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Με τη συνεργασία:



Εισαγωγή – Προβληματική

• Κάποιοι/ες μαθητές/τριες παρουσιάζουν δυσκολία 
συγκέντρωσης και διάσπαση προσοχής / βαριούνται / 
σηκώνονται / κινούνται συνέχεια στην καρέκλα.

• Συνήθως ο/η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει αυτές τις 
συμπεριφορές με παρατηρήσεις ή παραινέσεις για 
περισσότερη συγκέντρωση, χωρίς, ωστόσο, να φέρνει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

• Τις περισσότερες φορές οι μαθητές/τριες δείχνουν να 
συμμορφώνονται προσωρινά με τις υποδείξεις του
δασκάλου, όμως μετά από λίγο επιστρέφουν στην
προηγούμενη συμπεριφορά, η οποία δυσκολεύει την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και διαταράσσει το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης. 



Παιδαγωγικό κλίμα

• Το παιδαγωγικό κλίμα ασκεί έντονες επιδράσεις
στη μάθηση και στη σχολική επίδοση των 
μαθητών εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων 
εκπαιδευτικών – μαθητών (Πασιαρδής, 2001).

• Χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών 
σχολείων: Το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης 
διαθέτει θετική και κατάλληλα δομημένη 
ατμόσφαιρα και παρέχει ένα ελκυστικό 
περιβάλλον εργασίας. (Κασσωτάκης – Φλουρής, 
2005).



Χρήση της μπάλας ισορροπίας 
ως κάθισμα στην τάξη – 1

• Έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα, αποφάσισα να 
χρησιμοποιήσω τις μπάλες ισορροπίας (stability ball / 
yoga ball) ως κάθισμα μέσα στην τάξη. 

• Στόχοι: η υψηλότερη κινητοποίηση που θα οδηγούσε 
σε πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο
μάθημα καθώς και η μείωση των μορφών 
διασπαστικής συμπεριφοράς.

• Για την αποφυγή ατυχημάτων, η μισή τάξη στρώθηκε
με μαλακά δάπεδα. Στον υπόλοιπο χώρο παρέμειναν 
τα θρανία και οι καρέκλες σε μετωπική διάταξη.

• Αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε για δύο σχολικές
χρονιές σε δύο διαφορετικά τμήματα της Στ΄ τάξης.



Χρήση της μπάλας ισορροπίας 
ως κάθισμα στην τάξη – 1.1 εικόνα



Χρήση της μπάλας ισορροπίας 
ως κάθισμα στην τάξη – 1.2 εικόνα



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 2. Βιβλιογραφικά ευρήματα - 1

• Οι μπάλες ισορροπίας έχουν χρησιμοποιηθεί για 
πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων η άσκηση (Al-
Eisa et. al., 2013; Haskell, 2011; Wu et al. 2012), η 
βελτίωση της στάσης του σώματος καθώς και ως
κάθισμα, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να 
εστιάσουν την προσοχή τους (Fedewa & Erwin 2011; 
Jakubek 2007; Schilling et al. 2003). 

• Αυτός ο τύπος καθίσματος αποτελεί παρέμβαση 
χαμηλού κόστους, που επιτρέπει στα παιδιά να 
εμπλακούν σε ελάχιστη φυσική δραστηριότητα, ενώ 
διατηρούν το βέλτιστο επίπεδο διέγερσης που 
συνιστάται από τους ερευνητές. 



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 2. Βιβλιογραφικά ευρήματα -2

• Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει τα ευεργετικά 
αποτελέσματα που έχει η χρήση της μπάλας ισορροπίας 
ως κάθισμα στην τάξη για μαθητές με δυσκολία 
συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα, καθώς και για 
μαθητές στο φάσμα του αυτισμού. 

