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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 
& ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ 

TΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 
Ο ςκοπόσ του Εργαςτθρίου Ζρευνασ ςτθν Πρακτικι και 
Εφαρμοςμζνθ Φιλοςοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Τμιματοσ 
Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ & του 
Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ζγκειται ςτθν 
αναγνϊριςθ και τθν επεξεργαςία ηθτθμάτων που 
ςυνδζονται με τθν ανάδυςθ, αναςυγκρότθςθ, 
εξφφανςθ, παράςταςθ μορφϊν φιλοςοφικισ ςκζψθσ 
και πράξθσ ςε ςχζςθ με τισ πλθκυντικζσ μορφζσ 
εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ οργάνωςθ ερευνθτικϊν 
διαδικαςιϊν - ςχεδιαςμϊν που ενιςχφουν τθ 
φιλοςοφικι εκπαίδευςθ, παιδαγωγικι, ζρευνα και 
κουλτοφρα ςτισ ποικίλεσ εκφάνςεισ τθσ.  Ζμφαςθ 
δίνεται ςτθν πρακτικι και εφαρμοςμζνθ διάςταςθ, 
κακϊσ το πζραςμα από τθ κεωρία ςτισ 
πραγματοποιιςεισ τθσ διανφεται ερμθνευτικά, κριτικά, 
και διαλογικά, φζροντασ τθ φιλοςοφικι μεκοδολογία, 
ανάλυςθ και κατανόθςθ ςτο κατϊφλι και ςτθ 
διαςταφρωςθ ηωτικϊν και πολφπλοκων 
διακυβευμάτων: θκικϊν, πολιτικϊν, ανκρωπολογικϊν, 
αιςκθτικϊν, διαπολιτιςμικϊν, οικολογικϊν, τεχνο-
λογικϊν, κ.ά. 

Άξονεσ ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ: φιλοςοφικζσ 

πρακτικζσ, φιλοςοφία - ςϊμα - κείμενα, φιλοςοφία με 

παιδιά, φιλοςοφία και τζχνεσ, φιλοςοφία και 

πρακτικζσ διαλόγου, φιλοςοφία & διαμόρφωςθ του 

εαυτοφ, αξίεσ και θκικι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ χρονο - 

τόπουσ, εφαρμοςμζνεσ θκικζσ, παιδαγωγικι και θκικι 

τθσ ςκζψθσ: πολυπλοκότθτα / κριτικι ςκζψθ / 

φροντίδα, λόγοι και μορφζσ τθσ ετερότθτασ, 

φιλοςοφία τθσ παιδείασ, φιλοςοφία και μζκοδοι. 

Το νεόδμθτο αυτό εργαςτιριο υποςτθρίηουν με το 

ζργο τουσ ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ από 

διαφορετικζσ χϊρεσ  επενδφοντασ ςτθ διαπολιτιςμικι 

δυναμικι τθσ φιλοςοφίασ και ςτα πολλαπλά βλζμματα 

που οι διαφορετικζσ κουλτοφρεσ εναποκζτουν ςτα 

πράγματα, κακϊσ, παράλλθλα, επιχειρείται να 

αναπτυχκοφν ερευνθτικζσ διαδρομζσ που 

διαςταυρϊνονται δοκιμάηοντασ τα επιςτθμολογικά  

όρια τθσ φιλοςοφίασ  και τισ θκικζσ τθσ δυνάμεισ τθσ 

μζςα ςτουσ κόλπουσ μιασ λαβυρινκϊδουσ αλλά αιχμθρισ πραγματικότθτασ. Η φιλοςοφία δεν 
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αρνείται να διαςχίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ τόπουσ και να διαςχίηεται από εκπαιδευτικζσ 

προβολζσ αναηθτϊντασ επίμονα τισ μορφζσ τθσ μζςα ςε μία ζκρθξθ πικανοτιτων, δυνατοτιτων, 

λόγων και ερμθνειϊν,  οι οποίεσ ςυνιςτοφν τον κόςμο ςιμερα.  Η πρακτικι και εφαρμοςμζνθ 

διάςταςι τθσ αναπτφςςεται ςτο εςωτερικό αυτισ τθσ ζκρθξθσ, μζςα ςτον κόςμο,  ωσ 

ανυποχϊρθτθ ςκζψθ,  ετερολογικι μζριμνα, ςυνομιλία, μελζτθ του αναπάντεχου, πράττοντασ 

ενόςω επιχειρεί να κατανοιςει.  

 

Ζλενα Κ. Θεοδωροποφλου 

Διευθφντρια του Εργαςτηρίου Ζρευνασ ςτην Πρακτική και Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία 

(Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, βλζπε ςτον ιςτότοπο: http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff 
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LABORATORY OF RESEARCH IN PRACTICAL & APPLIED PHILOSOPHY /L.R. P.A. PH.  

DEPARTMENT OF PRE SCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN,  UNIVERSITY 

OF THE AEGEAN 

Main goal of the laboratory “Research on Practical and Applied Philosophy” (L.R.P.A.Ph.) of the 

Department of Preschool Education Sciences and Educational Design is the recognition and 

elaborations of issues related to the emergence, reconstruction, weaving, performance of forms of 

philosophical thinking and acting in their meeting with the plural environments of education, as 

well as the organization of research procedures-projects reinforcing philosophical education, 

culture and research. Emphasis is given to the practical and applied dimension, as the passage 

from theory to its realizations is critically, hermeneutically and dialogically crossed leading 

philosophical methodology, analysis and understanding to the threshold and crossroads of crucial 

and complex issues at stake nowadays: ethical, anthropological, political,  esthetical, intercultural, 

ecological, technological, etc. 

Axes of research interests: philosophical practices, philosophy-body-texts, philosophy with 

children, philosophy and arts, philosophy and dialogue practices, philosophical counseling, values 

and ethics in spatiotemporals of education, applied ethics, pedagogy and ethics of thinking: 

complexity / critical thinking / caring, discourses and forms of alterity, philosophy of education, 

philosophy and methods. This newly built Laboratory is supported by researchers from different 

countries investing in intercultural dynamics of philosophy and the multiple looks that different 

cultures set on things, while at the same time trying to develop research routes that meet each 

other tasting the epistemological limits and moral powers of philosophy within a labyrinthian but 

sharp reality. The philosophy does not refuse to cross the educational places and be crossed by 

educational projections persistently seeking its forms within an explosion of probabilities, 

possibilities, discourses and interpretations, which constitute the world today. Its practical and 

applied dimension is developed within this explosion, in the world, as uncompromising thinking, 

heterological care, conversation, study of unexpected, doing while trying to understand. 

Elena K. Theodoropoulou 

Directress, Laboratory of Research in Practical & Applied Philosophy  

(L.R.P.A.Ph.) 

More: http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff   
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ΔΝΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 

 
GAPMET is a non-profit organisation and its members are in 
their majority teachers of music education at primary level. 
GAPMET contributes with its activities to:  

• The enhancement and recognition of the work of the 
teachers of music and their role in promoting education in 
Greece through the development and growth of music 
education. 

• Promoting collaboration and solidarity amongst 
teachers of music at primary level. 

• Development of initiatives in the field of research and 
interdisciplinary collaboration with an orientation towards society and its needs.   

• Support of innovation in the application of music education programmes 

• Aid and consultancy to associations, organisations and educational institutions active in the 
field of music education. 

• Sensitisation and dissemination of information for the general public in regard to issues 
and problems of music education and its role in cultural progress in Greece and abroad.  

• Scientific and educational support for teachers of music education at primary level through 
the promotion of actions in life-long and distance learning 

• Production of education materials in the form of printed and electronic publications and 
multi-media applications. 

The above form part of a series of actions for music education and culture and describes 
the character of the Association.  GAPMET also organises seminars, symposia, conventions and 
conferences and takes part in similar events in Greece and abroad.  

 GAPMET collaborates with educational and cultural organisations, local authorities, 
parents’ associations, pupils and students of music schools as well as a number of cultural and 
scientific associations in Greece and abroad. It aims to inform the general public, state and private 
institutions in regard to the national, cultural and social mission of music teachers through 
lectures, publications, press releases, public discussions, radio and television programmes, books, 
leaflets and other suitable means in printed or electronic form. Finally, the Association organises 
and promotes educational programmes addressing the professional and personal growth of music 
teachers. 

GAPMET has experience in a number of projects involving the innovative application of 
music education programmes, including previous Comenius, Comenius Multilateral, Leonardo Da 
Vinci and Youth in Action projects involving collaboration with 35 institutions around Europe. 
GAPMET experience in European projects addresses the needs of Greek State School Teachers in 
Primary Education and includes developing strategies on teaching methodology and guiding 
teachers in how to teach with a variety of experience in developing teachers’ handbooks and 
portfolios. 

GAPMET aims to meet the challenge of educational reform and the application of 
innovative ideas by bridging the gap between research theories and practices. New approaches in 
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education must be able to successfully introduce new theories, techniques, structures, and 
approaches into mainstream practice. GAPMET aspires to introduce ideas that stem from current 
research and practice in music creativity to mainstream music education. GAPMET founded in 
2004 and since then develops online learning environments, produce teaching materials and 
textbooks, organize in-service training seminars as well as national and international conferences, 
and publish open access journals.  

GAPMET has a track record of research, particularly in the fields of music education, e-
Learning and e-Training and Communities of Practice. Especially  last years, GAPMET focuses, 
through its research projects, on Information Communication Learning Technologies (ICLT) in 
order to contribute to the engagement of students at all levels by making studying more enjoyable 
while at the same time enhancing learners’ perception of achievement. 

GAPMET is a nonprofit association with no funding from the Greek Government or any 
other public institution. Conferences, teachersϋ trainings, educational materials, research projects, 
editions, and projects dissemination are totally funded from membershipsϋ subscriptions. GAPMET 
would allow students with diverse learning abilities to engage in creative music practice in the 
classroom and enhance students’ and teachers’ experience of this aspect of the music curriculum, 
thereby encouraging creativity in line with strategic objectives 3: Promoting equity, social cohesion 
and active citizenship (2009/C 119/4) and strategic objective 4: Enhancing creativity and 
innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training (2009/C 119/4) of 
the strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). 

Our overall capacity building strategy for a National Greek Country Program is aligned with 
strategic theme 3 of GAPMETϋs state: Being a catalyst for social and economic progress in and for 
our region, nationally and internationally, through research and enterprise (Association Strategic 
Plan 2010-2015). Furthermore, GAPMET has been involved in running and managing European 
projects for many years (including acting as coordinator or associated partner of various 
Comenius/Leonardo da Vinci/Grundtvig Projects over the years). 

The abovementioned Music Text Books for Primary Music Education consist a complete 
portfolio for students and music educators as well as allow students from diverse cultural 
backgrounds, and therefore with a diverse range of approaches to music making, to access 
composition tasks without the use of notation. These particular Music text books are the very first 
that Greek Government introduces to the official Primary School Education for 35.000 students in 
Aϋ and Bϋ Grade. Finally, EU PROJECTS:  

 Encourage GAPMETϋs research in collaboration between student and teacher groups 
through the use of networked technologies and the development of online communities; 

 Provide, through GAPMET to specialist and non-specialist teachers, tools and associated 
learning and teaching materials  in order to encourage creative practice  in music 
classrooms; 

 Facilitate - through funding - GAPMETϋs production and presentation of musical ideas in a 
visually and cognitively intuitive way; 

 Provide, through GAPMET, an engaging and multisensory student experience in the 
teaching of music which encourages and accommodates diverse learning styles.  
 
GAPMET is an official member of ISME, EAS and European Music Council. 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

Ο Κορνιλιοσ Καςτοριάδθσ πίςτευε ότι θ κρίςθ τθσ κριτικισ (ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

εκδθλϊςεισ τθσ γενικισ και βακιάσ κρίςθσ τθσ κοινωνίασ) επιτρζπει ανατρεπτικζσ ιδζεσ να 

ςυμφφρονται με το ςυρφετό όλων όςα παράγονται, διαδίδονται και γίνονται το αξιοπερίεργο 

που παραδόξωσ, ςυμπλθρϊνει τθν πανίςχυρθ αρμονία του ςυςτιματοσ. Η ςθμερινι κοινωνία 

ζχει μια τρομαχτικι ικανότθτα να πνίγει κάκε γνιςια απόκλιςθ είτε αποςιωπϊντασ τθν είτε 

διαφθμίηοντάσ τθν – ζτςι, ο  χαρακτιρασ τθσ εποχισ δεν είναι ο «ατομικιςμόσ», αλλά ο 

γενικευμζνοσ κομφορμιςμόσ και το κολλάη. Κομφορμιςμόσ που απαγορεφει το ςτυλ: διότι δεν 

βαςανιηόμαςτε πια να βροφμε τον εαυτό μασ,  δεν κουραηόμαςτε να ςμιλζψουμε με προςοχι το 

ςτυλ (όχι μόνο ωσ αιςκθτικι κατθγορία): τςιμπολογάμε δεξιά κι αριςτερά για να παράγουμε κάτι 

επίκτθτο, ενϊ ο κακθμερινόσ άνκρωποσ ηει φτιάχνοντασ φανταχτερά κολλάη.  .  Όμωσ, 

ςυμπλθρϊνει ο Καςτοριάδθσ, ο  αναγκαίοσ μεταςχθματιςμόσ, εςωτερικά και εξωτερικά, δεν 

αντιςτοιχεί ςτο να ςυνδυαςτοφν διαφορετικά τα ίδια κομμάτια ξφλο, αλλά ςτο να δθμιουργθκοφν 

νζεσ ςθμαςίεσ.  

Στθν χοάνθ των εκπαιδευτικϊν καυμάτων, θ κονφορμιςτικι διαδικαςία ελλοχεφει 

ανεξάλειπτα ςτθν ανάδυςθ και τον πολλαπλαςιαςμό κεωριϊν και πρακτικϊν, ςτο υπόκωφο ι 

εκκωφαντικό πζραςμα από το άτομο ςτο ςφνολο και αντίςτροφα, ςτθν αυταρζςκεια των καλϊν 

πρακτικϊν και τθν ςυγκατάβαςθ τθσ θμι μόρφωςθσ για τθν οποία ευφυϊσ και μελαγχολικά 

μίλθςε ο Adorno. Ωςτόςο, κα κζλαμε να μιλιςουμε για ικανότθτεσ, ςτάςεισ, πρακτικζσ, 

διδακτικζσ: κακόλου ωσ οριςμoφσ, κακόλου ωσ μοντζλα, κακόλου ωσ τυφλζσ εφαρμογζσ ι ωσ 

ακροιςτικά αποτελζςματα, κακόλου ωσ μετριςιμεσ δεξιότθτεσ, ι ωσ επιδείξεισ δεξιοτεχνίασ. 

Εξ’ου και θ διπλι ςφνδεςθ με τον ορίηοντα τθσ τζχνθσ και τα υπόγεια ρεφματα τθσ φιλοςοφίασ. 

Διότι ςτουσ άπλετουσ χϊρουσ και ςτισ ςτενωποφσ τθσ επίμονθσ δθμιουργίασ, τθσ ανυποχϊρθτθσ 

ςκζψθσ, ίςωσ βροφμε τρόπουσ να φανταςτοφμε τθν εκπαίδευςθ ωσ μορφι ελευκερίασ (ωσ 

άνοιγμα ςτο άνοιγμα τθσ τζχνθσ και κίνθςθ μζςα από τθν αςκθτικι κρθςάρα τθσ φιλοςοφίασ).  

Πικανόν λοιπόν, θ κλαςικι αποςτροφι του Roland Barthes, να υποςθμειϊνει ςυμβολικά 

τθν επιμονι να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ τθσ αναπαραγωγισ ςχθμάτων και ςχθματιςμϊν: 

«Υπάρχει μια θλικία, όπου διδάςκεισ αυτό που ξζρεισ. Ζρχεται όμωσ κατόπι μια άλλθ, όπου 

διδάςκεισ αυτό που δεν ξζρεισ: αυτό λζγεται αναηιτθςθ. Ζρχεται ίςωσ τϊρα θ θλικία μιασ άλλθσ 

εμπειρίασ: θ θλικία όπου ξεμακαίνεισ, όπου αφινεισ να δουλεφει το απρόβλεπτο ξαναπλάςιμο 

όςων πζραςεσ και ζμακεσ *…+ Αυτι θ εμπειρία, λζει: καμιά εξουςία, μια ςτάλα γνϊςθ, μια ςτάλα 

ςφνεςθ, κι όςο πιο πολφ καλό γοφςτο» 

 

Ζλενα Κ. Θεοδωροποφλου  
Καθηγήτρια Σμήματοσ Επιςτημών τησ Προςχολικήσ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, τησ 

χολήσ Ανθρωπιςτικών Επιςτημών του Πανεπιςτημίου Αιγαίου 
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PROLOGUE NOTE 

 
 
 
Cornelius Castoriadis was believing, that the crises of the critique (as one of the most significant 

manifestations of the general and deep crisis of the society) permits to subversive ideas to be 

melted in the mob of all these that are produced, spread and become the curiosity which 

paradoxically completes the powerful harmony of the system. Today’s society has a tremendous 

capacity to suffocate any genuine divergence either by silence it or by advertise it – thus, the 

character of our times lies not  in the “individualism” but in the generalized conformism and 

collage. Conformism forbidding the style: because we are not tormented anymore to find our self, 

we are not tired to  sculpt with attention the style (not only as esthetical category): we peck in 

here and there in order to produce something acquired while ordinary man lives producing fancy 

collages.   But the necessary transformation, Kastoriadis adds,  inwardly and outwardly, should not 

correspond to a differentiated combination of the same pieces of wood but to the creation of new 

significances. 

            In the melting pot of educational miracles, the conformist process lurks ineffaceably in the 

emergence and multiplication of theories and practices, in the hollow or deafening passage from 

the individual to the multitude, in the complacency of good practices and the condescension of 

the semi-formation, for which provocatively and melancholically Adorno has spoken. 

Nevertheless, we would like to speak about capacities, attitudes, practices, didactics, habits: but 

not at all as definitions, not at all as models, not at all as blind applications or as accumulative 

results, not all as competencies or shows of virtuosity. Hence the chosen connection with the 

horizon of art and the subterranean currents of philosophy. For the reason that in the ample 

spaces and alleys of the persistent creation and the uncompromising thinking, maybe we could 

find ways to imagine education as a form of freedom (as an opening to the openness of art and a 

movement though the ascetic sieve of philosophy). 

Perhaps then the classical Roland Barthe’s apostrophe annotates in symbolical way our 

gathering here: “There is an age at which we teach what we know. Then comes another age at 

which we teach what we do not know; this is called research. Now perhaps comes the age of 

another experience: that of unlearning, of yielding to the unforeseeable change which forgetting 

imposes on the sedimentation of the knowledges, cultures, and beliefs we have traversed *…+ this 

experience says: no power,  a drop of knowledge, a drop of prudence and as much as possible of 

good  taste”  

      

Elena K. Theodoropoulou 

Professor, Department of Pre School Education, Sciences and Educational Design,  

 University of The Aegean University of the Aegean 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

Στo πλαίςιο του 6ου Διεκνοφσ Συνεδρίου για τισ Εκπαιδευτικζσ Διδακτικζσ (EduDidactics 2015), με 
χαρακτθριςτικό τίτλο: «Συνδζοντασ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ απζναντι 
ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι, μζςα από τισ Τζχνεσ», δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργικισ 
ανταλλαγισ ιδεϊν και εμπειριϊν, οι οποίεσ  αντλοφνται από τον ευρφτερο χϊρο των τεχνϊν, ωσ 
ουςιαςτικι πθγι γνϊςθσ για τθν καλλιζργεια και προαγωγι τθσ παιδείασ. Ενιςχφοντασ  τθ 
ςτοχοκεςία και τουσ άξονεσ του ςυγκεκριμζνου ςυνεδρίου, θ μουςικοκεραπεία  - ωσ ζνασ 
ιδιαίτεροσ επιςτθμονικόσ, ερευνθτικόσ και επαγγελματικόσ χϊροσ κεραπείασ μζςω μουςικισ - 
ζρχεται να ςυμβάλλει ενεργά ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τθσ επιμόρφωςθσ 
των εκπαιδευτικϊν. Από το 2011 πραγματοποιοφνται μακιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ 
μουςικοκεραπείασ ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Αριςτοτζλειου 
Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ), όπου και καλφφκθκε θ μοναδικι μζχρι ςτιγμισ επίςθμθ 
κζςθ Λζκτορα ςτο γνωςτικό αντικείμενο: «Μουςικοκεραπεία ςτθν Ειδικι Αγωγι» (mus.auth.gr). 

Μζςα από το επιςτθμονικό, ερευνθτικό και κλινικό ζργο που επιτελείται, προκφπτουν 
διαρκϊσ καινοτόμεσ προςεγγίςεισ, οι οποίεσ είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά και ςτο 
πλαίςιο εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μζςω των Τεχνϊν. Οι πανανκρϊπινεσ αξίεσ των Τεχνϊν ωσ 
δεξαμενι για απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ ςε ςυνειδθτό και 
αςυνείδθτο επίπεδο, ωσ αςφαλζσ περιβάλλον για ουςιαςτικι φπαρξθ με νόθμα και λειτουργικι 
ςυνφπαρξθ υγιϊν κοινωνικϊν δεςμϊν που οδθγοφν ςτθν ανάδυςθ του υποκειμζνου, κακϊσ και 
ωσ θ φψιςτθ μορφι ψυχικισ υγείασ βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ ςε κάκε πλαίςιο. Όταν μάλιςτα 
μεταφζρονται με ζντεχνο κι επιςτθμονικό τρόπο κάποιεσ βαςικζσ λειτουργίεσ των Τεχνϊν από 
ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο, για παράδειγμα από τθ μουςικοκεραπεία ςτθν εκπαίδευςθ, και 
ςυνδυάηονται με βακφτερθ ψυχαναλυτικι γνϊςθ και εμπειρία, τότε φαίνεται να ανοίγονται 
ολοζνα και νζα μονοπάτια που οδθγοφν με αλικεια και ομορφιά ςτθν ανάδειξθ του εςωτερικοφ 
δυναμικοφ του κάκε ανκρϊπου, ςτθν αυτοπραγμάτωςθ και ςτθν αρμονικι εξζλιξθ κοινωνικϊν, 
εκπαιδευτικϊν και πολιτειακϊν πεδίων. 

Μζςα από ποιοτικι ζρευνα που διεξιχκθ με φοιτθτζσ του ΑΠΘ, οι οποίοι 
παρακολοφκθςαν παραςτάςεισ κοινωνικισ μουςικοκεραπείασ, ζχοντασ μια πρωταρχικι 
εκπαίδευςθ ςτθ διαδραςτικι μουςικοκεραπεία, φάνθκε ότι βίωςαν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθ ηωι 
τουσ ωσ προσ τθ ςτάςθ τουσ ςτα άτομα με αναπθρία αλλά και ωσ προσ τθ ςχζςθ τουσ με τθ 
μουςικι αλλά και τθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ ςτθ μουςικι (Ψαλτοποφλου, 2016: Επικοινωνία ςτθ 
Μουςικι-Θεραπεία-Παιδεία, Διακζςιμο ςτο http://hdl.handle.net/11419/3535).  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ φαίνεται ότι κα ιταν ςθμαντικό να ενταχκεί θ 
μουςικοκεραπεία ωσ πρωταρχικό μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν για όποιον ενδιαφζρεται 
ςτα πανεπιςτιμια αλλά και ωσ αναγκαία επιμόρφωςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τόςο ςτθν 
πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ιδιαίτερα ςθμαντικι κρίνεται θ ζνταξθ 
τθσ μουςικοκεραπείασ ςτθν Ειδικι Αγωγι και κυρίωσ θ δθμιουργία πτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν 
προγραμμάτων μουςικοκεραπείασ.  

Ντόρα Ψαλτοποφλου – Καμίνη 
Μουςικοθεραπευτρια PhD MA-CMT, Λζκτορασ Σμήματοσ Μουςικών πουδών  

χολή Καλών Σεχνών, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ   
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PROLOGUE NOTE 

 
 
In the context of the 6th International Conference on Educational Didactics (EduDidactics 2015) 
distinctively entitled “Connecting didactic methodologies, skills and attitudes to educational 
practice via Arts”, the opportunity is given for creative exchange of ideas and experiences drawn 
from the broader field of arts, as an essential source of knowledge of fostering and advancing 
education. Reinforcing the goal-setting and the axons of this specific conference, music therapy –
as a specific scientific, research and professional field of therapy through music- comes to actively 
contribute to the broader area of education as well as teacher training. Since 2011 courses in the 
theory and practice of music therapy are offered by the Department of Music Studies of the 
Faculty of Fine Arts of the Aristotelean University of Thessaloniki (AUTH), where a lecturer has 
been tenured to teach “Music therapy in Special Education”, the only official tenure offered so far 
(mus.auth.gr). 

Through the scientific, research and clinical work done, new innovative approaches emerge 
continuously, which can also make substantial contributions in the context of educational 
practices via Arts. The universal values of Arts as a pool for inexhaustible possibilities of expression 
and creativity at conscious and unconscious level, as a safe environment for really meaningful 
existence and the functional co-existence of healthy social bonds that lead to the emergence of 
the subject, and as the ultimate form of mental health as well, can find fertile ground in every 
context. What is more, when some basic functions of the Arts are transferred in an artful and 
scientific way from one context to another, i.e. from music therapy to education, and are 
combined with insightful psychoanalytic knowledge and experience, then it appears that new 
paths are always opening with truth and beauty leading to the emergence of the inner dynamic of 
each person, to self-actualization and to the harmonious development of social, educational and 
civic fields.  

The qualitative research conducted with AUTH students, who attended performances of 
music therapy having an initial training in interactive music therapy, showed that the students 
experienced practical changes in their lives regarding their attitudes towards handicapped 
individuals as well as in their relationship with music and the procedures in music education 
(Psaltopoulou, 2016: Communication in Music-Therapy-Education, available at 
http://hdl.handle.net/11419/3535).  

It seems important for the above reasons that music education be integrated as primary 
part of the curriculum in universities for those interested and also as mandatory training for 
teachers in primary and secondary education. The integration of music therapy in Special 
Education and mainly the establishment of postgraduate programmes in music therapy are 
considered to be of special importance.  

 

 
Dora Psaltopoulou-Kamini  

Music Psychotherapist PhD MA-CMT, Lecturer Department of Music Studies 
School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki   
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ΓΗΑ ΣΟ 6
νπ

 ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηε βξεθηθή έσο ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή 

απνηεινχλ αληηθείκελα έξεπλαο αιιά θαη δηαξθή δεηήκαηα ελαζρφιεζεο, ζηε βάζε ηεο ζπρλά 

θηινζνθηθήο,  ηφζν γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο/ηηο εξεπλεηέο/ηξηεο. Καζψο 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/ηξηεο ζε φιν ηνλ θφζκν αληηκεησπίδνπλ κε απμεκέλεο πξνζδνθίεο ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αλαδεηά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξσηνηππία ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ειθχνπλ 

δεκηνπξγηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. θνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα θέξεη ζε επαθή 

επαγγεικαηίεο ηεο γεληθήο θαη θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο απφ φιν ηνλ θφζκν, ψζηε λα κνηξαζηνχλ 

απφςεηο & αληηιήςεηο θαη λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζηα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ζηηο θαιέο 

πξαθηηθέο ηνπο. 

 

ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην εκπεξηείρε κεγάιε πνηθηιία πξνθνξηθψλ θαη αλαξηεκέλσλ 

αλαθνηλψζεσλ δίλνληαο έκθαζε ζηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

παξάιιειεο αίζνπζεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα θίλεζε θαη ζπκκεηνρηθή δηάδξαζε, 

εζηηάδνληαο ζε πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 

Άμνλαο 1: Γηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο 

Οη απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη νη πξαθηηθέο γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, νη 

νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηηο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ δεηνχκελν γηα 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα επηδεηνχληαη πξνηάζεηο κε 

έκθαζε ζηελ εχζηνρε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηελ αμηφπηζηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ άξηηα πξαθηηθή 

εθαξκνγή.  Οη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ Άμνλα Γηδαθηηθέο είλαη: 

 

1. Πνηα κνληέια κάζεζεο, ζρέδηα θαη πξαθηηθέο ζεσξνχληαη ηα πιένλ επηηπρεκέλα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ / ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξάμεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν; 

 

Άμνλαο 2: Γεμηόηεηεο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο δηεξεπλά πεδία αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν φζνλ αθνξά ζε 

ζέκαηα πξνζσπηθήο ηνπο ελδπλάκσζεο ή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, αλάινγα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

έρνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, αιιά θαη φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ςπρνινγηθή θαη εη δπλαηφλ ζηε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα 

πεδία απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ηηο επηκέξνπο εζληθέο 

πνιηηηθέο δηακνξθψλνληαο εθ λένπ ην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο σο νξγαλσκέλνπ θαη δνκεκέλνπ 

νηθνδνκήκαηνο. Οη πξνηάζεηο δνκνχληαη ζε έλα πιαίζην αιιειέλδεησλ ζηνηρείσλ αμηνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο απφ ηα εκπιεθφκελα επηζηεκνληθά πεδία, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο 
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αλαθνηλψζεηο εκπεξηέρνληαη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ/ηξηψλ πξνο ηνπο ηζχλνληεο/νπζεο, 

κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο σο ζεκαληηθνχ 

παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη πξνηάζεηο  εζηηάδνπλ: 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ έξεπλα, 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ φπσο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε δηα βίνπ κάζεζε, 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ δεμηνηήησλ, 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, 

• ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, 

• ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχληαη αμηνπνηψληαο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηηο ΣΠΔ 

• ζηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ κε αληίζηνηρεο επηκνξθσηηθέο / 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. 

 

ια ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ ηηο αμίεο (φπσο θαη δηακνξθψλνληαη κέζα απφ απηέο), ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ζρνιείν, ζθηαγξαθψληαο ην πιαίζην ην νπνίν ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί θαη κέζα ζην νπνίν 

θηλείηαη σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

 

Άμνλαο 3: ηάζεηο 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο 

θαη ηα κνληέια κάζεζεο θαζψο θαη ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά 

θαη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

εζηηάδνπλ ζην γεγνλφο φηη ε ζπκβνπιεπηηθή, ε παξνρή θηλήηξσλ αιιά θαη ε αμηνιφγεζε απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ αιιάδνπλ ηε ζηάζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ηζρπξφο φκσο παξάγνληαο αλαδεηθλχεηαη λα 

είλαη ε εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ηερλψλ σο θαηαιχηε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε φπσο, επίζεο, θαη ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ  απνηειψληαο αθξηβψο δσηηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. 

Πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην εθπαηδεπηηθφ δίθαην έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αμηνπνίεζε  ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ ηερλψλ σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ 3
ν
 Άμνλα απαληνχλ ζηηο εμήο θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο: 

1. Με πνηνπο ηξφπνπο νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηηο Σέρλεο σο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ; 

2. Ση παξαηεξείηαη ζην «θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα» γηα ηηο Σέρλεο θαη πνηεο νη επηπηψζεηο 

ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε; 

3. ε πνην βαζκφ ε δηδαθηηθή πξαθηηθή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία; 

4. Πνην ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζχζηεκα  αμηψλ πνπ ζα κπνξνχζε ε εγεζία λα εληζρχζεη, 

αμηνπνηψληαο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο,  ψζηε λα κεηαηξέςεη έλα ζρνιείν απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο αλνηθηή ζηελ θνηλσλία; 

• Οξγαλσζηαθή αλάπηπμε (νξγαλσηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηε δηδαζθαιία, αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεχνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο  αιιά θαη 

εληζρχνπλ ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε).  
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6
th

 INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATIONAL DIDACTICS 2015 

(EduDidactics 2015) 

The purpose of the conference is to bring together education and arts education professionals 

worldwide to share the latest research and practice. We invite primary and secondary school 

educators, higher education professionals and education researchers, national, state and local 

education officials from across the world to join us in Athens. 

