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ΣτόχοιΣτόχοι
ΟιΟι στόχοιστόχοι καλόκαλό πρέπειπρέπει νανα είναιείναι

µικροίµικροί

συγκεκριµένοισυγκεκριµένοι, , 

νανα ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στηστη σφαιρικήσφαιρική, , ολιστικήολιστική
προσέγγισηπροσέγγιση τουτου θέµατοςθέµατος

νανα ικανοποιούνικανοποιούν όλουςόλους τουςτους τοµείςτοµείς ανάπτυξηςανάπτυξης τουτου
ατόµουατόµου: : γνωστικόγνωστικό, , συναισθηµατικόσυναισθηµατικό, , ψυχοκινητικόψυχοκινητικό..

ΓνωστικόςΓνωστικός τοµέαςτοµέας
ΝοητικέςΝοητικές διαδικασίεςδιαδικασίες δηλδηλ. . µεµε ποιουςποιους τρόπουςτρόπους οιοι
µαθητέςµαθητές σκέφτονταισκέφτονται, , δρουνδρουν ήή αισθάνονταιαισθάνονται, , αφούαφού
διδαχθούνδιδαχθούν έναένα διδακτικόδιδακτικό αντικείµενοαντικείµενο..

ΣυναισθηµατικόςΣυναισθηµατικός τοµέαςτοµέας
ΤιςΤις στάσειςστάσεις καικαι αξίεςαξίες τουτου διαµορφώνουνδιαµορφώνουν οιοι
εκπαιδευόµενοιεκπαιδευόµενοι, , µετάµετά τητη διδασκαλίαδιδασκαλία ενόςενός αντικειµένουαντικειµένου..

ΨυχοκινητικόςΨυχοκινητικός τοµέαςτοµέας
ΤιςΤις κινητικέςκινητικές δεξιότητεςδεξιότητες πουπου αποκτούναποκτούν οιοι
εκπαιδευόµενοιεκπαιδευόµενοι, , απόαπό τητη διδασκαλίαδιδασκαλία ενόςενός αντικειµένουαντικειµένου..

ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο τωντων στόχωνστόχων

είσοδοςείσοδος

έξοδοςέξοδος

αισθήσειςαισθήσεις

ΓνωστικόςΓνωστικός
τοµέαςτοµέας ΠαρατήρησηΠαρατήρηση

συµπεριφοράσυµπεριφορά

υποσυνείδητουποσυνείδητο

ΨυχοκινητικόςΨυχοκινητικός
τοµέαςτοµέας

Συναισθηµατικός
τοµέας
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ΟιΟι στόχοιστόχοι τουτου γνωστικούγνωστικού τοµέατοµέα εισάγονταιεισάγονται µεµε
εκφράσειςεκφράσεις, , όπωςόπως οο µαθητήςµαθητής νανα είναιείναι σεσε θέσηθέση ::

ΝαΝα επιλέγειεπιλέγει, , 
ΝαΝα παρατηρείπαρατηρεί
ΝαΝα ελέγχειελέγχει µεταβλητέςµεταβλητές
ΝαΝα ταξινοµείταξινοµεί
ΝαΝα συµπεραίνεισυµπεραίνει
ΝαΝα προβλέπειπροβλέπει
ΝαΝα υποθέτειυποθέτει
ΝαΝα ερµηνεύειερµηνεύει
ΝαΝα ορίζειορίζει
ΝαΝα συγκρίνεισυγκρίνει
ΝαΝα εξηγείεξηγεί
ΝαΝα κατατάσσεικατατάσσει,,
ΝαΝα ταξινοµείταξινοµεί, , 
ΝαΝα κατηγοριοποιείκατηγοριοποιεί
ΝαΝα προσδιορίζειπροσδιορίζει
ΝαΝα σχεδιάζεισχεδιάζει