• Οι μαθητές με ΔΕΠΥ που χρησιμοποιούσαν μπάλα 
θεραπείας για κάθισμα στην τάξη έδειξαν βελτίωση της 
προσοχής, της παραμονής στο κάθισμα και της σχολικής 
επίδοσης (Illi, 1994; Witt & Talbot, 1998).

• Η κίνηση που επιτρέπεται επάνω στην μπάλα, όταν αυτή
χρησιμοποιείται ως κάθισμα, παρέχει κίνητρο για την
παραμονή στο κάθισμα, που ικανοποιεί την ενέργεια του
παιδιού και τις ανάγκες του για ερεθίσματα.



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 3. Πλαίσιο εφαρμογής -1

• Σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων.
• Συζήτηση με γονείς και μαθητές για τα προσδοκώμενα 

παιδαγωγικά οφέλη και για τον τρόπο χρήσης της μπάλας.
• Ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη χρήση της 

μπάλας ως κάθισμα.
• Σαφείς κανόνες που συμφωνήθηκαν με τους μαθητές και 

αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.
• Η χρήση της μπάλας γινόταν μόνο στις ώρες που ήμουν 

εγώ στην τάξη, στις ώρες των ειδικοτήτων οι μαθητές/τριες 
κάθονταν στις καρέκλες τους.

• Χρησιμοποιήθηκαν έξι μπάλες, που μπήκαν από τη μία και 
την άλλη μεριά σε τρία θρανία, τα οποία τοποθετήθηκαν 
επάνω στα μαλακά δάπεδα.



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 3.1 Πλαίσιο εφαρμογής - 2

• Αρχικά δόθηκε στα παιδιά χρόνος για εξοικείωση με 
τον τρόπο χρήσης της μπάλας ως κάθισμα.

• Όποιο παιδί ήθελε, όταν ερχόταν η σειρά του, έβγαζε 
τα παπούτσια του, έπαιρνε τα υλικά που χρειαζόταν 
για τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα και καθόταν στην 
μπάλα. 

• Την επόμενη ώρα, καθόταν το επόμενο παιδί στην 
μπάλα. 

• Ταυτόχρονα, όσα παιδιά ήθελαν, έπαιρναν τα βιβλία 
τους και, χωρίς παπούτσια, κάθονταν κάτω, στα 
μαλακά δάπεδα, για να διαβάσουν ή να συζητήσουμε.



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 4. Αντιδράσεις των μαθητών - 1

• Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, που είχαν την «πιο 
χαρούμενη τάξη στο σχολείο», που ήταν «σαν 
παιδότοπος».

• Ανυπομονούσαν να έρθει η σειρά τους να καθήσουν 
στην μπάλα.

• Ζητούσαν να καθήσουν στα μαλακά δάπεδα και 
έφεραν μαξιλαράκια και καλτσοπαντόφλες, για να 
είναι πιο άνετα.

• Οι συζητήσεις που κάναμε διεξάγονταν σε πιο χαλαρό 
πλαίσιο, συμμετείχαν περισσότεροι μαθητές και 
είχαν πιο πολλές ιδέες και απόψεις. 



Χρήση της μπάλας ισορροπίας ως κάθισμα 
στην τάξη – 4. Αντιδράσεις των μαθητών -2

• Οι πιο αδύναμοι μαθητές ζητούσαν να καθήσουν στις 
μπάλες, όταν έγραφαν διαγώνισμα ή κάναμε κάποιο 
μάθημα που πίστευαν ότι θα τους δυσκόλευε, επειδή 
«γράφουν καλύτερα» και «βρίσκουν τη λύση πιο 
εύκολα». 

• Όλοι οι μαθητές παρουσίαζαν μεγαλύτερη 
συγκέντρωση και ενδιαφέρον για το μάθημα και 
σχεδόν πλήρη απουσία διασπαστικών μορφών 
συμπεριφοράς.

• Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης βελτιώθηκε, καθώς η 
ατμόσφαιρα ήταν θετική, κατάλληλα οργανωμένη 
και παρείχε ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας.