FOCUS OF THE CONFERENCE 

Didactics, competences and attitudes of learning and development from infancy to early adulthood 

is vitally important to educators and researchers. Furthermore, the education profession worldwide 

is facing increased expectations for accountability towards learning in music and other arts. The key 

questions of the conference focus on three areas: 

Strand 1: Didactics 

The effective and efficient practice of arts teaching and development continues to be a vital need 

across the world. Oral papers, posters and workshops present best practices that allow for the valid, 

reliable methodology of student learning and development in arts, the collection and organization of 

this data, its use in assessing development, and its use in the improvement of teaching and learning 

at the elementary, secondary, and tertiary levels. The guiding questions for the Didactics strand are: 

1. What models, designs, and practices are most successful in teaching development, arts 

development, student achievement and skills in diverse educational systems? 

2. In what ways are educators using practice data effectively to improve teaching and learning? 

Strand 2: Competencies 

This area explores teaching and teacher development not only as matters of personal disposition or 

commitment, as psychological qualities that emerge among individuals, but also as social and 

political phenomena that are shaped by how the work of teaching is organized, structured and led. 

Papers, posters and workshops are structured on a conceptual framework of interrelated elements 

that are informed by sociological and social‐psychological literature, in order to cast light in 

teachers‘ work and professional competencies. The area also includes implications and 

recommendations for leaders and policymakers to embrace and engage competencies as part of their 

own and other educators‘ work. The submissions for the competence strand address these and other 

important measurement issues especially for arts education. The general framework regarding 

teacher competencies will be focused on field competencies such as: 

• research competencies, 

• curriculum competencies, 

• lifelong learning competencies, 

• social-cultural competencies, 

• emotional competencies, 

• communication competencies, 

• information and communication technologies competencies (ICT) and 

• environmental competencies. 

Teachers‘ competencies affect their values, behaviors, communication, aims and practices in school 

and also they support professional development and curricular studies. Thus, the discussion on 

teachers‘ competencies to improve the teaching-learning process in school is of great importance. 
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Strand 3: Attitudes  

Strategies to improve teaching have been influenced by the prevailing theories of learning and 

research on instruction. Research on these strategies suggests that workshops and students' ratings 

of instruction, coupled with consultation and intensive fellowships, are effective strategies for 

changing teachers' attitudes. Furthermore, student arts learning has always been a vital component 

of the development process. The collection, analysis, review and interpretation of student data for 

use in the improvement of teaching and learning are expectations for a growing number of  

educators across the world at all levels. Recent changes in policy and law in some nations have 

brought arts effectiveness to a new level of examination and scrutiny. 

Papers, posters and workshops for the attitudes strand address the following guiding questions: 

1. In what ways are educators evaluating arts for the improvement of teaching, learning, and 

programs? 

2. What unforeseen and unplanned outcomes of teaching models have been observed (hidden 

curriculum)? 

3. To what extent is teaching practice used in educational philosophy? 

4. In what ways might moral leadership create a new leadership practice - based on purpose, 

values, and beliefs - can transform a school from an organization to a community? 

5. What about development? Based on: 

• Professional development (faculty members should be oriented to their various faculty 

roles); 

• Instructional development (access to teaching-improvement workshops, peer coaching, 

mentoring, and/or consultations); 

• Leadership development (effective leaders and well-designed curricula); 

• Organizational development (empowering faculty members to excel in their roles as 

educators requires organizational policies and procedures that encourage and reward 

teaching and continual learning). 
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ΚΡΗΣΔ / JUDGES  

ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ / INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE 

Markus Cslovjecsek, Chair of Music Pedagogy, School for Teacher Education, University of Applied Sciences and 

Arts, Northwestern Switzerland 

Laia Viladot Vallverdú, Senior-Track Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de 

l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 

Raluca Sassu, University Lucian Blaga of Sibiu (ULBS), Romania 

Kaarina Marjanen, Laurea University of Applied Sciences, Social Services, Senior Lecturer, music and early 

childhood education, Finland 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ / GREEK SCIENTIFIC COMMITTEE 

Πξφεδξνο / Chairperson: Elena Theodoropoulou, Professor, Director of Laboratory of Research in Practical & 
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The Aegean 
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Aegean 
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Calliope Kounenou, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education 
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Dr. Zoe Krokou, School Advisor of Primary Education 
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Dr. Kostas Gavrilis, School Advisor of Mathematics 

Dr. Stefanos Keisoglou, former School Advisor of Mathematics 

Lela Lymperopoulou, School Advisor of Mathematics 

Dr. Eleftherios Mastoridis, School Advisor of Mathematics 
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Dr. Elizabeth Perakaki, Musician, Directorate of Secondary Education, Piraeus 
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Performing Arts 

Dr Angeliki Triantafyllaki, Associate Researcher, Department of Music Studies, National and Kapodistrian University 

of Athens 

Dr. Spyros Doukakis, Academic & Development Advisor, Mathematics and Computer Science, PIERCE - The 

American College of Greece 

Marios Spathis, Chairperson of Hellenic Scientific Society of Mathematics Education (EPEDIM) 
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ΠΡΟΥΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 

 
 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΣΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ 
ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
  



26   |   Πιήξε Κείκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    
 

 
 



27   |   Πιήξε Κείκελα / Conference Papers EduDidactics  2015    
 

axrhst  

ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ  

ΜΔΧ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΗΚΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟΤ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ  
 

Διηζζάβεη Υ. Γηακαθίδνπ 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Σν παξφλ άξζξν επηρεηξεί λα δηαηππψζεη κηα εθπαηδεπηηθή 

πξφηαζε, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα δηεξεπλήζνπλ ζέκαηα αηζζεηηθήο. Καηάιιειε 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα 

ηέηνην εγρείξεκα θξίλεηαη απηή ηεο θηινζνθίαο γηα / κε 

παηδηά. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηελ νπνία εηζήγαγε ν 

Matthew Lipman ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε ζρνιηθή ηάμε 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα θνηλφηεηα θηινζνθηθήο δηεξεχλεζεο, 

φπνπ φια ηα κέιε εξεπλνχλ ζπλεξγαηηθά, ζθέθηνληαη 

καδί, ζέηνπλ εξσηήκαηα, εθθξάδνπλ ηδέεο, πξνβιεκαην-

πνηνχλ θαη αλαιχνπλ έλλνηεο, επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη 

ρηίδνπλ ν έλαο πάλσ ζηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. Μέζα απφ ηελ 

ελ ιφγσ πξνζέγγηζε θαη κε θαηάιιεια εξεζίζκαηα, φπσο 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην άξζξν, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα ηνικήζνπλ λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ 

ζηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ σξαίνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αηζζεηηθή, θηινζνθία κε παηδηά, 

εξεζίζκαηα. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ηέρλε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ, αθελφο δηφηη ηα ίδηα 

ζπρλά εκπιέθνληαη βησκαηηθά κε δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

(δσγξαθηθή, ρνξφο, ηξαγνχδη, δξακαηνπνίεζε) θαη 

αθεηέξνπ δηφηη έξρνληαη ζε επαθή κε δηάθνξα έξγα 

ηέρλεο, είηε κέζα απφ ηα ζρνιηθά ηνπο εγρεηξίδηα, είηε 

θαηά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο (Μέγα, 2011˙ Wartenberg, 

2009). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο θαη πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

αμηνπνηψληαο απηφ ην δεδνκέλν. Πφζεο επθαηξίεο φκσο 

δίδνληαη ζήκεξα ζηνπο καζεηέο λα (αλα)ζηνραζηνχλ 

πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ σξαίνπ, ζέηνληαο 

εξσηήκαηα θαη παξάγνληαο δηθά ηνπο λνήκαηα; ε απηφ 

ην ζεκείν, ίζσο νξηζκέλνη δηαηεξνχζαλ επηθπιάμεηο 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

ζθεθηνχλ θξηηηθά πάλσ ζε ζέκαηα ηέρλεο θαη 

αηζζεηηθήο. πσο φκσο επηζεκαίλεη ε Hagaman (1994), 

ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο αηζζεηηθνί, δε ζεκαίλεη φηη δε δχλαληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε νπζηαζηηθφ δηάινγν γηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα. Αλ ινηπφλ έλαο ηέηνηνο ζηφρνο είλαη φλησο 

εθηθηφο, πνηνο ζα ήηαλ ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα ηνλ 

πξνζεγγίζνπκε; 

ίγνπξα πάλησο κηα πεξηραξαθσκέλε θαη κνλνινγηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ ζα απνζθνπνχζε ζηελ παξνπζίαζε 

αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ζα πεξηφξηδε θαηά πνιχ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνραζκνχ θαη βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ζε 

ζρεηηθά ζέκαηα (Geahigan, 1998˙ Θενδσξνπνχινπ, 

2013). ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ ην δεηνχκελν είλαη 

νη καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ δηάινγν πεξί 

αηζζεηηθήο ζθεπηφκελνη θξηηηθά, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί κηα άιιε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Μηα 

πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα 

πξνβιεκαηνπνηνχλ θαη ζα αλαιχνπλ ζρεηηθέο έλλνηεο, 

ζα ζέηνπλ εξσηήκαηα, ζα ζηνράδνληαη αθ΄εαπηψλ, ζα 

δνθηκάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηε δχλακε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο, ζα αθνχλ ελεξγεηηθά θαη ζα ζπλ-

νηθνδνκνχλ λνήκαηα, ρηίδνληαο ν έλαο πάλσ ζηηο ηδέεο 

ηνπ άιινπ (Camhy, 2013˙ Haynes, 2009). Σηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο θαίλεηαη λα εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ε 

πξνζέγγηζε ηεο θηινζνθίαο γηα / κε παηδηά. 

2. ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζηελ Ακεξηθή, ν 

Matthew Lipman μεθίλεζε έλα θηινζνθηθφ θαη 

παηδαγσγηθφ θίλεκα ππφ ηνλ ηίηιν «Φηινζνθία γηα 

παηδηά» (Philosophy for Children, P4C). Γηαπηζηψλνληαο 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηφκελσλ 

πνιηηψλ θαη έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά είλαη 

ηθαλά λα ζθέθηνληαη αθ‘ εαπηψλ, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ ζα ζπλέβαιιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

πνιπδηάζηαηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ (Camhy, 2013˙  

Tozzi, 2013˙ Υαηδεζηεθαλίδνπ, 2011). Ζ έλλνηα ηνπ 

πνιπδηάζηαηνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο 

ζθέςεο, φπσο είλαη ε θξηηηθή (critical), ε δεκηνπξγηθή 

(creative) θαη ε θηιφζηνξγε ή ζθέςε θξνληίδαο (caring) 

(Lipman, 2006). Αληιψληαο ηελ έκπλεπζή ηνπ απφ ηνπο 

Dewey θαη Pierce, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλφηεηαο 

δηεξεχλεζεο», σο εθείλνπ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κεηαηξαπνχλ απφ 

παζεηηθνί απνδέθηεο γλψζεσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο θαη 

ζθεπηφκελνπο καλζάλνληεο (Νηθνιηδάθε, 2011˙ Πέηξνπ, 

2013). 

Επιτρζπεται θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι αναπαραγωγι τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ μόνο για εκπαιδευτικι 
ι ερευνθτικι χριςθ και με τθν προχπόκεςθ ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν τθν αρχικι ςελίδα και τθν παροφςα 
ςθμείωςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται αυςτθρά 
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οικονομικό όφελοσ, χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του εκδότθ. 
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H θηινζνθία απνηειεί κία έμνρε επθαηξία ψζηε νη 

καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα ζε κηα θνηλφηεηα 

δηεξεχλεζεο, κε βαζηθφ ηνπο εξγαιείν ην δηάινγν θαη 

ηνλ θηινζνθηθφ αλαζηνραζκφ (Camhy, 2013˙ Splitter, 

2013). Έηζη, νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηα φξηα 

αηληγκαηηθψλ ελλνηψλ, εθθξάδνληαο ηηο ηδέεο, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή εθηεινχλ λνεηηθέο πξάμεηο, 

θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο ζθέςεο, νμχλνπλ ηελ θξίζε 

ηνπο, απμάλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη 

θαιιηεξγνχλ κηα ζηάζε θξνληίδαο γηα ηνλ άιιν 

(Lipman, 2006). Χζηφζν, ζα απνηεινχζε ζθάικα απφ 

κέξνπο καο αλ πξνζπαζνχζακε λα δνχκε ηε θηινζνθία 

κε ηξφπν εξγαιεηαθφ, δειαδή απιψο σο κία κέζνδν πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηε επίηεπμε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε θηινζνθία ζπξξηθλψλεηαη θαη 

αιινηψλεηαη, θαζψο θαζίζηαηαη κέξνο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ηείλεη λα κεηαηξέπεη ηα 

πάληα ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο 

ζηελ ηάμε δε ζπληζηά απιψο κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, 

αιιά έλαλ ηξφπν δσήο, πνπ πεξηθιείεη ηε θηινζνθία κε 

ηξφπν απζεληηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ (Θενδσξνπνχινπ, 

2013). Με άιια ιφγηα, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ε 

Santi, «ην θηινζνθείλ ζηελ ηάμε γίλεηαη κηα πξαγκαηηθή 

θαη ζπκκεηνρηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επξεηηθή πξνζεηηθφηεηα θαη εζσηεξηθφ θίλεηξν ζε έλα 

απζεληηθφ πιαίζην» (αλαθ. ζην: Θενδσξνπνχινπ, 2013: 

218). 

ηελ θνηλφηεηα έξεπλαο ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

εκθαλίδεηαη κε ην έλδπκα ηεο απζεληίαο παξέρνληαο 

καζήκαηα απφ θαζέδξαο, αιιά αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν 

ηνπ δηεπθνιπληή (facilitator) θαη καδί κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ απνηεινχλ ζπλ-δηεξεπλεηέο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ απφ 

θνηλνχ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θάζε θνξά 

(Lipman, Sharp θαη Oscanyon, 1980˙ Lipman, 2006). Ο 

δηάινγνο ζηελ θνηλφηεηα πξνυπνζέηεη κηα νξηδφληηα -θαη 

φρη ηεξαξρηθή- ζρέζε, δειαδή κηα δηππνθεηκεληθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ελψλνληαη ζε κηα 

θνηλή έξεπλα (Daniel θαη Auriac, 2011 ).  Μέζα απφ ηνλ 

δηάινγν πιάζνληαη ηξφπνη ζθέςεο θαη δηεξεχλεζεο, 

θαζψο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά 

εζσηεξηθεχνπλ ζηαδηαθά. Μηα ζρέζε ακνηβαηφηεηαο 

αλαπηχζζεηαη, θαζψο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε φρη κφλν γηα ηε δηθή ηνπο 

ζθέςε αιιά θαη γηα ησλ άιισλ (Santi, 2013).  

Πέξα φκσο απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία δηεξεχλεζε απαηηείηαη θαη θάπνην 

πιηθφ πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

ζηνραζκφ ησλ καζεηψλ γχξσ απφ έλα ζέκα, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε 

(Νηθνιηδάθε, 2011). Σν πιηθφ απηφ απνηειεί ην 

εξέζηζκα (stimuli) θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο 

αθφξκεζε ηνπ θηινζνθηθνχ δηάινγνπ, αιιά θαη σο ν 

ηφπνο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηεξεχλεζεο. Σέηνηα εξεζίζκαηα 

απνηεινχλ νη θηινζνθηθέο λνπβέιεο ηνπ Matthew 

Lipman θαη ηεο Ann Margaret Sharp, ην πεξηερφκελν 

ησλ νπνίσλ δελ αλαθέξεηαη ζε γλσζηνχο θηινζφθνπο, 

αιιά ζηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ πνπ εθθξάδνπλ 

ζθέςεηο θαη απνξίεο, πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ σο 

θηινζνθηθέο. Άιια εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κχζνη, φπσο νη πιαησληθνί (Πέηξνπ, 2013), 

ε παηδηθή ινγνηερλία (Chirouter, 2013) ή ηα 

εηθνλνβηβιία (Murris, 2013). Σέινο, ηδηαίηεξα 

επεξγεηηθά θαίλεηαη λα είλαη θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ, θαζψο απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Νηθνιηδάθε, 2011). 

Σν εξέζηζκα ινηπφλ, παξνπζηάδνληαο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ακθηζβεηήζηκεο έλλνηεο ελζαξξχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαλνεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο λνεηηθέο πξάμεηο, 

πξνηαζηαθέο ζηάζεηο, εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο,  

εξσηήζεηο εκπέδσζεο, θξίζεηο (Lipman, 2006). Καηφπηλ, 

ε δηαδηθαζία εληζρχεηαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, φπνπ νη 

καζεηέο νηθεηνπνηνχληαη έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο φπσο νη 

παξαπάλσ. Μάιηζηα, φπσο εμεγεί ν Lipman, ηα 

εξεζίζκαηα θαη ε θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο απνηεινχλ ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο. 

Δπηρεηξψληαο κηα αλαινγία ππνζηεξίδεη φηη φπσο ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη «νηθνινγηθέο ππεξεζίεο» γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ εηδψλ, έηζη ε θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο 

θαη ηα εξεζίζκαηα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζθέςεο (Lipman, 2006: 178).  

3. ΓΗΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΜΔ 

ΠΑΗΓΗΑ 

Ζ αηζζεηηθή απνηειεί θιάδν ηεο θηινζνθίαο θαη έρεη 

λα θάλεη κε ηε ζεψξεζε ηνπ σξαίνπ θαη ηεο ηέρλεο, 

έλλνηεο πνπ ε θαζεκηά έρεη δηαθνξεηηθφ εχξνο. Σν σξαίν 

δελ αλαθέξεηαη κνλάρα ζηηο ηέρλεο, ελψ ε ηέρλε δελ 

απνζθνπεί κφλν ζηελ αλαδήηεζε ηνπ σξαίνπ (Πέηξνπ, 

2011). Σν δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο απαζρφιεζε ηνπο 

αλζξψπνπο δηαρξνληθά, θαζψο πξνζπαζνχζαλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηνπ σξαίνπ κε θξηηηθή δηάζεζε 

(Παπαλνχηζνο, 2003). Ζ έλλνηα ηνπ σξαίνπ θαη ε 

ζεψξεζε ηεο αηζζεηηθήο εμειίρζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ εθθξάδνληαο ηελ εθάζηνηε επνρή θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο. Οη αξραίνη Έιιελεο θαίλεηαη πσο 

έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζεψξεζε ηεο αηζζεηηθήο. 

Θέκαηα αηζζεηηθήο αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνπλ ηνπο 

θηινζφθνπο θπξίσο θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν, 

εθθηλψληαο απφ ηε δσξηθή αηζζεηηθή ησλ Ππζαγνξείσλ, 

ζπλερίδνληαο κε ηελ ηφληα αηζζεηηθή ηνπ Γεκφθξηηνπ 

θαη ηελ αηηηθή αηζζεηηθή ησλ νθηζηψλ θαη ηνπ 

σθξάηε, αξγφηεξα κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ Πιάησλα θαη 

ηέινο ηνπ Αξηζηνηέιε (Πέηξνπ, 2011). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ζηνπο χζηεξνπο ρξφλνπο νη απφςεηο ηνπ 

Πισηίλνπ θαη ηνπ Θσκά ηνπ Αθηλάηε, αιιά θαη πνιχ 

αξγφηεξα απηέο ηνπ Καλη (θξηηηθφο ηδεαιηζκφο), ηνπ 

Schelling ή ηνπ Hegel (αληηθεηκεληθφο ηδεαιηζκφο). 

Πνιινί θηιφζνθνη αλέπηπμαλ δηαρξνληθά έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηέρλεο θαη ε αηζζεηηθή 

ηξνθνδνηήζεθε απφ πνιιέο απφςεηο θαη ζεσξίεο, ζηηο 

νπνίεο φκσο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δε ζα εζηηάζεη. 

Χζηφζν, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα ζειήζεη λα αζρνιεζεί 

δηεμνδηθφηεξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε πνπ 

επηρεηξείηαη ζην παξφλ άξζξν, ζα ήηαλ θαιφ λα 

κειεηήζεη απηέο ηηο απφςεηο, ψζηε λα θαηαζηεί πην 
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έηνηκνο γηα ηε θηινζνθηθή δηεξεχλεζε κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ.  

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε πξνζέγγηζε 

πνπ θξίλεηαη θαηάιιειε γηα κηα αηζζεηηθή δηεξεχλεζε 

κε ηνπο καζεηέο είλαη ε θηινζνθία κε παηδηά. Έηζη κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, πνπ δηέπνπλ 

ην πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο θηινζνθηθήο 

δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ 

εξσηήκαηα θαη λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε 

ην λφεκα θαη ηελ αμία ηεο ηέρλεο, ην πψο κηιάκε γηα ηελ 

ηέρλε, ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη ηελ νκνξθηά 

(Anderson, 1988˙ Hickman, 2000). Ο ζπλεξγαηηθφο 

δηάινγνο σζεί ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε απηφ πνπ παξαηεξνχλ ή 

ζθέθηνληαη γηα ηελ ηέρλε θαη ζηνλ θφζκν ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο (Anderson, 1986). Έηζη αλαθαιχπηνπλ φηη έλλνηεο 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή  κε έλαλ ζπκβαηηθφ ηξφπν, ζηε θηινζνθία έρνπλ 

έλα επξχ θάζκα λνήκαηνο, πνπ κπνξεί κέρξη ηψξα λα 

κελ είραλ ζθεθηεί (Gregory, 2011). Σν γεγνλφο απηφ 

ηνπο βνεζά λα λνεκαηνδνηνχλ θαιχηεξα ηηο αηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο ελίζρπζήο ηνπο. 

χκθσλα κάιηζηα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Santi 

(2007), νη απφ θνηλνχ δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζην 

θηινζνθηθφ δηάινγν πξνσζνχλ ηε ζπλ-νηθνδφκεζε ηεο 

αηζζεηηθήο γλψζεο θαη θαηαδεηθλχνπλ κηα εμέιημε ζην 

είδνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε.  Μάιηζηα αλαθέξεη φηη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα απφςεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλά ηεο κπνξνχλ λα βεβαηψζνπλ ην επίπεδν ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ζην νπνίν έθηαζαλ ηα παηδηά.  

Ο Erickson (1988), αλαγλψξηζε θάπνηεο απαξαίηεηεο 

ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ελνξρήζηξσζε δηαιφγσλ πεξί αηζζεηηθήο. χκθσλα κε 

ηνλ ίδην ην λα δξα ν δάζθαινο ζαλ απζεληία ζίγνπξα δε 

βνεζά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, γεγνλφο άιισζηε πνπ 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ζεσξεηηθνχο ηεο θηινζνθίαο κε 

παηδηά (Camhy, 2013˙ Cosentino, 2013˙ Tozzi, 2013). Ο 

εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ, νθείιεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο 

ζηνπο καζεηέο φηη δελ θαηέρεη ηηο ζσζηέο, ηειηθέο 

απαληήζεηο θαη φηη είλαη πξφζπκνο θαη πεξίεξγνο λα 

ζθεθηεί πάλσ ζε απηά ζέκαηα καδί κε ηνπο. Οπζηαζηηθά 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ κηα γλήζηα 

πεξηέξγεηα πνπ ζα ηνλ σζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δηεξεχλεζε κε ηξφπν απζεληηθφ. Δπηζεκαίλεη φηη ε 

δηάιεμε θαη ε ρεηξαγψγεζε δελ έρνπλ θακία ζέζε ζην 

δηάινγν πεξί αηζζεηηθήο, θαζψο δεηνχκελν απνηειεί νη 

καζεηέο λα θηάλνπλ ζηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο, 

αλαθαιχςεηο θαη παξαγσγέο λνήκαηνο Δπίζεο ν 

Erickson, αλαθέξεη φηη κία ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ν δάζθαινο είλαη λα 

παξηζηάλεη ζπρλά ην «ζπλήγνξν ηνπ δηαβφινπ», ψζηε λα 

πξνθαιεί θαηαζηάζεηο πνπ εγείξνπλ ζέκαηα αηζζεηηθήο 

(1988).  

 Καηάιιεια εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο 

θαηαιχηεο, πνπ ζα εθθηλήζνπλ ηνλ δηάινγν πεξί 

αηζζεηηθήο κέζα ζηελ θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο, κε ζηφρν 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ηέρλεο ή ηνπ σξαίνπ. Σέηνηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ παηδηθά βηβιία κε ζέκα ηελ ηέρλε, 

βησκαηηθά παηρλίδηα/δξαζηεξηφηεηεο θαη γξίθνη 

(puzzles) ρσξίο κία κνλαδηθή ιχζε, πνπ εγείξνπλ 

ζρεηηθά δεηήκαηα θαη σζνχλ ηνπο καζεηέο ζε 

δηεξεχλεζε. Ζ ζχγρξνλε ηέρλε θαη ε ηζηνξία ηεο ηέρλεο 

δηαζέηνπλ πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα πεξίπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ εγείξνπλ αηζζεηηθά ή θηινζνθηθά 

εξσηήκαηα (Battin, 1994). Σα εξεζίζκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηεχνληαη δηάθνξα αηζζεηηθά ζέκαηα, φπσο:  

 ηη είλαη ηέρλε (Δίλαη κηα αλαπαξάζηαζε; Δίλαη 

κηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ζπλαηζζήκαηνο, 

Δίλαη απηφ πνπ αλαγλσξίδνπλ νη εηδηθνί ζηνλ 

ρψξν ηεο ηέρλεο; θ.α.) 

 ην σξαίν θαη ε αηζζεηηθή εκπεηξία (είλαη ε 

νκνξθηά θάηη ην αληηθεηκεληθφ θαη απφιπην ή 

θάηη ππνθεηκεληθφ θαη ζρεηηθφ; θ.α.) 

 ηε ζεκαζία θαη ηελ εξκελεία ηεο ηέρλεο (ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή θαη δηδαθηηθή αμία ηεο 

ηέρλεο, κε ην πεξηερφκελν ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, θ.α.), 

 ηε δηαζηαχξσζε ηεο ηέρλεο κε άιιεο αμίεο 

(ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αηζζεηηθψλ θαη άιισλ 

αμηψλ φπσο  εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θ.α. ) 

 πψο αμηνινγνχκε ή θξίλνπκε ηελ ηέρλε (κπνξνχλ 

νη θξίζεηο γηα ηελ ηέρλε λα είλαη αληηθεηκεληθέο ή 

απνηεινχλ απιψο εθθξάζεηο πξνζσπηθνχ 

γνχζηνπ;) (Battin, 1994). 

4. ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΚΚΗΝΟΤΝ ΣΖΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

4.1. Γξαζηεξηφηεηα 1 

Ο ζπληνληζηήο θαιεί ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

δχν δσγξαθηέο. Ζ κία ζα πξέπεη λα είλαη κηα δσγξαθηά 

πνπ ζα ηελ νλφκαδαλ ηέρλε θαη ε άιιε κηα δσγξαθηά 

πνπ δε ζα ηελ νλφκαδαλ ηέρλε. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα πξνσζνχζαλ ην 

θηινζνθηθφ δηάινγν: 

 Σε θάλεη ηε κία ηέρλε θαη ηελ άιιε φρη; 

 Μεηξάεη ε πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε; 

 Μεηξάεη ε πξνζπάζεηα; 

 Μεηξάεη ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη άλζξσπνη;  

(University of Washington Center for Philosophy 

for Children, 2013) 

4.2. Γξαζηεξηφηεηα 2 

Ο ζπληνληζηήο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο απφ κία ιεπθή 

θφια Α4. Σνπο δεηά λα ηξαβήμνπλ κία γξακκή ζηε κέζε 

ηνπ θχιινπ θαη ζην πάλσ κέξνο λα δεκηνπξγήζνπλ 

θάπνην είδνο ηέρλεο. Ο ζπληνληζηήο ζπιιέγεη φια ηα 

έξγα θαη ηα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε, φπνπ κπνξεί λα 

μεθηλήζεη θάπνην είδνο δηαιφγνπ. Καηφπηλ, ν 

ζπληνληζηήο κνηξάδεη μαλά ηα έξγα ζηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο δεηά λα πξνζπαζήζνπλ ηψξα λα αλαπαξαγάγνπλ ηα 

πξνεγνχκελα έξγα ηέρλεο ζην θάησ πιαίζην. 
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Μεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ 

είλαη: 

 Καη νη δχν απηέο εηθφλεο απνηεινχλ ηέρλε; 

 Αλ φρη, πνηα απφ ηηο δχν απνηειεί ηέρλε; 

 Πψο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηη είλαη ηέρλε; 

 Σν πξφζσπν πνπ δεκηνχξγεζε ην έξγν έρεη ιφγν 

επί ηνπ ζέκαηνο; 

 Πνηνο απνθαζίδεη ηη είλαη ηέρλε θαη ηη δελ είλαη; 

 Ζ ηέρλε απνηειεί κία αληηγξαθή ή θάηη άιιν; 

Απηφ ην «θάηη άιιν» ηη κπνξεί λα είλαη;  

4.3. Γξαζηεξηφηεηα 3 

Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο: Έλαο δηάζεκνο γιχπηεο 

αγνξάδεη 120 ηνχβια θαη ηα ηνπνζεηεί ζε κία νξζνγψληα 

ζσξφ, (2 ηνχβια θαζ‘ χςνο, 6 θαηά πιάηνο, θαη 10 θαηά 

κήθνο) ζην πάησκα ελφο πνιχ γλσζηνχ κνπζείνπ 

ηέρλεο. Ο ίδηνο ραξαθηεξίδεη ην έξγν «σξφο απφ 

ηνχβια». 

 

 

ηελ άιιε άθξε ηεο πφιεο, νη εξγάηεο ζε έλα 

εξγνηάμην παξαιακβάλνπλ 120 ηνχβια ηνπ ίδηνπ είδνπο 

θαη ηα νξγαλψλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, αγλνψληαο 

πιήξσο ηη έρεη ζπκβεί ζην κνπζείν - θαη εηνηκάδνληαη λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

  

 
 

Μπνξεί ε πξψηε ζσξφο απφ ηνχβια λα απνηειεί έλα 

έξγν ηέρλεο, ελψ ε δεχηεξνο ζσξφο φρη, αθφκε θαη αλ νη 

δχν ζσξνί είλαη θαηλνκεληθά παλνκνηφηππεο απφ φιεο 

ηηο παξαηεξήζηκεο απφςεηο; (Battin, Fisher, Moore θαη 

Silvers, 1989). 

4.4. Γξαζηεξηφηεηα 4 

Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο ζνπ ιέεη φηη ζα ήζειε πνιχ λα 

θηηάμεη ην πνξηξέην ζνπ. Έηζη ινηπφλ ηνλ βιέπεηο λα 

παίξλεη έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα ην ρξσκαηίδεη κε κσβ 

ρξψκα. ηαλ ηειεηψλεη ην αθήλεη ζην ζξαλίν ζνπ 

γξάθνληαο απφ θάησ: «Απηφ είλαη ην πνξηξέην ζνπ».  

