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Περίληψη 

Η εφαρμογή  της  μεθόδου  της  Αναπτυξιακής  Κίνησης  της  Sherborne  (SDM) στο
πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι μπορεί να προάγει
ταυτόχρονα και  ισόρροπα την επίτευξη του σκοπού και  των στόχων του σε κάθε
τομέα  ανάπτυξης  των  μαθητών/τριών  της  πρωτοβάθμιας  και  της  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση των καθηγητών
Φυσικής Αγωγής στην κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο SDM. Προκειμένου να επιτευχθεί
ο σκοπός αυτός, αρχικά θα παρουσιαστούν σε θεωρητικό επίπεδο η φιλοσοφία και οι
βασικές  αρχές  της  μεθόδου  και  οι  επιδράσεις  της  στην  κινητική  και  στην
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, μέσα από τα αποτελέσματα σχετικών
ερευνών.  Στη  συνέχεια,  σε  πρακτικό  επίπεδο  θα  παρουσιαστεί  η  δομή  και  τα
περιεχόμενα  ενός  ενδεικτικού  μαθήματος,  προσαρμοσμένου  στις  αναπτυξιακές
ανάγκες  παιδιών  σχολικής  ηλικίας,  τυπικής  ανάπτυξης.  Μετά  το  πέρας  του
εργαστηρίου  αναμένεται  οι  επιμορφούμενοι  να  είναι  σε  θέση  να  ενσωματώσουν
βασικά στοιχεία της μεθόδου SDM στο πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ, τόσο στην
πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις  -  κλειδιά: Αναπτυξιακή  Κίνηση,  εμπειρίες  επίγνωσης  εαυτού,  εμπειρίες
επίγνωσης των άλλων. 

Εισαγωγή

Τον  όρο  Αναπτυξιακή  Κίνηση  (Developmental  Movement)  εισήγαγε  η
Veronica  Sherborne (1922-1990),  η  οποία δημιούργησε μία δική της μεθοδολογία
κίνησης ως αποτέλεσμα της  τριαντάχρονης  εμπειρίας  της  ως καθηγήτρια  φυσικής
αγωγής, χορού και φυσιοθεραπεύτρια. Σήμερα, η μέθοδος Sherborne Developmental
Movement (SDM) βρίσκεται υπό την αιγίδα της International Sherborne Co-operation
(ISCO), η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, την εξέλιξη, τη διάδοση και τη
συνεχή  προσαρμογή  των  περιεχομένων  της  σε  άτομα  διαφόρων  ηλικιών,
προελεύσεων, αλλά και τύπων ειδικών αναγκών. 

Η SDM αποτελεί μία μορφή θεραπευτικής παρέμβασης διαμέσου της οποίας
επιδιώκεται  η  εμπλοκή των συμμετεχόντων σε μία διαδικασία αλληλεπιδραστικής
μάθησης,  μέσα  από  μοιραζόμενες  κινητικές  εμπειρίες  που  προέρχονται  από  τα
φυσιολογικά πρότυπα της ανθρώπινης ανάπτυξης (Hill, 2006). Οι βασικές αρχές της
στηρίχθηκαν στη θεωρία του Rudolf Von Laban (1879-1958), ενώ η φιλοσοφία της
βασίστηκε  στην  πεποίθηση  της  Sherborne  ότι  όλα  τα  παιδιά  έχουν  δύο  βασικές



ανάγκες:  1)  να  αισθάνονται  άνετα  μέσα  στο  σώμα  τους,  αποκτώντας  παράλληλα
σωματική αυτοκυριαρχία και 2) να είναι ικανά να διαμορφώνουν σχέσεις. 

Με βάση τα  παραπάνω,  η  Sherborne  ανέπτυξε  δύο είδη  εμπειριών:  α)  τις
εμπειρίες  επίγνωσης του εαυτού και β) τις εμπειρίες  επίγνωσης των άλλων, οι οποίες
πίστευε ότι μπορούν να επιδράσουν άμεσα στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των
συμμετεχόντων και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και
τους άλλους (Sherborne, 2001). Η μέθοδος SDM έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε
παιδιά  με  ιδιαιτερότητες  (αυτισμό,  αισθητηριακά,  κινητικά,  μαθησιακά  και
συμπεριφορικά προβλήματα), καθώς και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Sherborne,
2001). 