ΝαΝα συνθέτεισυνθέτει
ΝαΝα συντάσσεισυντάσσει
ΝαΝα συσχετίζεισυσχετίζει
ΝαΝα συνδέεισυνδέει
ΝαΝα αντιπαραθέτειαντιπαραθέτει
ΝαΝα διακρίνειδιακρίνει
ΝαΝα µεταφράζειµεταφράζει
ΝαΝα αναγνωρίζειαναγνωρίζει
ΝαΝα απαριθµείαπαριθµεί
ΝαΝα ελέγχειελέγχει
ΝαΝα αποδεικνύειαποδεικνύει
ΝαΝα εφαρµόζειεφαρµόζει
ΝαΝα επεξηγείεπεξηγεί
ΝαΝα επαληθεύειεπαληθεύει
ΝαΝα οργανώνειοργανώνει

ΟιΟι στόχοιστόχοι τουτου συναισθηµατικούσυναισθηµατικού τοµέατοµέα εισάγονταιεισάγονται
µεµε εκφράσειςεκφράσεις, , όπωςόπως οο µαθητήςµαθητής νανα είναιείναι σεσε θέσηθέση::

ΝαΝα αποδέχεταιαποδέχεται
ΝαΝα αµφισβητείαµφισβητεί
ΝαΝα απορρίπτεταιαπορρίπτεται
ΝαΝα αρνείταιαρνείται
ΝαΝα διερωτάταιδιερωτάται
ΝαΝα εκτιµάεκτιµά
ΝαΝα ενθαρρύνειενθαρρύνει
ΝαΝα υιοθετείυιοθετεί
ΝαΝα υποκινείυποκινεί

ΥποστηρίζειΥποστηρίζει
ΝαΝα προτιµάπροτιµά
ΝαΝα έχειέχει θετικήθετική στάσηστάση
απέναντιαπέναντι στοστο ……
ΝαΝα είναιείναι ευνοϊκάευνοϊκά
διακείµενοςδιακείµενος
απέναντιαπέναντι σεσε ... ... 
ΝαΝα δίνειδίνει αξίααξία στοστο ... ... 
ΝαΝα επιθυµείεπιθυµεί νανα κάνεικάνει ... ... 
ΝαΝα είναιείναι πρόθυµοςπρόθυµος νανα
κάνεικάνει... ... 

ΟιΟι στόχοιστόχοι τουτου ψυχοκινητικούψυχοκινητικού τοµέατοµέα εισάγονταιεισάγονται µεµε
εκφράσειςεκφράσεις όπωςόπως, , οο µαθητήςµαθητής νανα είναιείναι σεσε θέσηθέση::

ΝαΝα αποκτήσειαποκτήσει δεξιότητεςδεξιότητες ……
ΝαΝα συνεργάζεταισυνεργάζεται ……
ΝαΝα εργάζεταιεργάζεται οµαδικάοµαδικά……
ΝαΝα χειρίζεταιχειρίζεται... ... 
ΝαΝα κατασκευάζεικατασκευάζει.... .... 
ΝαΝα οργανώνειοργανώνει……
ΝαΝα συνθέτεισυνθέτει ... ... 
ΝαΝα παρουσιάζειπαρουσιάζει ……

1. 1. ΚατακόρυφηΚατακόρυφη ταξινόµησηταξινόµηση τωντων στόχωνστόχων
τουτου γνωστικούγνωστικού τοµέατοµέα κατάκατά BloomBloom
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ΓνώσηΓνώση

ΗΗ συνηθέστερησυνηθέστερη µορφήµορφή µάθησηςµάθησης ((ανάκλησηανάκληση γνώσηςγνώσης) ) όπουόπου ζητείταιζητείται απόαπό, , 
τουςτους µαθητέςµαθητές νουςνους νανα ανακαλέσουνανακαλέσουν στηστη µνήµηµνήµη τουςτους καικαι νανα διατυπώσουνδιατυπώσουν ήή
νανα κάνουνκάνουν χρήσηχρήση πληροφοριώνπληροφοριών πουπου συγκράτησανσυγκράτησαν απόαπό τητη διδασκαλίαδιδασκαλία ήή
µελέτησανµελέτησαν απόαπό διάφορεςδιάφορες πηγέςπηγές. . ΟυσιαστικάΟυσιαστικά ελέγχεταιελέγχεται ηη αποµνηµόνευσηαποµνηµόνευση
καικαι ηη δυνατότηταδυνατότητα άρτιαςάρτιας παρουσίασηςπαρουσίασης. . 