 

 
 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εζχ: 

 Θα λεπξίαδεο;  

 Αλ λαη γηαηί; 

 Αλ φρη γηαηί; 

 Θα ήηαλ κηα θαιή εηθφλα ζνπ; 

 Ση είλαη κηα εηθφλα; 

 Πψο μέξνπκε ηη είλαη  κηα θαιή εηθφλα; 

 Πψο μέξνπκε ηη ελλννχζε ην άηνκν πνπ 

δεκηνχξγεζε ηελ εηθφλα; (University of 

Washington Center for Philosophy for Children, 

2013). 

4.5. Γξαζηεξηφηεηα 5 

Ο ζπληνληζηήο δεηά απφ ηα παηδηά λα θηηάμνπλ έλαλ 

θαηάινγν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη πέληε ηξαγνχδηα πνπ 

ζεσξνχλ φκνξθα θαη πέληε ηξαγνχδηα πνπ ζεσξνχλ 

άζρεκα. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ηξαγνχδηα, 

θαινχληαη λα γξάςνπλ δχν κε ηξεηο πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ην γηαηί λνκίδνπλ φηη είλαη φκνξθν ή άζρεκν. 

ηαλ νινθιεξψζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο νη καζεηέο 

κηινχλ γηα ηα ηξαγνχδηα ηνπο θαη γηα ην ηη θάλεη απηά ηα 

ηξαγνχδηα φκνξθα ή άζρεκα θαηά ηε γλψκε ηνπο. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηε κνπζηθή πνπ 

επέιεμαλ κε ηελ νκάδα.  

 Τπάξρεη πεξίπησζε έλα κνπζηθφ θνκκάηη λα κελ 

είλαη ηνπ γνχζηνπ ζνπ, αιιά παξ‘ φια απηά λα ην 

ζεσξείο σξαίν;  

 Ζ νκνξθηά απνηειεί αληηθεηκεληθή αηζζεηηθή 

πνηφηεηα (ζηε κνπζηθή); 

 Μήπσο είλαη απιψο κηα ππνθεηκεληθή αληίδξαζε, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αθξναηή θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ; 

 Ση είλαη απηφ πνπ θαζηζηά ηε κνπζηθή επράξηζηε 

ζην λα ηελ αθνχο; 

 Ζ κνπζηθή εθθξάδεη πάληα ζπλαηζζήκαηα; 

 Σν ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα εθθξάδεη ε 

κνπζηθή βξίζθεηαη κέζα ζηελ ίδηα ηε κνπζηθή; 

ηνλ ζπλζέηε; Ή ζε καο ηνπο αθξναηέο; (Lone, 

2013). 

4.6. Γξαζηεξηφηεηα 6 

ε πνιιά είδε πνπιηψλ, ην αξζεληθφ έρεη 

εληππσζηαθφ θηέξσκα, ην νπνίν πξνζειθχεη ηα ζειπθά 

ηνπ ίδηνπ είδνπο: ζθεθηείηε γηα παξάδεηγκα ην παγψλη ή 

πνιιά είδε παπαγάισλ. 

 Δίλαη ζσζηφ λα πνχκε φηη ην θηέξσκα ηνπ 

αξζεληθνχ είλαη φκνξθν ή φηη ηα ζειπθά πνπιηά 

βξίζθνπλ ην θηέξσκα φκνξθν;  
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axrhst  

 Μπνξνχλ ηα πνπιηά λα εθηηκνχλ ηελ νκνξθηά;  

 ηε δηαπίζησζή καο φηη ηα ζειπθά πξάγκαηη 

έιθνληαη απφ ην θηέξσκα, καο νδεγνχλ ηα 

θξηηήξηα ηεο νκνξθηάο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ή 

ηα πνπιηά; 

 Δίλαη κφλν ηα αλζξψπηλα φληα ζε ζέζε λα 

εθηηκνχλ ηελ νκνξθηά θαη, αλ λαη, ηη είλαη απηφ 

πνπ ηνπο δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα; (Battin, 

1994). 

4.7. Γξαζηεξηφηεηα 7 

Αλάκεζα ζηα πην δηάζεκα έξγα ηνπ John Cage, ελφο 

γλσζηνχ ζχγρξνλνπ ζπλζέηε ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 

θνκκάηη ηνπ γηα πηάλν κε ηίηιν 4΄33΄΄. Γηα λα εθηειέζεη 

απηφ ην έξγν έλαο πηαλίζηαο, αλεβαίλεη ζηε ζθελή, 

θάζεηαη ζην πηάλν, αλνίγεη ην θιαβηέ θαη παξακέλεη 

θαζηζκέλνο γηα 4 ιεπηά θαη 33 δεπηεξφιεπηα. Μφιηο 

πεξάζεη απηφο ν ρξφλνο, ν πηαλίζηαο θιείλεη ην θιαβηέ 

θαη απνρσξεί απφ ηε ζθελή. 

 Δίλαη ην 4΄33΄΄ έλα έξγν ηέρλεο; 

 Αλ ν Cage επέκελε φηη ην θνκκάηη απηφ απνηειεί 

κία αθνπζηηθή εκπεηξία, θαηά ηελ νπνία ην θνηλφ 

πξέπεη λα αθνχζεη ηνπο ζνξχβνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζα ζθεθηφζνπλ 

δηαθνξεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε; 

 Μπνξεί νπνηνζδήπνηε ήρνο λα ζεσξεζεί 

κνπζηθή; 

 Μπνξεί ε ζησπή λα ζεσξεζεί κνπζηθή; (Lone, 

2010). 

4.8. Γξαζηεξηφηεηα 8 

Καιέζηε ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ην παξαθάησ 

ζθίηζν. Μεηαθξάζηε αλ ρξεηάδεηαη ηε ιεδάληα 

(«Εσγξαθίδσ απηφ πνπ βιέπσ, παηδί κνπ»).  

 
Αθήζηε ηνπο λα ζθεθηνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπο γελλψληαη παξαηεξψληαο ην 

ζθίηζν. Αθνινπζεί δηάινγνο. Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνλψζνπλ ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ 

δηαιφγνπ είλαη: 

 Πψο ζπλδέεηαη ε ηέρλε κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν; 

 Ση απνηεινχλ ηα θίδηα θαη νη αξάρλεο πνπ έλαο 

θαιιηηέρλεο έρεη δσγξαθίζεη; 

 Οη θαιιηηέρλεο πνπ «δσγξαθίδνπλ απηφ πνπ 

βιέπνπλ», κηκνχληαη ηε θχζε φπσο είλαη, φπσο 

ζα έπξεπε λα είλαη, ή φπσο ηνπο ην ππαγνξεχεη ην 

θαιιηηερληθφ ηνπο φξακα; (Battin, Fisher, Moore, 

θαη Silvers, 1989). 

4.9. Γξαζηεξηφηεηα 9 

Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο: Σν κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ 

έρεη πάξεη θσηηά. Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα ζψζεηο ή ηνλ 

γλσζηφ πίλαθα  «Μφλα Λίδα» ηνπ Da Vinci ή ηνλ 

ηξαπκαηηζκέλν θχιαθα πνπ ζηεθφηαλ δίπια ηεο, αιιά 

φρη θαη ηα δχν. 

  

 
 

 Ση ζα θάλεηο (Battin, 1994) 

4.10. Γξαζηεξηφηεηα 10 

Σν παηδηθφ βηβιίν ―Ζ Σέρλε ηεο Έκηιπ‖  (Catalanotto, 

2006) πξαγκαηεχεηαη ηελ ηζηνξία ελφο δηαγσληζκνχ 

ηέρλεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζρνιείν.  

ύλνςε: Ζ ηδέα ελφο δηαγσληζκνχ ηέρλεο θαίλεηαη λα 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο, αθφκα θη φηαλ ε 

δαζθάια ηνπο ηνχο αλαθνηλψλεη φηη ζα ππάξμεη θξηηήο 

πνπ δηαιέμεη θαη ζα βξαβεχζεη ηελ θαιχηεξε δσγξαθηά. 

Ζ Έκηιπ, ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα ηνπ βηβιίνπ απνηειεί 

κία καζήηξηα πνπ θαίλεηαη λα δηαζέηεη θιίζε ζηε 

δσγξαθηθή. ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ, ε Έκηιπ δεκηνπξγεί κηα πιεζψξα 

δσγξαθηψλ. Αλάκεζα ζε απηέο δσγξαθίδεη: 

 ηελ νηθνγέλεηά ηεο ηελ ψξα ηνπ πξσηλνχ, φπνπ 

απεηθνλίδεη ηε κεηέξα ηεο 4 θνξέο ζηε δσγξαθηά 

(γηα λα δείμεη πφζν απαζρνιεκέλε είλαη εθείλε 

ηελ ψξα) 

 ηε δαζθάια ηεο λα δηαζέηεη θηεξά αγγέινπ (γηα 

λα εθθξάζεη ηελ θαινζχλε ηεο δαζθάιαο ηεο) 

 ηνλ ζθχιν ηεο, Θνξ, κε ηεξάζηηα απηηά (γηα λα 

δείμεη ηελ άξηζηε αθνή ηνπ) 

ην κεηαμχ, ε Έκηιπ καζαίλεη ζηε θίιε ηεο Κέιπ πψο 

λα δσγξαθίδεη κηα πεηαινχδα θαη ε ηειεπηαία αθνινπζεί 

πηζηά ην ζρέδην ηεο Έκηιπ αιιάδνληαο απιψο ρξψκαηα. 

ηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ ε Έκηιπ 

απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη κε ην έξγν, ζην νπνίν 

απεηθνλίδεη ην ζθχιν ηεο. Ζ θξηηήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

είλαη ε κεηέξα ηεο δηεπζχληξηαο, ε νπνία ελψ αξρηθά 

πξνζειθχεηαη απφ ηε δσγξαθηά ηεο Έκηιπ θαη αλαθέξεη 

«Ση σξαίν ιαγνπδάθη!», φηαλ αθνχεη φηη πξφθεηηαη γηα 

ζθχιν, απνθαζίδεη λα κελ δηαιέμεη απηφ ην έξγν, επεηδή 

δε ζπκπαζεί θαζφινπ ηνπο ζθχινπο. Σειηθά επηιέγεη λα 
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βξαβεχζεη ην έξγν ηεο Κέιπ, επεηδή ηεο αξέζνπλ πνιχ 

νη πεηαινχδεο.  

ρόιηα: Οη δσγξαθηέο ηεο Έκηιπ είλαη αζπλήζηζηεο, 

θαζψο ε καζήηξηα δελ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 

αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα έξγα 

ηεο. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη δελ πηνζεηεί κηα ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδεη ηα 

αληηθείκελα, αιιά ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. 

Ίζσο έλαο ηξφπνο λα ραξαθηεξίζνπκε ην ζηπι ηεο ζα 

ήηαλ ν εμπξεζηνληζκφο. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

θηινζνθηθνχ δηαιφγνπ: 

 Πξνηηκάηε ηε δσγξαθηά ηεο Έκηιπ ή ηεο Κέιπ; 

Γηαηί; 

 Πηζηεχεηε φηη νη άιινη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ καδί ζαο; Γηαηί; 

 Δίλαη ζεκηηφ θάπνηνη άλζξσπνη λα δηαθσλνχλ; 

Γηαηί; 

 Ήηαλ δίθαηε ε απφθαζε ηνπ θξηηή; Γηαηί; 

 Πψο θξίλνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ ηέρλεο; 

 Τπάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα λα 

αμηνινγήζνπκε έλα έξγν ηέρλεο; 

 Αμηνινγήζηε ηα έξγα ηεο Έκηιπ. Π.ρ. Ση ζαο 

αξέζεη ζηε δσγξαθηά κε ζέκα ηνλ ζθχιν ηεο; 

Δίλαη έλαο θαιφο πίλαθαο ή φρη; Γηαηί; 

 Αμηνινγήζηε ηα έξγα ηεο Κέιπ. Π.ρ. Ση ζαο 

αξέζεη ζηελ πεηαινχδα;  

 Δίλαη έλαο θαιφο πίλαθαο ή φρη; Γηαηί; 

(Wartenberg, 2013). 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν παξφλ άξζξν επηρείξεζε λα πξνηείλεη ηδέεο γηα ηελ 

ελνξρήζηξσζε αηζζεηηθνχ δηαιφγνπ ζηελ θνηλφηεηα 

θηινζνθηθήο δηεξεχλεζεο. Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ζέκαηα αηζζεηηθήο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ θξηηηθφ 

ζηνραζκφ ησλ καζεηψλ αιιά θαη κία βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ελλνηψλ φπσο ε ηέρλε θαη ην σξαίν. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ αηζζεηηθέο εκπεηξίεο 

ηνπο θαη λα ηηο επαλεμεηάζνπλ κέζα ζην θηινζνθηθφ 

δηάινγν. Μέζα απφ ηα παξαπάλσ εξεζίζκαηα ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ηα φξηα 

αηληγκαηηθψλ ελλνηψλ, λα ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα 

αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο. Σα εξεζίζκαηα απηά κπνξνχλ 

επίζεο λα ππξνδνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

θαη λα εμάςνπλ ηε θαληαζία ηνπο απνηειψληαο κία 

ηδηαίηεξα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηνπο ίδηνπο. Σα 

ελδεηθηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

ζηνρεχνπλ ζηε πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ δηαιφγνπ. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη γηα ηα 

εξσηήκαηα απηά δελ αλακέλεηαη κία ζσζηή ή ηειηθή 

απάληεζε, απαιιάζζεη ηνπο καζεηέο απφ απηφ ην άγρνο 

παξέρνληαο έηζη έλα αζθαιέο θαη δεζηφ πεξηβάιινλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο 

ηδέεο, πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο αθφξκεζε γηα ηνλ 

αηζζεηηθφ δηάινγν.  

Βέβαηα, φπσο ζε θάζε ηνκέα ηεο θηινζνθίαο έηζη θαη 

ζηελ αηζζεηηθή, είλαη πην εχθνιν λα ζέζνπκε εξσηήκαηα 

παξά λα θηάζνπκε ζε απαληήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ αλ 

θαη αξρηθά κπνξεί λα θαλεί πεξίεξγν ζηνπο καζεηέο, 

βνεζά ζην λα θαιιηεξγεζεί κηα θνπιηνχξα ηεο 

εξψηεζεο, ε νπνία θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ην 

ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Θενδσξνπνχινπ, 

2013). Σα αηζζεηηθά δεηήκαηα δελ είλαη εχθνια αιιά ε 

εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε κηα ηέηνηα αλαδήηεζε, κπνξεί 

ηειηθά λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη κειινληηθνί ελήιηθεο ζα βιέπνπλ, ζα δεκηνπξγνχλ ή 

ζα αμηνινγνχλ ηελ ηέρλε (Hagaman, 1994). Σέινο, νη 

καζεηέο, κνηξαδφκελνη δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηδέεο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

εθιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή παξάγνπλ λνήκαηα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο νπηηθέο, αιιά θαη λα 

απνιαχζνπλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηεο «αζπκθσλίαο 

κέζα ζηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε» (Tozzi, 2013: 153). 
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Ζ ΠΡΑΞΖ Χ ΒΑΗΚΖ ΤΝΗΣΧΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ  
 

Μαξία Αξγπξίνπ  
Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Ζ ζρέζε ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηέπεηαη απφ 

αιιεπάιιειεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη, 

θαηά θαηξνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ, λα 

ππνδερηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, ηε ρξήζε θαηλνηνκηψλ θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία θ.ά  Με άιια ιφγηα ην πεδίν 

ηεο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιαγψλ εκπεξηέρεη 

σο δνκηθέο θαη αιιειέλδεηεο παξακέηξνπο, ην ζρνιείν θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα 

επηρεηξεζεί  ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε βαζηθψλ φξσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπιηνύξα θαη ηελ 

θνπιηνύξα ηεο Πξάμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο 

αγσγήο. Γηαζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο 

θνπιηνύξαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνύ φζν θαη ηεο έλλνηαο 

ηεο Πξάμεο γηα ηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαη ηεο 

Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο θαη, παξάιιεια, απνζαθελίδεηαη 

ν φξνο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ππφ ην πξίζκα ελφο 

επξχηεξνπ θηινζνθηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε κνπζηθή 

παηδεία δηακνξθψλνληαο εθ λένπ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

Πξάμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο αγσγήο. Σέινο, 

ζα επηρεηξήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηνλ φξν ζρνιηθό 

εγρεηξίδην. αθψο φια ηα παξαπάλσ, εμεηάδνληαη ππφ ην 

πξίζκα ελφο επξχηεξνπ θηινζνθηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη 

ηε κνπζηθή παηδεία θαη θαηά επέθηαζε επεξεάδεη, αθελφο,  

ηελ θνπιηνχξα ηεο Πξάμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κνπζηθήο αγσγήο θαη, αθεηέξνπ, ηηο δηδαθηηθέο ηνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξάμε, Δπαγγεικαηηθή θνπιηνχξα, 

Δπαγγεικαηηζκφο, Μνπζηθή Δθπαίδεπζε, ζρνιηθά 

βηβιία.  

1. Ζ ΠΡΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σα Ζζηθά Νηθνκάρεηα μεθηλνχλ κε ηελ παξαηήξεζε 

πσο «θάζε ηέρλε θαη θάζε επηζηεκνληθή έξεπλα φπσο 

θαη θάζε πξάμε θαη θάζε θαηφπηλ ζθέςεσο ιακβαλφκελε 

απφθαζε θαίλεηαη φηη απνβιέπεη ζε θάπνην αγαζφ» (ΖΝ 

1094a1-2)[2]. Χζηφζν, θάζε αγαζφ πνπ επηδηψθεηαη κε 

ηηο επηκέξνπο πξάμεηο ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ απνηειεί 

απιψο έλα ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

χςηζηνπ αγαζνχ, ηεο «επδαηκνλίαο» (ΖΝ 1095a14-20). 

Γηα λα νινθιεξψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο επδαηκνλίαο ν 

Αξηζηνηέιεο εηζάγεη θαη ην επηρείξεκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο[4]: Σν ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ, 

πνπ ηνλ δηαθξίλεη απφ φια ηα άιια είδε έκβησλ φλησλ, 

είλαη ε «ςπρήο ελέξγεηα θαηά ιφγνλ»• ηέιεηνο είλαη ν 

άλζξσπνο πνπ εθηειεί ηέιεηα απηή ηελ ιεηηνπξγία• θαη 

ηελ εθηειεί ηέιεηα φηαλ θάζε πξάμε ηνπ επηηειείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ «νηθείαλ αξεηήλ» (ΖΝ 1098a8-16). Με 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε επδαηκνλία είλαη ελέξγεηα ηεο ςπρήο 

πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ αξεηή ν Αξηζηνηέιεο 

απνκαθξχλεηαη πιένλ απφ ηελ πιαησληθή γξακκή ηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ θαη ζηξέθεηαη πξνο ηε 

δηεξεχλεζε ησλ «θαη‘ αξεηήλ» πξάμεσλ[5]. Ζ εζηθή ηνπ 

Αξηζηνηέιε, επνκέλσο, είλαη ζαθψο ηειενινγηθή• «ε 

εζηθφηεηα, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, έγθεηηαη ζε νξηζκέλεο 

πξάμεηο πνπ γίλνληαη, φρη επεηδή είλαη νξζέο θαζαπηέο, 

αιιά επεηδή ζα καο θέξνπλ πην θνληά ζην ―αλζξψπηλν 

αγαζφ‖»[7]. Σν ππέξηαην δε αλζξψπηλν αγαζφ 

ζπιιακβάλεηαη απφ ηνλ θηιφζνθν σο έλα ζχλνιν 

«ηθαλνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νξζνινγηθνχ 

απηνθαζνξηζκνχ» πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ αξεηψλ[8] (Μαζηνξάθε, 2009).  

χκθσλα κε ηε Θενδσξνπνχινπ (2014a:33), ε έλλνηα 

ηεο αξηζηνηειηθήο θξνλήζεσο, αλαδεηθλχεη ηελ 

πεξίπινθε ζρέζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαζψο ε 

θξφλεζε ζηνρεχεη ζηελ πξάμε, ελψ ε ηέρλε ζηελ 

παξαγσγή, ηελ πνίεζε (είλαη δειαδή έμηο πνηεηηθή). 

Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο θξνλήζεσο απνκέλεη λα 

δειψλεη κία πξαμηαθή/πξαθηηθή δηάζεζε/έμηλ (επνκέλσο 

κε ζρεηηδφκελε κε ηελ επηζηήκε) ε νπνία δελ 

θαηαηάζζεηαη ζηηο εζηθέο αξεηέο πνπ θνξνχλ ζηελ 

πξναίξεζε αιιά, αληίζεηα, ζηνλ θαλφλα ηεο πξναίξεζεο 

θαη ζηελ αθξίβεηα ηνπ θξηηεξίνπ («Σελ θξφλεζηλ έμηλ 

είλαη κεηά ηνπ ιφγνπ αιεζνχο πεξί ηα αλζξψπηλα αγαζά 

πξαθηηθή»: Ζζηθά Νηθνκάρεηα VI, 5, 1140, φπ.αλαθ. ζην 

Aubenque, P., 1963:34). Οη ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο 

παξαπέκπνπλ ζε κία πξαμενινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία, αμηνπνηψληαο ηελ θξίζε, ζπλδέεηαη κε ηνλ 

απψηαην εζηθφ ζθνπφ, ζηνλ νπνίν νδεγείηαη ν άλζξσπνο 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (Hourbakis, 1998, φπ.αλαθ. ζην 

Θενδσξνπνχινπ, 2014a:33). ε απηφ ην επίπεδν 

αλάιπζεο ππφ ην πξίζκα ηεο πξαθηηθήο ζνθίαο σο 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 

 



35   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

axrhst  

ζηνηρείν θηινζνθηθήο παξέκβαζεο θαη ηκήκα 

θηινζνθηθήο θνπιηνχξαο, εληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Higgins θαη ην αλαζηνραζηηθφ κνληέιν ηνπ Schön 

(Higgins, 2001, φπ.αλαθ. ζην Θενδσξνπνχινπ, 

2014a:33). 

Ζ Θενδσξνπνχινπ (2014:32-33) ζεκεηψλεη φηη ν 

Althusser (1975/2014), εθθηλψληαο απφ ηελ 

αξηζηνηειηθή δηάθξηζε (πνίεζηο-πξάμηο), εζηηάδεη ζην 

ζεκείν ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα απφ 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξάμε, ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξαθηηθή. Ζ 

ιέμε «πξαθηηθή» ππνδεηθλχεη άιισζηε κηα ζρέζε 

ελέξγεηαο κε ην πξαγκαηηθφ θαζψο ε ηδέα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εκπεξηέρεηαη ζηελ πξάμε θαη ζπλδέεηαη 

θαηεμνρήλ κε ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ο Althusser ππνζηεξίδεη φηη «κε ηνλ φξν πξαθηηθή 

ελλννχκε φινπο ηνπο ηφπνπο, ηα ζψκαηα, ηηο νκάδεο, ηα 

εξγαιεία, ηα έγγξαθα, ηα θείκελα, ηα εξγαζηήξηα, ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο…Έρνπκε λα θάλνπκε πάληνηε κε 

πξαθηηθέο θαη ν φξνο «ζεσξία» δελ νξίδεη επ΄νπδελί κηα 

δηαδηθαζία αιιά έλα πξντφλ…Ζ πξαθηηθή είλαη 

επνκέλσο  έλαο φξνο δίρσο αληίζεην, πνπ νξίδεη ην 

ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Althusser, 

1975/2014, φπ.αλαθ. ζην Θενδσξνπνχινπ, 2014a:33˙ 

Latour, 1998).  

χκθσλα κε ηελ ίδηα, ζηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε 

πξαθηηθή δελ είλαη παξά κηα επεμεξγαζία ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ ηνπ θφζκνπ κέζσ ηεο 

ζπλείδεζεο ιεηηνπξγεί θαη σο θνξέαο ηδεψλ, σο «ερψ 

ηεο ζεσξίαο». Καζψο ε πξάμε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

ζεσξία, ε θαηαλφεζε ηεο πξαθηηθήο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα λνεζεί σο απιή δξάζε, ελέξγεηα, δξαζηεξηφηεηα, α-

ζρνιία. Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξαθηηθήο εκπεξηέρεη 

ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε αμηνπνηψληαο έλα ζχλνιν 

πιηθψλ, ηδενινγηθψλ, ζεσξεηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

ζηνηρείσλ (δξψληα ππνθείκελα) φπνπ ε ακνηβαία δξάζε 

ηνπο παξάγεη έλα απνηέιεζκα πνπ ηξνπνπνηεί ηα αξρηθά 

δεδνκέλα. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε 

θηινζνθηθή πξαθηηθή κεηακνξθψλνληαο ηδενινγίεο, 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ελεξγέο, 

δξψζεο θηινζνθηθέο πξνηάζεηο (Θενδσξνπνχινπ, 

2014a:33).  

Δάλ, ινηπφλ, γηα ηε θηινζνθία ηεο παηδείαο ε πξάμε 

είλαη έλαο ηφπνο ζθέςεο, ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

λνείηαη, ζην πιαίζην απηφ, σο κηα ελ γέλεη εθαξκνγή 

κεζφδσλ, πξνθεηκέλνπ ηα ππνθείκελα λα ζπκκνξθσζνχλ 

ζε κηα ππνηηζέκελε νξζνινγηθφηεηα. Παξφια ηαχηα, ν 

θφζκνο ηεο πξάμεο, ππφ ην πξίζκα ηεο θηινζνθίαο ηεο 

παηδείαο, δίλεη ζην πξφζσπν ηε δπλαηφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο αιιά θαη ηεο ειεπζεξίαο αληηπαιεχνληαο ηελ 

θαλνληζηηθφηεηα κε ηξφπνπο ρεηξαθεηηθνχο 

(Θενδσξνπνχινπ, 2014a: 37, 40). Καηά απηήλ ηελ 

έλλνηα, νη πηπρέο ηνπ αλεμάληιεηνπ θάζκαηνο ηεο 

πξάμεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνηθίιεο: απφ ηε 

ζηνρνζεζία ηεο απνζηνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο 

ζπλεπαγσγέο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ λα 

πιεξνθνξήζνπλ θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηφζν ηε 

ζηνρνζεζία απηή φζν θαη ηε ζπλεπαθφινπζε πξάμε˙ απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο θηινζνθίαο ηεο παηδείαο λα παξέκβεη 

ζηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ αλάδεημε δεηεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ˙ απφ ηελ εκπινθή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηε θαηλνηνκίαο˙ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

θξίζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ηεο ηέρλεο θαη ηεο θνπιηνχξαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ηξνθνδνηψληαο κε άιιν 

λφεκα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή 

πξαθηηθή˙ απφ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθσζεί έλα 

εξγαζηεξηαθφ πεδίν ζηνλ ρψξν ηεο θηινζνθίαο ηεο 

παηδείαο ζηελ αλάδεημε ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ σο 

θηινζνθηθνχ πιηθνχ˙ απφ ηελ εζνπνηεηηθή δηάζηαζε ηεο 

θηινζνθηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζηε δηιιεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηακφξθσζε ελφο ηδηαίηεξνπ πεδίνπ, 

εθείλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο ελ κέζσ κηαο 

ζρεζηαθήο θηινζνθίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξάμεσλ (Θενδσξνπνχινπ, 2014a:46).  

Ο Adorno (1969/2005), ππεξαζπίδεηαη ηε ζχλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο πεξηγξάθνληαο ην ζθέπηεζζαη σο 

πξάηηεηλ θαη ηε ζεσξία σο κία κνξθή πξάμεο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, ε ζθέςε δελ ζα έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζε 

κεζφδνπο αιιά λα ελζσκαηψλεη θάζε εκπεηξία πνπ 

αθνξά ζην αληηθείκελφ ηεο. Σν πξφζσπν πνπ δηελεξγεί 

ηελ πξάμε θαηά ηέηνην ηξφπν γίλεηαη έλαο «thinking 

actionist» θαη θαηά απηή ηελ αληίιεςε ε ζεσξία γίλεηαη 

κηα κεηαζρεκαηηζηηθή θαη πξαθηηθή παξαγσγηθή δχλακε 

(Adorno, 1969/2005, φπ.αλαθ. ζην Θενδσξνπνχινπ, 

2014a:60˙ Daddario, 2011:124-135).  

Ζ Θενδσξνπνχινπ αλαδεηθλχεη ηελ πξαμηαθή 

δηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο ηεο παηδείαο  θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ζεσξεί φηη απηή ε πξαμηαθή δηάζηαζε, ε 

πξάμε,  εθφζνλ  ε θηινζνθία ηεο παηδείαο νξίδεηαη  απφ 

ζπλερείο «ζπζηξνθέο ηνπ ζεσξεηηθνχ εληφο ηνπ 

πξαθηηθνχ» (2014:62)  απνηειεί ζεκειηψδε φςε ηεο. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή, ε Θενδσξνπνχινπ αλαζχξεη 

ζεηξά  ελλνηψλ φπσο ην βίσκα, ε εκπεηξία, ην 

ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε 

θαηλνηνκία, ε δξαζηεξηφηεηα, ε ρεηξαθέηεζε, ε 

ειεπζεξία ησλ επηινγψλ, ε εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

κεζφδσλ, ηηο νπνίεο ζπζρεηίδεη ηφζν κε ηελ άζθεζε ηεο 

θηινζνθίαο φζν θαη κε ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλδένληαο έηζη ηελ κία κε ηελ άιιε κε 

ζηφρν επηπιένλ λα δείμεη φηη απηφ είλαη δπλαηφλ θαη 

πξέπεη λα ζπκβαίλεη, δηφηη νπζηαζηηθνπνηεί πεξηερφκελα 

θαη ζηφρνπο (Θενδσξνπνχινπ, 2013c˙ 2014).  Αθξηβψο 

κέζα απφ κία ηέηνηα ζπιινγηζηηθή γηα ηελ πξάμε , ε 

νπνία ζπλδέεη επθάληαζηα ηε θηινζνθία κε ηελ 

εθπαίδεπζε, αλαγλσξίδνπκε βαζηθέο πηπρέο ηεο 

ιεγφκελεο πξαμηαθήο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηνλ νπζηαζηηθή απνζηνιή ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε κνπζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε λφεκα γηα ηε δσή ησλ καζεηψλ δει. 

αθνχ ε κνπζηθή εληαρζεί ζηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη ηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε κέζα απφ κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

αλαδηακφξθσζεο ηνπ κνπζηθνχ πιαηζίνπ. ρεηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο ηνπ «πξάηηεηλ», ε θηινζνθία ηεο κνπζηθήο 

παηδείαο επαλαπξνζδηνξίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δήηεκα 

ηεο ζρέζεο ηεο κε ην θαζεκεξηλφ θαζψο ε απφθηεζε 

εκπεηξίαο / βηψκαηνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηαδηθαζία 
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αλαλέσζεο, αλαγέλλεζεο, δσληαλήο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο. Καζψο νη καζεηέο έρνπλ κνπζηθέο εκπεηξίεο 

πνιχ πξηλ πάλε ζην ζρνιείν, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κνπζηθήο ππνγξακκίδεη κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληθή 

δηάζηαζε, εθείλε ηνπ δηεπθνιπληή ηεο κνπζηθήο δσήο 

ησλ καζεηψλ (Xie, 2007:47). Καη απηφ αθξηβψο ην 

κνπζηθφ πιαίζην ζηε κνπζηθή δηδαζθαιία 

πξνζδηνξίδεηαη θαη εμεξεπλάηαη ηαπηφρξνλα κειεηψληαο 

ην πψο αθνχεη θαλείο κνπζηθήο, πψο ηελ βηψλεη, πψο ηελ 

αληηιακβάλεηαη, θαη, ηέινο, πψο ηελ εθαξκφδεη. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, ε κνπζηθή εκπεξηέρεηαη ζηνλ ήρν, 

ζην ζπλαίζζεκα, ζηε δσή θαη ηελ αιήζεηα (Xie, 2005). 

