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Abstract: The main purpose of this study is the comparison of the activities organized by 

preschool teachers in Physical Education with the proposals on the one hand of the 

developmentally appropriate pedagogical practices and on the other hand of the 

developmental Physical Education. 

In order to investigate the purposeabove, a cross sectional survey design was carried out, in 

the framework of which a sample was formed with preschool teachers of the Lesvos island. 

At the same time, a tool was developed to gather data, which was tested for its validity and 

reliability. 

The most important findings include the developmentally appropriate way in which 

participants organize the various motor activities in Physical Education. An exception is the 

preference of preschool teachers in free play over structured motor activities, which is not in 

line with the principles of developmental Physical Education.This last finding consults the 

main contribution of this study as it reveals a possible contradiction between the statements of 

the participants and what they actually apply to the educational process. 

Keywords: preschool education, developmental Physical Education, movement activities 

Πεξίιεςε:Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ νξγαλψλνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε Φπζηθή Αγσγή κε ηηο πξνηάζεηο αθελφο ησλ αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη αθεηέξνπ ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ δηελεξγήζεθε έλαο δεηγκαηνιεπηηθφο εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηήζεθε δείγκα κε 

λεπηαγσγνχο ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Παξάιιεια, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 

αλαπηχρζεθε έλα εξγαιείν, ην νπνίν ειέγρζεθε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ. 

Σηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ν αλαπηπμηαθά θαηάιιεινο ηξφπνο πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο νξγαλψλνπλ ηηο δηάθνξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε Φπζηθή Αγσγή. 

Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνηίκεζε ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζην ειεχζεξν παηρλίδη αληί 

ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνηρείν πνπ δε ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο 
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αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο. Τν ηειεπηαίν εχξεκα απνηειεί θαη ηελ θχξηα ζπλεηζθνξά 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, επεηδή αλαδεηθλχεη κία πηζαλή αληίζεζε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ ηη πξαγκαηηθά εθαξκφδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Λέμεηο θιεηδηά: λεπηαγσγείν, αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή, θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

1. Εηζαγσγή 

1.1. Η αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή 

Σε αληηδηαζηνιή κε ηνπ αθαδεκατθνχ ηχπνπ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειεο πξαθηηθέο έρνπλ σο επίθεληξν ην παηδί. Δπνκέλσο, αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο 

πξαθηηθέο είλαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην αηνκηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ 

θάζε καζεηή, θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξφ ηνπ (Charlesworthetal., 1993). 

Έρνληαο ππφςε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, κπνξεί θάπνηνο εχθνια λα αληηιεθζεί φηη ζην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) γηα ην λεπηαγσγείν 

παξαηεξείηαη κία ζηξνθή ππέξ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ. Ωζηφζν, νη Sofou θαη Tsafos 

(2010), αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη απνιχησο μεθάζαξνο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ, ψζηε λα είλαη αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειεο. 

Όζν αθνξά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ε εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ νξγάλσζε θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βνεζνχλ 

ηα παηδηά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

(Giagazoglouetal., 2008 ·Goodway, Crowe&Ward, 2003 · Lemos, Avigo&Barela, 2012). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο είλαη ε επηινγή θαηάιιεισλ θηλεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζην επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ.  

Σχκθσλα κε ην Gallahue (2002), νη βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη κία νξγαλσκέλε ζεηξά 

απφ βαζηθέο θηλήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ θηλεηηθψλ κνληέισλ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. Ζ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη κία θξίζηκε πεξίνδνο γηα 

ηελ απφθηεζε ειέγρνπ ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Οη Copple θαη Bredekamp 

(2011), ηνλίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πξντφλ ηεο 

σξίκαλζεο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη γηα λα ηηο εμαζθήζνπλ. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν νη λεπηαγσγνί ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεβφκελνη ηηο 

θηλεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Ο Gallahue (2002), ζέινληαο λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο Φπζηθήο Αγσγήο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, παξνπζίαζε κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε νξγάλσζεο θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νπνία νλφκαζε αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή. Αλαπηπμηαθή Φπζηθή 

Αγσγή είλαη ην είδνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ε νπνία αληηκεησπίδεη ην παηδί σο κία ζπλνιηθή 

θαη αθέξαηε πξνζσπηθφηεηα θαη αλαγλσξίδεη ηελ πνιχπινθε ζρέζε αλάκεζα ζηε βηνινγηθή 
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ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηνπ 

καζήκαηνο (ν.π.). Ζ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί ηελ «ηδέα-θιεηδί» ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο 

(ν.π.), ε νπνία ζθφπηκν είλαη λα πινπνηείηαη απφ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο. 

