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Πολύπλευρη Εξάσκηση της Ισορροπίας και Παιδαγωγικό Πλαίσιο Εφαρµογής της στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση
∆ηµήτρης Χατζόπουλος, Αθηνά Κοφτερού & Μαρία Γεωργίου
ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης
Περίληψη
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή ενός προγράµµατος εξάσκησης της ισορροπίας στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για την πολύπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας προτείνεται η ταξινόµηση των
ασκήσεων σε συγκεκριµένες κατηγορίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις που αυτές θέτουν στην ικανότητα ισορροπίας (π.χ. γρήγορη εκτέλεση της κίνησης, ακρίβεια στην εκτέλεση κτλ.). Με την ταξινόµηση των ασκήσεων
ο εκπαιδευτικός αποκτά τη δυνατότητα να επιλέγει ασκήσεις από διαφορετικές κατηγορίες και έτσι αποφεύγεται η µονόπλευρη εξάσκηση. Επίσης, περιγράφεται το παιδαγωγικό πλαίσιο του προγράµµατος και δίνονται παραδείγµατα µε στόχο όχι µόνο τη βελτίωση της ισορροπίας, αλλά και της γνωστικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των µαθητών/τριών. Το βασικό χαρακτηριστικό του παιδαγωγικού πλαισίου που περιγράφεται,
είναι η συµµετοχή των µαθητών σε αποφάσεις που αφορούν το µάθηµα µε βάση τα στιλ διδασκαλίας των
Mosston και Ashworth (1997). Το προτεινόµενο πρόγραµµα και τα παραδείγµατα εφαρµογής του µπορούν
να αποτελέσουν ένα χρήσιµο βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: εξάσκηση ισορροπίας, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στιλ διδασκαλίας
Multifaceted Exercise of Balance and Pedagogic Framework of its Application in Primary Education
Dimitris Chatzopoulos, Athena Kofterou, & Maria Georgiou
Aristotle University of Thessaloniki
Abstract
The purpose of this study was the description of a program of balance exercise in primary education. For
a multifaceted balance exercise, the classification of the tasks in specific categories according to their requirements on balance ability (e.g., fast execution of a movement, accurate execution, etc.) is suggested. With the
classification of the balance tasks the teacher is able to choose tasks from different categories and in this way
a one-sided balance exercise is avoided. Furthermore, the pedagogic framework of the program is described
and examples are given with the intention to improve the balance ability of the students and their cognitive
and social development. The basic feature of the pedagogic framework that is described, is the participation
of the students in decisions concerning the lesson, on the basis of the teaching styles of Mosston and
Ashworth (1997). The suggested program and the examples of its application in primary education can be a
useful tool for the teacher of physical education.
Key words: balance training, primary education, teaching style

Εισαγωγή και σχετική θεωρία
Η δύναµη της βαρύτητας έχει ως αποτέλεσµα

το ανθρώπινο σώµα να βρίσκεται συχνά σε καταστάσεις ασταθούς ισορροπίας. Ακόµη και σε συνθήκες φαινοµενικής ηρεµίας δηµιουργούνται συνθήκες ασταθούς ισορροπίας εξαιτίας της αναπνοής
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και των χτύπων της καρδιάς σε συνδυασµό µε την
σχετικά υψηλή θέση του κέντρου βάρους και τη
µικρή επιφάνεια στήριξής του (πατούσες). Γι΄ αυτό
το λόγο ο έλεγχος της ισορροπίας δεν είναι απλά
µια κατάσταση, αλλά µια συνεχής ρυθµιστική διαδικασία (Witte & Blaser, 1998).
Σε περιπτώσεις όπου χάνεται ο έλεγχος της
ισορροπίας αµέσως διακόπτεται η προγραµµατισµένη κίνηση µε σκοπό να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες της επικείµενης πτώσης (π.χ.
τραυµατισµός). Ο έλεγχος όµως της ισορροπίας
δεν έχει σαν στόχο απλά και µόνο την αποφυγή
της πτώσης. Στον αθλητισµό επιδιώκεται συχνά η
δηµιουργία καταστάσεων ασταθούς ισορροπίας
για την εκτέλεση δυναµικών κινήσεων (Marees &
Brach, 1997). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι ακραίες πλάγιες θέσεις που παίρνει το σώµα ενός ποδοσφαιριστή για να δώσει τα κατάλληλα «φάλτσα» στη µπάλα κατά τη διαδικασία του
λακτίσµατος.
