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Η ∆ηµιουργική Γυµναστική αποτελεί τη δηµιουργική και ψυχοκινητική διάσταση της
γυµναστικής, µε κεντρικά σηµεία αναφοράς τη δηµιουργική κίνηση και τον αυτοσχεδια-
σµό. Ακολουθεί τις θεµελιώσεις αρχές της γυµναστικής που είναι η βελτίωση των φυσι-
κών ικανοτήτων του ατόµου, η υγεία και ευεξία, η ψυχοκινητική ανάπτυξη και η καλλιέργεια
µέσα από την άσκηση. Τα δοµικά στοιχεία της ∆ηµιουργικής Γυµναστικής είναι ο πει-
ραµατισµός, η διερεύνηση και ανακάλυψη, η λύση κινητικών προβληµάτων, η σύνθεση,
ο αυθορµητισµός και η εκφραστικότητα. Είναι ένας έµµεσος, µαθητοκεντρικός τρόπος δι-
δασκαλίας της γυµναστικής, που απευθύνεται στους µαθητές ως άτοµα και ως σύνολο.
∆ίνει τη δυνατότητα στους γυµναζόµενους να εργασθούν καθένας στο επίπεδό του, να δη-
µιουργήσουν τις κινήσεις τους και να εκφρασθούν µέσα από αυτές. Έχει ψυχοπαιδαγω-
γικό χαρακτήρα. Χρησιµοποιεί µια ξεχωριστή ανάλυση της κίνησης, ως υπόβαθρο για
την καλλιέργεια και ανάπτυξη της κινητικής δηµιουργικότητας. Εφαρµόζεται στη γυ-
µναστική, στο χορό και στα παιχνίδια. Αφορά όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε έµ-
φαση στα παιδιά του δηµοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου, ενώ απευθύνεται και σε
ενήλικες.

Με την πάροδο του χρόνου ο κόσµος στον οποίο ζούµε αλλάζει, εξελίσσεται και ανα-
πλάθεται. Ο χώρος της εκπαίδευσης και µέσα στους κόλπους του η γυµναστική και η φυ-
σική αγωγή γενικότερα ακολουθούν την αλλαγή αυτή. Άλλωστε, αν κάτι είναι σίγουρο στο
κόσµο που µας περιβάλλει και στον ίδιο µας τον εαυτό, αυτό είναι η µεταβλητότητα. Τί-
ποτε δεν είναι ακριβώς το ίδιο ακόµη και από τη µια στιγµή στην άλλη. Η άποψη αυτή δεν
αποτελεί, βέβαια, κανένα καινούργιο εύρηµα. Τo είχε πει ο Ηράκλειτος από παλιά “Τα
πάντα ρεί”. Η µεταβλητότητα δεν άφησε ανεπηρέαστο το χώρο της αγωγής. Οι µέθοδοι
που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση ακολούθησαν την σταδιακή εξέλιξη της παιδα-
γωγικής και της ψυχολογίας, οδηγώντας την διδασκαλία γενικά και στη συγκεκριµένη
περίπτωση τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα της Γυµναστικής, σε και-
νούργιους δρόµους µε πεδίο δράσης πλατύ και πολυµέτωπο. Το παιδί από τη µια µεριά
στέκεται έτοιµο και επιδεκτικό σε κάθε ερέθισµα για την απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων. Και η κίνηση από την άλλη παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την ικανοποίηση της
δίψας του παιδιού για δράση, γνώση του εαυτού του και του περιβάλλοντος, δηµιουργικό
έργο, ψυχοσωµατική ευεξία. Έκφραση της δηµιουργικότητας στη Γυµναστική και τη Φυ-
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σική Αγωγή γενικότερα αποτελεί η «δηµιουργική κίνηση». Μια πλατιά αλλά ταυτόχρονα
συγκεκριµένη έννοια, που καλύπτει οτιδήποτε δηµιουργικό µπορεί να γίνει στη διδα-
σκαλία της κίνησης.

