίας και ο δάσκαλος στην περιφέρεια,
σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές, άµεσες µεθόδους, τις δασκαλοκεντρικές, στις οποίες ο
δάσκαλος βρίσκεται στο κέντρο και ο µαθητής στην περιφέρεια.

Η έµµεση µέθοδος των πλαισίων ταυτίζεται µε την αποκλίνουσα µέθοδο διδασκαλίας
της Φυσικής Αγωγής των Mosston και Ashworth (1986), κατά την οποία ο µαθητής ανα-
καλύπτει, επιλέγει και παράγει δικές του ιδέες µέσα σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Κεντρική
ιδέα της αποκλίνουσας µεθόδου αποτελεί η θέση ότι ο µαθητής καλείται να δηµιουργή-
σει τις δικές του συνθέσεις µέσα στα πλαίσια που θέτει ο δάσκαλος, σύµφωνα µε τον κα-
νόνα “άγνοια-αναζήτηση-ανακάλυψη” και ακολουθώντας τα τρία στάδια της αποκλίνουσας
διαδικασίας: το στάδιο του ερεθίσµατος, κατά το οποίο ο δάσκαλος παρουσιάζει το πρό-
βληµα, το στάδιο της παρέµβασης, κατά το οποίο οι µαθητές αναζητούν λύση στο πρό-
βληµα µέσα από τη διερεύνηση, τον πειραµατισµό, την ανακάλυψη, την επίλυση
προβληµάτων και τη δηµιουργικότητα και τέλος το στάδιο της ανταπόκρισης εκ µέρους
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των µαθητών, που αποτελεί την παραγωγή των διαφόρων ιδεών και κινητικών συνθέ-
σεων.

Ενώ, στην παραδοσιακή, άµεση µέθοδο διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής οι µαθητές
επαναλαµβάνουν συγκεκριµένες κινήσεις και η σχέση που αναπτύσσουν µε τον διδά-
σκοντα είναι µέσω της επίδειξης και των οδηγιών. Οι γνωστικές λειτουργίες που χρησι-
µοποιούνται είναι η µνήµη και η ανάκληση και οι δύο θεµελιώδεις για τη µάθηση. Όµως,
η διαδικασία της ανακάλυψης, µέσω της οποίας οι µαθητές προχωρούν πέρα από τα δε-
δοµένα στοιχεία, διερευνούν και ανακαλύπτουν µόνοι τους, δεν περιλαµβάνεται στις πα-
ραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής (Mosston & Ashworth 1986).

Στη βιβλιογραφία οι έµµεσες µέθοδοι εµφανίζονται µε διάφορες ονοµασίες όπως µέ-
θοδος λύσης προβληµάτων, µέθοδος λήψης αποφάσεων, συµµετοχική µέθοδος, οριζόντια
µέθοδος, αποκλίνουσα µέθοδος ή καθοδηγούµενη εφευρετικότητα (Arnhein & Pestolesi,
1978, Chadler, 1988, Zervas et al., 1982, Mancini et al., 1976, Martinek et al., 1977, Miller
et al., 1974, Mosston & Ashworth, 1986, Riston, 1987, Schempp, 1983, Vannier & Gal-
lahue, 1978). Πάντως, οι έµµεσες µέθοδοι είναι γενικά ελεύθερες µέθοδοι διδασκαλίας
της κίνησης, που εµπεριέχουν όµως και κάποιους περιορισµούς (Emmanouel et al., 1992,
Θεοδωράκου & Ζέρβας, 1997). Κατ’ άλλους ερευνητές (Bilbrough & Jones, 1972, Kirch-
ner et al., 1978) γίνεται διαχωρισµός µεταξύ της έµµεσης µεθόδου και της µεθόδου των
περιορισµών. Στην περίπτωση αυτή µεταξύ της έµµεσης και άµεσης µεθόδου που βρί-
σκονται σε δύο εκ διαµέτρου αντίθετα σηµεία, τοποθετείται η µέθοδος των περιορισµών.
Σύµφωνα µ’ αυτή τη θέση η µέθοδος των περιορισµών περιλαµβάνει στοιχεία της έµµε-
σης και της άµεσης µεθόδου και θεωρείται ως η πλέον αποτελεσµατική µέθοδος διδα-
σκαλίας, επειδή συνδυάζει τα προτερήµατα της άµεσης και της έµµεσης, ενώ περιορίζει
τα µειονεκτήµατά τους (Bilbrough & Jones, 1972).