Η ικανότητα ισορροπίας υποστηρίζεται ότι
επηρεάζει σηµαντικά την εκµάθηση και εκτέλεση
νέων δεξιοτήτων και αποτελεί βασικό παράγοντα
επιτυχίας για όλες τις αθλητικές δραστηριότητες
(Meinel & Schnabel, 1998). Παρατηρώντας µια σχετικά απλή δραστηριότητα όπως π.χ. είναι το τρέξιµο, διαπιστώνεται αµέσως πόσο σηµαντική είναι η
ικανότητα ισορροπίας. Κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος οι ασκούµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να ισορροπούν πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο και µάλιστα µέσα σε ελάχιστο χρόνο. Επίσης,
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στην προπόνηση
αθλητών, όπου προβλήµατα τα οποία αρχικά αποδόθηκαν στην έλλειψη δύναµης, ταχύτητας κτλ.
οφείλονταν στην πραγµατικότητα στην έλλειψη
ισορροπίας (Teipel, 1995).
Εκτός όµως από τη στενή σχέση της ισορροπίας
µε την αθλητική επίδοση, η ικανότητα ισορροπίας
θεωρείται αξιόπιστος παράγοντας πρόβλεψης α)
για την εξέλιξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
(βάδισµα, τρέξιµο, ρίψεις κτλ., Butterfield &
Loovis, 1994; Ulrich & Ulrich, 1985), β) για την
ακαδηµαϊκή επιτυχία (Gorman, 1983) και γ) για
τους τραυµατισµούς σε αθλητικούς χώρους. Στην
εργασία των McGuine και συν. (2000), αναφέρεται
ότι καλαθοσφαιριστές µε χαµηλή ικανότητα ισορροπίας παρουσιάζουν µέχρι και εφτά φορές περισσότερους τραυµατισµούς σε σχέση µε καλαθοσφαιριστές µε υψηλές επιδόσεις στην ικανότητα ισορροπίας.
Η ικανότητα της ισορροπίας θεωρείται ότι επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό από γενετικά καθορισµένα χαρακτηριστικά και ότι µπορεί να αναπτυχθεί µε την εξάσκηση (Neumaier, 1999). Για τη συστηµατική εξάσκηση της ισορροπίας προτείνεται
από τους Meinel και Schnabel (1998) η διάκριση
ελέγχου της ισορροπίας στις κατηγορίες:
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στατική ισορροπία: η διατήρηση της ισορροπίας
σε καταστάσεις ακινησίας ή σε πολύ αργές κινήσεις,
- δυναµική ισορροπία: η διατήρηση ή/και επανάκτηση της ισορροπίας κατά τη διάρκεια ή/και µετά από µετακινήσεις του σώµατος και
- η ισορροπία αντικειµένων σε διάφορα σηµεία
του σώµατος (πχ. ισορροπία µιας ράβδου µε το χέρι ή µιας µπάλας µε το πόδι).
Σε σχετικές έρευνες βρέθηκε ότι υπάρχει χαµηλή συσχέτιση µεταξύ της δυναµικής και στατικής
ισορροπίας και για αυτό θα πρέπει η ανίχνευση
αλλά και η εξάσκησή τους να γίνεται ξεχωριστά
(Scherrill, 1993). Ακόµη όµως και εντός των κατηγοριών (στατικής, δυναµικής), ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν την άποψη ότι η ισορροπία δεν
είναι µια γενική κινητική ικανότητα, αλλά ότι θα
πρέπει κάθε φορά να ερευνάται σε σχέση µε τη δεξιότητα που εκτελείται (Mechling, 1999; Mester,
1996; Olivier, 1997).
Το γεγονός όµως ότι η ισορροπία έχει άµεση
σχέση µε τη δεξιότητα που εκτελείται, δε σηµαίνει
ότι στις µικρές ηλικίες θα πρέπει να εξασκείται µόνο σε σχέση µε τις δεξιότητες που θα τους χρειαστούν στο άθληµα µε το οποίο θα ασχοληθούν στο
µέλλον. Αντίθετα, προτείνεται ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες να γίνεται µια πολύπλευρη εξάσκηση
της ισορροπίας, ακόµη και µε δεξιότητες και συνθήκες εξάσκησης οι οποίες δεν έχουν σχέση µε το
άθληµα µε το οποίο θα ασχοληθούν αργότερα
(Hirtz, 1995). Το σκεπτικό της πολύπλευρης εξάσκησης είναι ότι η πολύπλευρη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήµατος, σε συνδυασµό µε
την απόχτηση µιας πλατιάς βάσης κινητικών
εµπειριών σε σχέση µε την ισορροπία, θα έχει ως
αποτέλεσµα καλύτερες µελλοντικές επιδόσεις, από
ότι θα είχε µια µονόπλευρη διέγερσή του που θα
γίνονταν µόνο µε βάση τις δεξιότητες του αθλήµατος (Martin, Carl & Lehnertz, 1993; Neumaier,
1999).