Η δηµιουργική και ψυχοκινητική διδακτική προσέγγιση που αποτελεί τον πυρήνα της
∆ηµιουργικής Γυµναστικής δίνει µια άλλη διάσταση στο µάθηµα. Αποµακρύνεται από τα
γνωστά στεγανά της παραδοσιακής διδασκαλίας και υιοθετεί µεθόδους που χαρακτηρί-
ζονται από ελευθερία. Η γύµναση γίνεται µέσα από δηµιουργικότητα και αυτοσχεδια-
σµό. Οι µαθητές συνθέτουν τις δικές τους κινήσεις αυτενεργώντας, διερευνώντας το
περιβάλλον και τον ίδιο τους τον εαυτό, επιλύοντας κινητικά προβλήµατα. Εκλαµβάνο-
νται ως ξεχωριστά άτοµα µε διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικές ικανότη-
τες. Ενθαρρύνονται να εργάζονται στο επίπεδό τους και η µετάβαση στο δυσκολότερο
επίπεδο είναι δική τους επιλογή, όταν οι ίδιοι αισθάνονται έτοιµοι γι’ αυτό. Υποκινούν-
ται να ελευθερώσουν τα δηµιουργικά στοιχεία που έχουν µέσα τους και να τα εξελίξουν
µέσα στο µάθηµα.

Τις κινήσεις χαρακτηρίζει ο αυθορµητισµός. Οι ασκούµενοι αφήνονται ελεύθεροι να
επιλέξουν τις κινήσεις που τους ταιριάζουν και να τις εκτελέσουν, καθένας µε το δικό
του τρόπο, µε άνεση και φυσικότητα. Μέσα στο µάθηµα δηµιουργούνται ευνο?κές συν-
θήκες για εκφραστική δραστηριότητα και ανάπτυξη της φαντασίας. Οι εκφραστικές δυ-
νατότητες και η εξωτερίκευση συναισθηµάτων που επιτελείται µέσω αυτών, προσδίδουν
µια ψυχολογική διάσταση στο µάθηµα και, ακόµη, µπορεί να έχουν µια ψυχοθεραπευτική
επίδραση, δρώντας αγχολυτικά στο ασκούµενο άτοµο.

Με τη δηµιουργική κίνηση δίνεται η δυνατότητα στους ασκούµενους να αντιληφθούν
τους παράγοντες που διέπουν και επηρεάζουν τις κινήσεις. Να γνωρίσουν το ίδιο τους το
σώµα, τον ίδιο τους τον εαυτό, τον περιβάλλοντα χώρο και τους συνασκούµενους. Να
ασκήσουν την παρατηρητικότητα, την αντιληπτική ικανότητα, την ετοιµότητα, τη µυ?κή
αίσθηση. Ενώ δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους µέσα από ασκή-
σεις που απαιτούν αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχο και αυτοκριτική.

Πολύ σηµαντική είναι η κοινωνική διάσταση της ∆ηµιουργικής Γυµναστικής. Μέσα
στο µάθηµα τίθενται οι βάσεις της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Ατοµικά ή οµαδικά
ασκούνται σε σχέση µε άλλα άτοµα και µαθαίνουν να λειτουργούν σαν µέλη του κοινω-
νικού συνόλου. Ιδιαίτερα οι οµαδικές εργασίες, παράλληλα µε την άσκηση, προσβλέπουν
στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της διαλλακτικότητας και της αλ-
ληλεγγύης, του σεβασµού και της εµπιστοσύνης στους άλλους.