ΚατανόησηΚατανόηση

ΕλέγχουµεΕλέγχουµε κατάκατά πόσονπόσον οο εκπαιδευόµενοςεκπαιδευόµενος κατάλαβεκατάλαβε τιςτις έννοιεςέννοιες πουπου
διδάχθηκεδιδάχθηκε, , προχωρώνταςπροχωρώντας πέραπέρα απόαπό τηντην απλήαπλή συγκράτησησυγκράτηση γνώσεωνγνώσεων, , αναν
είναιείναι δηλδηλ. . σεσε θέσηθέση νανα διακρίνειδιακρίνει ανάµεσαανάµεσα σεσε παρόµοιαπαρόµοια ""αντικείµενααντικείµενα" " τοτο
ζητούµενοζητούµενο καικαι νανα οδηγηθείοδηγηθεί σεσε περαιτέρωπεραιτέρω συµπεράσµατασυµπεράσµατα. . ΑξιολογείταιΑξιολογείται
έµµεσαέµµεσα απόαπό τατα αποτελέσµατάαποτελέσµατά τηςτης όπωςόπως είναιείναι προφανέςπροφανές αφαφooύύ τοτο ρήµαρήµα

""καταλαβαίνωκαταλαβαίνω", ", ωςως µηµη ενεργητικόενεργητικό, , δενδεν µπορείµπορεί νανα εισαγάγειεισαγάγει ΣΤΟΧΟΥΣΣΤΟΧΟΥΣ. . 

ΕφαρµογήΕφαρµογή
ΤοΤο τρίτοτρίτο επίπεδοεπίπεδο στηνστην ταξινοµίαταξινοµία στόχωνστόχων τουτου Bloom Bloom προϋποθέτειπροϋποθέτει καικαι
γνώσηγνώση καικαι κατανόησηκατανόηση απόαπό µέρουςµέρους τουτου εκπαιδευοµένουεκπαιδευοµένου. . ΕδώΕδώ εξετάζεταιεξετάζεται
ηη ικανότηταικανότητα τηςτης χρησιµοποίησηςχρησιµοποίησης τηςτης ΓνώσηςΓνώσης πουπου δενδεν
αποµνηµονεύθηκεαποµνηµονεύθηκε απλώςαπλώς, , αλλάαλλά καικαι κατανοήθηκεκατανοήθηκε καικαι είναιείναι πλέονπλέον
εργαλείοεργαλείο τουτου µαθητήµαθητή γιαγια επίλυσηεπίλυση ζητουµένωνζητουµένων καταστάσεωνκαταστάσεων. . 

ΑνΑν ηη επίλυσηεπίλυση δενδεν απαιτείαπαιτεί σχετικήσχετική γνώσηγνώση πουπου προέκυψεπροέκυψε απόαπό τητη
διδασκαλίαδιδασκαλία, , αλλάαλλά δίνεταιδίνεται καικαι απόαπό άτοµαάτοµα µηµη σχετικάσχετικά µεµε τοτο αντικείµενοαντικείµενο, , 
τότετότε δενδεν πρόκειταιπρόκειται γιαγια εφαρµογήεφαρµογή αλλάαλλά οφείλεταιοφείλεται στηστη νοητικήνοητική ανάπτυξηανάπτυξη
καικαι κριτικήκριτική ικανότηταικανότητα τουτου εξεταζοµένουεξεταζοµένου..

ΑνάλυσηΑνάλυση
ΕλέγχεταιΕλέγχεται ηη ικανότηταικανότητα τουτου ατόµουατόµου, , τοτο οποίοοποίο αφούαφού έχειέχει κατανοήσεικατανοήσει τοτο

γνωστικόγνωστικό περιεχόµενοπεριεχόµενο, , µπορείµπορεί νανα διακρίνειδιακρίνει καταστάσειςκαταστάσεις, , προθέσειςπροθέσεις
καικαι επιπτώσειςεπιπτώσεις πουπου δενδεν αναγράφονταιαναγράφονται, , καικαι συχνάσυχνά τροποποιείτροποποιεί τηντην
αρχικήαρχική αντίληψηαντίληψη. . ΕίναιΕίναι ηη ικανότηταικανότητα διάκρισηςδιάκρισης πουπου συχνάσυχνά
διατυπώνουµεδιατυπώνουµε ωςως µήνυµαµήνυµα τουτου συγγραφέασυγγραφέα ήή τουτου καλλιτέχνηκαλλιτέχνη..

