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Εισαγωγή.

Η  μέθοδος(  MBS)  είναι  ένα  είδος  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας  και  ολιστικής
προσέγγισης διδακτικής στη Φυσική αγωγή με την καινοτόμο μέθοδο Μυαλό - Σώμα
-  Ψυχή  (Mind  -  Body  -  Soul)  που  βασίζεται  στην  εν-συνειδητότητα  και  στην
παιχνιδοθεραπευτική προσέγγιση του μαθητή στην κίνηση και στην κριτική σκέψη. 

Ο καθένας  μας  είναι  διαφορετικός  και  μοναδικός  στον κόσμο και  έτσι  πρέπει  να
αντιμετωπίζεται.  Τον  κάθε  άνθρωπο  τον  συνθέτουν  διαφορετικά  ταλέντα,  έχει
διαμορφωμένη και  διαφορετική ψυχοσύνθεση, τα θέλω του και οι στόχοι του και
αυτά είναι διαφορετικά βαλμένα μέσα στον καθένα μας και στο μυαλό μας.

Ο κάθε  μαθητής  ανεξαιρέτως  χρειάζεται  την  καθοδήγηση  που  θα  του  δώσει  την
αυτοπεποίθηση  να  ανακαλύψει  όλες  του  τις  δυνάμεις,  για  να  εμπνευστεί  να
δημιουργήσει, να βελτιωθεί και να πιστέψει στις δίκες του ικανότητες όσο ξεχωριστές
και να είναι .

Η σωστή και ισορροπημένη διδασκαλία θα μπορέσει να του δώσει την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσει  όλες  τις  δεξιότητες  που  έχει  καθιστώντας  τον  ικανό,  γεμάτο
αυτοπεποίθηση να αποκτήσει στο μέλλον ως ενήλικας τους στόχους του (Tomlison
2001).

Η διαφοροποιημένη μάθηση στη Φυσική Αγωγή είναι βασισμένη και ανταποκρίνεται
στα αιτήματα των καιρών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των παιδιών
(Αργυρόπουλος,  2013),  που  έχει  ως  απώτερο  σκοπό  κάθε  παιδί  να  αισθάνεται
ασφαλές και να βελτιώνεται κινητικά, νοητικά αλλά και συγχρόνως να δυναμώνει τη
συναισθηματική  νοημοσύνη  και  να  εξισορροπεί  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  μέσω  της
ενσυνειδητότητας. 

Η έρευνά μου αφορά έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης με την καινοτόμο μέθοδο
διδασκαλίας που ονομάζεται (MBS) Μυαλό, Σώμα, Ψυχή, όπου έχει εφαρμοστεί σε
μαθητές προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία των 10 ετών (Πέμπτης δημοτικού) με
εργαλείο προσέγγισης την ενσυνειδητότητα.

Η  καινοτόμος  αυτή  μέθοδος  βελτιώνει  κατά  πολύ  όχι  μόνο  τις  μαθησιακές  και
κινητικές  τους  δεξιότητες  αλλά  εξισορροπεί  και  αυξάνει  την  αυτοπεποίθηση  και
ασφάλεια  των  μαθητών,  συνειδητοποιώντας  τις  δίκες  τους  ικανότητες,  μέσω  της
ενσυνειδητότητας.



Η έρευνα έδειξε να έχει θετικά αποτελέσματα στη μάθηση, οι μαθητές λειτούργησαν
με περισσότερο ενδιαφέρον, ώστε να αναπτύξουν τις κινητικές αθλητικές δεξιότητες
τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής αλλά και όχι μόνο η
έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα όλη τη χρονιά
είχαν θετικά αποτελέσματα συμπεριφοράς όχι μόνο στο σχολείο ,αλλά και κατά τη
διάρκεια όλης της σχολικής μέρας και όταν ήταν εκτός σχολικής μονάδας.

Λέξεις  –  κλειδιά: Διαφοροποιημένη  μάθηση,  ενσυνειδητότητα,  κριτική  σκέψη,
κίνηση, αυτοπεποίθηση, παρόν, άσκηση 

Κύριο Μέρος

 Το  πρόγραμμα  (MBS)  Μυαλό  -Σώμα  -Ψυχή  εφαρμόστηκε  για  πρώτη  φορά  ως
πιλοτικό πρόγραμμα στο σχολείο στο οποίο εργάζομαι ως εκπαιδευτικός το 2017. Τις
πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος οι μαθητές αναγκάστηκαν να βγουν
από  τη  «συνηθισμένη»  διδασκαλία  και  μπήκαν  στη  διαδικασία  όπου  έπρεπε  να
αρχίσουν να αναγνωρίζουν το σώμα τους, τη σκέψη τους και τα συναισθήματα τους.