Ζ κνπζηθή σο αθνπζηηθή ηέρλε, κέζσ ηεο αθξφαζεο, 

είλαη ε βαζηθή πξνζέγγηζε ζηε κνπζηθή κάζεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Elliott (1995), νη δεμηφηεηεο κνπζηθήο 

δξάζεο θαη νη δεμηφηεηεο αθξφαζεο είλαη δχν πιεπξέο 

ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ λνκίζκαηνο: ε αθξφαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ πλεπκαηηθή θαηαζθεπή ησλ 

ελδνκνπζηθψλ (εληφο ησλ έξγσλ) θαη δηακνπζηθψλ 

(αλάκεζα ζηα έξγα) ζρέζεσλ κέζα απφ είδε ηεο γλψζεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνπζηθφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε κνπζηθή εκπεηξία, φρη 

κφλν εκκέλεη ζηελ αξρή ηεο νιηθήο θαηαλφεζεο, αιιά 

ζπκβάιιεη ζην λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο λα δίλνπλ ηελ 

απαξαίηεηε πξνζνρή ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

δηαθξίλνληαο αθφκα θαη ηε δνκή ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. 

Ζ αληίιεςε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλε θαη πινχζηα δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα ζε κηα 

πξνζπάζεηα πξφζιεςεο θνηλσληθψλ γεγνλφησλ κέζσ 

ηεο θαηαλφεζεο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ζην ρξφλν.  

ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδεηαη ε  μερσξηζηή απηή 

αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο θαη αλζξψπηλεο αληίιεςεο 

επηηξέπεη λα βηψζνπκε ηνλ πινχην ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

ηελ αιεζηλή νπζία ησλ πξαγκάησλ σο εμήο: 

 

ΑΚΡΟΑΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΝΣΗΛΖΦΖ 
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Αθνπζηηθή  

σο ζπλαηζζεκαηηθφ 

θείκελν 

πλαηζζήκαηα  

σο θείκελν 

δσήο 

Αλαδήηεζε 

αθνπζηηθνχ 

πιαηζίνπ 

Αλαδήηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθνχ 

πιαηζίνπ 

Αλαδήηεζε  

πιαηζίνπ δσήο 

 
Πίλαθαο 1. Αιιειεπίδξαζε Μνπζηθήο θαη Αλζξψπηλεο 

αληίιεςεο 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Elliott (2007:11-

12), ε Πξάμε ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ φπσο 

ε εθηέιεζε, ν απηνζρεδηαζκφο, ε ζχλζεζε, ε δηαζθεπή, 

ε δηεχζπλζε θαη ε αθξφαζε αιιά θαη ηελ ηζνξξνπία ή 

ζπκθσλία ηνπο, κε ζθνπφ λα βηψζνπλ νη καζεηέο ηελ 

βαζηά αηζζεηηθή απφιαπζε επηδηψθνληαο ηελ απηφ-

αλάπηπμε, ηελ απηνγλσζία (ή ηε δνκεκέλε γλψζε) θαη 

ηελ απηφ-εθηίκεζή ηνπο. θνπφο, επίζεο, θαη δεηνχκελν 

ηεο Πξάμεο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη λα εγείξεη ν 

εθπαηδεπηηθφο εξσηήκαηα αιιά θαη λα πξνβεί ζε 

ζπζρεηίζεηο παξαθηλψληαο ηνπο καζεηέο λα ζηνραζηνχλ 

επί ησλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηελ εζηθή, ζπλδένληαο ηηο 

βαζηθέο αμίεο ηεο κνπζηθήο κε ηνπο επξχηεξνπο ζθνπνχο 

ηεο αλζξσπηζηηθήο εθπαίδεπζεο.  

2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

χκθσλα κε ηελ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή-ιεηηνπξγηθή 

δηάζηαζε γηα ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα  ηνπ 

Malinowski (1944˙2006) θαη ζηα δχν πνιηηηζκηθά 

αμηψκαηα πνπ δηαηχπσζε,  ε θνπιηνχξα είλαη 

νπζηαζηηθά έλαο νξγαληθφο κεραληζκφο πνπ βνεζάεη ηελ 

αλζξψπηλε θνηλφηεηα γηα λα επηιχεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα κε ην πεξηβάιινλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε 

θνπιηνχξα ελζσκαηψλεη έλα ζχζηεκα αληηθεηκέλσλ, 

δξάζεσλ θαη ζηάζεσλ, φπνπ θάζε κέξνο ππάξρεη σο 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Ο Radcliffe-Brown 

(1952) ππνζηεξίδεη φηη ε θνπιηνχξα δελ εμππεξεηεί 

αηνκηθέο αλάγθεο, αιιά αληίζεηα, σο κηα αληηθεηκεληθή 

ππφζηαζε πεγαίλεη πέξα απφ ηα άηνκα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

θνπιηνχξαο αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Παξφιν πνπ ε 

ζπλεηζθνξά ησλ δχν παξαπάλσ ζηελ κειέηε ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη ζεκαληηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ιεηηνπξγηζκνχ, ε επίδξαζε απφ ηελ θνηλσληνινγία είλαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή. Ο Parsons (1951) 

ππνζηήξημε φηη ε ζεσξία απηή είλαη κηα ‗ζεσξία 

δξάζεο‘, δηαθξίλνληάο ηελ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

‗ζπκπεξηθνξάο‘, θαζψο ε πξψηε έλλνηα είλαη ε 

ζηνρεπκέλε ζπκπεξηθνξά ή ε ζπκπεξηθνξά κε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Σν αληηθείκελν απηήο ηεο ζεσξίαο 

είλαη νη μεθάζαξεο δξάζεηο ηεο θνηλσληθνπνηεκέλεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο πνπ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο 

ζηφρνπο θαη δηέπνληαη απφ πνιηηηζκηθά ζχκβνια.  

Ο Schein (1985) επέθηεηλε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε θνπιηνχξα επηιχεη ην βαζηθφηεξν 

πξφβιεκα πνπ είλαη ε επηβίσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

αηφκνπ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ελζσκάησζε ησλ εζσηεξηθψλ ηεο 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο γηα 

ζπλέρεηα θαη αλάπηπμε. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ ηειεπηαίσλ, δηακνξθψλεηαη ην ‗εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα‘ πνπ αξρίδεη θαη απηφ λα επεξεάδεη ην 

εμσηεξηθφ ζχζηεκα θαζνξίδνληαο ηηο ελέξγεηεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. Οπζηαζηηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δηακνξθψλεηαη ε θνπιηνχξα, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο ην πεξηβάιινλ, 

δηακνξθψλνληαο αμηψκαηα πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο.  

Ο Quinn (1988) επέθηεηλε ηελ ζεσξία ησλ Parsons 

θαη Schein, αλαπηχζζνληαο ην ιεγφκελν ‗Πιαίζην ησλ 

Αληαγσληζηηθψλ Αμηψλ‘ ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο πνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο/δηαζηάζεηο: ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ηνπο νξζνινγηθνχο 

ζηφρνπο θαη ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα, εκπεξηέρνληαο 

ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα φπσο 

δηακνξθψλεηαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ νξίδεηαη σο 

ηα βαζηθά αμηψκαηα, θαλφλεο, αμίεο θαη πνιηηηζκηθά 

ηερλνπξγήκαηα πνπ κνηξάδνληαη κέιε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Απηφο ν 

νξηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά απφ πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα βαζηθά αμηψκαηα, νη θαλφλεο, νη 
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αμίεο θαη ηα πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα, αιιά θαη ζε κηα 

ζεηξά πνιηηηζκηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε θχζε θαη 

επηξξνή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη θνηλή θαη απνδεθηή 

απφ ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ. Πξφζθαηεο κειέηεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ‗ζρνιηθφ 

θιίκα‘, θαζψο ε πξψηε αθνξά ζε κηα ζεηξά γλψζεσλ 

πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ελψ ε 

δεχηεξε, αλαθέξεηαη σο κηα δηαξθήο πνηφηεηα ή 

θαηάζηαζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη εκπιεθφκελνη, ε νπνία επεξεάδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη βαζίδεηαη ζηηο ζπιινγηθέο 

αληηιήςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία (Van Houtte, 

2005:73-74).  

   Σν θαηψηεξν, ιηγφηεξν ρεηξνπηαζηφ επίπεδν ηεο 

θνπιηνχξαο αθνξά ζηα βαζηθά αμηψκαηα πνπ 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ππξήλα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Σα 

αμηψκαηα αλαθέξνληαη ζε παξαδνρέο θαη δεδνκέλεο 

απφςεηο, φπνπ ην πξνζσπηθφ ηηο ζεσξεί εθ πξννηκίνπ σο 

‗αιεζείο‘ (Schein, 1985). Λφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο, νη δάζθαινη δε δίλνπλ ζεκαζία ζε απηά ηα 

αμηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξκελεία ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.  

Σν ελδηάκεζν επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο αθνξά ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αμίεο. Οη αμίεο αλαθέξνληαη ζην ηη 

πηζηεχνπλ νη δάζθαινη φηη είλαη ‗θαιφ‘, ‗ζσζηφ‘ θαη 

‗επηζπκεηφ‘. Άξα νη αμίεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα 

πξφηππα ηεο επηζπκίαο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηη κπνξεί λα 

ζεσξείηαη φ,ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα λα γίλεη ή λα 

αγσληζηεί θάπνηνο γηα λα ην πεηχρεη ζην ζρνιείν (Enz, 

1986˙ Hofstede, 1984). Γηα παξάδεηγκα νη δάζθαινη, 

κπνξνχλ λα ζεσξνχλ φηη ν ζεβαζκφο ζηνπο άιινπο είλαη 

ζεκαληηθφο ή κπνξεί λα δίλνπλ κεγάιε αμία ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξφιν πνπ δελ 

είλαη πάληα νη δάζθαινη ζπλεηδεηνί γηα ηηο αμίεο πνπ 

θαζνδεγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο 

αμίεο (Rossman, Corbertt θαη Firestone, 1988). Οη αμίεο 

φπσο θαη ε ζπλεξγαζία ή ν ζεβαζκφο ζπρλά 

‗κεηαθξάδνληαη‘ ζε θαλφλεο-λφξκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Απηνί νη θαλφλεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ‗άγξαθνη θαλφλεο‘ ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο νη άιινη αλακέλεηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη. Οη 

θαλφλεο-λφξκεο εθθξάδνπλ απηφ πνπ πξνζδνθνχλ νη 

δάζθαινη απφ ηα άιια κέιε ηνπ ζρνιείνπ. Οη θαλφλεο 

εθθξάδνπλ απηφ πνπ ζεσξείηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε έλα ζρνιείν, δειαδή, ζηελ αλεπηζχκεηε θαη κε 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, απηνί νη 

θαλφλεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ην ηη 

αλακέλεηαη λα θνξνχλ νη δάζθαινη ή κε πνηεο 

πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πξέπεη λα πάξνπλ νη 

δάζθαινη ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ηνπο αλάπηπμε (Gonder θαη Hymes, 1994˙ 

Stolp θαη Smith, 1995). 

Σν ηξίην θαη αλψηεξν επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία ηνπ Schein αλαθέξεηαη ζηα 

επηηεχγκαηα θαη ζηηο πξαθηηθέο θαη αθνξά ζηα ζχκβνια 

πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. Απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έλλνηα θαη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ ηα κέιε ηνπ 

ζρνιείνπ ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, ηκήκαηα ή 

δηαδηθαζίεο κέζα ζην ζρνιείν (Deal, 1985). Δπηπιένλ, 

φζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ην ηξίην 

επίπεδν  ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ζπλήζεηεο, ηηο 

ηειεηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. ε απηέο ηηο πξαθηηθέο 

ή ζπκπεξηθνξέο, ηα πξνυπάξρνληα βαζηθά αμηψκαηα, νη 

αμίεο θαη νη θαλφλεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. ε θάζε 

ζρνιείν δηακνξθψλνληαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηά δελ είλαη ην 

απνηέιεζκα θάπνηαο επίζεκεο ζπκθσλίαο ή ζχκβαζεο 

κεηαμχ ησλ δαζθάισλ, αιιά αλαπηχζζνληαη απφ ηελ 

θνηλσληθά απνδεθηή ή ελζαξξπκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαζθάισλ (Deal, 1985). Πεξηζζφηεξε ζεκαζία δίδεηαη 

ζε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζην 

ίδην ην ζρνιείν. Απηήο ηεο κνξθήο νη δηαδηθαζίεο 

αληηθαηνπηξίδνπλ πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ απνδεδεηγκέλε 

αμία απφ ην παξειζφλ γηα ην ζρνιείν θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

έρνπλ έθηνηε επηζεκνπνηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ 

ζρνιηθή ιεηηνπξγία θαη πξαθηηθή. Απφ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο, κπνξεί ζπρλά λα δηαπηζησζεί θαη λα 

θαζνξηζζεί ηη είλαη απηφ πνπ ζεσξείηαη σο ‗θαιή ζηάζε 

θαη άπνςε‘ γηα ην ζρνιείν. Οπζηαζηηθά, δηακνξθψλεηαη 

ηη είλαη ζσζηφ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Σα πξναλαθεξφκελα επίπεδα θνπιηνχξαο επεξεάδνπλ 

ην αμηαθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ. Σν πνιηηηζκηθφ 

ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ, απαξηίδεηαη απφ δχν 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηα ππνθξππηφκελα θαη ηα νξαηά 

πνιηηηζκηθά κέξε. Ζ ππνθξππηφκελε θνπιηνχξα 

αλαθέξεηαη ζηα ππνλννχκελα πνιηηηζκηθά επίπεδα. 

Γεληθά ηα δχν εζσηεξηθά επίπεδα, δειαδή, ηα 

πξνυπάξρνληα βαζηθά αμηψκαηα θαη νη αμίεο θαη νη 

θαλφλεο-λφξκεο ζπκπεξηθνξάο λννχληαη σο ηα 

ππνθξππηφκελα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο (Everard θαη 

Morris, 1999). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εκθαλήο 

θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηα νξαηά ζηνηρεία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα είλαη 

κηα έλλνηα γεληθήο ρξήζεο γηα ηα πξνυπάξρνληα 

αμηψκαηα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αμίεο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ 

ζρνιείνπ, φπσο επίζεο ηα ζχκβνια, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ηειεηνπξγίεο κέζα απφ ηα νπνία ε ππνθξππηφκελε 

θνπιηνχξα γίλεηαη θαη απηή νξαηή. Οπφηε, ε έλλνηα 

‗πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα‘ δελ ζεκαηνδνηεί θαη θαιχπηεη 

κφλν κηα ζεηξά απφ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, αιιά ππνλνεί 

θαη φηη ηα ηξία πξναλαθεξζέληα επίπεδα βξίζθνληαη ζε 

κηα ζπζρέηηζε θαη επίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα έρεη ζρέζε κε ηηο αμίεο 

θαη ηνπο θαλφλεο-λφξκεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη απηέο 

κε ηελ ζεηξά ηνπο, είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ηζηνξίεο θαη 

ηα ζχκβνια κέζα ζην ζρνιείν αιιά θαη κε ηηο πξαθηηθέο 

θαη ηηο ηειεηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

κεηάβαζε ζην λέν επαγγεικαηηζκφ (new 

professionalism) (O‘ Brien θαη Hunt, 2005˙ 
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Φσηνπνχινπ, 2008) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηελ θνπιηνχξα δηδαζθαιίαο, 

ηελ αίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην αλήθεηλ ηεο 

θνηλσληθήο παξάδνζεο, ησλ αμηψλ θαζψο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ. Ζ δηακφξθσζε απηή πεξηιακβάλεη έλα 

δηαθνξεηηθφ πιέγκα ζρέζεσλ θαη ξφισλ ελψ ε ζρνιηθή 

ηάμε  ηνπνζεηείηαη ζε έλα πιαίζην πνιηηηθψλ φπνπ ην 

ζρνιείν γίλεηαη αληηιεπηφ σο πεδίνλ πξάμεο. Αθφκα θαη 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζηελ 

αλαδήηεζε μερσξηζηψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Hargreaves, 1994).  

 ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεηζθέξνπλ 

παξάγνληεο φπσο ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηθαλνπνηεηηθή παξνρή γλψζεσλ ζηνλ καζεηή, ε αλάγθε 

θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ, ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο 

αλαγθψλ πνπ ζα αλαδεηήζνπλ κειινληηθά νη καζεηέο. 

Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα επειημίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

δηακνξθψλεη πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο νδεγεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη ε γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθφ θαη ην  

ακεηάβιεην, ηνπλαληίνλ, ρξεηάδεηαη δηαξθή ελεκέξσζε 

ζε ζρέζε κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη ιεηηνπξγία 

ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ (Φσηνπνχινπ, 2008). Οη 

πξναλαθεξζείζεο ηνπνζεηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

πξνβνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ελδνζθφπεζε θαη 

επαλεθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, αλαδεηψληαο εθείλα ηα εξγαιεία πνπ ζα 

απνηειέζνπλ εθαιηήξην ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ κε 

επάξθεηα θαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληνινγηθή πξνέθηαζε 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ν Niemi (1999), πξνβαίλεη ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ φξνπ εθπαηδεπηηθφο 

επαγγεικαηηζκφο ν νπνίνο δηακνξθψλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα ηνπ, ζέηνληαο θαηά 

αληηπαξάζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ιεηηνπξγεί κε 

πιήξε ζπκκφξθσζε ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θξαηηθνχ 

θνξέα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δξα σο θνξέαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ.  Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

αλαζηνράδεηαη, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αλαδπφκελνο 

επαγγεικαηηζκφο ζέηνληαο ηέξκα ζηελ απνκφλσζε  ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, εληζρχνληαο πξαθηηθέο ζχκπξαμεο θαη 

ζπλεξγαζίαο (Nixon θ.ά., 1997˙ Pollard θ.ά., 1994).  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα θάλνπκε ιφγν γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ 

(professionalism) θαη ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο 

(professionalization) θαζψο ν κελ πξψηνο φξνο νξίδεη 

θαη αξζξψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ 

κέζα ζηελ νκάδα, ελψ ν κελ δεχηεξνο, νξίδεηαη σο 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επηδίσμε ή απνζηνιή 

(ιεηηνχξγεκα) πνπ ζρεδηάζηεθε λα βειηηψζεη ηα 

δηθαηψκαηα (ζπκθέξνληα) κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο 

(Φσηνπνχινπ, 2008:21). Ζ ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ φξσλ 

απηψλ δελ είλαη πάληα ζεηηθή θαζψο ν φξνο 

επαγγεικαηηζκφο ζπλάδεη κε ηελ πνηφηεηα πνπ δηέπεη ηηο 

πξάμεηο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «είκαη 

επαγγεικαηίαο» πξνζππνγξάθνληαο θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ (Korthagen, 2001˙ Zembylas, 2003). 

4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Χο απφξξνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, εθιακβάλεηαη ε  

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, δειαδή ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε 

νπνία δηθαηνινγεκέλα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

έξεπλαο γηα πνιινχο εηδηθνχο (Koustelios θαη 

Kousteliou, 1998˙ 2001), δηακνξθψλνληαο θαη ηηο 

απφςεηο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

Μειεηψληαο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλεη 

θαλείο φηη δελ πθίζηαηαη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο 

νξηζκφο (Ππξγησηάθεο, 1992˙ Γεκεηξφπνπινο, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ ηνπ Allport (1954) ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη «σο ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία» (Κάληαο, 1998) 

ελψ άιινη εξεπλεηέο εξκελεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε σο θίλεηξν (Herzberg θ.ά., 1959˙ Μαθξή- 

Μπφηζαξε θαη Μαηζαγγνχξαο 2003). O πην  

πνιπρξεζηκνπνηεκέλνο νξηζκφο φκσο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Locke, 

ν νπνίνο ηελ ραξαθηεξίδεη σο κηα επράξηζηε ή ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ή ησλ εξγαζηαθψλ 

εκπεηξηψλ θάπνηνπ (Locke, 1969/1976). Με ηνλ νξηζκφ 

απηφλ, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηφζν ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο φζν θαη ηεο γλψζεο, θαζψο ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία, 

ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ, θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο απνξξέεη απφ ηελ εθηίκεζε 

φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπ αμηψλ.  

ηελ έξεπλα ησλ Σδσξηδάθε θαη Παπαγηαλλάθε 

(2014), γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην ζπγθεθξηκέλν 

νξγαλσζηαθφ θαηλφκελν πξνζιακβάλεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο θαζψο ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ παξακνλή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ νξγαλσηηθή δέζκεπζε 

θαη ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο αθφινπζεο ζρνιηθέο πεξηνρέο: 

αθαδεκατθή επίδνζε, ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, 

ηθαλνπνίεζε καζεηψλ, αιιαγή εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθή απφδνζε (Mathieu, 1991˙ Ostroff, 1992). 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα, εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή 

ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ, ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

έλα βαζηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Zigarreli, 1996). Ο 

φξνο δηδαζθαιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ 

κε ηνλ δηδαζθαιηθφ ηνπ ξφιν θαη είλαη κηα ιεηηνπξγία 

ηεο αληηιακβαλφκελεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ηη απνδεηά 

απφ ηε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζην ηη 

αληηιακβάλεηαη φηη πξνζθέξεη ζηνλ ίδην (Zembylas θαη 

Papanastasiou, 2004). Οη Hoy θαη Miskel (1996), 

νξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζε 
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axrhst  

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο ή απνγνήηεπζεο πνπ βηψλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν, 

θαη πνπ πξνθχπηεη φηαλ απηφο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, αμηνινγεί ηελ εξγαζία ηνπ (Γξακκαηηθνχ, 

2010). Παξνκνίσο, άιινη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ην 

πεδίν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία πξνθχπηεη απφ ην 

πφζν ε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ηε βηψλεη ην άηνκν, 

ζπκπίπηεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ή απφ ην πφζν 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία (Παπαλανχκ, 2003). Ζ Evans (Γξακκαηηθνχ, 

2010) πξνηείλεη ηελ επαλαδηαηχπσζε ηνπ φξνπ 

«επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» ζε ζρέζε κε ηηο δπν 

ζπληζηψζεο ηνπ: ηελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή απφιαπζε. Ζ επαγγεικαηηθή 

νινθιήξσζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θάπνηνπ γηα 

ην πφζν θαιά εθηειείηαη ε εξγαζία θαη είλαη βαζηζκέλε 

ζηελ ππφζεζε φηη ηα επηηεχγκαηα εληζρχνπλ ηε ζρεηηθή 

κε ηελ εξγαζία θαη κε ηελ επίηεπμε, ηθαλνπνίεζε. Ζ 

επαγγεικαηηθή απφιαπζε αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν θάπνηνο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

εξγαζίαο. Δμεηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα απφθηεζεο θαη 

εγθπξφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα είλαη 

δηθνξνχκελε θαη φηη ε πεγή ηεο αζάθεηαο είλαη ε 

έιιεηςε κηαο ζαθνχο δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπ 

«ηθαλνπνηεηηθφ» θαη «απηνχ πνπ ηθαλνπνηεί», θάηη πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο (Evans, 

1998). 

Σέινο, αλάκεζα ζηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ξφινο πνπ παίδεη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο (ε αλάγθε νινθιήξσζεο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

πιαίζηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ - 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, επνπηηθά κέζα, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

- ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θ.ιπ. 

(Σδσξηδάθεο θαη Παπαγηαλλάθεο, 2014: 82). 

5. ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ηνλ φξν ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, φπσο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη 

κε ηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο γηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ ζηελ πξάμε.  

Γηεζλψο άιια θαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ν φξνο ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηγξάθεη νπζηαζηηθά δχν ή 

θαη πεξηζζφηεξα βηβιία: (i) ην θπξίσο ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη γηα κειέηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

(ii) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην μερσξηζηφ εγρεηξίδην 

κε αζθήζεηο θαη, (iii) ην βηβιίν ηνπ/ηεο 

δηδάζθνληα/νχζεο, ην νπνίν πεξηέρεη ρξήζηκεο 

ππνδείμεηο, επηκέξνπο νδεγίεο αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, (φπσο επηπιένλ πεγέο, 

επηζηεκνληθά θείκελα θαη αλαιπηηθφηεξε βηβιηνγξαθία), 

ψζηε λα εκπινπηίζεη θαη λα πινπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηε δηδαζθαιία.  

χκθσλα κε ηε Γηαλλνπνχινπ (2011), εκθαλίδνληαη 

αξθεηνί φξνη ζπλψλπκνη ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη 

θπξίσο νη φξνη δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ζρνιηθφ βηβιίν θαη 

ζρνιηθφ βνήζεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζεκαζίεο 

απηψλ ησλ φξσλ δελ ζπκπίπηνπλ απφιπηα θαζψο σο 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νξίδνπκε ην βηβιίν κε βάζε ην 

νπνίν εξγάδεηαη ν καζεηήο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη γηα 

λα επεμεξγαζηεί ηε δηδαθηέα χιε (Γηαλλνπνχινπ, 

2011:14). Χο ζρνιηθφ βηβιίν, νξίδνπκε θάζε βηβιίν ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν ή θαη ζην ζπίηη θαη 

έρεη άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Σέινο, σο ζρνιηθφ βνήζεκα νξίδνπκε θάζε εγθεθξηκέλνη 

βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο γηα λα βνεζεζεί 

ζηελ επεμεξγαζία ηεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Ο 

φξνο ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζεσξείηαη φκσο αξθεηά 

επξχηεξνο θαζψο πεξηιακβάλεη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ην βηβιίν καζεηή θαη ην ηεχρνο 

εξγαζηψλ (Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο, 1955: 114). Σα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (ΑΠ), ελψ ηα ζεκεξηλά εγρεηξίδηα 

αμηνπνηνχληαη κε βάζε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ην ΑΠ.  

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα εθθξάδνπλ ηε θηινζνθία πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ νπνία 

γξάθνληαη θαη θαινχληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία 

ηνπο ζηφρνπο ηεο αγσγήο. Με αθεηεξία ηηο γλψζεηο πνπ 

εκπεξηέρνπλ, κεηαδίδνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο θαη 

δηαζέζεηο. Καηεπζχλνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαζψο ζπληζηνχλ πεγή πιεξνθφξεζεο θαη 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε δηάθνξσλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο ζρνιηθέο αζθήζεηο, ζεσξία, 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

(Μπνλίδεο, 2004: 1-2). Χο κέζν δηδαζθαιίαο αζθνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη νπηηθέο παξνπζίαζεο, ηφζν ηνπ 

παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηνπ 

κέιινληνο, πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα 

θαζψο ππνβάιινπλ ηδέεο, θξίζεηο θαη δηακνξθψλνπλ 

ζπλεηδήζεηο. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί πξντφλ θαη 

παξάγνληα θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ (Ηβξίληειιε, 1998˙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2011).  

ηελ πξάμε, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηεξίδνπλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπο εμ νινθιήξνπ ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο «απζεληίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ» ηνπ, ηεο ζρέζεο ησλ πεξηερνκέλσλ 

κάζεζεο κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζεσξείηαη έγθπξν 

θαη αμηφπηζην εμαηηίαο ηνπ φηη έρεη ηελ έγθξηζε ηεο 

πνιηηείαο, βξίζθεηαη πάληα ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή 

βνεζψληαο ηνλ λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ελψ ζπγρξφλσο βνεζάεη θαη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ. θνπφο φκσο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, εθηφο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ απηφλνκε δηα βίνπ 

κάζεζε ηνπ καζεηή, δξαζηεξηνπνηψληαο ηνλ θαη 

παξαθηλψληαο ηνλ ζε απηελέξγεηα. Δπηπιένλ θαη ζε 

ζρέζε κε ηε ζρνιηθή αίζνπζα, αλακέλεηαη απφ ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην λα ππνθαηαζηήζεη αθφκα θαη 

επνπηηθά κέζα, ελψ ζε φηη αθνξά ην δηνηθεηηθφ πιαίζην 
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αλακέλεηαη λα πινπνηήζεη ηηο επηηαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ 

αιιά θαη ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε ε χιε λα 

νινθιεξψλεηαη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο απφ φια 

ηα ζρνιεία αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ 

πεξίγπξφ ηνπο (Σνθαηιίδνπ, 1994: 34-37).  

6. ΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ 

Ζ έξγε ππνζηεξίδεη φηη «κηα ζπγθεθξηκέλε 

θηινζνθία κνπζηθήο αγσγήο είλαη ην ζπγθέξαζκα ησλ 

θηινζνθηθψλ ηνπνζεηήζεσλ, ησλ ζεσξηψλ, ησλ 

κεζνδνινγηψλ αιιά θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε κνπζηθή αγσγή θαη γεληθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

ηέρλεο» (έξγε, 2002:17). Σα εξσηήκαηα πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα παξαπάλσ αθνξνχλ ζην 

ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο, ζην πεξηερφκελφ 

ηεο, ζηε δνκή θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ, ηε 

ζρέζε ηεο θαη κε άιια ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κε ην επξχ θνηλσληθφ πιαίζην. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα  ησλ ζρνιείσλ 

ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαζψο 

αλακέλεηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο απξηαλνχο ελήιηθεο 

απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε κηαο παγθφζκηαο 

ζπλείδεζεο θαη θαηαλφεζεο. Δπηθπξψλνληαο ηνλ 

πνιηηηζκφ θάζε καζεηή, εληζρχεη παξάιιεια ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα επηιέγεη, φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

ιάβεη πξνζσπηθέο απνθάζεηο (Αξγπξίνπ, 2010). 

πλνςίδνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

πξαμηαθήο θηινζνθίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ κνπζηθήο 

αγσγήο, ε κνπζηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα αληαλαθιά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε  θαη 

λα ελζσκαηψλεη θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

Ζ Πξάμε πξνυπνζέηεη θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία 

κνπζηθήο επάξθεηαο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή-

παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ λα δηδάζθεη θάπνηνο, 

δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο, νξγάλσζεο ζπλεξγαζίαο, 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ δηδάζθνληα, ζσζηήο δηαρείξηζεο 

ησλ κνπζηθψλ πιηθψλ, πνιχηερλσλ βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο παξαγσγήο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο. Δκπεξηέρεη, επίζεο, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

δηαθξίλεη θάπνηνο ηα πνιηηηζκηθά κελχκαηα ηεο 

κνπζηθήο θαη λα κπεί ηαπηφρξνλα ηνπο καζεηέο 

απνθαιχπηνληαο ηελ πνιπδηάζηαηή πηπρή ηεο κνπζηθήο 

παηδαγσγηθήο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε 

αλάινγεο δηαδηθαζίεο πξνυπνζέηεη ηε βησκαηηθή θαη 

ελεξγή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εκπιαθνχλ βαζηά ζηε κνπζηθή αθξφαζε έξγσλ, λα 

ζπλδπάζνπλ ηνλ ρνξφ θαη ηελ θίλεζε, ηε ζχλζεζε θαη 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ αθφκα θαη ζην πιαίζην ζρεδίσλ 

εξγαζίαο.  