Ωζηφζν, νη Hardman θαη Marshall (2000), κειεηψληαο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο 

Φπζηθήο Αγσγήο ζε δηεζλέο επίπεδν, δηαπίζησζαλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο, απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιιψλ ρσξψλ. Γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, παξαηεξήζεθε έιιεηςε ειιελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο, ελψ ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο (Κσλζηαληίλνπ, 

Εαρνπνχινπ, &Κηνπκνπξηδφγινπ, 2007). 

2. Κύξην κέξνο 

2.1. Εξεπλεηηθόο ζθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε επηδηψθεη κία ζπλεηζθνξά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, απνηππψλνληαο ην βαζκφ αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ θαηά ηελ νξγάλσζε θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα λα δηεξεπλεζεί ν παξαπάλσ εξεπλεηηθφο 

ζθνπφο, ηέζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο; 

Τί ηχπνπ θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηα πιαίζηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

Ζ νξγάλσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο 

ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αλαπηπμηαθήο 

Φπζηθήο Αγσγήο; 

2.2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δεηγκαηνιεπηηθφο 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξερνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ ελφο πιεζπζκνχ θαη 

έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα ζε κία ρξνληθή ζηηγκή (Creswell, 2011). 

Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη κφληκνη θαη νη αλαπιεξσηέο λεπηαγσγνί πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα λεπηαγσγεία ηεο λήζνπ Λέζβνπ, θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2015-16, απνηεινχλ 
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ηνλ πιεζπζκφ, γηα ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε εμέηαζε ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

νξγαλψλνπλ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο αξρηθά εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία 

θαηά ζηξψκαηα, ψζηε λα ππάξρεη αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Λέζβνπ. Έπεηηα, κέζσ ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε νκάδα 

λεπηαγσγψλ πξνέθπςε ην ηειηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, απφ ην νπνίν ην 76% (Ν1=90) 

θαη ην 24% (Ν2=28) είλαη κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο λεπηαγσγνί ηεο Λέζβνπ αληίζηνηρα. 

Όζν αθνξά ζην εξγαιείν ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή έθδνζή ηνπ. Τν πξνηεηλφκελν εξγαιείν 

είλαη δνκεκέλν ζε δχν ελφηεηεο, κε ηελ πξψηε λα πεξηέρεη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο θαη δνκήζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ελφο αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

Morgan θαη Hansen (2007). Οη ηξνπνπνηήζεηο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο ψζηε ην πξνηεηλφκελν 

εξγαιείν λα είλαη ζπκβαηφ, ηφζν κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη κε 

ηηο αξρέο ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο.   

Τν εξγαιείν ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςε ειέγρζεθε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο επηιέρζεθε ε δηελέξγεηα πηινηηθήο 

έξεπλαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε δχν θάζεηο ρξνληθήο απφζηαζεο δέθα εκεξψλ, ζηα πιαίζηα 

ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν ζε είθνζη ελ ελεξγεία λεπηαγσγνχο ηνπ 

λνκνχ Σεξξψλ. Οη βαζκνινγίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν κεηξήζεηο, αθνχ βξέζεθε φηη 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (D1η μέηπηζη (20)=.168, p>.01, D2ημέηπηζη (20)=.111, p>.01), 

ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearsonr (Creswell, 

2011). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη 

ζηηο δχν κεηξήζεηο (rεπιλογέο=.928, p<.01). 

Δπηπξφζζεηα, ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν ειέγρζεθε θαη σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλέπεηα. 

Τφζν ζηελ πξψηε θάζε ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, φζν θαη ζηε δεχηεξε, ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηηκή .70 πνπ ηέζεθε σο φξην 

(Οπδνχλε&Ναθάθε, 2011), (α (1η θάζη)= .886 θαη α (2η θάζη)= .886). 

Όζν αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηή ειέγρζεθε κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν κνηξάζηεθε 

ζε ηξεηο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πξνζρνιηθήο αγσγήο (δχν απφ ην Βφξεην Αηγαίν θαη έλαλ 

απφ ην Ννκφ Σεξξψλ) θαη ζε δχν ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο Φπζηθήο Αγσγήο (απφ ην Βφξεην 

Αηγαίν), νη νπνίνη έθξηλαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κία θιίκαθα ηεο κνξθήο 

«απαξαίηεηε», «ρξήζηκε, αιιά φρη απαξαίηεηε» θαη «κε αλαγθαία». 

Σρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 

κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνχο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, ην νπνίν 

εζηάιε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππεξέηεζήο ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ S.P.S.S. (v20). 
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2.3. Παξαγνληηθή αλάιπζε 

Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ πξνέθπςαλ ηξεηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 49,8% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ βξίζθνληαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη είλαη: α) ν παξάγνληαο Β1, ν νπνίνο δηεξεπλά ην πξψην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, β) ν παξάγνληαο Β2 ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δεπηέξνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, δειαδή ηνπ ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη γ) ν παξάγνληαο Β3 κειεηά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 

κειέηε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηε 

ζθνπηά ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Δπηπξφζζεηα, νη ηξεηο πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο ειέρζεζαλ, ηφζν σο πξνο ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο ζπλέπεηα, φζν θαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπο. Σρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο ζπλέπεηα, απηή βξέζεθε λα είλαη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο (α 

(Β1)=.779, α (Β2)=.788 θαη α (Β3)=.791) θαη ηαπηφρξνλα δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο ηνπο δελ 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (DΒ1 (118)=.091, p<.01, DΒ2 (118)=.151, p<.01 θαη DΒ3 

(118)=.097, p<.01). 

2.4. Απνηειέζκαηα 

2.4.1. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ κέζσλ φξσλ (M), ησλ κέγηζησλ ηηκψλ (MAX) θαη ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ (S.D.) ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ζπκθσλνχλ αξθεηά 

έσο ηειείσο κε ηηο θαηαθαηηθέο δειψζεηο ηνπ εξγαιείνπ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη νη κέζνη φξνη ηνπ πξψηνπ (Β1) θαη ηξίηνπ (Β3) παξάγνληα ησλ 

επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ είλαη ζρεηηθά πςεινί ζε ζρέζε κε ηηο κέγηζηεο ηηκέο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ (MB1= 15.54 κε MAXB1= 23 θαη S.D.B1=3.96 θαη MB3= 31.51 κε MAXB3= 42 θαη 

S.D.B3= 5.17), ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα ήηαλ αξθεηά πςειφο (MB2= 20.58 

κε MAXB2= 24 θαη S.D.B2= 3.00). Δπηπξφζζεηα, νη ηππηθέο απνθιίζεηο έδεημαλ κία κηθξή 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ην κέζν φξν. Ωζηφζν, εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ επξήκαηα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 53,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα αθηεξψλνπλ γηα ηε Φπζηθή 

Αγσγή ιηγφηεξν απφ κία ψξα εκεξεζίσο.  

Παξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ην εχξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 27,3% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί αξθεηά έσο ηειείσο κε ηελ νξγάλσζε δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, σο θχξην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Σηελ ίδηα δήισζε κφλν ην 12,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ αξθεηά έσο 
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ηειείσο. Τν ζηνηρείν απηφ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην 90% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζαλ αξθεηά έσο ηειείσο κε ηε δήισζε πεξί έκθαζεο πνπ πξέπεη λα 

δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

2.4.2. Απνηειέζκαηα επαγσγηθήοζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Τν ηειεπηαίν εχξεκα ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο απνηέιεζε ην έλαπζκα 

γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ έκθαζεο πνπ δίλνπλ νη λεπηαγσγνί γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηνλ ηχπν θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δειψζαλ φηη νξγαλψλνπλ. Βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ (x
2
= 6.22, p= .013, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο .05). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ επηδξά ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξί δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (90,9%), νη νπνίνη 

δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ κε ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, 

δηαθσλνχλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωζηφζν, αλ θαη ζα 

πεξίκελε θαλείο αλάινγα λα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα γηα φζνπο ζπκθσλνχλ, ελ ηνχηνηο βξέζεθε 

φηη ην 51,5% απ‟ απηνχο, δηαθσλνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ. 