ΣύνθεσηΣύνθεση

ΗΗ αντίστροφηαντίστροφη πορείαπορεία τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας τηςτης ανάλυσηςανάλυσης. . ΕλέγχεταιΕλέγχεται ηη
δηµιουργικήδηµιουργική ικανότηταικανότητα τουτου εξεταζοµένουεξεταζοµένου νανα δοµείδοµεί ενιαίοενιαίο σύνολοσύνολο, , πουπου δενδεν
προϋπήρχεπροϋπήρχε, , συνδυάζονταςσυνδυάζοντας διάσπαρταδιάσπαρτα στοιχείαστοιχεία. . ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια παραγωγικήπαραγωγική
διαδικασίαδιαδικασία..

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

ΤοΤο ανώτεροανώτερο επίπεδοεπίπεδο στηνστην ταξινοµίαταξινοµία. . ΠροσπαθούµεΠροσπαθούµε νανα ελέγξουµεελέγξουµε τηντην
ικανότηταικανότητα τουτου µαθητήµαθητή νανα κρίνεικρίνει τηντην αξίααξία ήή τηντην ποιότηταποιότητα ενεργειώνενεργειών, , 
τεκµηριώνονταςτεκµηριώνοντας τηντην άποψηάποψη τουτου µεµε συγκεκριµένασυγκεκριµένα κκppιτήριαιτήρια πουπου τουτου
δίνονταιδίνονται ήή θέτειθέτει µόνοςµόνος τουτου. . ΣΣ' ' αυτόαυτό αποσκοπούναποσκοπούν οιοι ερωτήσειςερωτήσεις κρίσηςκρίσης. . 
ΠρέπειΠρέπει, , βέβαιαβέβαια, , νανα στηρίζονταιστηρίζονται όσοόσο είναιείναι δυνατόνδυνατόν σεσε αντικειµενικάαντικειµενικά
κκppιτήιτήppιαια καικαι όχιόχι σεσε εκτιµήσειςεκτιµήσεις ((γνώµεςγνώµες) ) πουπου αποσκοπούναποσκοπούν σεσε προσωπικάπροσωπικά
συµφέροντασυµφέροντα. . ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση αποτελείαποτελεί ““πρελούδιοπρελούδιο”” γιαγια τιςτις νέεςνέες γνώσειςγνώσεις..

2. 2. ΣυναισθηµατικόςΣυναισθηµατικός τοµέαςτοµέας

ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων στόχωνστόχων τουτου συναισθηµατικούσυναισθηµατικού τοµέατοµέα
γίνεταιγίνεται πολύπολύ αργότερααργότερα έξωέξω απόαπό τοτο σχολείοσχολείο, , ότανόταν τοτο
κοινωνικόκοινωνικό σύνολοσύνολο διαπιστώνειδιαπιστώνει τιςτις αποκλίσειςαποκλίσεις απόαπό τουςτους
επιδιωκόµενουςεπιδιωκόµενους σκοπούςσκοπούς καικαι αποδίδειαποδίδει ευθύνεςευθύνες γιαγια τηντην κακήκακή
συµπεριφοράσυµπεριφορά τωντων µελώνµελών τουτου σσ' ' αυτόαυτό..

ΤαΤα µαθήµαταµαθήµατα τηςτης HHθικήςθικής, , τηςτης ΛογοτεχνίαςΛογοτεχνίας, , τηςτης ΙστορίαςΙστορίας, , τηςτης
ΦιλοσοφίαςΦιλοσοφίας, , τηςτης ΜουσικήςΜουσικής, , τωντων KKαλλιτεχνικώναλλιτεχνικών κτλκτλ. . 
στοχεύουνστοχεύουν στοστο συναισθηµατικόσυναισθηµατικό κόσµοκόσµο στηνστην
ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση τωντων εκπαιδευοµένωνεκπαιδευοµένων
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ΠρόσληψηΠρόσληψη
ΗΗ πρώτηπρώτη βαθµίδαβαθµίδα κατανοµήςκατανοµής διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων στοστο
συναισθηµατικόσυναισθηµατικό τοµέατοµέα, , πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί στηστη γνώσηγνώση τουτου γνωστικούγνωστικού
τοµέατοµέα είναιείναι ηη πρόσληψηπρόσληψη ήή σύλληψησύλληψη (perception ) (perception ) ∆ιακρίνεται∆ιακρίνεται στιςστις