Ενώ όµως στα περισσότερα προγράµµατα παρουσιάζονται ασκήσεις ισορροπίας σε συνδυασµό
µε ένα πλήθος δεξιοτήτων (π.χ. βάδισµα, κουτσό,
τρίπλα στο µπάσκετ κτλ.), δεν αναφέρεται το κριτήριο µε βάση το οποίο θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των δεξιοτήτων στις διάφορες ηλικίες. Σύµφωνα µε τους Meinel και Schnabel (1998), απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρησιµοποίηση µιας δεξιότητας στην εξάσκηση της ισορροπίας είναι ότι ο
ασκούµενος θα πρέπει να κατέχει την εκτέλεση της
δεξιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που στις µικρές ηλικίες η εξάσκηση της ισορροπίας προτείνεται συνήθως να γίνεται µε τη βοήθεια βασικών
κινητικών δεξιοτήτων, τις οποίες θεωρείται ότι ήδη
κατέχουν τα παιδιά (πχ. βάδισµα, τρέξιµο κτλ.).
Ένα άλλο µειονέκτηµα του συνόλου των προγραµµάτων εξάσκησης της ισορροπίας είναι ότι
-
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προτείνουν ένα µεγάλο πλήθος ασκήσεων χωρίς
όµως να υπάρχει κάποια συστηµατοποίηση (Pangrazi, 1998; Kirchner & Fishburne, 1998). Το πρόβληµα που προκύπτει από την έλλειψη κατηγοριοποίησης των ασκήσεων, είναι ότι ο καθηγητής /
προπονητής δεν γνωρίζει ποιες από τις προτεινόµενες ασκήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξει
για µια πολύπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας.
Σκοπός του προτεινόµενου προγράµµατος
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι α) η
παρουσίαση ενός προγράµµατος για την πολύπλευρη ανάπτυξη της ισορροπίας και β) η περιγραφή του παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρµογή του προγράµµατος στο δηµοτικό σχολείο,
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους στοχους του αναλυτικού προγράµµατος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ-∆/ΝΣΗ Φ.Α.,
1997).
Περιγραφή του προγράµµατος
Για την πολύπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας,
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο εάν οι ασκήσεις µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες, ανάλογα
µε τις διαφορετικές απαιτήσεις που θέτουν στις
διαδικασίες ρύθµισης της ισορροπίας. Η ταξινόµηση των ασκήσεων ισορροπίας σε κατηγορίες δίνει
τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέγει
ασκήσεις από όλες τις κατηγορίες και µε αυτό τον
τρόπο να επιτυγχάνεται η πολύπλευρη εξάσκησή
της.
Για την κατηγοριοποίηση των ασκήσεων χρησιµοποιήθηκε ως βάση η εργασία του Roth (1998),
όπου οι ασκήσεις ταξινοµούνται ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει αυτές να έχουν για
την εξάσκηση των διεργασιών συντονισµού των κινήσεων. Με βάση την εργασία του Roth (1998), οι
ασκήσεις για την εξάσκηση της ισορροπίας στο δηµοτικό σχολείο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε:
- ασκήσεις στις οποίες απαιτείται µεγάλη ακρίβεια
στην εκτέλεση των κινήσεων (π.χ. µε αυξοµειώσεις
τις επιφάνειας ισορροπίας),
- ασκήσεις στις οποίες απαιτείται οι κινήσεις να
εκτελούνται µε µεγάλη ταχύτητα (πχ. τρέξιµο πάνω στη δοκό),
- ασκήσεις στις οποίες απαιτείται να γίνεται ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών κινήσεων ή και διαδοχικών κινήσεων κατά τη διάρκεια της ισορροπίας
(π.χ. ισορροπία πάνω στη δοκό κάνοντας ταυτόχρονα τρίπλα µε µπάλα του µπάσκετ),
- ασκήσεις στις οποίες απαιτείται προσαρµογή
των κινήσεων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του
περιβάλλοντος (πχ. εναλλαγή τρεξίµατος στην
ασφαλτοστρωµένη αυλή, πάνω σε ένα στρώµα,
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στην άµµο, παρεµβολή εµποδίων, αντιπάλων κτλ.)
και
- ασκήσεις όπου οι κινήσεις εκτελούνται µετά από
επιβάρυνση στα αισθητήρια όργανα που σχετίζονται µε την ισορροπία. Συγκεκριµένα, διατήρηση
της ισορροπίας χωρίς όραση, µετά από επιβάρυνση του υποδοχέα του εσωτερικού µέρους του αυτιού (π.χ. ισορροπία µετά από περιστροφές γύρω
από τον κατακόρυφο άξονα του σώµατος όπως στο
σχ. 1 «τεστ των αστροναυτών», ισορροπία µετά
από κυβιστήσεις κτλ.) και µε διαφορετικές θέσεις
του κεφαλιού.