Η γύµναση, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η εκµάθηση ασκήσεων επιδεξιότη-
τας και η τελειοποίηση της τεχνικής τους γίνονται ακολουθώντας ένα άλλο δρόµο από
αυτόν της παραδοσιακής διδασκαλίας της γυµναστικής. Στη ∆ηµιουργική Γυµναστική ο
διδασκόµενος φτάνει στη γνώση και επιδεξιότητα µέσα από διαδικασίες ψυχοσωµατι-
κές, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, πάντα από την προοπτική
της δηµιουργικότητας.
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Το µάθηµα της ∆ηµιουργικής Γυµναστικής αποκλίνει ουσιαστικά από το σύνηθες.
Είναι µαθητοκεντρικό, θέτει το µαθητή στο κέντρο και το δάσκαλο στην περιφέρεια.
Όµως ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι καθόλου υποβαθµισµένος. Αντίθετα, ο δάσκαλος
παίζει έναν καθοριστικό ρόλο γιατί, διακριτικά αλλά σταθερά, υποκινεί τις δηµιουργικές
εργασίες των µαθητών και τους κατευθύνει στην παραγωγή του δηµιουργικού έργου. Η
έµµεση µέθοδος των πλαισίων, που χρησιµοποιείται στο µάθηµα είναι µια ελεύθερη µέ-
θοδος διδασκαλίας της κίνησης, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη περιορισµών, οι
οποίοι θέτουν το κινητικό πρόβληµα σε πλαίσια, µέσα στα οποία οι ασκούµενοι εκτελούν
τις δηµιουργικές τους εργασίες. Ο αριθµός των περιορισµών είναι συνάρτηση του ζη-
τούµενου έργου και ποικίλλει ανάλογα µ’ αυτό.

Η συνειδητή κίνηση, µε την µορφή κάποιου τρόπου άσκησης, µπορεί να επηρεάσει σε
σηµαντικό βαθµό τη διαδικασία αυτογνωσίας του ατόµου. Η γνώση του ιδίου του σώµα-
τος και των εσωτερικών του δυνάµεων, καθώς και η ενδοσκόπηση στην ίδια του την ψυχή,
είναι βήµατα αργά αλλά σταθερά προς την ψυχοσωµατική του αυτογνωσία. Στη ∆ηµι-
ουργική Γυµναστική η αυτογνωσία προσεγγίζεται µε την επιστράτευση και µεγιστοποί-
ηση του εσωτερικού δυναµικού του ατόµου µέσα από δηµιουργικές και ψυχοκινητικές
διεργασίες, µε σκοπό στην ανάπτυξη του σε ψυχοσωµατικό επίπεδο. Η κίνηση είναι το ερ-
γαλείο, το µέσο για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού και η διδασκαλία είναι ο δρό-
µος που θα οδηγήσει στην πραγµατοποίηση του.

Εφαρµογή της δηµιουργικής κίνησης γίνεται στα γυµναστικά γνωστικά αντικείµενα
(Βασική Γυµναστική, Ενόργανη Γυµναστική, Ρυθµική Γυµναστική, Γυµναστική για όλους,
λοιπές µορφές γυµναστικής), στο Χορό και στα Παιχνίδια. ∆εν υπάρχουν όρια όσον
αφορά την ηλικία, την ιδιότητα και την δεξιότητα των ασκουµένων. Οποιοδήποτε άτοµο
µπορεί να ασκηθεί µε τη δηµιουργική κίνηση, στο σχολείο, στο γυµναστήριο, στο σύλ-
λογο, αρκεί το µάθηµα να είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδό του και στις ανάγκες του,
κάτι που διασφαλίζεται από το χαρακτήρα του µαθήµατος, που απαιτεί την ουσιαστική
συµµετοχή όλων. Πάντως, στο παρόν σύγγραµµα δίνεται έµφαση στα παιδιά του δηµοτι-
κού σχολείου.

Το βιβλίο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, δασκάλους, χορευτές, νηπια-
γωγούς, παιδοψυχολόγους, γονείς και γενικότερα σε άτοµα που αγαπούν τη δηµιουργική
και εκφραστική κίνηση και βλέπουν σ’ αυτή ένα ισχυρό µέσο αγωγής και έναν τρόπο ψυ-
χοσωµατικής ανάπτυξης και καλλιέργειας του ατόµου.
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