ΣυνειδητοποίησηΣυνειδητοποίηση
∆εκτικότητα∆εκτικότητα
ΕκλεκτικότηταΕκλεκτικότητα

ΑνταπόκρισηΑνταπόκριση ήή αντίδρασηαντίδραση

ΕµπεριέχειΕµπεριέχει τηντην ΠρόσληψηΠρόσληψη. . ΕίναιΕίναι ηη εκδήλωσηεκδήλωση απόαπό µέρουςµέρους τουτου
µαθητήµαθητή διάθεσηςδιάθεσης συµµετοχήςσυµµετοχής στηστη διδακτικήδιδακτική διαδικασίαδιαδικασία. . ∆ιακρίνεται∆ιακρίνεται
στιςστις

ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
ΕπιθυµίαΕπιθυµία γιαγια AAνταπόκρισηνταπόκριση
ΙκανοποίησηΙκανοποίηση γιαγια τηντην AAνταπόκρισηνταπόκριση..

ΕκτίµησηΕκτίµηση αξιώναξιών ήή αποτίµησηαποτίµηση

ΟιΟι στόχοιστόχοι πουπου εντάσσονταιεντάσσονται εδώεδώ αποσκοπούναποσκοπούν νανα καταστήσουνκαταστήσουν
ικανόικανό τοτο µαθητήµαθητή νανα ενστερνίζεταιενστερνίζεται αξίεςαξίες, , νανα δηµιουργείδηµιουργεί τατα ΠΙΣΤΕΥΩΠΙΣΤΕΥΩ
τουτου, , όχιόχι γιατίγιατί συµµορφώνεταισυµµορφώνεται στοστο ""καλόκαλό" " κατάκατά τηντην κοινήκοινή λογικήλογική, , 
αλλάαλλά γιατίγιατί οο ίδιοςίδιος κατέληξεκατέληξε σσ' ' αυτέςαυτές απόαπό τιςτις προσωπικέςπροσωπικές τουτου
εµπειρίεςεµπειρίες. . 

∆ιακρίνουµε∆ιακρίνουµε 3 3 επίπεδαεπίπεδα : : 
ΑποδοχήΑποδοχή µιαςµιας αξίαςαξίας, , 
ΠροτίµησηΠροτίµηση µιαςµιας αξίαςαξίας, , 
∆έσµευση∆έσµευση σεσε µιαµια αξίααξία....

ΑξιολογικόςΑξιολογικός χαρακτήραςχαρακτήρας

ΤοΤο υψηλότερουψηλότερο επίπεδοεπίπεδο τηςτης ταξινοµίαςταξινοµίας. . 

ΤοΤο ενιαίοενιαίο σύστηµασύστηµα αξιώναξιών πουπου επιδιώκεταιεπιδιώκεται νανα δηµιουργήσειδηµιουργήσει οο
εκπαιδευόµενοςεκπαιδευόµενος, , στοστο µέλλονµέλλον νανα αποτελέσειαποτελέσει τοντον τρόποτρόπο
συµπεριφοράςσυµπεριφοράς τουτου, , τηντην προσωπικήπροσωπική τουτου φιλοσοφίαφιλοσοφία, , τοντον τρόποτρόπο
ζωήςζωής τουτου, , τατα ιδανικάιδανικά τουτου, , τηντην κοσµοθεωρίακοσµοθεωρία τουτου. . 