Σχήµα. 1. Τεστ των αστροναυτών. Τα δυο παιδιά κάνουν τρεις στροφές γύρω από τον κατακόρυφο άξονά
τους και µετά προσπαθούν να ακουµπήσουν τις παλάµες τους.

Με τη συστηµατοποίηση των ασκήσεων αποφεύγεται η µονόπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας
και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
δηµιουργήσει δικές του ασκήσεις συνδυάζοντας τα
χαρακτηριστικά των κατηγοριών ανάλογα µε τις
ανάγκες των ασκουµένων (πχ. συνδυασµός ακρίβειας εκτέλεσης και ταχύτητας εκτέλεσης των κινήσεων).
Ιδιαίτερα σε σχέση µε την τελευταία κατηγορία
ασκήσεων (διαφορετικές θέσεις του κεφαλιού κατά
τη διάρκεια της ισορροπίας), στο σύνολο των προτεινόµενων προγραµµάτων ισορροπίας δεν προτείνονται ανάλογες ασκήσεις, µε αποτέλεσµα αυτή
η κατηγορία να παραµελείται από τους καθηγητές
/ τριες φυσικής αγωγής (Scherrill, 1993). Η θέση
όµως του κεφαλιού επηρεάζει άµεσα τις συντονιστικές διεργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση της ισορροπίας. Για την εξάσκηση των ειδικών
αυτών συντονιστικών διεργασιών προτείνεται να
ισορροπούν τα παιδιά ακουµπώντας το πιγούνι
τους στο στήθος, να σηκώνουν το πιγούνι τους
προς τα επάνω, να στρέφουν το κεφάλι τους προς
διάφορες κατευθύνσεις κτλ.
Σχόλια
Βαθµός δυσκολίας των ασκήσεων - διάρκεια εξάσκησης
σε µια διδακτική ώρα
Όσον αφορά στην αύξηση του βαθµού δυσκολίας των ασκήσεων ισορροπίας προτείνεται σε
συµφωνία µε τον Gerling (1999), η εξάσκηση της
ισορροπίας στα µικρά παιδιά να γίνεται στην αρχή µε ασκήσεις στο έδαφος στο ένα πόδι, βάδισµα
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σε ταινία κτλ. Στη συνέχεια προτείνεται η χρήση
σταθερών οργάνων (π.χ. δοκός ισορροπίας), στην
αρχή σε χαµηλό ύψος και µεγάλη επιφάνεια ισορροπίας, και στη συνέχεια σε υψηλότερο ύψος. Σε
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν στρώµατα (κατάσταση συνηθισµένη σε πολλά ελληνικά σχολεία),
προτείνεται από τον Kosel (1998) για την αποφυγή
τραυµατισµών, η απόσταση της δοκού από το έδαφος να µην υπερβαίνει τα 50 εκ. Ως επόµενο επίπεδο δυσκολίας για τις µικρές ηλικίες προτείνεται η
εξάσκηση της ισορροπίας σε κεκλιµένες επιφάνειες
και τέλος σε ταλαντευόµενες επιφάνειες (σχ. 2)

Σχήµα. 2.. Ισορροπία σε ταλαντευόµενη επιφάνεια

Σε σχέση µε τον βαθµό δυσκολίας των δεξιοτήτων που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στις µικρές ηλικίες για την εξάσκηση της ισορροπίας σε
µια δοκό, προτείνεται η εξής σειρά: βάδισµα προς
τα µπρος γλιστρώντας τα πόδια πάνω στην επιφάνεια ισορροπίας, κανονικό βάδισµα, βάδισµα µε
µεγάλα βήµατα, βάδισµα σηκώνοντας παράλληλα
τους µηρούς στο έδαφος, βάδισµα προς τα πίσω,
τρέξιµο και τέλος πλάγια µετακίνηση προς τα
µπρος µε σταυρωτά βήµατα (Scherrill, 1993).
Σύµφωνα µε τους Zimmer και Cicurs (1995),
προτείνεται η εξάσκηση της ισορροπίας να τοποθετείται στην αρχή της διδακτικής ώρας γιατί η βελτίωσή της προϋποθέτει ένα ξεκούραστο κεντρικό
νευρικό σύστηµα. Όσον αφορά στη διάρκεια εξάσκησης της ισορροπίας, αυτή θα πρέπει να είναι
ανάλογη µε την ηλικία των παιδιών καθώς και µε
την ικανότητά τους. Αυτό σηµαίνει ότι όσο πιο δύσκολες είναι οι ασκήσεις και όσο πιο µικρά είναι
τα παιδιά τόσο µικρότερη πρέπει να είναι και η
διάρκεια της εξάσκησης (επτά έως δώδεκα λεπτά).