Πίλαθαο 1: Επίδξαζεο ηνπ βαζκνύ έκθαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο πξνηηκήζεηο 

πεξί δνκεκέλσλ θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή ειεύζεξνπ παηρληδηνύ 

 

  Έκθαζε ζε δνκεκέλν θηλεηηθφ πεξηερφκελν   

  Γηαθσλψ ιίγν 

έσο ηειείσο (N) % 

Σπκθσλψ ιίγν 

έσο ηειείσο (N) % x
2
 p 

Έ
κ

θ
α

ζ
ε

 ζ
ηη

ο 

β
α

ζ
ηθ

έο
 θ

ηλ
ε

ηη
θ

έο
 

δ
εμ

ηφ
ηε

ηε
ο 

Γηαθσλψ ιίγν έσο 

ηειείσο 
10 90.9 1 9.1 6.22 p<.05 

Σπκθσλψ ιίγν έσο 

ηειείσο 
51 51.5 48 48.5 6.22 p<.05 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

δηεξεπλήζεθε θαη ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ, δειαδή ηεο ζεκαζίαο 

πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε Φπζηθή Αγσγή, ηνπ ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ νξγαλψλνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ ζην ελ ιφγσ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Πίλαθαο 2: Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ Β1, Β2, θαη Β3 

 

Μέηξεζε Β1 Β2 Β3 

Β1 −   

Β2 0,457* −  

Β3 0,534* 0,552* − 

*Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζην .05 θαη .01 
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Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κίαο κέηξηαο, αιιά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ. Μάιηζηα, ε ζπζρέηηζε ησλ 

παξαγφλησλ Β2 θαη Β3 ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο ζπζρεηίζεηο (rho= .552, p<.05).  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα κεγέζε ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςαλ, αλ θαη κέηξηα, θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά (Creswell, 2011). Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο βξέζεθε 

φηη νη παξάγνληεο Β1 θαη Β2 εμεγνχλ ην 29,7% (R
2
= .297, Τππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο= 4.35) 

θαη ην 36,1%  (R
2
= .361, Τππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο= 4.15) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

παξάγνληα Β3. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (ANOVA) θαίλεηαη, 

αθελφο φηη ε πξφβιεςε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

.01 θαη αθεηέξνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη απνηειεζκαηηθφ (FΒ1-Β3(1, 108)= 45.603, 

p<.01 θαη FΒ2-Β3(1, 108)= 61.024, p<.01). 

2.5. Σπδήηεζε 

2.5.1. Η ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

γλσζηηθνύαληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο ζηε 

Φπζηθή Αγσγή βξέζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ μερσξίδνπλ θαη 

δελ ππνβαζκίδνπλ ηε Φπζηθή Αγσγή, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ζηε Φπζηθή Αγσγή 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απ‟ απηνχο δήισζαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

αθφκα θαη ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επίβιεςε θαη εμ 

απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ. Αληί απηνχ πξνηηκάλε λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγεηηθά, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Δμαίξεζε απνηέιεζε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην ελ ιφγσ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ν νπνίνο βξέζεθε λα είλαη ιηγφηεξνο απφ κία ψξα εκεξεζίσο, ζηνηρείν πνπ δε 

ζπλάδεη κε ηηο πξνηάζεηο ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ (Copple&Bredekamp, 

2011).  

Τα απνηειέζκαηα απηά, γηα ηα νπνία επηζεκαίλεηαη φηη εμήρζεζαλ κε βάζε ηηο δειψζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πνιιψλ δηεζλψλ κειεηψλ πεξί 

ρακειήο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο Φπζηθή Αγσγήο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ 

(Behets, 1995 · Constantinides, etal., 2013 · Faucetteetal., 1990 · Faucette&Patterson, 1990). 

Γηα παξάδεηγκα, ν Morgan (2008), κειεηψληαο ηηο πξνηηκήζεηο δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ, 

δηαπίζησζε φηη αλ θαη ζεσξνχλ ηε Φπζηθή Αγσγή έλα ζεκαληηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελ ηνχηνηο πξνηηκάλε λα δηδάμνπλ θάπνην άιιν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Κάηη αλάινγν παξαηήξεζαλ θαη νηHardman θαη Marshall (2000), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη ε Φπζηθή Αγσγή πνιιέο θνξέο, είηε παξακειείηαη γηα ράξε άιισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, είηε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε νξγαλψλεηαη κε ειάρηζηε πξνεηνηκαζία θαη 

ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο θάλνπλ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ Διιάδα ιέγνληαο φηη αλ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 
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Φπζηθήο Αγσγήο ζην λεπηαγσγείν, ελ ηνχηνηο πνιιέο θνξέο παξαιείπεηαη απφ ην εκεξήζην 

πξφγξακκα. 