Η κύρια διαφορά της άµεσης και της έµµεσης µεθόδου διδασκαλίας επικεντρώνεται
στο βαθµό ελευθερίας που η κάθε µια επιτρέπει στους διδασκόµενους. Θεωρητικά, στην
αµιγή άµεση µέθοδο, ο βαθµός ελευθερίας από την πλευρά των διδασκοµένων είναι µη-
δενικός, ενώ στη αµιγή έµµεση µέθοδο οι ασκούµενοι έχουν πλήρη ελευθερία. Στην
πράξη αυτό θα σήµαινε ότι, στην πρώτη περίπτωση οι διδασκόµενοι δεν έχουν καµιά
πρωτοβουλία και καµιά συµµετοχή στις αποφάσεις και επιλογές σχετικά µε το µάθηµα,
ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πρωτοβουλίες, οι αποφάσεις και οι επιλογές είναι θέµα
αποκλειστικά και µόνο των διδασκοµένων. Όµως, σε πραγµατικές διδακτικές καταστά-
σεις αυτό, κατά γράµµα, δεν συµβαίνει. Και στην άµεση µέθοδο µπορεί να υπάρχουν κά-
ποια στοιχεία έµµεσης και στην έµµεση κάποια στοιχεία άµεσης. Η έµµεση µέθοδος των
πλαισίων (Θεοδωράκου, 2000), που χρησιµοποιείται στη ∆ηµιουργική Γυµναστική είναι
στη βάση µια έµµεση µέθοδος διδασκαλίας που έχει και κάποια στοιχεία της άµεσης µε-
θόδου, υπό τη µορφή περιορισµών, ορίων.

Οι µέθοδοι διδασκαλίας και οι µεταξύ τους διαβαθµίσεις εµφανίζονται παραστατικά
στο παρακάτω σχήµα (Θεοδωράκου, 2010), όπου το σκούρο χρώµα αντιπροσωπεύει την

54 ∆ηµιουργική Γυµναστική



άµεση και το αχνό την έµµεση µέθοδο. Ο βαθµός ελευθερίας και η συµµετοχή στη λήψη
απόφασης καθορίζουν αν η µέθοδος είναι άµεση-δασκαλοκεντρική ή έµµεση-µαθητο-
κεντρική. Το σηµείο στο οποίο τοποθετείται η εκάστοτε διδασκαλία, επάνω σε µια νοερή
οριζόντια γραµµή στο παρακάτω σχήµα, δείχνει αν αυτή τείνει προς τη δασκαλοκεντρική
ή προς τη µαθητοκεντρική µέθοδο και επίσης δείχνει την ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε
µεθόδου στη διδασκαλία. Αν για παράδειγµα το σηµείο επάνω στη νοερή οριζόντια
γραµµή βρίσκεται προς τα αριστερά, τότε σαφώς η διδασκαλία είναι περισσότερο δα-
σκαλοκεντρική, ενώ αν το σηµείο βρίσκεται προς τα δεξιά είναι περισσότερο µαθητο-
κεντρική. Η απόλυτα δασκαλοκεντρική διδασκαλία τοποθετείται στο τελείως αριστερό
άκρο του σχήµατος και η απόλυτα µαθητοκεντρική στο τελείως δεξιό άκρο αντίστοιχα.
Είναι ευνόητο ότι αν το σηµείο στη νοερή γραµµή που καθορίζει τη διδασκαλία βρίσκε-
ται ακριβώς στο κέντρο του σχήµατος, τότε η διδασκαλία είναι 50% δασκαλοκεντρική
και 50% µαθητοκεντρική.

Άµεση και έµµεση µέθοδος διδασκαλίας και οι µεταξύ τους διαβαθµίσεις

Θεοδωράκου, 2010

Οι περιορισµοί οριοθετούν το κινητικό πρόβληµα µέσα σε κάποια συγκεκριµένα πλαί-
σια και έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες του µαθήµατος. ∆εν µπορούν, όµως, να λει-
τουργούν ανασταλτικά στη δηµιουργική και εκφραστική διάθεση των ασκουµένων, ούτε
να περιορίζουν την πρωτοβουλία τους ή να αναχαιτίζουν το κλίµα ελευθερίας του µαθή-
µατος. Στη ∆ηµιουργική Γυµναστική χρησιµοποιείται ο αυτοσχεδιασµός, ως µέσο έκ-
φρασης της κινητικής δηµιουργικότητας. Ο αυτοσχεδιασµός µπορεί να έχει ελεύθερη ή
κατευθυνόµενη µορφή. Κατά συνέπεια διακρίνεται σε ελεύθερο και κατευθυνόµενο αυ-
τοσχεδιασµό (Θεοδωράκου, 2000). Στη βιβλιογραφία συναντάται και ο όρος πειθαρχη-
µένος αυτοσχεδιασµός (Sawer, 2004a, 2004b). Έµφαση δίνεται στον κατευθυνόµενο
αυτοσχεδιασµό, κατά τον οποίο ο δάσκαλος οδηγεί τους ασκούµενους χωρίς να παρεµ-
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βαίνει δραστικά στο έργο τους. Στον ελεύθερο αυτοσχεδιασµό χρησιµοποιείται η αµιγής
έµµεση µέθοδος διδασκαλίας, κατά την οποία οι παρεµβάσεις του διδάσκοντα στο έργο
των διδασκοµένων είναι ελάχιστες.