Η εφαρμογή της SDM σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (προσχολικής και πρώτης
σχολικής  ηλικίας)  έχει  αναδείξει  σημαντικές  βελτιώσεις  στη συνειδητοποίηση του
σώματός τους, στη διεύρυνση του κινητικού τους λεξιλογίου και στην ανάπτυξη της
μεταξύ τους εμπιστοσύνης, φροντίδας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Marsden, Hare
& Weston, 2007; Filer,  2007). Επίσης η μέθοδος SDM έχει εφαρμοστεί σε παιδιά
προεφηβικής  και  εφηβικής  ηλικίας,  επιφέροντας  σημαντικές  βελτιώσεις  στην
ποιότητα  των  σχέσεών  τους  με  τους  συνομηλίκους  τους,  στη  σωματική  τους
αυτοαντίληψη,  στις  κινητικές  και  ψυχοκοινωνικές  τους  δεξιότητες  (Μουσουράκη,
2019; 2007). 

Τέλος, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η SDM μπορεί να εφαρμοστεί σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε άτομα όλων των ηλικιών και προελεύσεων
(Konaka, 2007; Marsden, Hare & Weston 2007). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
προκύπτει ότι η ενσωμάτωση της μεθόδου SDM στο πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ,
μπορεί  να  οδηγήσει  στον εμπλουτισμό  και  στην ανανέωση των  ΑΠΣ,  εφόσον  τα
περιεχόμενά  της  βρίσκονται  σε  πλήρη  συμφωνία  με  τον  βασικό  σκοπό  και  τους
επιμέρους  στόχους  του  μαθήματος,  τους  οποίους  μπορεί  να  προάγει  παράλληλα,
προσδίδοντάς τους ταυτόχρονα την ίδια βαρύτητα (Μουσουράκη, 2019).

Σκοπός και στόχοι 

Βασικός  σκοπός  του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση καθηγητών ΦΑ στην
κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο της Αναπτυξιακής Κίνησης Sherborne (SDM). Επιμέρους
στόχοι  του  εργαστηρίου  είναι  οι  συμμετέχοντες:  αφενός  να  αποκτήσουν  βασικές
θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη μέθοδο SDM και αφετέρου να εξοικειωθούν με τις
εμπειρίες της και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν κάποια βασικά στοιχεία της στο
πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ.

Περιγραφή εργαστηρίου

Θέμα-δομή

Το  εργαστήριο  αποτελείται  από  2  μέρη:  α)  το  θεωρητικό,  το  οποίο
περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη μέθοδο SDM, τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία
της, τα περιεχόμενά της και τις επιδράσεις της σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης διαφόρων
πληθυσμών, και β) το πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει μία βιωματική εφαρμογή ενός
μαθήματος  της  μεθόδου  SDM  στην  τυπική  εκπαίδευση  (πρωτοβάθμια  και
δευτεροβάθμια), μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη δομή
και τα περιεχόμενά της. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί το εργαστήριο δια ζώσης, θα
παρουσιαστεί  διαδικτυακά  ένα  ενδεικτικό  πλάνο  μαθήματος  για  μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό.



Χρονική διάρκεια

Το εργαστήριο θα έχει συνολική διάρκεια 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά) και θα
περιλαμβάνει:  θεωρητική  ανάπτυξη  της  μεθόδου  (15  λεπτά)  και  βιωματική
παρουσίαση  των  περιεχομένων  της  στην  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (30 λεπτά). 

Προϋποθέσεις συμμετοχής/ Υλικά/ Χώρος

Το  εργαστήριο  απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς  Φυσικής  Αγωγής  που
εργάζονται με παιδιά σχολικής ηλικίας σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο και τις ισχύουσες
διατάξεις,  σχετικά  με  τα  μέτρα  πρόληψης  στους  δημόσιους  χώρους  για  τον  νέο
κορονοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19).  Προτείνεται  να πραγματοποιηθεί  σε κλειστή
αίθουσα,  στην  οποία  τα  καθίσματα  θα  έχουν  ημικυκλική  διάταξη,  έτσι  ώστε  να
υπάρχει  αρκετός  ελεύθερος  χώρος  για  πρακτική  εφαρμογή.  Οι  συμμετέχοντες  θα
χρειαστεί να φορούν άνετα ρούχα (αθλητικές φόρμες και κάλτσες). Επίσης, για την
παρουσίαση  του  θεωρητικού  μέρους  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  προτζέκτορα,
συνδεδεμένου με φορητό ΗΥ. 

Συμπεράσματα

 Αναμένεται οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας του εργαστηρίου, να είναι σε
θέση  να  εφαρμόσουν  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της  ΦΑ τις  βασικές  αρχές  της
μεθόδου SDM, τη δομή και τα περιεχόμενά της, προσαρμόζοντάς τα κάθε φορά στις
αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών/τριών τους.
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