  Γηα απηφ θαη φπσο ππνζηεξίδεη ε Εεπάηνπ 

(2014:101), πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο 

πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε απφ ην 

πξψηκν ζηάδην (ήδε απφ ηελ πξνλεπηαθή θαη 

πξνζρνιηθή αγσγή) θαη λα εληάζζνληαη ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. ινη νη κνπζηθνί 

πνπ εηζέξρνληαη ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε νθείινπλ λα 

έρνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρεη ηα 

απαηηνχκελα αθαδεκατθά, πξαθηηθά θαη θνηλσληθά 

εθφδηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα λα 

δηέπνληαη θαη απφ αλάινγε θηινζνθηθή ζθέςε θαζψο 

φπσο ππνζηεξίδεη ν Elliott «ν ζθνπφο ηεο θηινζνθίαο 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξέρεη έλα ζεκέιην 

θαη έλαλ νδεγφ γηα επαγγεικαηηθή πξαθηηθή» 

ζπλδπάδνληαο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε 

πνιιά ζηνηρεία (Elliott, 2007:37-38).  

Ζ Πξαμηαθή θηινζνθία ζα ιέγακε φηη απνηειεί ζηάζε 

δσήο γηα ηνλ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο 

θαζψο θαιείηαη λα ππεξβαίλεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ θάζε 

θνξά αληηκεησπίδεη αθφκα θαη ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

έξζεη θαλείο ζε επαθή κε ηνλ Πξαμηαιηζκφ είλαη κέζσ 

ηεο δξάζεο αθφκα θαη ζε επίπεδν δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο ππέξ ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. πσο 

δειψλεη θαη ν Elliott (1992:12) «απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

είλαη ζθεπηφκελνη επαγγεικαηίεο, ηθαλνί λα 

ζηνράδνληαη: εθπαηδεπηηθνί κε κνπζηθφηεηα θαη 

δηδαθηηθή ηθαλφηεηα πνπ λα κπνξνχλ λα ζθέπηνληαη 

ζηε-δξάζε, λα γλσξίδνπλ-ζηε-δξάζε θαη λα 

αλαζηνράδνληαη ζηελ πξάμε ζρεηηθά κε ηηο 

επκεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο».  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, 

αληηιακβαλφκαζηε γηα πνηνπο ιφγνπο ε κνπζηθή παηδεία 

είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο, ε ελαξκφληζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο κε ηε ζηνρνζεζία ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο άιισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ππνγξακκίδνπλ 

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο (θνηλσληθνχο – εζηθνχο – 

ηερληθνχο θαη αηζζεηηθνχο) ζην πιαίζην ηεο 

θαιιηηερληθήο αγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζηφρνη ηεο 

θαιιηηερληθήο αγσγήο νη νπνίνη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζηφρνη ηεο κνπζηθήο αγσγήο, δηθαηψλνπλ ηελ 

παξνπζία ησλ Σερλψλ ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε θαζψο 

απνηεινχλ αλαληηθαηάζηαην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξάμεο, 

αίξνληαο θάζε ακθηβνιία, γηαηί πξφθεηηαη φρη κφλν γηα 

κηα αγσγή γηα ράξε ηεο ηέρλεο, αιιά γηα κηα αγσγή δηα 

κέζνπ ηεο ηέρλεο. 
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Πέηξνο Φαξαληάθεο   

3
Ο
 Δληαίν Λχθεην Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  

 

 

 

 

Πεξίιεςε 

ε αληίζεζε κε ηνλ επθξαδή θαη ξεηνξηθφ ιφγν πνπ έρνπλ 

σο ζθνπφ λα πείζνπλ, ε θηινζνθία εγείξεη θαη 

δηακνξθψλεη εξσηήκαηα, ηα νπνία, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

αηθληδηάδνπλ νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο λνεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν δηδαζθφκελνο ζην 

Λχθεην θηινζνθηθφο ιφγνο, δελ έρεη πεη ηελ ηειεπηαία ηνπ 

ιέμε. Αληί λα νδεγεί ζην έηνηκν επηρείξεκα θαη ηελ 

ςπρνινγηθή ζσξάθηζε, πξέπεη λα νηθνδνκεί εθ βάζξσλ 

ηνλ ζηνραζκφ, ακθηζβεηψληαο ηελ εθθνζκηθεπκέλε 

ινγηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, κε 

ηηο ζπλαθείο επηζηήκεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, 

ρεηξαθεηνχληαη απφ ηελ πξνβαιιφκελε δηαηξεκέλε εηθφλα 

ηνπο θαη απνθηνχλ ηελ ελφηεηα, πνπ, εμ ππαξρήο, ηνπο 

αξκφδεη. Ζ γνεηεία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη πσο ν 

θφζκνο πιένλ δελ παχεη λα πεξηγξάθεηαη θαη λα 

εξκελεχεηαη αθαηάπαπζηα, πέξαλ ησλ εθάζηνηε 

θξαηνχλησλ επηζηεκνινγηθψλ πξνηχπσλ. Ζ επίκνλε 

παηδαγσγηθή κέξηκλα, νθείιεη λα αλαιάβεη θαη έλα άιιν 

έξγν. Απηφ ηεο ππνλφκεπζεο ηεο ρξήζεο θάζε 

αξρεηππηθνχ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν, εθ πξννηκίνπ, 

ιεηηνπξγεί γηα ηνλ άλζξσπν σο απνθιεηζηηθή αθνξκή γηα 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αγαζψλ. Να θαηαδεηρηεί, ζα 

ιέγακε, φηη ηφζν ε αμηνπνίεζε ηεο θχζεο φζν θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, δελ είλαη σθέιηκν 

ζηεξίδνληαη ζηελ εξγαιεηνπνίεζε ησλ κέζσλ επηβίσζεο 

(εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, νηθνλνκία, κεραληθά κνληέια, 

εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο…), αιιά ζηε ζεψξεζή ηνπο σο 

ειιείπνληα θξίθνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πνιηηηζκνχ καο.   

 
Λέμεηο θιεηδηά: Φηινζνθία, Λχθεην, λνεηηθφο, 

δηαδξαζηηθφο, θχζε. 

1. ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Υσξίο ακθηβνιία ην Λχθεην, είλαη έλα κέξνο ηνπ 

φινπ. Σν φιν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε 

επξχηεξε θνηλσλία, ε νπνία ην πεξηβάιιεη. ηνπο 

θφιπνπο ηεο, αλαπηχζζνληαη δεκηνπξγίεο, ζπκβαίλνπλ 

γεγνλφηα θαη δπκψλνληαη εμειίμεηο. Αθφκα, ζε κηα 

θνηλσλία, ηα πξνο ζέαζε θαη ρξήζε αληηθείκελα, 

εκπιέθνληαη ζε βησκαηηθή δηάδξαζε κε ηνλ άλζξσπν. 

Γηα απηφ θαη ε νπνηαδήπνηε εηθνληθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε δελ απνδίδεη ζρεδφλ πνηέ ηελ πξσηφηππε 

ζρέζε ηνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Με ιίγα ιφγηα, ζα 

κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε ηελ φπνηα εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε ή ηελ πξνζνκνίσζε, πεηξακαηηθή, ζην 

βαζκφ πνπ ε ίδηα επηζπκεί λα εμνκνηψζεη θαηά θαληαζία 

ζπκπεξηθνξέο κε πξαγκαηηθέο ζπλήζεηεο. Καη ζηηο δχν 

φκσο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δειαδή είηε βηψλνπκε  

ηα πξάγκαηα in vivo (ελ δσή), είηε ηα αληηιακβαλφκαζηε 

εηθνληθά, ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα πξνζσπηθή ή 

ζπιινγηθή ηνπο αλαίξεζε, γηα αλαδήηεζε ηνπ 

αμεδηάιπηνπ θαη ηέινο πάλησλ γηα κηα πην πνηεηηθή ηνπο 

ελαηέληζε. Πξνεηνηκάδεηαη ινηπφλ ην πξφζθνξν έδαθνο 

θαη νη θνηλσληθνί φξνη γηα λα επδνθηκήζεη ν θηιφζνθνο 

λνπο. Μηιάκε γηα έλαλ λνπ, ν νπνίνο ηεξεί απνζηάζεηο 

απφ ην πιαζκαηηθφ, αηζζάλεηαη δπζθνξία κε ηνλ 

πεηζαλαγθαζκφ θαη δελ ζέιγεηαη απφ ξεηνξείεο. Ζ 

θαζνιηθφηεηα κάιηζηα ελφο ηέηνηνπ λνπ, δελ έγθεηηαη 

ηφζν ζηελ πιεζψξα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, φζν ζην φηη 

αληηζηέθεηαη ζε νινθιεξσηηθνχο κεραληζκνχο θαη φηη 

αθήλεη ην αηζζεηήξην ηεο παηδείαο ηνπ λα εθδηπισζεί. 

Ση γίλεηαη φκσο φηαλ απφ ηελ εθηεηακέλε θνηλσλία 

κεηαθεξζνχκε ζην  άιιν πιαίζην δειαδή ζε απηφ ηνπ 

Λπθείνπ; Σα πξάγκαηα εδψ παξνπζηάδνπλ 

παξαιιαγκέλε κνξθνινγία. Πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα 

εθήβνπο, πξνζσπηθφηεηεο δειαδή ππφ δηακφξθσζε, νη 

νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ έρνπλ εληαρζεί ζηε 

ξνή ηεο ρξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο νη ίδηνη, δελ 

ζρεηίδνληαη κε θαλέλαλ επαγγεικαηηζκφ θαη θακία 

έληαμή ηνπο ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία. Χζηφζν, ηα 

παηδηά  απηά, παξνπζηάδνπλ, απφ θνηλνχ, έλα γλψξηζκα. 

ια είλαη πξννξηζκέλα λα εξγάδνληαη δηαλνεηηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο ηνπο δίλνληαη γηα 

επεμεξγαζία. Φνηηνχλ θαη, ελ γέλεη, δξνπλ κε γλψκνλα 

έλα Χξνιφγην Πξφγξακκα θαη, ζηηο ψξεο καζεηείαο, 

ζπλαζξνίδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Οπνηνζδήπνηε 

εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο, ζα έιεγε  φηη ζπδεηάκε γηα ηηο 

ηδαληθέο ζπλζήθεο πλεπκαηηθήο θαξπνθνξίαο. Σα ζέκαηα 

φκσο δελ είλαη αθξηβψο έηζη. Αο κε ιεζκνλνχκε πσο ε 

λεσηεξηθή θνηλσλία καο παξσζεί λα βιέπνπκε ηελ θάζε 

παξερφκελε πιεξνθνξία, σο εξγαιεηαθφ κνληέιν γηα ηε 

δηαρείξηζε θάπνηαο άιιεο, θ.ν.θ. Απφ απηήλ ηελ ηάζε – 

ζπξκφ δελ μεθεχγνπλ, νχηε νη ζεκεξηλνί καζεηέο. 

Παξαζχξνληαη ζην λα θαηαλννχλ φηη θέληξν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο δελ είλαη ε σθειηκφηεηα αιιά ε 

απνζέσζε ηεο βνχιεζεο θαη ε ινγηθή νίεζε (βι.ζρεη. 

Φαξαληάθεο, 2008:51-59). Μηα νίεζε, ε νπνία 

αξγφηεξα, ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ζα δηνγθσζεί  κε 

ζθνπφ ηελ  ηδηνηειή ηνπο ππεξίζρπζε. ην ζεκείν απηφ, 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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ε θηινζνθηθή δηδαζθαιία είλαη ζε ζέζε λα δηεπξχλεη 

ηνπο νξίδνληεο ζεκαζίαο ησλ δηδαζθνκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη λα καο πιεξνθνξήζεη φηη ν 

εξγαιεηαθφο ιφγνο δελ είλαη απηνζθνπφο˙ απηφ, κε άιια 

ιφγηα, πνπ πξνέρεη, είλαη ε θαηαλφεζε θαη φρη ν 

ρεηξηζκφο ηνπ άιινπ.   

Αλακθίβνια ππάξρνπλ αληηθείκελα γλψζεο, ηα νπνία 

πξέπεη λα δηδαρζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ, σο έρνπλ. 

Χζηφζν, ππνιείπεηαη, νη καζεηέο λα ζηνραζηνχλ ζηνπο 

φξνπο ηνπ γεληθφηεξνπ εξσηήκαηνο, ην νπνίν ηα 

πεξηβάιιεη. Δλφο εξσηήκαηνο νηνλεί εμειίμηκνπ πέξαλ 

θαη πάλσ απφ ηα φξηα ηεο καζεηηθήο ζπνπδήο. Βαζκηαία 

ινηπφλ, κε αλάινγε θηινζνθηθή θαζνδήγεζε, ζα 

θηάζνπκε θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδεδνκέλσλ 

ζπγθπξηψλ θαη ζέζθαησλ φςεσλ ηνπ επηιχζηκνπ. 

Δμάιινπ, εάλ νπνηαδήπνηε θξαηνχζα ζεσξία  δελ είλαη 

δπλαηφλ λνεηά θαη πξαθηηθά λα αλαηξεζεί, δελ είλαη, 

φπσο απέδεημε ν Κάξι Πφππεξ, επηζηεκνληθή. ηαλ, γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεηέο θαινχληαη λα ελλνήζνπλ ηε 

θπζηθή σο απνθιεηζηηθφ κέζνλ θαηαλφεζεο ηεο αηηηαθήο 

εξκελείαο θαη ηελ θνηλσληνινγία σο ηελ θπξίαξρε 

αληίιεςε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ζπκβεβεθφησλ, ηφηε είλαη  εχθνιν λα δηνιηζζήζνπλ 

ζηελ εθκεράληζε ηνπ θφζκνπ θαη λα ζεσξήζνπλ ηηο 

κεραληθέο ηέρλεο εμήγεζήο ηνπ (καζεκαηηθά, θπζηθή, 

ρεκεία, θ.ιπ), σο αλεμάξηεηα θαη ηειεζίδηθα φξγαλα 

πξνζνηθείσζήο ηνπ. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, δάζθαινο θαη 

καζεηήο, δελ νδεγνχληαη καθξηά απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ θαη επαλαπαχνληαη ζηηο ζηελέο 

δηαηππψζεηο ελφο πεπεξαζκέλνπ θφζκνπ. Δπηπιένλ, ηα 

πάληα ππνβάιινληαη ζηελ απνδεηθηηθή καξηπξία, ε 

νπνία εθδνγκαηίδεη ζεσξίεο θαη ππνθεηκεληθέο 

θαηαζηάζεηο. Μείδνλεο κνξθέο ζθέςεο, φπσο είλαη ην 

Παξάδεηγκα - ηνπηέζηηλ ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ 

αλαθαιχςεσλ, νη νπνίεο ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξφλνπ ζπληζηνχλ κνληέιν δηαηχπσζεο θαη ιχζεσλ 

πξνβιεκάησλ - ν ζρεηηθηζκφο ησλ επηζηεκνινγηθψλ 

επεηζνδίσλ, ηα αδηέμνδα ηνπ ζεηηθηζηηθνχ θνξκαιηζκνχ, 

ηα ζξαχζκαηα ηνπ ζπληεηξηκκέλνπ πιένλ 

θνζκνεηδψινπ, θ.ιπ., μεθεχγνπλ απφ ηε δηδαζθαιία ζηα 

Λχθεηα. Έηζη, δελ αμηνπνηνχληαη ζπγγξαθηθά φζν 

ζάπξεπε ζεκεία πξνθιεηηθήο θηινζνθηθήο αλαδίθεζεο 

ηα νπνία ππάξρνπλ ζπνξαδηθά ζε δηάθνξα βηβιία ηνπ 

Λπθείνπ (βι.ελδεηθηηθά θαη Φαξαληάθεο, 1993: 72) θαη 

δελ αλαιχεηαη ε ινγηθή ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Παξάιιεια, ε εθηεηακέλε δηδαζθαιία 

ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, κπνξεί λα θαηαζηήζεη 

ηνπο καζεηέο πην επηθπιαθηηθνχο ζηελ απνδνρή ησλ 

κελπκάησλ ηεο εγθχθιηαο παηδείαο θαη λα ηνπο αλαδείμεη 

ζε δεηλνχο αμηνινγεηέο ηνπο.   

Αθφκα θαη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαζ`χιελ εγρεηξηδίνπ 

ηεο θηινζνθίαο, νη αλαθπφκελεο δηαλνεηηθέο έξηδεο, 

αληηκεησπίδνληαη, απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ, σο 

εζσηεξηθέο δηακάρεο πεδίνπ, απηνθπφκελεο, ρσξίο λα 

κλεκνλεχεηαη ε δηαζεκαηηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Λείπνπλ νη 

ζπδεηήζεηο πνπ δελ βιέπνπλ αλέθθιεηα ην ζχλνιν, πνπ  

εληνπίδνπλ ξήγκαηα εληξνπίαο ζηηο βεβαηφηεηεο θαη πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή κεηνρή ηνπ καζεηή ζην 

απνξείλ. Δδψ δελ ηαπηίδνπκε αλαγθαζηηθά ην 

θηινζνθείλ κε ην ειιελίδεηλ. Σν ζπλδένπκε κε ηνλ 

ζρεηηθηζκφ ηεο γλσζηνινγηθήο δπλαηφηεηαο, 

απνθεχγνληαο πξνθαζνξηζκνχο ζηε ζθέςε θαη 

ελλνηνινγηθέο πξναπνθάλζεηο. Ζ ζχλδεζε απηή, καο 

βνεζά λα αλαδηαηάμνπκε απηφ ην νπνίν ζεσξνχκε σο 

‗πξαγκαηηθφ‘, δίλνληαο ρψξν ζηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε 

θαη ηελ επαλαζεψξεζε αμηψλ. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεην, 

φηη ν καζεηήο, ρσξίο ηελ εκπέδσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο απνξίαο, θαζίζηαηαη επάισηνο ζηηο ηδενινγηθέο 

ζεσξίεο πνπ πξφζθεηληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηνρχξσζε 

θαη ιηγφηεξν ζηελ πξνζσξηλφηεηα ηεο «ππφζεζεο  

εξγαζίαο». Οκνίσο θαη ε δηδαζθφκελε ζην Λχθεην 

ζενινγία, δελ εθιακβάλεηαη σο απνδνκεηηθφ εγρείξεκα, 

αιιά σο θάηη ην νπνίν καο ζσξαθίδεη έλαληη αληηπάισλ 

θαη αληηκαρφκελσλ. Παξφιν πνπ ε ίδηα θαηαδηθάδεη 

θάζε εζηθφ δνγκαηηζκφ, δελ παχεη λα πηνζεηεί 

‗πξαθηηθά‘ νξζέο δηακεζνιαβήζεηο, γηα λα πείζεη θαη λα 

ζεκειηψζεη ην ‗επηρείξεκα‘. Ζ κνξθνινγία κάιηζηα ησλ 

ζεκείσλ απφ ηα νπνία ε ζρνιηθή ζενινγία  απνηειείηαη, 

ηεο πξνζθέξεηαη σο ρψξνο γηα κφληκε ηδηνρξεζία. Ζ 

ζενγλσζία εθηξέπεηαη πιένλ απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο χπαξμεο θαη 

κεηαπνηείηαη ζε ινγηθή αθνινπζία φξσλ, νη νπνίνη 

απέρνπλ απφ ηελ απνθαηηθή δηαηχπσζε.    

2. Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Χ ΔΤΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Πάλσ απφ φια φκσο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

απνκλεκόλεπζε θαη ε απνζηήζηζε ηεο ζθέςεο ησλ 

άιισλ δελ ηζνδπλακεί κε ηελ παξαγσγή δηθήο καο 

ζθέςεο. Αμηψκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα, πξηλ απφ ηελ 

εγθαζίδξπζή ηνπο ζηε λεαληθή ζπλείδεζε, νθείινπλ λα 

θαηαλνεζνχλ επαγσγηθά θαη λα θαηνρπξσζνχλ κέζα απφ 

ηελ ακεζφηεηα ηνπ ζρνιίνπ θαη ηελ αληηγλσκία ησλ 

απφςεσλ. Κάηη ηέηνην, ππνλνεί θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

απόθιηζεο σο αμηνζέβαζηεο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο, 

θαη ηε ζεψξεζή ηεο σο δξαζηεξηφηεηαο κε νληνινγηθφ 

κέγεζνο. Με ηελ πξννπηηθή απηή, ζα θαλεί φηη 

κηθξφθνζκνο θαη καθξφθνζκνο απέρνπλ απφ ηελ 

απφιπηε γλψζε θαη φηη ζπλπθαίλνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαη αλεπαλάιεπηνπο  ηζηνξηθνχο 

ζπληειεζηέο θαζψο θαη κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ζπληεινχληαη θαηά ηε δηακφξθσζε κηαο κεηαβαηηθήο 

ζηάζεο δσήο. Ζ επηβαιιφκελε δηάθξηζε επίζεο αλάκεζα 

ζε δφμα θαη ζε επηζηήκε, καο πιεξνθνξεί γηα ηνλ βαζκφ 

απηνηέιεηαο θαη  θχξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ  

δηδάζθνληαη θαη θσηίδεη ην εχξνο ηνπο. Οχησο ή άιισο, 

ηα λνεκαηηθά παξάγσγα κηαο θαηά ην δπλαηφλ 

πξσηνγελνχο ζθέςεο, ζεκαηνδνηνχλ ηελ εθθίλεζε λέσλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, ζπλδξάκνληαο ζηε δηάξθεηά ηνπο. 

Αζθαιέο γλψξηζκα κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δελ 

πξέπεη λα είλαη νη ακεηάηξεπηεο ζεσξίεο, απνθνκκέλεο 

απφ ην ζπλερέο λήκα ηεο δσήο, αιιά ην αληίζεην. Ζ 

πνιηηηθή απηή, νθείιεη λα εμαγγέιιεη ηελ ειεπζεξηφηεηα 

ηνπ ζηνραζκνχ θαη κάιηζηα ηνπ ζηνραζκνχ πνπ 

ελζαξξχλεη  ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζπκπεξηθνξψλ, φηαλ 

ζπληξέρνπλ νη ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο, θαινχκαζηε λα 

αλαινγηζηνχκε ηηο ηδέεο ησλ άιισλ αιιά θαη ηνπ εαπηνχ 

καο, σο πξννδεπηηθή δηεξγαζία.   

Λέγεηαη φηη ε θχζε αιιά θαη ην ζχκπαλ νιφθιεξν 

πνξεχεηαη ρσξίο ζθνπφ. Δλψ δειαδή ε βηνηηθή καο 
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αλάγθε αλαδεηά έλαλ ζθνπφ ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα, 

ζηελ νπζία, ζηεξείηαη ζθνπνχ. Πξνεθηείλνληαο ηε 

ζθέςε απηή, είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε 

εθεπξεκαηηθή δηεξγαζία, πνπ ζεκεηψλεηαη θαηά ηελ 

πξφνδν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, δελ ρξεηάδεηαη 

πάληα λα είλαη πξνηππνινγηθνχ ραξαθηήξα, επεηδή, 

κέζσ απηνχ, νδεγνχκαζηε αλαγθαζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ελφο πλεχκαηνο, ην νπνίν αξγά ή γξήγνξα 

θαη λνκνηειεηαθά ζα εμειηρζεί ζε ηζρχ κηαο 

ππνηάζζνπζαο ηερληθήο. Παξάιιεια ε επηλφεζε ηνπ 

ππεξβαηηθνχ, δελ είλαη παξά έλα κέζνλ γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζηάζεο δσήο (Ενχξνο, 2014: 18). 

Αλαθεξφκαζηε ζηα επηλνήκαηα εθείλα, ηα νπνία δελ 

ζηεξίδνληαη κφλνλ ζηελ εκπεηξία αιιά θαη ζηελ 

εκβέιεηα δηαλνεκάησλ, πνπ δηαζηέιινληαη κε ηε 

δηαιεθηηθή θαη ηνλ εξσηψληα ιφγν. Έηζη ε επαηζζεζία 

θαη ε θξίζε, δελ έρνπλ κφλνλ σο πξφζεζε λα 

εκπινπηίδνπλ ηα πιηθά καο φξγαλα (κεραλέο, 

ηειεζθφπηα, ππνινγηζηέο) γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε 

ηνπ θφζκνπ, αιιά λα ζπγθξνηνχλ ηνλ αλαζηνραζκφ καο 

γηα ηελ βεβαηφηεηα ή ηελ ζαζξφηεηα ηεο γλψζεο, ε 

νπνία θάζε θνξά ζσξεχεηαη. Πάζνο, θαληαζία θαη 

ηέρλε, εθιπφκελα αθφκα θαη ζην πεξηζψξην κηαο 

αλειαζηηθήο θαη άθακπηεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ, 

εκπλένπλ ηελ δηαλνεηηθή επηκεημία θαη δηθαηψλνπλ 

δεκηνπξγηθέο επαθέο, αλάκεζα ζε δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνπο. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί ε ακθηζεκία θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ηη 

ζεκαίλεη πνιηηηζκφο θαη παξάιιεια λα δηεξσηεζνχκε 

θαηά πφζνλ ν εθπνιηηηζκφο ηζνδπλακεί κε βαξβαξφηεηα 

(Moran, 2006: 34) Ζ εθθφιαςε κηαο δηεξσηψζαο 

ζπλείδεζεο, ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, νινέλα ζα 

δηαζηέιιεη ηελ εζηθή ηεο αλνρήο ζηελ εηεξφηεηα.  

Έρεη γξαθηεί  φηη ν θφζκνο νιφθιεξνο απνηειείηαη 

απφ κνλάδεο πιεξνθνξηψλ.  Έζησ θαη εάλ είλαη έηζη ηα 

πξάγκαηα, ε θηινζνθία, σο κέζνδνο θαη σο δηδαζθαιία, 

έρεη ρξένο λα απνθαιχπηεη θαηά πφζνλ νη πιεξνθνξίεο 

απηέο ππνλνκεχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή καο αθεξαηφηεηα 

θαη επαηζζεζία, ρσξίο απηέο λα ζπκπιεξψλνπλ αιιά 

κφλνλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο. Αο κε καο δηαθεχγεη φηη ν ζπλερήο 

θαηαηγηζκφο καο απφ ηελ πιεξνθφξεζε, νδεγεί ζηελ 

αλεμέιεγθηε θπξηαξρία καο ζηε θχζε θαη φηη ε 

δηαζάιεπζε ηεο θπζηθήο ηάμεο δελ ζπλεπάγεηαη 

θαζφινπ κηα δηαλζξψπηλε ηάμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

άλζξσπνο, σο νξγαληθή νληφηεηα, παξακέλεη  

ππνδεέζηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε 

νπνία, σο ηδηνηειήο ‗παληνγλψζηξηα‘ δηδάζθεη ηελ 

αλειέεηε θαηίζρπζε ησλ δηαθιαδηθψλ ζπκθεξφλησλ 

(δηαπιεθφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο 

θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ) εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο 

θαη απειεπζεξσηηθήο ηφικεο. Μηιάκε γηα κηα ηφικε, 

πνπ δελ αιινηψλεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, αιιά 

ηε ρξσκαηίδεη θαη ηελ ηνλίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Απηή, 

ε ιεγφκελε ειεπζεξία ηνπ ήζνπο, δελ δηδάζθεηαη κε ηελ 

επίδεημε θαιψλ ηξφπσλ ζηα δηδαθηήξηα ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο, αιιά κε ηελ παξάδνζε καζεκάησλ 

επεθνΐαο θαη δηάπιαζεο ηεο απζηεξήο επηζηεκνζχλεο ζε 

ελάξεηε αγσγή. Δίλαη αιήζεηα φηη ζήκεξα έρεη εθιείςεη 

ε δπλαηφηεηα λα θαληαδφκαζηε έλα ειπηδνθφξν κέιινλ, 

κε απξφζθνπηε επηινγή κηαο δσήο φπσο ηε ζέινπκε. 

Ενχκε ζηνλ δηθφ καο πεξίθιεηζην θφζκν, κε 

θιεξνλνκεκέλεο επηζπκίεο θαη παξαδνκέλεο 

ππνρξεψζεηο γελεψλ πνπ παξέξρνληαη. Γηα ηνπο 

ζεκεξηλνχο λένπο, νη νπνίνη βηψλνπλ ην δξάκα απηφ, ε 

γεληθεπκέλε απφγλσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

επηθξάηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Αθφκα 

θαη καζεηηθά ή θνηηεηηθά ζπλζήκαηα ηνπ ηχπνπ: «ε 

θαληαζία ζηελ εμνπζία», ερνχλ παξάηαηξα ή γξαθηθά. 

3. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΓΝΧΖ 

Δπεηδή φκσο θάζε θνξά ε ηζηνξία έρεη ην λφεκα πνπ 

νη άλζξσπνη ηεο απνδίδνπλ, ζα πξέπεη ε θηινζνθηθή 

νιηγσξία λέσλ θαη ελειίθσλ λα μεθχγεη απφ ηελ 

ηππνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη 

παξακέλνπλ δηαζέζηκνη ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο, θαη λα 

κεηαηξαπεί ζε εγξήγνξζε, ε νπνία  ζα ηνπο παξνηξχλεη 

λα δηεπζεηνχλ νη ίδηνη ηηο εμειίμεηο. Με άιια ιφγηα, θαιφ 

ζα ήηαλ ε νξζνινγηθή ζθέςε λα κε καο θαζειψλεη ζε 

ζηαηηθέο  δεζκεχζεηο. Απελαληίαο, λα πξνθαιεί ξήμε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθείλε, πνπ δελ εκπλέεηαη απφ ηε 

ζεσξία. Πνιινί ηζρπξίδνληαη πσο κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

πξάμεο ππάξρεη κηα αλάξκνζηε ζρέζε. Δπαθίεηαη ινηπφλ 

ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα, κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

απηή ε ζρέζε λα κελ εγθισβηζηεί ζηνπο θξαγκνχο κηαο 

θαλνληθφηεηαο, ε νπνία δελ ‗αλαπλέεη‘, αιιά λα 

εκπλέεηαη απφ ηελ επξπκάζεηα θαη ηελ ηεθκεξησκέλε 

αλαπαξαγσγή ζπιινγηζκψλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ θάλνπκε 

ιφγν γηα δηδαθηηθή πξαθηηθή, αο έρνπκε θαηά λνπλ θαη 

ηε ιεγφκελε ππέξβαζε καο απφ ηελ εηθφλα πνπ ε 

εθάζηνηε άξρνπζα ηάμε θαληάδεηαη γηα ηνλ εαπηφλ ηεο, 

κέζσ ησλ δηαηηζέκελσλ εγρεηξηδίσλ. Δμάιινπ, θαηά κηα 

άπνςε, ρσξίο ηελ απφξξηςε ηεο ινγηθήο, δελ ππάξρεη 

πξφνδνο (Feyerabend, 1991: 223). Δδψ, σο ινγηθή 

ζεσξνχκε ηελ κπσπηθή πξνζήισζή καο ζηνλ ηχπν ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Αο ην εμεγήζνπκε 

θαιχηεξα. ζν θαη λα νκλχνπκε ζηελ δηαδξαζηηθή θαη 

εθινγηθεπκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Χξνινγίνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

εηζρσξήζνπκε ζηα ελδφηεξα ηεο γλψζεο εάλ δελ 

ζεηεχζνπκε ζε έλα παηδαγσγηθφ ζρήκα, ην νπνίν λα καο 

εηζαγάγεη ζηελ πνηθηιφηεηα θαη ηελ παγθνζκηφηεηά ηεο.  

Ο ιφγνο γίλεηαη γηα έλα ζρνιηθφ πλεχκα, πνπ θηλείηαη 

πέξα απφ αγθπιψζεηο θαη δηαγξάθεη ηηο δηαζηάζεηο ελφο 

νηθνπκεληθνχ αλζξσπηζκνχ. Δμάιινπ νη αζζέλεηεο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, δελ απνξξένπλ απφ ηα 

Πξνγξάκκαηα θαζαπηά, αιιά απφ ηελ αδπλακία καο λα 

ηα ζπλδέζνπκε κε ηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή γεσγξαθία. 