2.5.2. Τύπνο θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί 

ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

Όζν αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

δεπηέξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πεξί ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε θαηαξράο φηη 

νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Τν εχξεκα απηφ αλαδεηθλχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπηαγσγψλ 

ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Coppleθαη Bredekamp (2011), πεξί πνηνηηθήο θαη 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ πην ελδηαθέξνπζα, φκσο, δηαπίζησζε αθνξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ δήισζαλ φηη αλ θαη 

ζπκθσλνχλ κε ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ελ ηνχηνηο 

δηαθσλνχλ κε  ηε ρξήζε ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή, θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη γεληθά ηεο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Τν ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο δηαπηζηψζεηο πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη θάλνπλ 

ιφγν γηα κία ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή  ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ, πνπ δηδάζθνπλ 

Φπζηθή Αγσγή, λα δίλνπλ έκθαζε ζε κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο θαη ζην 

ειεχζεξν παηρλίδη (Alhassanetal., 2012 · Coleman&Dyment, 2013 · Constantinidesetal., 2013 

· Faucetteetal., 1990 · Faulkner, Reeves, &Chedzoy, 2004 · Humphries&Ashy, 2006 · 

Morgan&Hansen, 2008 · Placek&Randall, 1986 · Stork&Sanders, 2008). Φαίλεηαη δειαδή, 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ εμαηνκηθεπκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπγθξηηηθά κε εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο θαη λα επηιέγνπλ θπξίσο αζινπαηδηέο, ζηηο 

νπνίεο ην πνζνζηφ ησλ θηλεηηθά ελεξγψλ καζεηψλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ 

(Faucette&Patterson, 1990). Σηα πιαίζηα εξκελείαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ νη Coleman θαη 

Dyment (2013), αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί πξνηηκάλε ην ειεχζεξν παηρλίδη 

θαη γεληθά ηηο κε δνκεκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο θαη δηαζθεδαζηηθέο γηα ηα παηδηά. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηινγή αλαπηπμηαθά θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

πνιιέο δηεζλείο έξεπλεο ηνλίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ ζπλήζσο παξέρνπλ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θηλεηηθέο επθαηξίεο ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Φπζηθήο Αγσγήο, εμαηηίαο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζηα ειεχζεξα παηρλίδηα θαη γεληθά ζε 

πεξηερφκελα πνπ δελ απμάλνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ρξφλν θηλεηηθήο κάζεζεο(Behets, 1995 · 

Constantinides, Montalvo, &Silverman, 2013 · Faucette, McKenzie, &Patterson, 1990 · 

Faucette&Patterson, 1990). 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 79 απφ 416 

Δπηπξφζζεηα κε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηηο αηνκηθέο 

καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηα αηνκηθά θηλεηηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ ηνπο. Ταπηφρξνλα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εληζρχνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

Δπνκέλσο, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Gallahue (2002), ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο πεξί αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνγξακκαηίδνπλ. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίθαζε πνπ αλαδείρζεθε 

πξνεγνπκέλσο πεξί πξνηίκεζεο ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζε κε δνκεκέλα θηλεηηθά 

πεξηερφκελα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο θνξέο ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο, φπσο ηελ 

παξνχζα, ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο εζηηάδνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη φρη ζην ηη ηειηθά 

εθαξκφδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Charlesworth, Hart, Burts&Hernandez, 1991 · 

Charlesworthetal., 1993 · Parker&Neuharth-Pritchett, 2006). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα απνηππψζεη ην ηη πξαγκαηηθά εθαξκφδνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

2.5.3. Ο ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

Σρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ελ ιφγσ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα 

πξέπεη λα εηπσζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο απνηειεί κία θπζηθή πξνέθηαζε ηνπ 

πξψηνπ (παξάγνληαο Β1) θαη θπξίσο ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα (παξάγνληαο Β2), φπσο 

εμάιινπ θάλεθε απφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο φζν πην κεγάιε είλαη ε ζεκαζία πνπ 

απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη φζν πην πνιχ 

βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ γηα ηελ επηινγή ησλ 

θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν πην αλαπηπμηαθά θαηάιιειε ζα είλαη θαη ε δηδαθηηθή 

πνξεία πνπ αθνινπζνχλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί δήισζαλ 

φηη νξγαλψλνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ 

αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ. Βέβαηα, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ αξθεηά έσο ηειείσο κε ηελ 

έκθαζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο δνκεκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σε αληηζηνηρία κε ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα βξίζθνληαη θαη νη δηαπηζηψζεηο πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα 

δίλνπλ έκθαζε ζην ειεχζεξν παηρλίδη (Alhassanetal., 2012 · Coleman&Dyment, 2013 · 

Constantinidesetal., 2013 · Faucetteetal., 1990 · Humphries&Ashy, 2006 · Morgan&Hansen, 

2008 · Placek&Randall, 1986 · Stork&Sanders, 2008). 
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