ΣεΣε περιπτώσειςπεριπτώσεις πουπου τοτο σύνολοσύνολο αξιώναξιών τουτου απειλείταιαπειλείται καικαι
δηµιουργείταιδηµιουργείται συναισθηµατικήσυναισθηµατική έντασηένταση επιδίωξηεπιδίωξη τωντων στόχωνστόχων αυτήςαυτής
τηςτης κατηγορίαςκατηγορίας είναιείναι νανα καταστήσεικαταστήσει τοντον εκπαιδευόµενοεκπαιδευόµενο ικανόικανό νανα
αντιδράαντιδρά στηνστην κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης στήριξηςστήριξης τωντων αξιώναξιών τουτου

3. 3. ΨυχοκινητικόςΨυχοκινητικός τοµέαςτοµέας

ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη σηµασίασηµασία δίνεταιδίνεται στηστη προσχολικήπροσχολική καικαι πρώτηπρώτη ΣχολικήΣχολική ΑγωγήΑγωγή

ΣτηΣτη ΒΒ//θµιαθµια εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τουτου ελληνικούελληνικού σχολείουσχολείου ηη επίτευξηεπίτευξη τωντων
διδακτικώνδιδακτικών στόχωνστόχων τουτου ψυχοκινητικούψυχοκινητικού τοµέατοµέα δενδεν αξιολογείταιαξιολογείται, , πέρανπέραν τωντων
µαθηµάτωνµαθηµάτων πουπου προϋποθέτουνπροϋποθέτουν καλλιέργειακαλλιέργεια σωµατικώνσωµατικών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων. . 
ΌπωςΌπως εξεξ ορισµούορισµού είναιείναι ηη ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή, , τατα ΚαλλιτεχνικάΚαλλιτεχνικά, , ηη ΜουσικήΜουσική
εκτέλεσηεκτέλεση, , τατα εργαστηριακάεργαστηριακά µαθήµαταµαθήµατα τωντων σχολώνσχολών τεχνικήςτεχνικής καικαι
τεχνολογικήςτεχνολογικής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης..
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∆ιάκριση∆ιάκριση επιπέδωνεπιπέδων

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIIΚΕΣΚΕΣ ΚΚIIΝΗΣΕΙΣΝΗΣΕΙΣ
ΝοούνταιΝοούνται οιοι ασυνείδητεςασυνείδητες αντιδράσειςαντιδράσεις γιαγια τηντην αντιµετώπισηαντιµετώπιση απροόπτωναπροόπτων

φαινοµένωνφαινοµένων..

ΒΑΣΙΚΕΣΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕδώΕδώ εντάσσονταιεντάσσονται οιοι αλλαγέςαλλαγές στηστη θέσηθέση τωντων µελώνµελών τουτου σώµατοςσώµατος, , όπωςόπως οιοι

κινήσειςκινήσεις τωντων δακτύλωνδακτύλων, , τωντων χεριώνχεριών, , τωντων ποδιώνποδιών κτλκτλ..

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΙΚΑΝ//ΤΕΣΤΕΣ ΗΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
–– κιναισθητικήκιναισθητική διάκρισηδιάκριση
–– οπτικήοπτική διάκρισηδιάκριση
–– ακακooυστικηυστικη διάκρισηδιάκριση
–– απτικήαπτική διάκρισηδιάκριση
–– συγχρονισµένεςσυγχρονισµένες κινητικέςκινητικές δεξιότητεςδεξιότητες : : µάτιµάτι-- χέριχέρι

∆ιάκριση∆ιάκριση επιπέδωνεπιπέδων
ΦΥΣΙΚΕΣΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕκτιµάταιΕκτιµάται ηη αντοχήαντοχή, , ηη ευκινησίαευκινησία, , ηη πλαστικότηταπλαστικότητα στιςστις κινήσειςκινήσεις, , ηη
δύναµηδύναµη

ΚΙΝΗΣΕΚΙΝΗΣΕIIΣΣ ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
ΧαρακτηρίζονταιΧαρακτηρίζονται απόαπό τοντον βαθµόβαθµό προσαρµοστικότηταςπροσαρµοστικότητας σεσε απλέςαπλές
καικαι σύνθετεςσύνθετες

ΚΙΝΗΤΚΙΝΗΤIIΚΗΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
αναν έχειέχει τηντην ικανότηταικανότητα οο εκπαιδευόµενοςεκπαιδευόµενος νανα αποδώσειαποδώσει κινητικάκινητικά µιαµια

αφηρηµένηαφηρηµένη έννοιαέννοια µεµε έναένα µµooντέλντέλo o ήή µιαµια µηχανικήµηχανική αναλογίααναλογία