Επίσης, θα πρέπει µεταξύ των ασκήσεων ισορροπίας να παρεµβάλλονται ασκήσεις χαλάρωσης,
γιατί οι ασκήσεις ισορροπίας θεωρούνται ιδιαίτερα
επιβαρυντικές για τους µύες των παιδιών και έτσι
είναι δυνατό να δηµιουργηθούν δυσάρεστες «κράµπες».
Παραδείγµατα και εφαρµογές
Παιδαγωγικό πλαίσιο του προγράµµατος και παραδείγµατα εφαρµογής του
Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η ανάγκη τους
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για κίνηση και η δυσκολία τους να µένουν συγκεντρωµένα για πολύ ώρα σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο διδασκαλίας όταν ο εκπαιδευτικός επιµένει στη µονόπλευρη εξάσκηση. Γι΄ αυτό το λόγο, θα
πρέπει ο εκπαιδευτικός να προσφέρει στα παιδιά
ποικιλία παιχνιδιών, χωρίς ταυτόχρονα να ξεφεύγει από τον στόχο του που στην προκειµένη περίπτωση είναι η εξάσκηση της ισορροπίας.
Επιπλέον, θα πρέπει τα παιχνίδια και οι ασκήσεις όχι µόνο να είναι προσαρµοσµένα στις δυνατότητες των παιδιών αλλά και να ανταποκρίνονται στον ψυχικό και συναισθηµατικό κόσµο τους.
Αυτό σηµαίνει για την πράξη, ότι τα παιχνίδια και
οι ασκήσεις θα πρέπει να «ντύνονται» µε ιστοριούλες και τα παιδιά να µαθαίνουν κινήσεις µε τη βοήθεια (κινητικών) εικόνων (π.χ. ισορροπώ όπως ο
πελαργός στο ένα πόδι).
Επίσης, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ-∆/ΝΣΗ
Φ.Α., 1997), ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι
µέσα από ποικίλες κινητικές δραστηριότητες όχι
µόνο να βοηθήσει την ανάπτυξη των σωµατικών
ικανοτήτων των µαθητών/τριών, αλλά και να συµβάλλει στην πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς
και στην αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία.
Παρόλα αυτά, στο αναλυτικό πρόγραµµα δεν αναφέρεται µε πιο τρόπο είναι δυνατό να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι.
Για την επίτευξη των στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος προτείνεται εκτός από το στυλ του
παραγγέλµατος, να εφαρµόζονται και τα υπόλοιπα στυλ διδασκαλίας που περιγράφονται στην εργασία των Mosston και Ashworth (1997). Συγκεκριµένα για τη βελτίωση της αυτοεκτίµησης των
µαθητών/τριων προτείνεται το στιλ της διαφοροποίησης του βαθµού δυσκολίας της άσκησης
(Inclusion Style). Σε αυτό το στιλ δίνονται ασκήσεις µε διάφορα επίπεδα δυσκολίας και τα παιδιά
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το επίπεδο δυσκολίας όπου θέλουν να εξασκηθούν. Με αυτό τον
τρόπο συµµετέχουν όλα τα παιδιά στο µάθηµα
ανεξαρτήτως σωµατικών δυνατοτήτων, τους δίνεται η δυνατότητα να αποχτήσουν εµπειρίες επιτυχίας, να αποδώσουν την επιτυχία τους στην προσπάθεια και έτσι να βελτιωθεί η αυτοεκτίµησή
τους. Για την εφαρµογή αυτού του στιλ στην εξάσκηση της ισορροπίας, είναι απαραίτητο ο καθηγητής/τρια να γνωρίζει τους βαθµούς δυσκολίας
των ασκήσεων που περιγράφονται στο αντίστοιχο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, για να µπορεί
να διαµορφώνει κατάλληλα τις ασκήσεις.
Για την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων
των µαθητών/τριων προτείνεται η εφαρµογή του
αµοιβαίου στιλ διδασκαλίας (Reciprocal Style).
Σύµφωνα µε το στιλ αυτό τα παιδιά χωρίζονται σε
δυάδες όπου το ένα αναλαµβάνει το ρόλο του δασκάλου µε τη βοήθεια της καρτέλας κριτηρίων. Η
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καρτέλα κριτηρίων περιλαµβάνει την ακριβή περιγραφή της άσκησης καθώς και τα σηµεία-κλειδιά, ώστε ο µαθητής/τρια να είναι σε θέση να δώσει την κατάλληλη ανατροφοδότηση στον συµµαθητή ή τη συµµαθήτριά του. Οι λέξεις κλειδιά που
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την βελτίωση της ισορροπίας στη δοκό είναι: α) χαµηλό
κέντρο βάρους (λυγισµένα γόνατα), β) χέρια ανοιχτά και γ) το βλέµµα διατηρείται σταθερό σε ένα
συγκεκριµένο σηµείο στο ύψος των µατιών (σταθερό βλέµµα).
Στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των
παιδιών, συµβάλλουν επίσης και ασκήσεις όπου τα
παιδιά θα πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους
για την επιτυχή εκτέλεσή τους. Ως παράδειγµα
αναφέρεται το παιχνίδι, όπου τα παιδιά ξεκινούν
από τις δυο άκρες της δοκού και προσπαθούν να
βρουν τρόπους να περάσουν απέναντι χωρίς να
ρίξουν το ένα το άλλο (σχ. 3, Kosel, 1998).

Σχήµα 3. Πέρασµα δοκού µε συνεργασία

Ένα επιπλέον παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ των παιδιών αποτελεί το παιχνίδι «τα κοτοπουλάκια» (σχ. 4). Τα κοτοπουλάκια προσπαθούν να
ανεβούν πάνω σε µια δοκό ισορροπίας µε στόχο
να βρουν µια κατάλληλη θέση ύπνου για το βράδυ. Κάνουν στροφές, σηκώνονται ψηλά και ξαναχαµηλώνουν, κουνούν τις φτερούγες τους κτλ. Κανένα δε σπρώχνει το άλλο από τη δοκό, αντίθετα
συνεργάζονται µεταξύ τους για να ανεβούν όλα
επάνω στη δοκό. Βαθµιαία ησυχάζουν όλα και
κλείνουν τα µάτια τους (Eidgenössische Sportkommission Schweiz, 1999).

Σχήµα 4. Τα κοτοπουλάκια συνεργάζονται για να
ανέβουν στη δοκό

Όσον αφορά στην ενεργοποίηση των πνευµατικών λειτουργιών των µαθητών θα µπορούσε ο
καθηγητής Φ.Α. να εφαρµόσει κάποιο από τα αντίστοιχα στιλ που προτείνουν οι Mosston και Ashworth (1997). Συγκεκριµένα το στιλ της αποκλίνουσας παραγωγικότητας θα µπορούσε να εφαρµοστεί στα πρώτα κιόλας µαθήµατα εξάσκησης της
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ισορροπίας. Στο στιλ αυτό ο δάσκαλος θέτει ένα
πρόβληµα π.χ. «βρείτε διάφορες θέσεις ισορροπίας
µε τρία σηµεία στήριξης στο πάτωµα» και οι µαθητές / τριες ψάχνουν για τις απαντήσεις µε τις οποίες µπορούν να λύσουν το πρόβληµα.
Από τη στιγµή που ο στόχος της Φυσικής Αγωγής δεν είναι απλά και µόνο η µεγιστοποίηση των
κινητικών επιδόσεων των µαθητών και των µαθητριών, άλλα και η ανάπτυξη των πνευµατικών και
κοινωνικών ικανοτήτων τους, θα πρέπει σε κάποια
επεισόδια του µαθήµατος να χρησιµοποιούνται
και τα ανάλογα στιλ διδασκαλίας για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Το στιλ του παραγγέλµατος,
όπου τα παιδιά είναι απλά εκτελεστές των εντολών
των καθηγητών, δεν είναι σε θέση από µόνο του να
ανταποκριθεί σε όλους τους στόχους της Φυσικής
Αγωγής (Hellison, 1996; Byra & Jenkins, 1998).
Αξιολόγηση του προγράµµατος ισορροπίας στο δηµοτικό
σχολείο
Η παρουσίαση του προγράµµατος εξάσκησης
της ισορροπίας θα ήταν ατελής εάν δεν γινόταν
καµία αναφορά στις δυνατότητες ελέγχου της αποτελεσµατικότητάς του. Η χρήση των τεστ για την
µέτρηση του επιπέδου της ισορροπίας των παιδιών
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όχι µόνο για την παρακίνηση των παιδιών, αλλά και για να διαπιστωθούν οι αδυναµίες τους, ώστε ανάλογα να προσαρµοστεί και το πρόγραµµα εξάσκησης της ισορροπίας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ότι η
ισορροπία δεν είναι µια γενική ικανότητα, αλλά
έχει άµεση σχέση µε την δεξιότητα που εκτελείται,
προτείνεται να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένα
τεστ ισορροπίας (Miller & Keith, 2002).
Στο δηµοτικό σχολείο όµως ο καθηγητής δεν
έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί πολύπλοκα
τεστ και µηχανήµατα για τις εξειδικευµένες µορφές
εµφάνισης της ισορροπίας. Γι’ αυτό, σε συνδυασµό
µε αποτελέσµατα ερευνών όπου βρέθηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του χρόνου διατήρησης της στάσης «κουτσό» (έκφραση στατικής ισορροπίας) και της ισορροπίας πάνω στη δοκό (έκφραση δυναµικής ισορροπίας) µε βασικές δεξιότητες χειρισµού της µπάλας (Butterfield & Loovis,
1994), προτείνεται για τις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου να δίνεται αρχικά βαρύτητα σε αυτές
τις πλευρές της ισορροπίας.