Σα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα θαιά θάλνπλ θαη νξίδνπλ, 

ζε έλα βαζκφ, ην δηδαθηέν θαη ηε ζπλαθφινπζε χιε. 

Απηφ παξαπέξα ζεκαίλεη πσο απνθιείνπλ φ,ηη πξνο ην 

παξφλ δελ είλαη αθνκνηψζηκν θαη πξνζβάζηκν. Οξηζκφο 

ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ απνθιεηζκνχ δελ ππάξρεη. 

Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα φξηα ηνπ εθάζηνηε 

ζπζηήκαηνο γλψζεο παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηα, ηφζν ην 

ζχζηεκα νιφθιεξν είλαη επάισην θαη εχζξαπζην απφ 

ηελ ίδηα ηνπ ηε δνκή θαη θηλεηηθφηεηα. Ο νξηζκφο, ζα 

δηαθπιάμεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο 

γλψζεο, θαη ζα βνεζήζεη ζηελ επαιεζεχζηκε, εάλ ηνχην 

είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, επηβεβαίσζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ. 
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Μνηξαία ινηπφλ, εθφζνλ κηιάκε γηα ζχζηεκα ην νπνίν 

εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο, δελ 

απνθεχγνπκε ηελ εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο ηεο 

εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο. Ζ εμεηδίθεπζε, ζηαδηαθά, 

αλνίγεη ηνλ δξφκν ζηηο αλαθαιχςεηο (γηα ην εάλ κπνξεί 

λα πξνζρεδηαζηεί ε επηζηεκνληθή αλαθάιπςε, βι.ζρεη. 

ζην Medawar, 1992: 71). Σερλήκαηα, εμεηδηθεχζεηο θαη 

κεραληθφο ζπιινγηζκφο, καξηπξνχλ κηα ηέηνηα 

ζπλείδεζε, ε νπνία ιακβάλεη πιαλεηηθφ ραξαθηήξα. 

Χζηφζν, ε θάζε κνξθήο ηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

επηβάιιεηαη λα κελ είλαη ζηεξεκέλε απφ ηε γεληθή 

παηδεία θαη ηελ θαζνιηθή ζεψξεζε, πξάγκα πνπ κφλνλ ε 

θηινζνθία κπνξεί λα παξάζρεη. Αο κε ιεζκνλνχκε φηη 

ην γεληθφ είλαη ην αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα λα πάκε ζην 

εηδηθφ θαη φηη απφ ηα δχν καδί ζπλάγνπκε ηηο ζπλέπεηεο. 

Πξνπαληφο ζηηο κέξεο καο, ν άλζξσπνο θαιείηαη λα 

θάλεη επίδεημε ηζρχνο ζηελ θαηαθηψκελε θχζε. κσο, ε 

επίδεημε απηή ζάηαλ πξνηηκφηεξν λα ηζνζθειίδεηαη απφ 

ηε ζπκκεηξία κηαο έκθξνλνο γλψζεο, ε νπνία, αξγά ή 

γξήγνξα, ζα πξναλαγγείιεη ηελ έιεπζε κηαο 

δενληνινγίαο γηα ηε ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ πιηθψλ 

δπλάκεσλ. Ζ δενληνινγία απηή, πξνέξρεηαη 

απνθιεηζηηθά ηε γεληθή παηδεία. Γάζθαινη θαη 

δηδαζθφκελνη, μεθηλψληαο απφ ηε δηάλνηα θαη ηε 

ζπλζεηηθή ηεο δπλακηθή, αο εμαηνκηθεχζνπλ ηελ άγλνηα, 

δίρσο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο νδφ δηαθπγήο, αιιά σο 

πξνυπφζεζε γηα πνηνηηθή επάξθεηα ηεο εθκάζεζεο. 

Καηά έλα κέξνο είλαη ζσζηφ, φηη ν θηιφζνθνο ή ν 

ζνθφο πξνέξρεηαη απφ κηα εηδηθή θπζηθή θαηεγνξία 

αλζξψπσλ, ε νπνία έρεη ηελ έκθπηε ηάζε λα ζθέθηεηαη 

θαη λα δηακνξθψλεη έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν γηα λα ζέηεη 

εξσηήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζθεπηφκελνπ, ζπγθεληξψλεηαη ζε πνηθίινπο νξίδνληεο 

ζέαζεο αιιά θαη επίιπζεο ησλ πξαγκάησλ, νη νπνίνη 

πνιιέο θνξέο έρνπλ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ε θηινζνθία αλέθαζελ είρε νξγαληθή 

ζρέζε κε ηε κεραλνινγία, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ 

αιρεκεία, ηελ ηαηξηθή, ηελ αζηξνλνκία, ηελ νπηηθή, 

θ.ιπ. Οη ζρέζεηο απηέο, δελ εμέθξαδαλ παξά ηηο πνιιέο 

φςεηο ηνπ θφζκνπ (κεραληθή, νπηηθή, ειεθηξηθή, 

φπ.αλαθ.ζην Chomsky, 1999: 82) πλδεφηαλ δειαδή ε 

θηινζνθία, κε ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ νξγάλσλ, κε 

ην εξγαζηήξην θαη γεληθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ λνπ θαη 

ησλ ρεξηψλ. Ζ κχεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηδφηαλ 

πεξηζζφηεξν κε έλαλ ηξφπν δσήο θαη ιηγφηεξν κε 

απνζπαζκαηηθέο δηδαρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σεξψληαο ηηο αλαινγίεο απηέο, 

παξαηεξνχκε φηη εηδηθά ζήκεξα ε ζπκκεηνρή ηεο 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην πιηθφ πεξηβάιινλ – γηαηί 

πεξί απηνχ επξφθεηην θαη ηφηε – είλαη αλάγθε λα 

αλαηξέμεη ζηε θηινζνθηθή ζπλδξνκή, νχησο ψζηε ε 

παξνπζία απηή λα απηνδεκηνπξγήζεη. Δίλαη εχινγν λα 

νκνινγήζνπκε φηη ζηελ παξαπάλσ εηδηθή θπζηθή 

θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ - παξφιν πνπ απηή, απφ 

ζπζηάζεψο ηεο, θέξεη, ήδε ελ ζπέξκαηη, ηηο αλάινγεο 

λνεηηθέο πξνδηαζέζεηο - πξέπεη λα δνζεί ψζεζε κέζα 

ζηνπο ρψξνπο πνπ πξνπαληφο ζήκεξα εθπαηδεχεηαη: ζηα 

ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ ψζεζε 

απηή αλαλεψλεη ηε κεηάδνζε ησλ ζηνραζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζηνπο θφιπνπο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ελαζρνιήζεσλ. Ζ θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή 

θαη ηα ηερλήκαηα, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, δελ ζα ζπληζηνχλ 

ην αληίπαιν δένο ηνπ ζεσξεηηθνχ βίνπ, φπσο θαθψο 

πηζηεχνπλ αξθεηνί ζηελ επνρή καο, αιιά ην αλαγθαίν 

ζπκπιήξσκά ηνπ. 
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Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑΓΡΑΖ Χ ΜΔΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΟΛΟΠΛΔΤΡΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 
 

 Αληηγφλε Καληνχξε  
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 
 Νηφξα Φαιηνπνχινπ 

Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

 

 
Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο θαζψο θαη ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο πνπ παίδεη ζηε δηακφξθσζε θαη 

εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

(ζπλαηζζεκαηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ) ελφο 

παηδηνχ δηαγλσζκέλνπ κε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα. Δπίζεο, 

ζθηαγξαθείηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο κε ιεθηηθήο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, θαηά ηελ νπνία ε κνπζηθή 

ιεηηνπξγεί σο πξσηαξρηθφο κεζνιαβεηήο γηα λα επέιζεη ε 

αιιαγή ζην παηδί. Ζ άξξεθηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ παηδηνχ, 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο αλήθεη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ 

απφθηεζε δνκήο ζην ρανηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ, ζηελ 

εμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο, ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζηε ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ πξνζνρήο 

θαη ζπγθέληξσζεο, ζηε βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηα 

ιεγφκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, ζηελ αίζζεζε απνδνρήο 

θαη ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Ζ απφθηεζε νξίσλ θαη ε 

απνδνρή θαλφλσλ θαη λφκσλ απφ ην παηδί –κέζα απφ 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ 

επράξηζην βίσκα-,  απνηειεί έλαλ αθφκα θεθηεκέλν 

ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Μέζα απφ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ είρε ε 

κνπζηθνζεξαπεία ζηνλ Π., εχθνια ζπκπεξαίλεη θάπνηνο ηε 

δπλακηθή ηεο ηζρχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμή ηεο 

ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ηεο 

ρξήζεο ηεο σο εξγαιείν ζηελ παηδεία.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζηθνζεξαπεία, δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε, αλάπηπμε πξνζσπηθφηεηαο,  ζεξαπεπηηθνί 

ζηφρνη. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή δηάδξαζε 

απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή  κε ιεθηηθή ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί  θαη 

αθνξνχλ ζηε ζπλεηζθνξά ηεο ζε πεξηπηψζεηο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ κε ηελ επξεία έλλνηα 

ηνπ φξνπ, είλαη αξθεηέο θαη πνηθίιεο, σζηφζν  φκσο, 

πάληα δηαθνξεηηθέο, εθφζνλ ην ππφ κειέηε ππνθείκελν 

είλαη κνλαδηθφ. 

2. ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

Απφ ηελ αξραηφηεηα είλαη γλσζηέο πνηθίιεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη αξθεηέο νη ζεκαίλνπζεο πξνζσπηθφηεηεο 

νη νπνίεο θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο πξνζβιήζεθαλ 

απφ εγθεθαιηθή δηαηαξαρή (.Ο.Φ.Φ.Τ, 2003). Αλ θαη ε 

ςπρηθή λφζνο εκθαλίδεηαη ζαλ έλλνηα απφ ηνλ 5
ν
 αη. 

κ.Υ., ν φξνο «ζρηδνθξέλεηα» δεκνζηεχζεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αη. γηα λα πεξηγξάςεη κηα λφζν ζηελ νπνία ην 

άηνκν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δεη ζ‘ έλα θαληαζηηθφ θφζκν 

(Κηακνχξεο, 2008). 

Ζ ελήιηθε  (ε νπνία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο 15-30 

εηψλ, ζε πνζνζηφ 1% (πνπξγίηε, 2011)) κε ηελ παηδηθή 

ζρηδνθξέλεηα (εκθαλίδεηαη ζην 6ν έηνο πεξίπνπ 

(Γεσξγηάδνπ, 2008), κε ζπρλφηεηα 1/40.000) είλαη 

ζπλαθείο, κε ηε δεχηεξε λα παξνπζηάδεη δπζκελέζηεξε 

πνξεία θαη έθβαζε θαη πηζαλφλ κεγαιχηεξε 

θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε (Αλδξνχηζνο, 2012: 90).  

Οη ςπρψζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία 

θαη εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθφλα παξφκνηα κε απηή ηεο 

παηδηθήο ζρηδνθξέλεηαο είλαη πάξα πνιιέο. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ άκεζε θαη απφιπηα 

έγθπξε δηάγλσζε ηεο παηδηθήο ζρηδνθξέλεηαο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε ζχγρπζε παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα θαη ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία 

(Κνχκνπια, 2007˙ Σζηάληεο, 2001). Σέινο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ ΝΗΜΖ (Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο ησλ ΖΠΑ), πξηλ ηελ 

εθδήισζε ηεο παηδηθήο ζρηδνθξέλεηαο, έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 25%, εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο. 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 
ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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2.1. Αηηηνπαζνγέλεηα  

ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο αλήθνπλ ηα 

πξνγελλεηηθά πξνβιήκαηα θαη νη καηεπηηθέο επηπινθέο, 

ε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ε λεπξνβηνινγία θαη νη 

ςπρνδπλακηθνί παξάγνληεο (Andreasen, Gelder θαη 

Lopez-Ibor, 2007˙ Kaplan θαη Sadock's, 2004˙ Σζηάληεο, 

2001˙ Γεσξγηάδνπ, 2008). 

2.2. πκπησκαηνινγία 

Ζ παηδηθή ζρηδνθξέλεηα εκθαλίδεηαη ζπλήζσο χπνπια 

θαη ζηαδηαθά. Καηά θχξην ιφγν νη δηαηαξαρέο θψλεζεο 

θαη ιφγνπ αιιά θαη νη δηαηαξαρέο ησλ θηλεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή απφζπξζε 

θαη ηελ επηθπιαθηηθή δηάζεζε, απνηεινχλ πξφδξνκα 

ζπκπηψκαηα. πγθεθξηκέλα, νη δηαηαξαρέο ζην ιφγν 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δεπηεξνγελή αιαιία, 

ερνιαιία (ηχπνο νκηιίαο ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

επαλαιακβάλεη ζαλ ερψ ηηο ιέμεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ 

(Αλδξνχηζνο, 2012), ηδηάδνπζα ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη  

δεκηνπξγία λενινγηζκψλ (λέεο ιέμεηο ε πξνέιεπζε ησλ 

νπνίσλ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί).  

Άιια ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ 

πξφδξνκα είλαη νη παξάδνμεο ζπλήζεηεο δηαηξνθήο θαη 

πγηεηλήο, ε απψιεηα ειέγρνπ παξνξκήζεσλ, ε απάζεηα 

θαη ε αδξάλεηα (Αλδξνχηζνο, 2012), ε ακθηζπκία, θαη ε 

απνδηνξγαλσκέλε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά. 

Οη ςεπδαηζζήζεηο (θπξίσο αθνπζηηθέο) θαη νη 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο (επίκνλεο ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο 

πνπ δε βαζίδνληαη ζηε ινγηθή), απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

2.3. Θεξαπεία 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ απαηηεί κηα πνιπδηάζηαηε 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Απνηειείηαη απφ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζπλδπαζκφ ςπρνθνηλσληθψλ 

ζεξαπεηψλ. ‘ απηέο αλήθνπλ ε αηνκηθή θαη 

νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία, νη εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, ε εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε 

γλσζηηθή ζεξαπεία θαη ηέινο ε ζπζηεκαηνπνηεκέλε 

πξνζθνξά ηεο ηέρλεο, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο φπσο δξακαηνζεξαπεία, 

ρνξνζεξαπεία θαη κνπζηθνζεξαπεία. 

3. ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

3.1. Γεληθά 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ν πξψηνο 

«ςπρηαηξηθά άξξσζηνο» είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζηεθε 

θαη ε πξψηε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ηνπ. Kαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, ηα παξαδείγκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Χζηφζν ε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε 

επηζηεκνληθφ επίπεδν ρξνλνινγείηαη κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 

19
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Ζ Friederun (2006) παξνπζηάδεη ηε κνπζηθνζεξαπεία 

σο κε-ιεθηηθή ή πξνιεθηηθή κνξθή ςπρνζεξαπείαο. Ζ 

κνπζηθνζεξαπεία εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

εθθξαζηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ βαζχηεξνπ εαπηνχ, 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή δηάπιαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ελφο αηφκνπ.  

ηελ πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, βάζεη ηεο νπνίαο 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο 

δνπιεχεη κε ην πγηέο θνκκάηη ελφο αηφκνπ θαη φρη κε 

απηφ πνπ λνζεί, κέζσ κηαο ηζφηηκεο δειαδή ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην άηνκν απηφ 

νλνκάδεηαη «πειάηεο» θαη φρη «αζζελήο».  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη αλάγθεο ηνπ πειάηε 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κνπζηθήο πνπ επηδξνχλ πάλσ ηνπ. ε αξθεηέο φκσο 

πεξηπηψζεηο, ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη πειάηε είλαη απηφ πνπ ιεηηνπξγεί 

θαηαιπηηθά. Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη 

λα δηαζθαιίζεη έλα θιίκα ζεβαζκνχ, εκπηζηνζχλεο θαη 

ηζνηηκίαο αλάκεζα ζ‘ απηφλ θαη ηνλ πειάηε, θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηε ιεθηηθή ή κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία κε 

απηφλ. Γηα ηελ επίηεπμε φκσο απηήο ηεο δηαπξνζσπηθήο 

ζρέζεο, ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο κνπζηθήο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Απηήλ, ηε δεκηνπξγεί ν 

ζεξαπεπηήο φληαο ζε άκεζε ζχλδεζε θαη έρνληαο αέλαε 

επηθνηλσληαθή ζρέζε καδί ηνπ (Bruscia, 1991). πλεπψο, 

ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη απζεληηθφο, λα έρεη γλήζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πειάηε ρσξίο λα θξίλεη ηηο ζθέςεηο, 

ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη ηέινο λα 

έρεη αλαπηπγκέλε ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε. 

Δλζπλαίζζεζε ζεκαίλεη λα αληηιακβάλεηαη κε κεγάιε 

επαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηελ εκπεηξία θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ ζεξαπεπηή 

(Φαιηνπνχινπ, 2005). 

Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί θαηά πεξηφδνπο απφ 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε 

Μνπζηθνζεξαπεία είλαη πνιινί, σζηφζν κηα ζχληνκε 

αιιά πεξηεθηηθή πεξηγξαθή απνηειεί απηή ηνπ Bruscia 

(1989c:6): «Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη ζπγρξφλσο 

επηζηήκε, ηέρλε θαη δηαπξνζσπηθή ζρέζε.»  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε κνπζηθνζεξαπεία 

εθαξκφδεηαη σο βαζηθή ζεξαπεία ή σο ηζφηηκε κε ηελ 

ηαηξηθή παξέκβαζε ή σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ θπξίαξρε θαξκαθεπηηθή ή 

λνζειεπηηθή ζεξαπεία  (Φαιηνπνχινπ-Κακίλε: 92) θαη 

φρη σο ελαιιαθηηθή. 

3.2. Γηαδηθαζία κνπζηθνζεξαπείαο 

Ο ππξήλαο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο είλαη ε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζε 

άκεζε ζχλδεζε κε ην ππνζπλείδεην θαη ηνλ νδεγεί λα 

αλαθαιχςεη ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ ηνπ. Σε ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο, ν άλζξσπνο είλαη βπζηζκέλνο ζην «εδψ θαη 

ηψξα», εμαλεκίδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπ παξειζφληνο θαη 

δηαιχνληαο ηε θαληαζία ηνπ κέιινληνο. Ζ κνπζηθή 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε απαληάηαη ζηηο ερεηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο εθθξάζεηο, ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηε ζχλζεζε, 

ηελ αθξφαζε θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηε κνπζηθή, θαη 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο δεκηνπξγηθέο 

ηέρλεο (Φαιηνπνχινπ, 2007). 
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3.3. Δθαξκνγέο θαη ζηφρνη 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

πνηθίιεο πεξηπηψζεηο, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα 

ςπρηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, λνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

παζήζεσλ. 

Βξίζθεη εθαξκνγή ζε φιν ην ειηθηαθφ πεδίν, 

αλεμάξηεηα κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, ζε θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη αθακςία ζηε θσλεηηθή έθθξαζε θαη 

ζπλεπψο ε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαζίζηαηαη αδχλαηε, 

αιιά ηέινο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαη 

ζε άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηε ζπλήζε λνεκνζχλε 

(Gutdeutch, 1999) θαη δε ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα 

λνεηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία. 

Ζ πξνζσπηθή απειεπζέξσζε, ε αίζζεζε απνδνρήο, ε 

επίιπζε εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε ξχζκηζε ηνπ 

ρξφλνπ πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε άιινπο 

αλζξψπνπο, ε νξγάλσζε ηδεψλ θαη ε πξφθιεζε ή 

αλάπηπμε ιφγνπ θαζψο θαη ε νκαδηθή νινθιήξσζε, 

απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. 

4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ πνηνηηθή θαηλνκελνινγηθή έξεπλα απνηειεί ηε 

κεζνδνινγία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

‘ αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή, ε πνηνηηθή 

θαηλνκελνινγία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

εξεπλεηή κε ην ππνθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ζηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηηο 

εζσηεξηθέο ή/θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. Ο εξεπλεηήο είλαη 

ινηπφλ απφιπηα ζπλδεδεκέλνο θαη απνηειεί κέξνο ελφο 

αιιειεπηδξψληνο ζπζηήκαηνο, ελψ πξνζεγγίδεη ηηο 

πνηθίιεο πξαγκαηηθφηεηεο κε νιηζηηθφ ηξφπν  

(Φαιηνπνχινπ, 2005). 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη ν ηξφπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηελεξγεζεί ε πνηνηηθή 

θαηλνκελνινγηθή έξεπλα ζηελ εξγαζία απηή, θαη 

εζηηάδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ 

δηαρξνληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ππν κειέηε 

ππνθείκελν. Αθφκε, ν ηξφπνο απηφο, πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ θαη φρη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο 

εμέηαζεο (Hillard, 1993)
1
. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο απηήο έξεπλαο 

θαη ζπλεπψο ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαρξνληθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζ‘ έλα παηδί πνπ δηαγλψζηεθε κε 

παηδηθή ζρηδνθξέλεηα, απαξαίηεην εξγαιείν απνηέιεζε ε 

καγλεηνζθφπεζε ησλ ζπλεδξηψλ. Ζ παξαηήξεζε θαζψο 

θαη ε αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ, ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο (θηλήζεηο, 

ζηεξενηππίεο, ςπραλαγθαζκνχο, βιεκκαηηθή επαθή ή 

έιιεηςή ηεο, θ.α.) αιιά θαη ηεο «κνπζηθήο γιψζζαο» 

(κεισδηθφηεηα, ε δπλακηθή ζηελ έληαζε, ε αξξπζκία ή 

ε ξπζκηθή ζηαζεξφηεηα, ν ηφλνο, θ.α.) παίδνπλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νινθιεξσκέλε έξεπλα. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κε ηε γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

                                                 
1 π.αλαθ.ζην Φαιηνπνύινπ 2005: 130. 

ηνπ πειάηε αιιά θπξίσο κε ηε κειέηε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ κνπζηθνζεξαπεπηή, κνπζηθήο 

θαη παηδηνχ, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εξγαζίαο. 

4.1. Πιαίζην έξεπλαο 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 22 ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο 

σο ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε πεξίπησζε παηδηνχ κε 

δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο. Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηηο 14 

ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ππάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ καζεκάησλ «Μνπζηθνζεξαπεία: 

Σερληθέο Μνπζηθήο Η» θαη «Μνπζηθνζεξαπεία: Σερληθέο 

Μνπζηθήο ΗΗ», ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ, κε 

δηδάζθνπζα θαζεγήηξηα θαη επφπηξηα θ. Νηφξα 

Φαιηνπνχινπ θαη ηελ πξνζθεθιεκέλε Dr. Dorit Amir  

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Bar Ilan ηνπ Ηζξαήι. ηηο ζπλεδξίεο 

παξεπξηζθφκνπλ σο ζπλζεξαπεχηξηα.  

Οη ζπλεδξίεο νινθιεξψζεθαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

πεξίπνπ ελφο ζρνιηθνχ έηνπο, κε ζπρλφηεηα κία θνξά 

ηελ εβδνκάδα (εθηφο επίζεκσλ αξγηψλ θαη δχν 

έθηαθησλ πεξηπηψζεσλ ιφγσ αζζελείαο ηνπ παηδηνχ), ζε 

ζηαζεξή κέξα θαη ψξα. Λάκβαλαλ ρψξα ζε ηδησηηθφ 

ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, πξνζθέξνληαο έηζη 

ηελ θαηάιιειε ερνκφλσζε, απνπζία πεξηηηψλ 

αληηθείκελσλ ηα νπνία ζα απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

παηδηνχ, νηθείν θαη θηιφμελν πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

απαξαίηεην κνπζηθφ εμνπιηζκφ (έλα πηάλν, κηα θηζάξα, 

ιίγα  πλεπζηά θαη πιεζψξα θξνπζηψλ νξγάλσλ). Κάζε 

ζπλεδξία δηαξθνχζε 30‘ ηεο ψξαο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο έηζη ψζηε 

λα επηηξαπεί ζηνλ πειάηε λα νξγαλσζεί θαιχηεξα 

εζσηεξηθά (Φαιηνπνχινπ, 2005:135). Γηα ηε δηαθχιαμε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν πειάηεο ζα αλαθέξεηαη σο 

Παζράιεο θαη ζπληνκνγξαθηθά σο «Π.». 

4.2. Ηζηνξηθφ θαη κνπζηθφ πνξηξέην πειάηε 

ηαλ μεθίλεζε ηε κνπζηθνζεξαπεία ν Π. ήηαλ 12 

ρξνλψλ. Γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε θπζηνινγηθά ηα 

δχν πξψηα ρξφληα φπνπ έπεηηα απφ έλα έληνλα 

ζηξεζνγφλν επηζφδεην, απνζχξζεθε ζην δηθφ ηνπ θφζκν 

θαη έπαςε λα κηιάεη. Αξρηθά δηαγλψζηεθε φηη πάζρεη 

απφ ην ζχλδξνκν Asperger (πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ), ελψ ζρεδφλ έλα ρξφλν 

αξγφηεξα επηθξάηεζε ε δηάγλσζε ηεο Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο. Με ηελ ίδηα λφζν 

δηαγλψζηεθε θαη ν πξψηνο ηνπ μάδεξθνο.  

ηα επφκελα δέθα πεξίπνπ ρξφληα  δέρηεθε 

ςπρνθνηλσληθέο ζεξαπείεο, θάπνηεο ζπλεδξίεο κε 

παηδνςπρνιφγν, ελψ ζπλνδεπφηαλ απφ εηδηθή 

παηδαγσγφ.  Ο δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπ ζηελ ειηθία ησλ 

12 εηψλ αλήθε ζηα θπζηνινγηθά γηα ηελ ειηθία ηνπ 

επίπεδα, ελψ ην γλσζηηθφ ηνπ επίπεδν θαηαηαζζφηαλ 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

Ζ δεπηεξνγελήο αιαιία (δελ ππάξρεη παζνινγία ζηε 

γισζζηθή νδφ), ε ερνιαιία αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

λενινγηζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε δνκήο θαη 

νξγάλσζεο ζηε ζθέςε, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

απφζπξζε καδί κε ηε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία, 

απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ Π. . 
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Υαξαθηεξηζηηθφ σζηφζν ζχκπησκα απνηειεί ε θαηά 

δηαζηήκαηα εκθάληζε παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ. Ο Π. 

λφκηδε φηη ήηαλ θάπνην δψν. πρλά, φηαλ βπζηδφηαλ ζην 

θαληαζηαθφ ηνπ θφζκν (ην πξφζσπφ ηνπ έπαηξλε κηα 

ηδηαίηεξε έθθξαζε, ελψ ην βιέκκα ηνπ δελ έβιεπε 

πνπζελά), αλαπαξηζηνχζε θπξίσο ην ιχθν ή ην ζθχιν. 

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη επέιεγε λα πεξάζεη 

πνιιέο ψξεο άιινηε παίδνληαο κε ηα ινχηξηλα δσάθηα 

ηνπ θαη άιινηε δσγξαθίδνληάο ηα. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά είπε ε κεηέξα ηνπ «ηνπ αξέζεη λα παίδεη 

ξφινπο» (Καληνχξε, 2015).  

ια ηα παξαπάλσ ζθηαγξαθνχλ έλα παηδί κε 

ζρηδνθξέλεηα. Λίγν αξγφηεξα ζηελ ίδηα ρξνληά, ζηα 

πιαίζηα επαλεμέηαζεο, δηαγλψζηεθε απφ δεκφζην 

παηδνςπρίαηξν κε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα. 

Ο Π. είρε δείμεη απφ κηθξή ειηθία επαηζζεζία ζηε 

κνπζηθή. Καζψο ηαθηνπνηνχζε ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ 

επέιεγε λα παίμεη ζηηο ζπλεδξίεο, ζπλήζηδε λα 

κνπξκνπξίδεη δηθέο ηνπ απηνζρέδηεο κεισδίεο. Χζηφζν, 

ην παίμηκφ ηνπ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ  δπλαηφ, 

γξήγνξν θαη κεραληθφ. Ο ζθιεξφο ήρνο ησλ θξνπζηψλ 

πνπ ζηαζεξά ρξεζηκνπνηνχζε ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη θάπνηα βάζε θάπνπ αλάκεζα 

ζην ρανηηθφ ηνπ θνκκάηη, αιιά ν «αξζεληθφο» επίζεο 

ήρνο ηνπ ηπκπάλνπ θαη ηνπ gong, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνεθεβεία ηελ νπνία δηέλπε εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ 

δηάιεγε γηα λα παίμεη, είραλ ζηξφγγπιν ζρήκα, γεγνλφο 

πνπ θαλέξσλε ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ αλαδεηνχζε 

ην παηδί, θαζψο ην ζρήκα απηφ απνηειεί αλαθνξά ζηε 

κήηξα ηεο κεηέξαο. 

Δθηφο απφ ην άρξσκν θαη κνλφηνλν παίμηκφ ηνπ ζην 

ηχκπαλν, ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ απφ δίζεκν ξπζκφ 

(ζπλήζσο ) θαη ν νπνίνο ζπληαίξηαδε κε ηνλ ξπζκφ 

ησλ ζηεξενηππηθψλ θηλήζεσλ πνπ εκθάληδε θαηά 

δηαζηήκαηα, ππήξραλ πνιπάξηζκεο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο 

εθδήισλε ην θφβν, ηελ ηαξαρή ηνπ θαη ην ζπκφ ηνπ γηα 

θάηη, παίδνληαο παξνξκεηηθά, πνιχ δπλαηά θαη άηαθηα, 

ρσξίο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

πσο θαηαιήγεη ν Dalcroze (Kesler-Καθνπιίδε, 2009: 

29) ζην ζπκπέξαζκα: ε  εκθάληζε ηεο κνπζηθήο 

«αξξπζκίαο»…, ζπρλά θαζξεπηίδεη ηελ έιιεηςε ηεο 

ςπρηθήο ηζνξξνπίαο. 

Τπήξραλ σζηφζν θαη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ εξρφηαλ 

ζηελ επηθάλεηα ε πην ήξεκε θαη κεισδηθή πιεπξά ηνπ 

θαζψο αληαπνθξηλφηαλ ζηε γαιήληα θαη απαιή κνπζηθή 

πνπ επέιεγε λα παίμεη ε κνπζηθνζεξαπεχηξηα. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε θιηληθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζπρλά έβγαδε επηθσλήκαηα ηα νπνία 

ζχκηδαλ ηηο άθσλεο θξαπγέο ζηα πξψηα ζηάδηα πνπ 

βξίζθεηαη έλα βξέθνο, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ην 

θσλήελ «α» ην νπνίν επηθέξεη θαζεζπραζηηθφ 

ζπλαίζζεκα (έρεη θαιχηεξε ζπλήρεζε ζην ζηήζνο, ζην 

κέξνο δειαδή πνπ βξίζθεηαη ε θαξδηά) (Φαιηνπνχινπ, 

2012). Σέινο, ην κεισδηθφ δηάζηεκα πνπ αξρηθά 

ζπλήζηδε λα ηξαγνπδάεη ήηαλ απηφ ηεο 3
εο

 κηθξήο, 

αλαδεηψληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη απηφ ην ζχκθσλν δηάζηεκα, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη απφζπξζε ζην εζσηεξηθφ θαηαθχγην. 