Σε  περίπου  δυο  μήνες  (όπου  το  μάθημα  Φυσικής  αγωγής  γίνεται  δυο  φορές  την
εβδομάδα 40 λεπτά) οι μαθητές μπήκαν σε μια διαδικασία μάθησης και συγχρόνως
εξερεύνησης του εαυτού τους. Η καινούργια αυτή, διαδικασία έκανε τα παιδιά να
αδημονούν για το  μάθημα της  Φυσικής  αγωγής και  να αναζητούν αυτόν τον νέο
πρωτότυπο τρόπο προσέγγισης που τους έκανε να αισθάνονται πιο σίγουροι για τον
εαυτό τους και πιο ήρεμοι την ώρα του μαθήματος. 

Οι μαθητές αδημονούν να κάτσουν όλοι μαζί στο κύκλο που ονομάσαμε « ΗΛΙΟΣ». 
Σε αυτόν τον κύκλο στην αρχή του μαθήματος μοιραζόμαστε τα συναισθήματα μας,
τη φυσική μας κατάσταση και τις σκέψεις μας.

Ο λόγος που γίνεται  αυτός ο κύκλος  είναι  για  να έχω εγώ ως εκπαιδευτικός  μια
ολοκληρωμένη  εικόνα  από  τη  ψυχική  διάθεση,  φυσική  κατάσταση  και  νοητική
διάθεση.  Με αυτό το τρόπο οι μαθητές οι ίδιοι  κάνουν και  τον δικό τους έλεγχο
σωματικό, νοητικό, ψυχικό.

Στο πρόγραμμα MBS κλειδί επιτυχίας και επίτευξης στόχου για την ανάπτυξη και
εξισορρόπηση των κινητικών δεξιοτήτων,  το δημιουργικό τρόπο σκέψης  και  την 
αύξηση της αυτοπεποίθησης   είναι η ενσυνειδητότητα.

«Η ενσυνειδητότητα είναι η συνειδητοποίηση και σκόπιμη προσοχή, της παρούσας
στιγμής χωρίς κρίση στην εξέλιξη της κάθε στιγμής » Jon Kabat Zinn (2003).

Η ενσυνειδητότητα ενισχύει το σθένος, τη συναισθηματική νοημοσύνη, αυξάνει τη
προσοχή και βελτιώνει την κριτική σκέψη. Κατά τη διάρκεια της Φυσικής αγωγής
παρέχουμε  όλα τα  κατάλληλα εργαλεία  για  να  βοηθήσουμε  τους  μαθητές  μας  να
μάθουν  να  εστιάζουν  τη  προσοχή  τους  στην  κίνηση,  να  αναγνωρίζουν  τα
συναισθήματα τους και να καλλιεργούν έναν ανοιχτό τρόπο σκέψης.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να μπορέσουν οι μαθητές να αναπτύξουν μια
ισχυρότερη ικανότητα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης των Σωματικών -Νοητικών-
Ψυχικών δυνατοτήτων (Health Harvard.Edu/staying healthy).

Διδάσκοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  χρησιμοποιώντας  προσεκτικά  τα  εργαλεία
υπερβαίνουμε  τη  συνηθισμένη  διδασκαλία.  Οδεύοντας  στον  21ο  αιώνα  και
κινούμενοι  στη  δεύτερη  δεκαετία,  χρειαζόμαστε  έναν  διαφορετικό  τρόπο



προσέγγισης των μαθητών μας. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια πρόκληση που πρέπει να
είναι επίμονη και να την πιστέψουμε ως εκπαιδευτικοί .
Ως εκπαιδευτικός  πιστεύω στη δύναμη να μπορούμε να επηρεάζουμε θετικά,  τον
τρόπο μελέτης, μάθησης και ζωής των μαθητών. Μια νέα γενιά θα δημιουργηθεί  μια
γενιά που θα γνωρίζει τις δικές της πράξεις, έχοντας επίγνωση το τι συμβαίνει, το
γιατί συμβαίνει και  πώς να χρησιμοποιούν  το σώμα τους, το μυαλό και να ελέγχουν 
τα συναισθήματα τους μέσα από τη Φυσική Αγωγή. 
Η έρευνα μου συνεχίζεται εδώ και  τρία χρόνια, τα αποτελέσματα από τους μαθητές
είναι  πολύ  θετικά  και  οι  γραπτές  μαρτυρίες  τους  είναι  εκπληκτικές,  έχουν  πολύ
ισχυρά μηνύματα, οι μαρτυρίες των εκπαιδευτικών δείχνουν επίσης ότι τα  εργαλεία
ενσυνειδητότητας που χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων λειτουργούν
ακόμα και όταν οι μαθητές επιστρέφουν πίσω στην τάξη τους.
 