Στο σύνολο των τεστ για τη στατική ισορροπία
στο ένα πόδι, προτείνεται να διατηρούν τα παιδιά
αυτή τη στάση το ανώτερο έως δέκα δευτερόλεπτα
(Bruininks, 1978; Sherrill 1993). Επειδή όµως ο χρόνος των δέκα δευτερολέπτων θεωρείται ότι αποτελεί µεγάλη επιβάρυνση για τα παιδιά, ο Pangrazi
(1998) προτείνει να κυµαίνεται ο χρόνος εξάσκησης ανάµεσα στα τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.
Ένας επιπλέον λόγος εκτός της σωµατικής επιβάρυνσης είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας: στα
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µικρά παιδιά είναι βαρετό να στέκονται επαναλαµβανόµενα για 10΄΄ ακίνητα στο ένα πόδι.
Για την εξάσκηση και µέτρηση της δυναµικής
ισορροπίας προτείνεται, λόγω έλλειψης οργάνων
στα ελληνικά σχολεία, η προσφυγή σε ένα ξυλουργό για την κατασκευή δοκών ισορροπίας µε διαστάσεις: 5 εκ ύψος, 10 εκ επιφάνεια ισορροπίας και
2µ µήκος. Οι προτεινόµενες διαστάσεις προέρχονται από τις διαστάσεις των δοκών ισορροπίας που
συνήθως χρησιµοποιούνται στα αντίστοιχα τεστ
(Bruininks, 1978; Miller & Keith, 2002; Scherrill,
1993; Werder & Bruininks, 1988). Το µήκος των δοκών που χρησιµοποιούνται στα τεστ κυµαίνεται
συνήθως µεταξύ 3-4 µ. Επειδή όµως είναι δύσκολος
η χειρισµός µιας δοκού µε µήκος 4µ (µεταφορά,
αποθήκευση), προτείνεται η χρήση δυο δοκών των
2µ. Για τη µέτρηση της δυναµικής ισορροπίας µετράται είτε πόσες φόρες θα χάσει ο εξεταζόµενος
την ισορροπία του και θα ακουµπήσει το έδαφος
είτε ο χρόνος που θα χρειαστεί για να διανύσει τη
δοκό ή και ο συνδυασµός τους (Safrit & Wood,
1995).
Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, θα πρέπει
επίσης να τονιστεί ότι τα αποτελέσµατα των τεστ
ισορροπίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για
την καλύτερη προσαρµογή του προγράµµατος στις
δυνατότητες των παιδιών και όχι για τη βαθµολόγησή τους. Από τη στιγµή που η ισορροπία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση µιας
δεξιότητας, η βαθµολόγηση της αντίστοιχης δεξιότητας εµπεριέχει και τον βαθµό της αντίστοιχης
έκφρασης της ισορροπίας (Miller & Keith, 2002).
Συζήτηση και επίλογος
Παρά το γεγονός ότι η σπουδαιότητα της ικανότητας ισορροπίας για την εκµάθηση κινητικών
δεξιοτήτων είναι από όλους αποδεκτή (Meinel &
Schnabel, 1998) και ότι οι ηλικίες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούνται ως «χρυσές ηλικίες»
για την εξάσκησή της (Kirchner & Fishburne,
1998), παρατηρείται µια τάση αποφυγής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για µια προγραµµατισµένη ενασχόληση µε θέµατα της ισορροπίας. Ο
στόχος της εργασίας αυτής ήταν να δοθεί ένα πρόγραµµα προσαρµοσµένο στα ελληνικά δεδοµένα
για την εξάσκησής της στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Βασιζόµενοι σε νεώτερα ερευνητικά δεδοµένα
όπου υποστηρίζεται ότι η ισορροπία δεν είναι µια
γενική κινητική ικανότητα, αλλά συγκεκριµένη ως
προς τη δεξιότητα που εκτελείται, προτείνεται να
ακολουθείται στο δηµοτικό σχολείο µια πολύπλευρη εξάσκησή της. Ενώ όµως σε σχετικές εργασίες µε
θέµα την εξάσκηση της ισορροπίας παρουσιάζεται
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συνήθως ένα µεγάλο πλήθος ασκήσεων (ΥΠΕΠΘ∆/ΝΣΗ Φ.Α., 1997; Kirchner & Fishburne, 1998;
Pangrazi, 1998; Scherrill, 1993), απουσιάζουν από
τις εργασίες αυτές τα κριτήρια µε τα οποία θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιλέξει τις ασκήσεις για
µια πολύπλευρη ανάπτυξη της ισορροπίας. Ως βάση της παρούσας εργασίας για την πολύπλευρη
εξάσκησή της χρησιµοποιήθηκε η εργασία του
Roth (1998), όπου παρουσιάζεται µια συστηµατοποίηση των ασκήσεων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν για την εξάσκηση των συντονιστικών ικανοτήτων. Με την συστηµατοποίηση των ασκήσεων ο εκπαιδευτικός µπορεί
πλέον να επιλέξει ασκήσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε µια πολύπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας χωρίς τον κίνδυνο να παραµεληθεί κάποια