4.3. Θεξαπεπηηθνί ζηφρνη 

Οη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ηε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα αθνξνχζαλ ζηελ: 

 Δμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

 Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

 Οξηνζέηεζε – ζεβαζκφο ζε θαλφλεο – απνδνρή 

λφκσλ, κέζα απφ κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(επράξηζην βίσκα) 

 Απφθηεζε αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ  

 Αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ζην λφεκα ησλ 

πξάμεσλ ηνπ άιινπ 

 Να κάζεη λα  αθνχεη ηνλ άιινλ 

 Να κάζεη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

 Αλάιεςε επζπλψλ γηα ηηο επηινγέο ησλ πξάμεψλ 

ηνπ 

 Δλίζρπζε απηνπεπνίζεζεο 

 Απηνέθθξαζε 

 Μεηνπζίσζε αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ κέζσ 

δεκηνπξγηθφηεηαο  

 Έθθξαζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ  

 Απηνλνκία 

 Χξίκαλζε 

4.4. Θεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

βαζίζηεθε ζην πξνζσπνθεληξηθφ κνληέιν 

ςπρνζεξαπείαο, ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη ν Carl Rogers. 

ε κηα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επθαηξία λα 

δεκηνπξγήζεη ν ζεξαπεπηήο κνπζηθή καδί κε ηνλ πειάηε, 

ην πξσηαξρηθό κήλπκα πνπ πξέπεη λα ζηείιεη ζ‟ απηόλ 

είλαη «είκαη εδώ γηα λα ζε βνεζήζσ λα δεκηνπξγήζνπκε 

κνπζηθή» θαη όρη «είκαη εδώ γηα λα ζε αιιάμσ, 

δηνξζώζσ, ζεξαπεύζσ» (Aigen, 2005: 120)
2
. 

ηεξηδφκελν ζ‘ απηήλ ηελ πεπνίζεζε ην κνπζηθφ 

πιαίζην ησλ ζπλεδξηψλ, απνηεινχληαλ απφ θιηληθφ 

απηνζρεδηαζκφ κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ Π., αιιά θαη 

νξγαλσκέλεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θιηληθφο 

απηνζρεδηαζκφο, ν νπνίνο εκπεξηέρεηαη θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, βαζίδνληαλ ζε ηερληθέο 

απηνζρεδηαζκνχ ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ν 

Bruscia ζην βηβιίν ηνπ Sixty-four Clinical Techniques in 

Improvisational Music-Therapy (1989)
3
. Απηέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο εμήο νθηψ νκάδεο: 

 Σερληθέο ελζπλαίζζεζεο (Techniques of 

empathy) 

 Σερληθέο ζρέζεσλ εγγχηεηαο (Techniques of 

intimacy) 

 Σερληθέο απφζπαζεο αληαπφθξηζεο (Elicitation 

techniques) 

 Σερληθέο επαλαπξνζδηνξηζκνχ (Redirection 

techniques) 

 Σερληθέο δηαδηθαζίαο (Procedural techniques) 

 Σερληθέο ζπλαηζζεκαηηθήο εμεξεχλεζεο 

(Emotional exploration techniques) 

                                                 
2 φπ.αλαθ.ζην Aigen, 2014:116. 
3 φπ.αλαθ.ζην Μαληνχβαινπ, 2013:50-55.  
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 Σερληθέο αλαθνξάο (Referential techniques) 

 Σερληθέο ζπδήηεζεο (Discussion techniques) 

Οη ηερληθέο κίκεζεο (Imitating), ελζσκάησζεο 

(Incorporating), θαζξεπηίζκαηνο (Reflecting), 

δεκηνπξγίαο θελψλ (Making spaces), ελδπλάκσζεο 

(Intensifying) θαη κεηαηξνπηψλ (Modulating), είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπρλφηεξα, θαζψο απηέο ππαγφξεπαλ νη αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. 

Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εκπλεπζκέλεο απφ 

ην θιηληθφ έξγν ησλ Nordoff-Robins (2007) θαη 

ζχκθσλα κε ηε κνπζηθνζεξαπεχηξηα (Καληνχξε, 

2015:65) παξέρνπλ: 

 Γνκή θαη νξγάλσζε ζπλαηζζεκαηηθνχ, 

αηζζεηεξηαθνχ, αηζζεηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθή 

rondo, φπνπ ην ζέκα Α επαλαιακβάλεηαη σο έλα 

ζεκείν αλαθνξάο θαη ηα άιια ζέκαηα επηηξέπνπλ 

αλαδίπισζε θη επεμεξγαζία ζεκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ νξγάλσζε ηνπ ρανηηθνχ εζσηεξηθνχ θη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ. 

 Δπαλάιεςε θαη πξνβιεςηκφηεηα γηα αίζζεζε 

αζθάιεηαο. 

 Οδεγίεο θη εληνιέο ηξαγνπδηζηά ψζηε λα γίλνληαη 

πην εχθνια απνδεθηέο απφ ην παηδί. 

 Γπλαηφηεηα λ‘ αθνχγεηαη ζην εδψ θαη ηψξα ην 

παηδί θαη ε ζρέζε ζεξαπεπηή-παηδηνχ. 

 Υψξν γηα απζφξκεηε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε.  

 Γπλαηφηεηα λα γίλεηαη ε ζεξαπεχηξηα ζχληξνθνο 

ηνπ παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία απηνπξαγκάησζεο. 

4.4.1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ (HELLO SONG) 

Κάζε ζπλεδξία αξρίδεη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ραηξεηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα απηνζρέδην ηξαγνχδη κε 

απιά ιφγηα θαη κνπζηθή πνπ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά 

ζ΄ απηά. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή ζε θάζε 

ζπλεδξία, γηαηί έηζη ην παηδί βηψλεη έλα θαισζφξηζκα ζε 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνλ έμσ θφζκν, απηφ ηεο 

κνπζηθήο, ελψ ηαπηφρξνλα ε επαλαιεςηκφηεηά ηεο πνπ 

ηελ θαζηζηά πξνβιέςηκε, ηνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα 

αζθάιεηαο (Φαιηνπνχινπ, 2005). Σαπηφρξνλα 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηεο θσλήο, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, δηεπθνιχλεη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

(Γεσξγηάδε, 2002) θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πξψηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεξαπεπηή κε ηνλ πειάηε, εθφζνλ 

ν δεχηεξνο γλσζηνπνηεί ηελ ςπρηθή ηνπ δηάζεζε θαη 

θαηάζηαζε κε ηε κνπζηθή ηνπ –ή κε- απφθξηζε, ηελ 

νπνία ε ζεξαπεχηξηα ζπεχδεη λα θαζξεπηίζεη.  

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, ε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα έθαλε ηξνπνπνηήζεηο ζην θνκκάηη, 

θπξίσο ζηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, άιινηε θαη ζηε δνκή, 

πξνζζέηνληαο ζχληνκα ή εθηελή απηνζρεδηαζηηθά κέξε, 

θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αιινίσλε ηα ιφγηα. 

4.4.2. ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΗΜΟ (GOODBYE SONG) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο είλαη 

εμίζνπ απαξαίηεηε, γηαηί ζέηεη εζσηεξηθά ρξνληθά φξηα 

ζην παηδί, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηα ηειεπηαία 

πέληε ιεπηά κηαο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο ν πειάηεο 

ζπλδέεηαη κε ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα, νπφηε αλ ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαο είλαη αθαζφξηζην, απηή ε 

ζεκαληηθή ζηηγκή κπνξεί λα ραζεί. Δπίζεο «θιείλεη» ηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ αλνηρηεί κε αζθάιεηα θαη πξνεηνηκάδεη 

ην παηδί γηα ηελ έμνδν ηνπ από ην κνπζηθό θαηαθύγην 

ζηνλ έμσ θόζκν (Φαιηνπνχινπ, 2005:143).  

4.4.3. ΣΤΜΠΑΝΟ 

Ζ κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα Σύκπαλν, βαζίδεηαη ζε έλα 

θνκκάηη πνπ δεκηνχξγεζε ε κνπζηθνζεξαπεχηξηα 

εκπλεπζκέλε απφ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

Nordoff-Robbins γηα ηνλ Π. ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

ηξία κέξε. Σν Α πνπ είλαη ζηαζεξφ θαη πεξηιακβάλεη 

κνπζηθέο «εληνιέο»,  

 

Δηθφλα 1. Α 

ην Β πνπ είλαη κηα γέθπξα,  

 
Δηθφλα 1. Β 

ε νπνία νδεγεί ζε έλαλ απηνζρεδηαζκφ ν νπνίνο 

απνηειεί ην κέξνο Γ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη 

ηνλ Π. λα κάζεη λα ππαθνχεη ζε εληνιέο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηε κνπζηθή, ε νπνία εμαζθαιίδεη έλα 

πεξηβάιινλ δεζηφ θαη επράξηζην. Ζ παηρληδηάξηθε κνξθή 

πνπ παίξλεη ε δξαζηεξηφηεηα πιαηζησκέλε απφ ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, ελ αληηζέζεη κε ηελ ζρεηηθά 

ζθιεξή θαη απηαξρηθή ππφζηαζε ηεο μεξήο ιεθηηθήο 

έθθξαζεο,  απνηειεί θαηαιχηε γηα ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απνηέιεζε πηζαλφηαηα ηελ αγαπεκέλε κνπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π., θαζψο ππήξραλ ζηηγκέο πνπ 

έδεηρλε λα κάρεηαη εζσηεξηθά λα θξαηεζεί ζε ζχλδεζε 

κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή λα «ραζεί» ζην 

θαληαζηαθφ ηνπ θφζκν, θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 

άθνπγε ην δηάζηεκα ηεο 4
εο

 Κ απφ ηε κεισδία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο Σύκπαλν, ακέζσο εξρφηαλ ζην «εδψ θαη 

ηψξα». 

4.4.4. ΟΝΟΜΑ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν Π. θαιείηαη λα απαληήζεη 

ζηηο κνπζηθέο εξσηήζεηο ηεο Νηφξαο πνπ αθνξνχλ ζηα 

νλφκαηά καο. Αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία, ην 

ιεθηηθφ δηάινγν, βειηηψλνληαο ηελ θαηαλφεζε θαη 

αληίιεςε ησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ θαη εμειίζζνληαο ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.  

 

Ζ βαζηθή αθνινπζία ησλ ζηίρσλ είλαη ε εμήο: 

  Έρεηο έλα φλνκα, ζε ιέλε 

 (ζπλήζεο αλακνλή γηα απάληεζε πειάηε) 
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 Πψο ζε ιέλε; 

 (πηζαλή απάληεζε πειάηε) 

 ε ιέλε Παζράιε, 

 Θα ζε θσλάδσ κε η‘  φλνκά ζνπ 

 Έρσ έλα φλνκα, κε ιέλε 

 (αλακνλή γηα απάληεζε πειάηε) 

 Πσο κε ιέλε; 

 (απάληεζε πειάηε) 

 Με ιέλε Νηφξα, 

 Θα κε θσλάδεηε κε η‘ φλνκά κνπ 

 Έρεη έλα φλνκα 

 (αλακνλή γηα απάληεζε πειάηε) 

 Πσο ηε ιέλε; 

 (απάληεζε πειάηε) 

 Σε ιέλε Αληηγφλε, 

 Θα ηε θσλάδνπκε κε η‘ φλνκα ηεο 

 

‘ απηή, πξνζαξηείηαη  ε δξαζηεξηφηεηα ινη καδί 

θαηά ηελ νπνία γίλεηαη κηα «επαιήζεπζε» ησλ νλνκάησλ 

κε αληίζηνηρε κνπζηθή απάληεζε απφ ηνλ θαζέλα κε ηε 

ζεηξά ηνπ.  

Με εξγαιεία απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηψλ απηψλ 

θαζψο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ 

Φαιηνπνχινπ (2007) ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε  ηέζζεξηο θάζεηο. πλνπηηθά: 

4.4.5. ΜΟΤΗΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ ηνπ πειάηε, ε κνπζηθή 

θαζξεπηίδεη ηνλ ηξφπν πνπ δεη κέζα ζην «απηνζρέδην» 

θαηαθχγηφ ηνπ. χκθσλα κε ηελ Scheiby (1991) «Κάζε 

κνπζηθή δνκή πνπ παξνπζηάδεη ν πειάηεο ζε έλαλ 

απηνζρεδηαζκφ, είλαη ν θαζξέπηεο ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ 

νξγάλσζεο θαη ηεο θπξίαξρεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.» 

(Φαιηνπνχινπ, 2005: 16˙ 2007: 174). 

Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο ελεξγεί έηζη ψζηε λα 

ζπλαληήζεη ηνλ πειάηε εθεί πνπ βξίζθεηαη 

αληαλαθιψληαο κνπζηθά ην κνπζηθφ ηνπ πνξηξαίην, 

δεκηνπξγψληαο κε απεηιεηηθή αηκφζθαηξα γηα εθείλνλ. 

Μνπζηθά επηθνηλσλεί ζηνλ πειάηε φηη «ζε αθνχσ θαη 

είκαη εδψ γηα ζέλα ζε φηη επηιέμεηο». 

4.4.6. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟ ΜΟΤΗΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ 

Δγθαζηδξχεηαη κηα πξψηε κνξθή εκπηζηνζχλεο ζηε 

ζρέζε, θαηά ηελ νπνία ν πειάηεο ληψζεη φηη δελ είλαη 

κφλνο ηνπ θαη φηη έρεη ηελ επηινγή λα αιιάμεη ή φρη. 

Μνπζηθά, ν πειάηεο ζα μεθχγεη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ 

ηεηξηκκέλα, ελψ ν ζεξαπεπηήο ζα θαζξεπηίζεη ηα 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πειάηε πηζαλφηαηα κε ηε 

ρξήζε δηαθσληψλ ρσξίο ηε ιχζε ηνπο, αιιά θαη ηε 

ρξήζε ρηνχκνξ ζηε κνπζηθή, αθνινπζψληαο θαη 

ζηεξίδνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπ πειάηε «δελ είκαη κφλνο 

κνπ, κπνξψ αλ ζέισ λα γπξίζσ πίζσ ζην θαηαθχγην, 

αιιά κπνξψ θαη λα πεηάμσ».  

4.4.7. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

χκθσλα κε ηνλ Rogers (1993), όηαλ βηώλνπκε έλα 

ζπλαίζζεκα, ηόηε απηό κεηαβάιιεηαη θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βαζηά κεηακνξθσηηθέο εκπεηξίεο 

(Φαιηνπνχινπ, 2007: 316).   

Έηζη ν πειάηεο απνθηά αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνλ 

νπνίν απνδέρεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε. 

Δθθξάδεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα , αλαθνπθίδεηαη θαη 

ραιαξψλεη, βηψλεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

κνπζηθνζεξαπεπηή, ληψζεη ηελ νκνξθηά ηεο δεκηνπξγίαο, 

απνθηά απηνέιεγρν θαη νινθιεξψλεηαη. 

4.4.8. ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΤΝΑΝΣΖΖ 

Ο πειάηεο ζπλαληά ηνλ «θαηλνχξην» εαπηφ ηνπ. 

Βηψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο, ληψζεη 

ελζνπζηαζκέλνο κε ηνλ θαηλνχξην ηνπ εαπηφ, αηζζάλεηαη 

απηνπεπνίζεζε θαη νδεγείηαη πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε 

(Φαιηνπνχινπ, 2007: 323-325). 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηα ζηάδηα ησλ ζπλεδξηψλ γίλεηαη ε 

παξάζεζε ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε δηαδηθαζία ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζηνλ Π. ζε βάζνο ρξφλνπ.  

5.1. ΠΡΧΣΟ ΣΑΓΗΟ 

Πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζε θαηλνχξηα δεδνκέλα (1
ε
 

-3
ε
 πλεδξία) 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Π. λα πξνζαξκνζηεί ζηελ είζνδν ηξίηνπ αηφκνπ ζηελ 

κέρξη ηφηε (πεξίπνπ δχν κελψλ) δηαπξνζσπηθή ηνπ 

ζρέζε κε ηε κνπζηθνζεξαπεχηξηα. Ζ ηαξαρή ηνπ ήηαλ 

έληνλε θαη εθδεισλφηαλ κε απνδηνξγαλσκέλν παίμηκν 

ζην ηχκπαλν (θαηαηγηζκφο γξήγνξσλ, δπλαηψλ θαη 

αθαλφληζησλ ρηππεκάησλ ζην ηχκπαλν),  κε ηελ 

αλήζπρε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ησλ 

ζπλεδξηψλ θαζψο πξνέβαηλε ζηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ 

επηθσλεκάησλ θαη ήρσλ (νά, θοοο, θ.α.), ελψ έδεηρλε ηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηνπ αλεζπρία κε ηηο ζσκαηηθέο 

ηνπ θηλήζεηο. 

Ζ κνπζηθνζεξαπεχηξηα, δίλνληαο ηνλ θαηάιιειν 

ρψξν θαη ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ, θαζψο επίζεο, 

επηθνηλσλψληαο ηνπ φηη ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη εθεί 

γη΄ απηφλ εληζρχνληάο ηνπ έηζη ην αίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ελζάξξπλε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Π. γηα απνδνρή ηεο 

παξνπζίαο κνπ. Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ ηηο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππήξμε ην πξψην βήκα εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ καο, θαζψο θαη ε πξψηε ππνηππψδεο κνξθή 

δηαιφγνπ. ηε 2
ε
 θαη 3

ε
 ζπλεδξία έπεηηα απφ 

παξφηξπλζε ηεο Νηφξαο θαη ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απνραηξεηηζκνχ, είπε ην φλνκά κνπ. 

εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη ζηηο ζπλεδξίεο απηέο, ε 

έιιεηςε νξίσλ θαη αίζζεζε ηέινπο, ε απνπζία ζαθήο 

εθδήισζεο επηζπκηψλ θαη ε έθπησζε ζηε βαζχηεξε 

επηθνηλσλία, ήηαλ εκθαλήο. 

5.2. ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΗΟ 

Έληνλα βηψκαηα – Παιηλδξφκεζε (4
ε
 πλεδξία) 

Ζ ζπλεδξία απηή ήηαλ μερσξηζηή θαη ζεκαληηθή θαη 

απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα ζηάδην, απηφ κεηά απ‘ ην 

νπνίν ζ‘ αθνινπζήζνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηε 

ζεξαπεπηηθή πνξεία ηνπ Π. . 
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Αξρηθά, αθνχ έθαλε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα λα κε 

απνκαθξχλεη απφ ην ρψξν, αλαζεψξεζε, δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηα ιεγφκελα ηεο Νηφξαο, «επέηξεςε» ηελ 

είζνδφ κνπ ζηελ αίζνπζα θαη έπεηηα απφ ιίγν, ζεθψζεθε 

θαη έθιεηζε ηελ πφξηα. Δίρε δερηεί πιένλ νξηζηηθά ηελ 

παξνπζία ηξίηνπ αηφκνπ, παξφιε ηελ αξρηθή δπζθνιία 

ηνπ. 

ηελ ίδηα ζπλεδξία, γηα πξψηε θνξά ν Π. 

απνρσξίζηεθε ηε ζηγνπξηά ησλ θξνπζηψλ, ζηα νπνία 

είρε επηιέμεη λα εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη δνθίκαζε 

έζησ θαη γηα ιίγν λα παίμεη ζην πηάλν. Ζ ζχλδεζε πνπ 

είρε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν επηβεβαηψζεθε απφ ηελ 

επηζπκία ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα, δείρλνληαο εηνηκφηεηα θαη 

ελζνπζηαζκφ ζην κεηαμχ ηνπο κνπζηθφ δηάινγν. Ο 

απηνζρεδηαζκφο πνπ αθνινχζεζε, ηνλ έθεξε πην θνληά 

ζηα θξπκκέλα ηνπ ζπλαηζζήκαηα κε απνηέιεζκα λα 

βηψζεη θάηη αξθεηά έληνλν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο πξνεγνχκελεο «επηηεχμεηο» ηνπ, ήηαλ αξθεηά 

«κεγάιν» γηα λα ην δηαρεηξηζηεί. Ζ ζπλέρεηα ηεο 

ζπλεδξίαο πηζαλφηαηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί εηθφλα 

παιηλδξφκεζεο. 

Σελ επφκελε εβδνκάδα ε ζπλεδξία δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, γηαηί ν Π. είρε αξξσζηήζεη. Ζ 

αζζέλεηά ηνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ηπραίν 

πεξηζηαηηθφ, ζα κπνξνχζε θαη φρη. 

5.3. ΣΡΗΣΟ ΣΑΓΗΟ 

Βήκαηα εμέιημεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ (5
ε
 -7

ε
 

πλεδξία) 

Ζ πξψηε ζπλεδξία κεηά ηελ αξξψζηηα ηνπ Π., 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο αλαδφκεζεο ηεο ςπρήο 

ηνπ) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ 

πνπ είραλ ηεζεί εμ‘ αξρήο. 

Δλ κέζσ πνιιψλ ελλαιαγψλ ζηε δηάζεζε θαη ηελ 

ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ Π., ε εμέιημε ηεο κεηαμχ καο 

επηθνηλσλίαο ήηαλ ζεακαηηθή. Δίρε γίλεη ε αξρή γηα 

ιεθηηθή επηθνηλσλία, έζησ θαη κνλνιεθηηθή, θαη πιένλ ε 

απνδνρή ηνπ πξνο ην άηνκφ κνπ ήηαλ ζαθήο. Δπηπιένλ 

ήηαλ εκθαλήο ε πξφνδνο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο 

ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ  αιιά θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ν Π. είρε ηε Θάιαζζα (κνπζηθφ φξγαλν) 

θαη ιηθληδφηαλ, κηκνχκελνο ηελ θίλεζε κηαο βάξθαο ζηε 

ζάιαζζα, ζηνλ ήρν ηεο κνπζηθήο πνπ έπαηδε ε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα ζηελ θηζάξα, φηαλ εθείλε 

πξφζζεζε ζηνπο ζηίρνπο απηήλ ηελ παξνκνίσζε ζε κηα 

πξνζπάζεηα ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ. Παξφιν πνπ ν Π. 

έδεηρλε λα ηνλ έρεη απνξξνθήζεη ε κνπζηθή θαη ε 

θίλεζε, ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο «βάξθα», ζήθσζε ηα 

κάηηα ηνπ θαη ηελ θνίηαμε. Αθφκα πην εληππσζηαθή είλαη 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζε εξψηεζε ηεο Νηφξαο γηα 

ην πψο κε ιέλε, ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο Όλνκα, ν Π. απάληεζε «Παζράιεο» θαη 

ακέζσο είπε: «Δγψ!», δείρλνληαο φηη θαηαλννχζε ην 

ιάζνο ηνπ.  

Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά απάληεζε κε «Ναη» ζηε 

κεηέξα ηνπ ζηελ εξψηεζή ηεο αλ ηειεηψζακε, ζην ηέινο 

ηεο ζπλεδξίαο. Αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνλ 

ξψηεζα εγψ αλ είλαη πιένλ θαιά επεηδή ήηαλ άξξσζηνο, 

θαη αξγφηεξα αλ ζέιεη λα ηξαγνπδήζνπκε, νη απαληήζεηο 

ηνπ ήηαλ άκεζεο θαη ιεθηηθέο. 

Ζ αξρηθή δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδε, αιιά θαη ε 

πεηζκαηάξηθε πξνζπάζεηα λα πεη ζσζηά ην φλνκά κνπ, 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ιέμεηο ηνπ: «Νην-ληη-λε, …Νάληε, 

Μελ-ηφλε, ….Αληηγφλε!». Αιιά θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ, θαίλεηαη απφ έλα 

απιφ παξάδεηγκα δηαιφγνπ.  

 Ν: ζέιεηο ηε Θάιαζζα; 

 Π: Θάιαζζα 

 Ν: ηε ζέιεηο; 

 Π: Ναη! 

ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ην απξνζδφθεην θαη 

εληππσζηαθφ γεγνλφο λα ηξαγνπδήζεη πνιχ θαζαξά, κε 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ιίγνπο 

ζηίρνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα Σύκπαλν. 

 Ζ νξηνζέηεζε, ε εμεξεχλεζε ήρσλ, ε ρξήζε ηνπ 

ρηνχκνξ θαη ε κεηνπζίσζε ηεο έληαζεο θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θσλεηηθέο κεισδίεο αιιά 

θαη παηγληδηάξηθν κνπζηθφ δηάινγν, είλαη θάπνηα απφ ηα 

βήκαηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ Π. 

Απηφ φκσο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, είλαη ν 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαηά ηνλ ν νπνίν ν 

πειάηεο ήηαλ ζε επηθνηλσλία καδί καο, ζπγθεληξσκέλνο 

ζε απηφ πνπ έθαλε θαη γεληθφηεξα ήηαλ ζε ζχλδεζε κε 

ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πξηλ επηζηξέςεη ζην θαηαθχγηφ 

ηνπ. 

5.4. ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΑΓΗΟ 

Δγθαζίδξπζε αιιαγψλ – Νέεο εθπιήμεηο! (8
ε
 -14

ε
 

πλεδξία) 

Σν ηέηαξην ζηάδην απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ζεακαηηθήο 

πνξείαο ηνπ Π.. ‘ απηφ, ηα θεθηεκέλα εγθαζηδξχνληαη 

θαη βειηηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν,  ελψ 

ζεκεηψλνληαη λέεο εληππσζηαθέο αιιαγέο.  

Ζ κνπζηθνζεξαπεία πξφζθεξε ηελ αλάπηπμε δνκήο 

ζην ρανηηθφ ηνπ θφζκν. Δλψ αξρηθά αδπλαηνχζε ζρεδφλ 

λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο κηαο κνπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν 

«ζφξπβν», πιένλ είρε αξρίζεη λα πεξηκέλεη γηα φζν 

ρξεηάδεηαη ηε ζεηξά ηνπ, λα αθνινπζεί νδεγίεο, λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζηα ιεγφκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, θαη 

παξνπζίαζε βειηίσζε ζηελ «νξγάλσζε» ηεο έθθξαζήο 

ηνπ. ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηα κνπζηθά φξγαλα (ηη 

φξγαλν παίδεη ν θαζέλαο) ηεο 8
εο

 ζπλεδξίαο, ν Π. φρη 

απιψο πεξίκελε ηε ζεηξά ηνπ ζηακαηψληαο λα παίδεη, 

ππνδείθλπε θηφιαο ζε κέλα κε ηηο κπαγθέηεο ηνπ θαη ζε 

άξηζην ξπζκφ, πφηε είλαη ε δηθηά κνπ ζεηξά γηα λα παίμσ 

εγψ.  

Έλα αθφκε βήκα ήηαλ φηη άξρηζε λα παίξλεη 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο. Ήηαλ δηθηά ηνπ 

πξσηνβνπιία λα επηθνηλσλήζεη κνπζηθά καδί κνπ, φηαλ 

ρσξίο ηδηαίηεξν ζθνπφ έπαημα έλα ξπζκηθφ κνηίβν ζηα 

tom-tom φζν ε κνπζηθνζεξαπεχηξηα θνχξδηδε ηελ 

θηζάξα, θαη εθείλνο κνπ «απάληεζε» ζην ηχκπαλν κε ην 

ίδην κνηίβν, θνηηψληαο κε. Ήηαλ δηθή ηνπ ε 

πξσηνβνπιία λα δεηήζεη ηελ θηζάξα, ρσξίο λα 

πξνεγεζεί θακία εξψηεζε απφ ηε κνπζηθνζεξαπεχηξηα 
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γηα ην ηη ζέιεη λα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα. πσο δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία ήηαλ λα κε απνραηξεηίζεη πξψηνο ζηε ιήμε 

ηεο 10
εο

 ζπλεδξίαο, δειψλνληαο έηζη ηελ εζσηεξηθή 

κεηαθίλεζή ηνπ πξνο θάπνηνλ άιιν άλζξσπν, 

μεθηλψληαο λα ζπκκεηέρεη ζηνλ «ελδηάκεζν ρψξν» 

(Winnicott, 1979) ζπλεηδεηά θαη κε πξφζεζε. 

Ζ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζηάδην απηφ ήηαλ 

εληππσζηαθή, θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. 

Δπίζεο ε σξίκαλζε ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ε ιήςε 

απφθαζεο φηαλ ε Νηφξα ηνπ έδσζε ρξφλν θαη ην 

δηθαίσκα επηινγήο γηα ην αλ ζα απνθαζίζεη λα 

ζπκκεηάζρεη ζα κέινο ηεο κηθξήο καο παξέαο, ήηαλ 

γεγνλφο. 

ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί  ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

ε νπνία δελ ήηαλ κφλν εκθαλήο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπλεδξηψλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Δίρε θαη πξνεθηάζεηο 

ζηνλ έμσ- κνπζηθφ θφζκν. Ζ κείσζε ηνπ θφβνπ γηα ην 

κε νηθείν ήηαλ ζαθήο. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη 

ε κεηέξα ηνπ, αξρηθά ν Π.  θνβφηαλ λα θπθινθνξήζεη 

ζηελ πφιε. Παξφιν πνπ ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο κε ηηο 

ζπλεδξίεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο θαη αδεκνλνχζε γη‘ 

απηέο, ήζειε ε κεηαθνξά ηνπ πξνο θαη απφ ην ρψξν 

δηεμαγσγήο ηνπο, λα δηαξθέζεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. 

Βηαδφηαλ λα θξπθηεί ζηελ αζθάιεηα πνπ ηνπ παξείρε ην 

ζπίηη ηνπ. Δίλαη εληππσζηαθφ ινηπφλ ην γεγνλφο φηη πξνο 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ησλ ζπλαληήζεσλ, ν Π. απφ 

κφλνο ηνπ δεηνχζε πξηλ επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη, λα 

θάλνπλ βφιηα ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Σέινο, ν Π. κε 

εθδήισζε ηεο επηζπκίαο ηνπ, είρε ζπκκεηάζρεη άξηζηα 

ζηε καζεηηθή παξέιαζε ηνπ ζρνιείνπ (ηππηθήο 

αλάπηπμεο) γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, 

ππαθνχνληαο ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη 

αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε 

πξαγκαηηθφ επίπεδν.    

Δίλαη αμηφινγν λα αλαθεξζεί φηη ζηηο ηειεπηαίεο 

ζπλεδξίεο ε κεισδηθή «ηνπνζέηεζε» ηνπ Π. 

κεηαθηλήζεθε απφ ην αξρηθά ζπρλά εκθαληδφκελν 

δηάζηεκα 3
εο

 κηθξήο ζε 4
ε
 Καζαξή. Ζ αιιαγή ηεο 

ππνζπλείδεηεο απηήο πξνηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Nordoff θαη Robbins (1977), εθθξάδεη ηελ έλαξμε ηεο 

απφθηεζεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο θαη αληίζηνηρα ηελ 

ηάζε γηα απνκάθξπλζε από ηελ αζθάιεηα θαη θίλεζε πξνο 

ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ (Φαιηνπνχινπ, 2005: 53). 

Κιείλνληαο, ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ήηαλ φηη ν Π. ήηαλ 

πιένλ «παξψλ» ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάξθεηαο 

ησλ ζπλεδξηψλ. Ζ παξνπζία ηνπ ζην «εδψ θαη ηψξα» 

θάιππηε πεξίπνπ ηα 20 ιεπηά ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο.  