Οι έµµεσες µέθοδοι εφαρµόζονται σε σχετικά ελεύθερα και αυτόνοµα συστήµατα δι-
δασκαλίας της κίνησης, όπως η κινητική αγωγή, η παιδαγωγική γυµναστική, η δηµιουργική
γυµναστική, ο δηµιουργικός χορός. Τα συστήµατα αυτά παρέχουν στους µαθητές δυνατό-
τητα να ασκήσουν την εφευρετικότητα, τη δηµιουργικότητα, την αγωνιστικότητα και την
περιπετειώδη διάθεση τους. Ένα καλά σχεδιασµένο µάθηµα κινητικής αγωγής κατά την
Capel (1986), συµβάλλει όχι µόνο στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και
στην ολική ανάπτυξη του παιδιού. Η γυµναστική σε συνδυασµό µε τις ρυθµικές και δη-
µιουργικές κινήσεις, τα παιχνίδια και τις αγωνιστικές δραστηριότητες προσφέρει ένα
ισορροπηµένο πρόγραµµα για τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Τονίζεται ότι η κινη-
τική αγωγή έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει στο δηµοτικό σχολείο από την αγωνι-
στική γυµναστική, επειδή αναπτύσσει τις λανθάνουσες δυνάµεις και κινητικές ικανότητες
του παιδιού και βελτιώνει την αντίληψη του ιδίου σώµατος του και των κινήσεων του. Η
κύρια διαφορά µεταξύ της αγωνιστικής γυµναστικής και της κινητικής αγωγής είναι ότι
ενώ στην πρώτη περίπτωση, της αγωνιστικής γυµναστικής (Ενόργανη, Ρυθµική κ.λπ.), µια
στενή γκάµα κινήσεων αναπτύσσεται σε βάθος, στην κινητική αγωγή δίνεται έµφαση σε
µια πλατιά γκάµα κινήσεων, οι οποίες σταδιακά επιλέγονται, οργανώνονται και βελτιώ-
νονται.

3.1. Εξατοµίκευση - εσωτερικότητα - εκφραστικότητα
Ένα βασικό στοιχείο στη διδασκαλία της δηµιουργικής κίνησης είναι η εξατοµίκευση.

Τα παιδιά εκλαµβάνονται ως ξεχωριστά άτοµα. Στο κάθε παιδί αναγνωρίζονται ιδιαίτε-
ρες ικανότητες και διαφορετικές δυνατότητες. Οι οδηγίες σχετικά µε το µάθηµα αφο-
ρούν ατοµικά το κάθε παιδί (Kirchner et al., 1978). Η εξατοµικευµένη διδασκαλία
συµφωνεί µε το Πλατωνικό “Φύεται έκαστος ου πάνυ όµοιος εκάστω, αλλά διαφέρων
την φύσιν”. Η έννοια της ατοµικότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην αγωγή. Ο δάσκαλος
στην εξατοµικευµένη διδασκαλία στρέφεται στο κάθε παιδί ξεχωριστά, δεδοµένου ότι
αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό άτοµο που διακρίνεται από τα άλλα χάρις στα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του (Πασσάκος, 1978).