πλευρά της.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης και στην περιγραφή του παιδαγωγικού πλαισίου του προγράµ
µατος. Η εκτενής αναφορά στα στιλ διδασκαλίας
των Mosston και Ashoworth (1997) και στις δυνατότητες εφαρµογής τους µε θέµα την εξάσκηση της
ισορροπίας, οφείλεται στην άποψη ότι ο στόχος
της Φυσικής Αγωγής δεν είναι απλά και µόνο η διδασκαλία κάποιων δεξιοτήτων, αλλά ότι οι κινητικές δραστηριότητες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και ως «µέσο» για µια θετική επίδραση στην
εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών (π.χ. κοινωνική συµπεριφορά). Ενώ όµως στο αναλυτικό
πρόγραµµα (ΥΠΕΠΘ-∆/ΝΣΗ Φ.Α., 1997), αναφέρεται ότι η κινητική εξέλιξη των παιδιών δεν είναι
ο µοναδικός στόχος της Φυσικής Αγωγής, απουσιάζουν οι αναφορές για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επηρεαστεί θετικά η εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Τα παραδείγµατα που αναφέρονται στην εργασία αυτή, είναι προσαρµοσµένα
στην ελληνική πραγµατικότητα (έλλειψη οργάνων) και θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµα
βοηθήµατα για την εφαρµογή των στιλ διδασκαλίας µε στόχο όχι µόνο την κινητική εξέλιξη, αλλά
και την ανάπτυξη των πνευµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών.
Τέλος, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το
γενικό πλαίσιο του προγράµµατος και τα παραδείγµατα που περιγράφονται στην παρούσα εργασία δεν θα πρέπει να εκληφθούν από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της φυσικής αγωγής ως κάτι που δεν επιδέχεται αλλαγές και βελτιώσεις. Ο
στόχος της παρουσίασής τους ήταν απλά και µόνο
να δοθούν ερεθίσµατα. Το πώς θα προσαρµοστούν
στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των µαθητών
/τριών, αυτό παραµένει αποκλειστικά και µόνο
ευθύνη των εκπαιδευτικών Φ.Α. της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
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Η σηµασία για τη φυσική αγωγή
Οι ηλικίες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούνται ιδανικές για την εξάσκηση της ισορροπίας. Γι’
αυτό το λόγο, η πολύπλευρη εξάσκηση της ισορροπίας θεωρείται βασικός στόχος της φυσικής αγωγής.
Στο σύνολο των δηµοσιεύσεων που ασχολούνται µε την εξάσκηση της ισορροπίας παρουσιάζονται πλήθος ασκήσεων από τις οποίες καλείται ο καθηγητής ή καθηγήτρια Φ.Α. να επιλέξει. Στην εργασία αυτή
προτείνεται µια µέθοδος για την ταξινόµηση των ασκήσεων σε συγκεκριµένες κατηγορίες. Με την
ταξινόµηση των ασκήσεων δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή ή την καθηγήτρια να επιλέγει ασκήσεις
από όλες της κατηγορίες και µε αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνεται η πολύπλευρη εξάσκηση της
ισορροπίας στη φυσική αγωγή.

Η σηµασία για την ποιότητα ζωής
Ο έλεγχος της ισορροπίας του σώµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις κινητικές δραστηριότητες. Η εκτέλεση απλών καθηµερινών δραστηριοτήτων όπως βάδισµα, ανεβοκατέβασµα σκαλοπατιών κτλ., είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη της ισορροπίας. Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των µαθητών και των µαθητριών, η εξάσκηση της ισορροπίας δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστικό στόχο τη
βελτίωσή της για την αποτελεσµατική εκτέλεση αθλητικών ή καθηµερινών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει
να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στις δυνατότητες που προσφέρονται, ώστε µε µέσο την εξάσκηση της
ισορροπίας να επηρεάζεται θετικά και η ικανότητα συνεργασίας µεταξύ των µαθητών και των
µαθητριών. Γι’ αυτό, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ασκήσεις που είναι κατάλληλες για την πολύπλευρη
βελτίωση της ισορροπίας αλλά και στιλ διδασκαλίας τα οποία συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των µαθητών και µαθητριών.
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