Μέθοδοι ανάπτυξης 

 Έκανα  εκτεταμένη  έρευνα  για  να  βρω  τρόπους  που  θα  προσελκύσουν  όλες  τις
ηλικίες και όλους τους τύπους μαθητών. 
Χρησιμοποιώ τα εργαλεία ενσυνειδητότητας ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης, ποτέ
δεν χρησιμοποιώ το ίδιο εργαλείο προσέγγισης έτσι ώστε  να κρατήσω τους μαθητές
πάντα σε ενδιαφέρον με νέους τρόπους έτσι ώστε να αναγνωρίζουν, να μαθαίνουν και
να αισθάνονται το σώμα τους, το μυαλό τους και τα συναισθήματά τους.
Ως εκ τούτου, η χρήση της mindfulness -ενσυνειδητότητα, χρησιμοποιείται,  για να
επιτρέψει στους μαθητές να αναπτυχθούν  μέσα από τη δική τους προσωπικότητα και
να διαχειριστούν τα εργαλεία της ενσυνειδητότητας με τον τρόπο που κάθε μαθητής 
αισθάνεται. 

Εργαλεία προσοχής:

1. Διδασκαλία τεχνικών αναπνοής για όλες τις ηλικίες .

2. Ελεύθερο παιχνίδι -παραμύθι- εξερεύνηση (προσχολική ηλικία - νηπιαγωγείο)

3. Άσκηση με δράση αφήγησης (Νηπιαγωγείο - 2η Δημοτικού).  Χρησιμοποιώντας
θετικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

4.  Έλεγχος  σώματος  -  πράξεων  -  συναισθημάτων  (1η  τάξη-5η)  προσεκτική
παρατήρηση - ευαισθητοποίηση.

Μέθοδοι εφαρμογής 
 Αποτελεσματικό για εκπαιδευτικούς /μαθητές /γονείς.
 Διαδραστικό παραμύθι κίνησης για τις προσχολικές ηλικίες.
 Εξάσκηση συνειδητοποίηση των συναισθημάτων βιώνοντας ηρεμία και θυμό.
 Επιστήμη και αναπνοή (Μέθοδος - Τεχνική προσέγγισης των μαθητών μέσω της

τεχνολογίας στη φαντασία τους)
 Μέθοδος αναπνοής τριών λεπτών (πού είμαι, πώς είμαι, τι σκέφτομαι) μετά από

τα τρία λεπτά γράφουμε ή λέμε αυτό που παρατηρήσαμε κατά την αναπνοή μας.
 Επικεντρώνονται  οι μαθητές σε μια άσκηση και πρέπει να παρατηρήσουν πώς

αισθάνονται, τι συμβαίνει στο μυαλό και τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας και το συζητάμε και εξηγούμε.

 Διδασκαλία και όφελος των μαθητών της διαφραγματικής αναπνοής.



Οι  μαθητές  απολαμβάνουν  το  τελευταίο  μέρος  του  μαθήματος  όπου  όλοι
μπορούμε να χαλαρώσουμε και να εργαστούμε σε ένα από τα εργαλεία που έχω
μοιραστεί μαζί σας παραπάνω.

 Μερικές  φορές  επειδή  όλα  δεν  λειτουργούν  όπως  θα  θέλαμε  και  στην
καθημερινότητά  μας,  δεν  έχω χρόνο  να  τελειώσω το  μάθημα  με  το  εργαλείο
χαλάρωσης και οι μαθητές το ζητούν.

 Είμαι  πολύ  χαρούμενη  γι’  αυτό,  καθώς  μου  δείχνει  ότι  οι  μαθητές  έχουν
καταλάβει ότι οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας  είναι πολύ πολύτιμες γι’ αυτούς για
το πώς αισθάνονται, σκέφτονται και κινούνται.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πρακτική  των  εργαλείων  «  mindfulness»  έχουν  σημαντική  επιρροή  και  θετικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη του μυαλού, του σώματος και των συναισθημάτων . 

Αυτή  η  αλλαγή  στη  δομή  του  εγκεφάλου,  δίνει  τη  δυνατότητα  να  μειώσουμε
δραματικά τα επίπεδα άγχους μας, να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να εστιάζουμε
και  να αυξάνουμε τη γενική  ευημερία  μας.  Σημαντικά  στοιχεία  που βρέθηκαν  σε
πληθώρα  μελετών  έδειξαν  σαφείς  αλλαγές  σε  περιοχές  του  εγκεφάλου  όπως  η
αμυγδαλή  και  ο  προμετωπιαίος  φλοιός.  Η  σχέση  μεταξύ  διαλογισμού  –
ενσυνειδητότητας  και  νευροπλαστικότητας  είναι  σαφώς  παρούσα  και  έχει
εκτεταμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ζωής ενός μαθητή όσον αφορά τις
ακαδημαϊκές  του  δεξιότητες  και  τη  μελλοντική  του  ζωή.  Η  διάδοση  της  γνώσης
σχετικά  με  τα  οφέλη  της  προσοχής  στη  στιγμή,  είναι  ζωτικής  σημασίας  για  την
πρόοδο και θειική εξέλιξη των μαθητών μας μέσα από τη Φυσική Αγωγή.



 Μόλις υπάρξει  πλήρης κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αυτογνωσία και  η
παρατήρηση της πράξης και της προσοχής χρησιμοποιείται στο σχολείο τότε  ίσως,
θα έχουμε έναν καλύτερο κόσμο.
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