Σηµαντική θέση στη δηµιουργική εργασία κατέχει η εκφραστικότητα. Η εξωτερίκευση
του εσωτερικού κόσµου του ατόµου µέσα από εκφραστικές κινήσεις επιδρά στην ανά-
πτυξη της δηµιουργικότητας και επίσης έχει µια ψυχοκινητική διάσταση, επειδή µπορεί
να επηρεάσει την ψυχοσωµατική ισορροπία του, µέσα από την ψυχική και σωµατική αλ-
ληλεπίδραση που επιτελείται. Εξάλλου, η ενασχόληση µε δραστηριότητες καλλιτεχνικής
υφής, όπως η εκφραστική κίνηση, η µουσική, η ζωγραφική κ.α., λειτουργεί σαν ερέθισµα
για την εκδήλωση και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας. Η Mead (1971) υποστηρίζει ότι η
δηµιουργικότητα στην τελική της µορφή εµφανίζεται όταν πολλές αισθήσεις ερεθίζονται
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ταυτόχρονα από πολλά µέρη της προσωπικότητας. Αλλά και ο Maslow (1973), θεωρεί την
εκφραστικότητα σηµαντικό παράγοντα της δηµιουργικότητας, µάλιστα περισσότερο ση-
µαντικό από τις άλλες ιδιότητες της δηµιουργικότητας, την επίλυση προβληµάτων και την
παραγωγή δηµιουργικού έργου.

Στη δηµιουργική και εκφραστική κίνηση το σώµα χρησιµοποιείται σαν µέσο επικοι-
νωνίας. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν µέσω του σώµατος τα συναισθή-
µατά τους. Η εκφραστικότητα είναι πολλές φορές για τα παιδιά επαρκέστερη από την
οµιλία (Jones, 1972). Η εκφραστική και δηµιουργική κίνηση σαν µια µορφή και εκδή-
λωση καλλιτεχνίας επιδρά στην ψυχική ισορροπία του ατόµου, γιατί υποκινεί διεργασίας
ανάδυσης απωθηµένων βιωµάτων από το υποσυνείδητο του ατόµου και στη συνέχεια επε-
ξεργασίας τους. Όπως αναφέρει ο Maslow (1973) η εκπαίδευση µέσω της τέχνης αποτε-
λεί ένα είδος θεραπείας της ψυχής επειδή επιτρέπει στα βαθύτερα στρώµατα της να
αναδυθούν και εποµένως να ενθαρρυνθούν, να εκπαιδευτούν και να καλλιεργηθούν.

Πάντως, η δηµιουργικότητα των µαθητών µπορεί να αναχαιτισθεί από τη µη δηµι-
ουργική διδασκαλία. Αυτό συµβαίνει επειδή στη µη δηµιουργική διδασκαλία κινητοποι-
ούνται µηχανισµοί που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης. Σύµφωνα
µε τον Παρασκευόπουλο (χωρίς χρονολογία), τα κυριότερα εµπόδια στην ανάπτυξη της
δηµιουργικής σκέψης είναι ο φόβος της αποτυχίας, η έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό,
η προσκόλληση στο κοινώς αποδεκτό, η αυταρχική συµπεριφορά, η έλλειψη ελευθερίας
της σκέψης, οι συνεχείς επικρίσεις Η επιστηµονική έρευνα στηρίζει την άποψη ότι η δη-
µιουργικότητα µπορεί να καλλιεργηθεί στο σχολείο µέσα από τα ανάλογα εκπαιδευτικά
προγράµµατα (Kolloff & Feldhusen, 1990, Παρασκευόπουλος, χωρίς χρονολογία, Ripple,
1989).

Η ∆ηµιουργική Γυµναστική ως τρόπος διδασκαλίας της κίνησης προσβλέπει τόσο στο
γυµναστικό όσο και στο ψυχοκινητικό πεδίο ανάπτυξης από την προοπτική της δηµιουρ-
γικότητας. Επιδιώκεται η γύµναση και η βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων του ατόµου,
αλλά παράλληλα κινητοποιείται το ψυχικό δυναµικό του και επιστρατεύονται µέσα στο
µάθηµα εσωτερικές δυνάµεις, οι οποίες ενεργοποιούν ψυχοπνευµατικές διεργασίες που
βρίσκονται σε µια αµφίδροµη σχέση µε τις σωµατικές/κινητικές. Στη διαδικασία της δη-
µιουργικής άσκησης συµµετέχει ενεργά ο ψυχοπνευµατικός τοµέας της προσωπικότητας
του ασκούµενου που βρίσκεται σε µια συνεχή αλληλεπίδραση µε τον σωµατικό/κινητικό,
εξασφαλίζοντας την πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόµου που αποτελεί άλλωστε και το
σκοπό της αγωγής γενικότερα.

3.2. Ο ρόλος του διδάσκοντα
Βασική προsπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του όλου δηµιουργικού και

ψυχοκινητικού οικοδοµήµατος αποτελεί ο δάσκαλος. Είναι απαραίτητη µια διαφορετική
αντίληψη για τη διδασκαλία της κίνησης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει το µά-
θηµα της ∆ηµιουργικής Γυµναστικής. Από το διδάσκοντα απαιτείται βαθιά γνώση του
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