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

Παξαηεξψληαο ηα ζηάδηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εχθνια ζπκπεξαίλεη θάπνηνο ηε ζεηηθή 

επίδξαζε πνπ είρε ε Μνπζηθνζεξαπεία ζηνλ Π.. Μέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία απηή, ν Π. βξήθε δηέμνδν ζην λα 

ζπλδεζεί θαη λα εθθξάζεη ηα πην βαζηά θαη θαιά 

θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο 

πνπ απφ κφλν ηνπ απειεπζεξψλεη ηνλ άλζξσπν, 

εληνχηνηο κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζή ηνπο απφ ηε 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα κέζσ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, επηηπγράλεηαη ε αίζζεζε θαη ε ελδπλάκσζε 

ηνπ εαπηνχ, ε σξίκαλζε, θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Ζ δεκηνπξγηθή απηή δηάδξαζε κε εξγαιείν ηε 

κνπζηθή, κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζηε δηάπιαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηελ εμέιημε 

απηήο ζηνπο ελήιηθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ππάξρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ή πξνβιήκαηα  

έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή ζε κηα θνηλσληθή 

νκάδα.  

Ζ Μνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ 

ρξήζηκν κέζν γηα ηελ νιφπιεπξε (λνεηηθή, 

ςπρνζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) αλάπηπμε ελφο παηδηνχ 

θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ κε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. 

Ζ ηζρχο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο, ζηελ επηθνηλσλία, ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ηε κείσζε ηνπ άγρνπο, ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ θαη απφθηεζεο λνήκαηνο κηαο πξάμεο,  ηελ 

αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηελ εκπεηξία ηεο 

απηνέθθξαζεο θαη ηεο ραξάο ηεο δεκηνπξγίαο, ηελ 

σξίκαλζε, θαη ηέινο ηελ απηνπξαγκάησζε. ια απηά 

είλαη δηαρξνληθά δεηήκαηα πνπ απαληψληαη θαζεκεξηλά 

ζην πεξηβάιινλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, άιινηε 

ζε κηθξή θιίκαθα, άιινηε ζε κεγαιχηεξε. Άιισζηε νη 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ρξίδνπλ 

αλάινγεο αληηκεηψπηζεο. 

Κξίλεηαη ελδηαθέξνπζα ινηπφλ ε πεξεηαίξσ δηεμνδηθή 

κειέηε ηεο έληαμεο ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ζε 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζηνλ ηξφπν θαη ζην κέγεζνο πνπ ζα επεξέαδε ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ηνπο 

εηθφλα σο πξνζσπηθφηεηεο. 
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ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΠΗΑΝΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 

ΔΡΓΟ ΑΡ. XVI, ΣΔΤΥΟ 1 ΑΠΟ ΣΑ «44 ΠΑΗΓΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΠΑΝΧ Δ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ» ΣΟΤ ΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΓΗΑ 

ΜΑΘΖΣΔ ΠΗΑΝΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 
Άλλα Μπακπαιή 

Μνπζηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

 

 

 

Πεξίιεςε 

Ζ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία ηνπ πηάλνπ, κε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε 

ζηα Μνπζηθά ρνιεία ηεο Διιάδαο. Μπνξεί ην κάζεκα 

ηνπ πηάλνπ λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα 

δηαζεκαηηθφηεηα ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Καη κε 

πνην ηξφπν; ηφρνο απηήο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα 

παξαζέζεη ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ζπλδπαζηηθή 

δηδαζθαιία κε γλψκνλα ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε κνπζηθή γλψζε κε θεληξηθφ άμνλα ην 

κάζεκα ηνπ πηάλνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαίδεπζε, δηαζεκαηηθφηεηα, 

δηδαζθαιία πηάλνπ, Μνπζηθφ ρνιείν, Γηάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

ηζρχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ππνρξεσηηθφ πηάλν έρεη 

θπξίσο ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην κάζεκα ηεο 

Δπξσπατθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν 

ξφινο ηνπ ππνβαζκίδεηαη, πεξηνξίδεηαη θαη θπξίσο 

απνμελψλεηαη απφ ηα ππφινηπα δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

Με αθνξκή απηφ ην δήηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «ηαλ ε ιφγηα κνπζηθε 

ζπλαληά ηελ παξάδνζε» θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15, 

κε καζεηέο Λπθείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο 

δηδάρζεζαλ έξγα γηα πηάλν Διιήλσλ ζπλζεηψλ ηνπ 20νπ 

αηψλα, πνπ είλαη επεξεαζκέλα απφ ηελ παξαδνζηαθή 

κνπζηθή. Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ λα 

εληάμεη ην πηάλν ζε έλα επξχηεξν επηζηεκνληθφ πιαίζην, 

πνπ επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη πνηθίιεο γλψζεηο θαη, κε 

γλψκνλα ηε δηαζεκαηηθφηεηα, λα ην ζπλδέζεη κε άιια 

φξγαλα θαη καζεζηαθά πεδία, δεκηνπξγψληαο κηα 

δηαθνξεηηθή πξφηαζε γηα δηδαζθαιία έξγσλ γηα πηάλν ζε 

καζεηέο Μνπζηθψλ ρνιείσλ.  

Σα έξγα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξφγξακκα απηφ 

ήηαλ θπξίσο απφ ηα ‗44 Παηδηθά θνκκάηηα πάλσ ζε 

ειιεληθνχο ρνξνχο‘ ηνπ Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε, απφ 

ηνπο Γσδεθαλεζηαθνχο ρνξνχο γηα πηάλν ηνπ ηδίνπ, απφ 

ηνπο «Διιεληθνχο ρνξνχο» γηα αξράξηνπο ηνπ Γεψξγηνπ 

Καδάζνγινπ, αιιά θαη απφ ηα έξγα ηνπ Μάλνπ 

Υαηδεδάθη «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» θαη «Γηα κηα κηθξή 

ιεπθή Αρηβάδα». Ζ δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ 

κνπζηθψλ έξγσλ αθνξνχζε καζεηέο θαη απφ ηηο ηξεηο 

ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε, ηφζν ζηηο 

ψξεο ζπλάληεζεο ηεο νκάδαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φζν θαη εληφο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ πηάλνπ ζηελ Α΄ Λπθείνπ. 

Σν έξγν, ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπκε 

έλα δηδαθηηθφ ζελάξην, θαζψο θαη λα θαηαδείμνπκε 

ζεκεία θαη πξνηάζεηο γηα ζπλδπαζκφ ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

πηάλνπ κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ 

Μνπζηθψλ ρνιείσλ, είλαη ην λν. XVI, ηεχρνο 1ν, απφ 

ηα ‗44 Παηδηθά θνκκάηηα πάλσ ζε ειιεληθνχο ρνξνχο‘, 

ηνπ Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε. Μέζα απφ απηφ ζα 

αλαπηπρζεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο 

ηνπ πηάλνπ, κε ζηφρν ηε ζχλδεζε απηνχ κε άιια 

γλσζηηθά πεδία. 

ην δηδαθηηθφ ζελάξην, πνπ ζα αλαιχζνπκε, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ ελφηεηεο, νη 

νπνίεο καο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπκε ηε ζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηνπ πηάλνπ κε άιια, ζπγγελή ή κε, γλσζηηθά 

αληηθείκελα: 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Μνπζηθήο 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο Θεσξίαο θαη Πξάμεο 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Αξκνλίαο 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Δπξσπατθήο  Θεσξίαο 

θαη Πξάμεο, ηεο Μνξθνινγίαο θαη ηεο Αλάιπζεο 

κνπζηθνχ θεηκέλνπ 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αθξφαζεο 

 χλδεζε κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (Φπζηθή 

Αγσγή, Φηινινγηθά καζήκαηα, Μνπζηθά χλνια, 

άιια κνπζηθά φξγαλα) 

 χλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

2. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 

Ο θαζεγεηήο νθείιεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηνλ ζπλζέηε θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε απηφο ηελ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 
ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 
ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 

νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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πεξίνδν πνπ έδεζε θαη ζπλέζεζε ην ελ ιφγσ θνκκάηη. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε  ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζνχλ βαζηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπλζέηε, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ, ηηο επηξξνέο πνπ 

δέρηεθε, ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, θαηαιήγνληαο 

έηζη ζην ζπλζεηηθφ ηνπ χθνο, γεληθά, αιιά θαη εηδηθά γηα 

ην πξνο δηδαζθαιία έξγν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα 

γίλεη ζην ξφιν πνπ έπαημε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

Διιεληθήο Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο, θαζψο ήηαλ απφ 

ηνπο αμηνινγφηεξνπο Έιιελεο ζπλζέηεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

πνπ έγξαςαλ πινχζην πηαληζηηθφ ξεπεξηφξην κε έληνλε 

επηξξνή απφ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή.  

Μέζσ ηνπ ζπλζέηε απηνχ, ε αλαθνξά αιιά θαη ε 

εθηελέζηεξε ελαζρφιηζε κε ηελ ηζηνξηθή πιεπξά ηεο 

Δζληθήο Μνπζηθήο ρνιήο ζηελ Διιάδα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο, ηηο 

αξρέο ηεο, ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβξαζξν ηεο 

επνρήο απηήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα αλαδεηεζνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλζέηεο πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ 

θαζψο θαη εθείλνπο πνπ ηε ζπλέρηζαλ. ια απηά 

απνηεινχλ έλα απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβξαζξν γηα 

θάζε καζεηή. Με αθεηεξία, ινηπφλ, απηφλ ηνλ ζπλζέηε, 

ν θαζεγεηήο ηνπ πηάλνπ αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ηελ Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο, 

κπνξεί λα αλαθέξεη θαη άιινπο Έιιελεο ζπλζέηεο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, ή θαη πξνγελέζηεξνπο απηψλ. (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε εδψ ηνπο Ν. Υαιθηφπνπιν-Μάληδαξν, . 

Ξχλδα, Γ. Λακπειέη, . ακάξα, Μ. Καινκνίξε, Μ. 

Βάξβνγιε, Λ. Μαξγαξίηε, Γ. Πνλεξίδε, Κ. Κπδσληάηε, 

Γ. Καδάζνγινπ, Γ. ηζηιίαλν, Γ. Παπατσάλλνπ, Ν. 

θαιθψηα, Γ. Μεηξφπνπιν θ.α) εκεηψλνπκε φηη ε 

πεξίπησζε Γηάλλε Κσλζηαληηλίδε έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κειεηεηέο, δηφηη ν ίδηνο ζπλζέηεο, 

κε ην ςεπδψλπκν Κψζηαο Γηαλλίδεο, αλέπηπμε έλα άιιν 

είδνο κνπζηθήο, απηφ ηνπ ειαθξνχ ειιεληθνχ 

ηξαγνπδηνχ, παξάιιεια κε ηελ ζπλζεηηθή ηνπ δξάζε σο 

Γηάλλεο Κσλζηαληηλίδεο ζηε ιφγηα κνπζηθή.  

3. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ 

χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε, ην θνκκάηη απφ ην 

πξψην ηεχρνο λν. XVI, απφ ηα «44 Παηδηθά θνκκάηηα 

πάλσ ζε ειιεληθνχο ρνξνχο», βαζίδεηαη ζην 

παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Έλα λεξφ θπξά Βαγγειηψ» θαη 

αληηζηνηρεί ζηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ ηνπ θαιακαηηαλνχ, 

κε ξπζκφ 7/8 (3+2+2). Παξφιν πνπ είλαη έλα πνιχ 

γλσζηφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη θαη ρνξεχεηαη ζε φιν ην 

παλειιήλην, ν θαζεγεηήο πξέπεη, πξηλ ηελ δηδαζθαιία 

ηνπ θνκκαηηνχ, λα ξσηήζεη ηνλ καζεηή αλ ην γλσξίδεη. 

Ζ αθξφαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ζα 

ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ 

πηαληζηηθνχ θνκκαηηνχ θαη ηδηαίηεξα ζην κεηξηθφ κέξνο 

απηνχ, διδ ζην ξπζκφ 7/8 αιιά θαη ζηελ απφδνζε ηεο 

κεισδίαο. Οη καζεηέο ζπλήζσο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη 

ζην λα παίδνπλ ζην πηάλν έξγα κε ηέηνην ξπζκφ θαη 

δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε θαη απφδνζε απηψλ. 

Γηα απηφ ζπληζηάηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή, είηε 

κέζσ αθξφαζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ είηε, 

ηδαληθά, κε ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή κέζα ζην 

κάζεκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πλφινπ ή ηεο 

παξαδνζηαθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

πλερίδνληαο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή ζην 

θνκκάηη γηα πηάλν ηνπ Κσλζηαληηλίδε, ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

εζλνκνπζηθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ επηάζεκνπ ξπζκνχ, σο έλαλ απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο αξραηνειιεληθνχο ξπζκνχο, αιιά 

θαη ηε ρξήζε απηνχ απφ φιε ηελ Ννηηναλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη ηα Βαιθάληα.  

4. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΑΡΜΟΝΗΑ 

εκαληηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο απηνχ ηνπ 

κνπζηθνχ έξγνπ είλαη ε εηζαγσγή ζηα ζηνηρεία ηεο 

αξκνλίαο, πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε ηξφπνπο. Αλάινγα κε 

ην επίπεδν ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο Δπξσπατθήο 

ζεσξίαο θαη πξάμεο, αξθεί ε απιή αλαθνξά ζηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο ηξφπνπο ηεο Γπηηθήο κνπζηθήο (Γψξην, 

Λχδην, Μημνιχδην, Φξχγην θ.ι.π.). Κξίλεηαη απαξαίηεηνο 

ν δηαρσξηζκφο απηψλ ησλ ηξφπσλ απφ ηνπο Αξραίνπο 

Διιεληθνχο, αθνχ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία, 

παξφιν πνπ ε νξνινγία ηνπο παξακέλεη ίδηα κε απηή ησλ 

Αξραίσλ Διιεληθψλ ηξφπσλ. Πξέπεη λα ηνληζηνχλ 

ζηνηρεία, φπσο νη βάζεηο ησλ ηξφπσλ θαη ε δηαθνξεηηθή 

αιιεινπρία ησλ δηαζηεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο 

κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο. Ο καζεηήο πξέπεη λα 

παίμεη ηνπο ηξφπνπο ζην πηάλν, ψζηε λα ηνπ 

απνηππσζνχλ θαη ερεηηθά. 

5. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ, 

ΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΜΟΤΗΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

5.1. Ρπζκφο- Μέηξν 

ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θνκκαηηνχ ζα μεθηλήζνκε απφ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξπζκνχ 7/8. Αλ ν καζεηήο δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνο κε ην επηάζεκν κέηξν πξνηείλεηαη ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε είηε κε παιακάθηα είηε κε 

βεκαηηζκφ, ελψ ν θαζεγεηήο παίδεη ην θνκκάηη ζην 

πηάλν. Έηζη ν καζεηήο ηαπηφρξνλα θαη αθνχεη ην 

θνκκάηη αιιά θαη καζαίλεη λα αθνινπζεί ξπζκηθά ηνλ 

θαζεγεηή. εκεηψλνπκε φηη ν καζεηήο βνεζείηαη 

νπζηαζηηθά, φηαλ ν θαζεγεηήο παίδεη ην θνκκάηη ζηνλ 

καζεηή πξηλ ην δηδάμεη, θαζψο θπζηθά θαη φηαλ ν ίδηνο ν 

καζεηήο κεηξά κε ηε θσλή ηνπ, ελψ κειεηά ην θνκκάηη. 

Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη 

απφ ηνλ καζεηή, εηδηθά ζε απηφ ην έξγν γηα πηάλν ηνπ 

Κσλζηαληηλίδε επεηδή ζηα ηειεπηαία κέηξα ππάξρεη 

ελαιιαγή ηνπ κέηξνπ απφ 7/8 ζε 3/8 δχν θνξέο. 

 5.2. Μνξθνινγία- Γηάξζσζε 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειείηαη απφ εηθνζηνρηψ 

κέηξα θαη αθνινπζεί ηε θφξκα ελφο παξαδνζηαθνχ 

ηξαγνπδηνχ πνπ θηλείηαη ζε ηεηξάκεηξα.  Μπνξεί ινηπφλ 
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λα ρσξηζηεί ζε επηά κέξε απφ ηέζζεξα κέηξα ην θάζε 

έλα.  Έηζη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ κέξε: 

 Α (1-4) 

 Β (5-8) 

 Γ (9-12) 

 Γ (13-16) 

 Δ (17-20) 

 Σ (21-24) 

 Ε (25-28) 

Δχθνια κπνξεί λα δηαθξηζνχλ νη θσλέο ζηηο νπνίεο 

θηλείηαη ην θνκκάηη, ε αληηζηξνθή ησλ ξφισλ ηνπο, φηαλ 

ε βαζηθή κεισδία πεξλά απφ ην πάλσ πεληάγξακκν ζην 

θάησ θαη, θπζηθά, ε παξνπζία ηνπ αξκνληθνχ κπάζνπ 

(ηζνθξάηεο). 

Παξαηεξψληαο ην θνκκάηη ζηε δηάξζξσζή ηνπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπλζέηεο ζην κέξνο Α παξαζέηεη ην 

θεληξηθφ ζέκα καδί κε ηνλ ηζνθξάηε ρσξίο θάπνηα 

εηζαγσγή. ην Β θαη Γ κέξνο ε θχξηα κεισδία πεξλά 

ζην αξηζηεξφ ρέξη, ζην κπάζζν. Σν κέξνο Γ θαη Δ έρνπλ 

επεμεξγαζία ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο παξαδνζηαθήο 

κεισδίαο. ην κέξνο Γ ν ζπλζέηεο πξνζζέηεη  έλαλ 

άιινλ ηζνθξάηε πνπ αθνχγεηαη πάιη απφ ηε κεζαία 

θσλή, φπσο θαη ζην κέξνο Α. ηα κέξε Σ θαη Ε 

αθνχγεηαη πάιη ε θχξηα κεισδία απφ ηελ πάλσ θσλή θαη 

απφ ηελ θάησ θσλή αληίζηνηρα.  

Έηζη ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη 

ζπλδηαιιαγή κεηαμχ ησλ δχν ρεξηψλ ή κεηαμχ ηνπ 

κπάζζνπ θαη ησλ επάλσ θσλψλ, ηελ νπνία ν καζεηήο 

νθείιεη λα πξνζέμεη θαη λα ηνλίζεη θάζε θνξά αλαιφγσο, 

ψζηε λα παξαρζεί ην απαηηνχκελν άθνπζκα. Γειαδή, ζα 

ηνλίδεη ην δεμί ρέξη, φηαλ ε κεισδία βξίζθεηαη ζην πάλσ 

πεληάγξακκν θαη αληίζηνηρα ην αξηζηεξφ ρέξη, φηαλ ε 

κεισδία βξίζθεηαη ζην θάησ πεληάγξακκν. 

5.3. Αξκνληθή αλάιπζε 

ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηηο 

θιίκαθεο,  ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην θνκκάηη, ηηο 

κεηξαηξνπίεο θαη αλ γλσξίδεη θαη ην είδνο ησλ 

δηαζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ βαζίδεηαη ζε ηξφπνπο θαη φρη 

ζηηο ζπλεζηζκέλεο κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο, ν 

καζεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο κέζα ζην ελ ιφγσ έξγν. Ζ 

θαζνδήγεζε θαη ε βνήζεηα απφ ηνλ θαζεγεηή θξίλεηαη 

άθξσο απαξαίηεηε, εηδηθά γηα ηφζν δηαθνξεηηθέο 

ζπλζεηηθέο ηερληθέο, φπσο απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο ηξφπνπο ηεο Γχζεο.  

Έηζη ν καζεηήο πξέπεη λα παξαηεξήζεη γηα ην πξψην 

θαη ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ έξγνπ ηα παξαθάησ: 

 Σε λφηα ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε βαζηθή κεισδία, 

πνπ είλαη ε ΟΛ 

 Σελ πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε θίλεζε ηεο 

κεισδίαο, κεηαμχ ΟΛ θαη ΝΣΟ 

 Σε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θζφγγσλ ζην ξφιν ηνπ 

ηζνθξαηήκαηνο, ηνπ ΡΔ θαη ΟΛ 

 Σελ έιιεηςε πξνζαγσγέα 

 Σελ έιιεηςε αιινηψζεσλ ζηε βαζηθή κεισδία 

χκθσλα κε απηά κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη ην 

θνκκάηη θηλείηαη ζην Γψξην ηξφπν, πνπ έρεη σο βάζε ην 

θζφγγν ΡΔ, κε ηνλ πξψην θαη ηέηαξην θζφγγν ηνπ 

ηξφπνπ (ΡΔ & νι), λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

ηζνθξάηεο. Θέινληαο λα ζπζρεηίζνπκε ηα παξαπάλσ κε 

ηε ζέσξία ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ην θνκκάηη θηλείηαη ζην δηαηνληθφ 

ηεηξάρνξδν ΟΛ-ΝΣΟ ή πεληάρνξδν ΟΛ-ΡΔ. Δπφκελν 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεη ν θαζεγεηήο είλαη ε 

αιινίσζε ζηελ ελαξκφληζε ζην κπάζζν, ΦΑ δίεζε ζηα 

πξψηα κέηξα, πνπ παξαπέκπεη ζηε ΟΛ κείδνλα, 

δειαδή ζηνλ ΟΛ ησληθφ ηξφπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ν ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ I θαη ηελ V βαζκίδα ηεο 

κείδνλαο θιίκαθαο ή ηνπ ηξφπνπ. Ζ θχξηα κεισδία, φηαλ 

αθνχγεηαη απφ ην αξηζηεξφ ρέξη, ελαξκνλίδεηαη απφ 

ζπγρνξδίεο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηζνθξάηε ΡΔ, ζηα κέξε Β 

θαη Γ.  

5.4. Κιίκαθεο 

Ο καζεηήο πξέπεη λα μέξεη λα παίδεη θαη κε ηα δχν 

ρέξηα ηε ΡΔ θαη ηελ ΟΛ κείδνλα ζε δχν νθηάβεο ζε 

παξάιιειε θαη αληίζεηε θίλεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή 

ηαρχηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζπγρνξδίεο ηνπο ζηηο 

βαζκίδεο I, IV, V & V7. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα κπνξεί 

λα παίδεη ηνπο ζρεηηθνχο αξπηζκνχο ζε δχν αληνχζεο θαη 

θαηηνχζεο νθηάβεο ζε παξάιιειε θαη αληίζεηε θίλεζε 

ζηελ επζεία θαηάζηαζε, θαζψο θαη κε αλαζηξνθέο κφλν 

ζε παξάιιειε θίλεζε. Δπίζεο πξέπεη λα λα κάζεη λα 

παίδεη ζπαζκέλεο ζπγρνξδίεο ηεζζάξσλ θζφγγσλ απφ 

ΡΔ θαη απφ ΟΛ ζε δηαδνρή αλαζηξνθψλ κε κεηάζεζε 

ηνπ ρεξηνχ. Αληίζηνηρα, πξέπεη λα κάζεη λα παίδεη ηελ 

θιίκαθα ηνπ ΡΔ Γψξηνπ ηξφπνπ ζε δχν νθηάβεο ζε 

παξάιιειε θαη αληίζεηε θίλεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή 

ηαρχηεηα.  

5.5. εκεία έθθξαζεο 

Ζ ηαρχηεηα ηνπ θνκκαηηνχ είλαη αξθεηά γξήγνξε, 

φπσο δείρλεη ε έλδεημε allegro ma non troppo (232 αλά 

φγδνν έλδεημε κεηξνλφκνπ). Άιισζηε θαη ην 

παξαδνζηαθφ θνκκάηη «Έλα λεξφ θπξά Βαγγειηψ» είλαη 

αξθεηά γνξγφ. Γεδνκέλεο ηεο ζπρλήο επαλάιεςεο ηεο 

θχξηαο κεισδίαο ζε απηφ ην θνκκάηη, ν καζεηήο πξέπεη 

λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία έθθξαζεο φπσο 

molto legato θαη piu espressivo. Ζ έλδεημε piu 

espressivo, ζηα κέηξα 17-18, πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν 

εθθξαζηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλδεημε ρξσκαηηζκνχ 

γηα ζηαδηαθή απμνκείσζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ, απαηηεί 

κηα ζαθήλεηα ζηελ εθθξαζηηθφηεηα. 

 

  
Δηθφλα 1. Μέηξα 17-18 

ε απηφ βνεζνχλ πνιχ θαη νη επεξείζεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ν ζπλζέηεο δίλεη έληαζε ζην ήρν. Σν θνκκάηη 

απηφ έρεη ελαιιαγέο ζηνπο ρξσκαηηζκνχο απφ p ζηελ 

αξρή θαη piu piano (πεξηζζφηεξν απαιά) ζε mf θαη f 

θαζψο πξνρσξά πξνο ην ηέινο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 
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πξέπεη λα δείμεη ν καζεηήο ζηε ρξήζε ηνπ portato ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην staccato, πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ 

ηνληζκφ θαη βεκαηηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. ηα 

κέηξα 5-8, 13-16 θαη 25-28 νη ζπγρνξδίεο ζην δεμί ρέξη 

πξέπεη λα είλαη πνιχ αλάιαθξεο θαη θνθηέο ζε ξφιν 

ζπλνδεπηηθφ ζηε βαζηθή κεισδία πνπ αθνχγεηαη απφ ην 

αξηζηεξφ.  

 

 
Δηθφλα 2. Μέηξα 5-8 

 

 
Δηθφλα 3. Μέηξα 13-16 

 

 
Δηθφλα 4. Μέηξα 25-28 

 

Παξφιν πνπ ζε απηά ηα κέηξα ππάξρεη επαλάιεςε 

ηεο ίδηαο κεισδηθήο θξάζεο κηα νθηάβα πην θάησ, 

ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο. ηα κέηξα 5-8 

γξάθεη dolce marcato ελψ ζηα κέηξα 13-16 κφλν 

marcato. Ο καζεηήο πξέπεη λα απνδψζεη κε ζαθήλεηα ην 

δηάινγν αλά ηέζζεξα κέηξα κεηαμχ ηνπ δεμηνχ θαη ηνπ 

αξηζηεξνχ ρεξηνχ.  

6. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΑΚΡΟΑΖ 

Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ καζεηή είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηέο ηνπ θαζψο θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζακε 

παξαπάλσ. Γλσξίδνληαο ηελ χιε πνπ έρεη δηδαρζεί ν 

καζεηήο θαη αλαγλσξίδνληαο, αλ έρεη εκπεηξία ζηνλ 

επηάζεκν ξπζκφ απφ πξνεγνχκελα θνκκάηηα, ζα 

πξνηείλακε ε δηαδηθαζία πνπ ν θαζεγεηήο παίδεη ζην 

πηάλν ην θνκκάηη θαη ν καζεηήο ηνλ ζπλνδεχεη κε 

παιακάθηα, λα πξνεγεζεί φισλ ησλ παξαπάλσ 

δξαζηεξηνηήησλ, αθνινπζψληαο έηζη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ θηλείηαη απφ ηελ πξάμε ζηελ ζεσξία. 

Έηζη ν καζεηήο ζα έπξεπε λα δηαθξίλεη ν ίδηνο ην ξπζκφ 

ηνπ θνκκαηηνχ, άζθεζε πνπ εμαζθεί ηελ ελεξγεηηθή ηνπ 

αθξφαζε. 

εκεηψλνπκε φηη είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο, φηαλ 

αθνχεη ην θνκκάηη, λα κάζεη λα μερσξίδεη αλ απηφ μεθηλά 

κε ζέζε ή κε άξζε, λα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηε δηαδνρή 

ησλ ρξσκαηηζκψλ, δειαδή αλ είλαη ζηαδηαθή ε 

ελαιιαγή ηνπο ή είλαη απφηνκε. Δπίζεο πξέπεη λα 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ερεηηθά ην staccato απφ ην legato. 

ρεηηθά κε απηφ πξνηείλνπκε ν θαζεγεηήο λα παίμεη ζην 

πηάλν ηα κέηξα 1-4 θαη θαηφπηλ ηα κέηξα 5-8 θαη λα 

δεηήζεη απφ ην καζεηή λα μερσξίζεη ερεηηθά πνην είλαη 

staccato θαη πνην legato. ηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα μαλαπαίμεη ηα κέηξα 5-8 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κέηξα 13-16 θαη λα ξσηήζεη ηνλ καζεηή αλ δηαθξίλεη 

θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Ο καζεηήο πξέπεη λα 

μερσξίζεη άκεζα ηελ ηνληθή δηαθνξά θαη ζηα δχν 

πεληάγξακκα, παξαηεξψληαο φηη θαη ηα δχν ρέξηα ηε 

δεχηεξε θνξά παίδνπλ κηα νθηάβα πην θάησ απφ ηελ 

πξψηε θνξά.  

ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ηνπ 

καζεηή, εθηφο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη άιια παξαδείγκαηα 

φπσο ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ καζεηή ηνπ κείδνλα, 

ειάζζνλα ή θαη ηξνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θνκκαηηνχ ή 

ηε δηαδνρή απηψλ απφ κέηξν ζε κέηξν ή απφ κέξνο ζε 

κέξνο, ελψ ν θαζεγεηήο παίδεη ην θνκκάηη.  

Άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα μερσξίζεη ν καζεηήο 

ζην άθνπζκα ηνπ ελ ιφγσ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε ησλ θζφγγσλ ηεο κεισδίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλάιεςε ηεο βαζηθήο κεισδίαο ζε 

πεξηνδηθφηεηα, ην αξθεηά ζπρλφ άθνπζκα ησλ θζφγγσλ 

ΡΔ θαη ΟΛ θαη ε γεληθφηεξε ζπλήρεζε ησλ θζφγγσλ, 

γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ην θνκκάηη έρεη ηξνπηθφ 

ραξαθηήξα. εκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ν 

θαζεγεηήο λα παίμεη ηελ θιίκαθα ηνπ Γψξηνπ ηξφπνπ 

ψζηε λα απνηππσζεί ζηνλ καζεηή ην άθνπζκα ηνπ θαη ε 

δηαδνρή ησλ δηαζηεκάησλ θαη θαηφπηλ ηε ΡΔ κείδνλα 

θαη ΟΛ κείδνλα. Πξέπεη λα θαηαθέξεη ν καζεηήο λα 

μερσξίδεη αθνπζηηθά ηνλ Γψξην ηξφπν απφ ηε ΡΔ 

κείδνλα θαη ηε ΡΔ ειάζζνλα (αξκνληθή θαη κεισδηθή).  

Καηά αληηζηνηρία, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ καζεηή 

λα δηαθξίλεη ηηο θσλέο, ζηηο νπνίεο θηλείηαη ην κνπζηθφ 

έξγν θαη ηα κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη κνξθνινγηθά. 

Σέινο είλαη δπλαηφλ λα ηνπ δεηεζεί λα μερσξίζεη πφζεο 

θνξέο αθνχγεηαη ε θχξηα κεισδία ή θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν επαλαιακβαλφκελν κεισδηθφ ζρήκα κέζα ζην 

θνκκάηη θαη απφ πνηα θσλή.  

7. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΑΛΛΑ ΓΝΧΣΗΚΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ (ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ, ΜΟΤΗΚΑ 

ΤΝΟΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) 

Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

θηινιφγνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ε κεηξηθή πιεπξά ηνπ 

αξραηνειιεληθνχ ξπζκνχ 7/8, ε ηζηνξηθή ζεκαζία απηνχ 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη ην ιανγξαθηθφ 

πιαίζην ηνπ θαιακαηηαλνχ ρνξνχ. Ο θαζεγεηήο ηνπ 

πηάλνπ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί αθφκε θαη κε ηνλ 

θαζεγεηή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

θαιακαηηαλνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. Δλαιιαθηηθά, 

κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ππνρξεσηηθνχ νξγάλνπ, αλ απεπζχλεηαη 

ζε καζεηή γπκλαζίνπ, γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ «Έλα λεξφ θπξά Βαγγειηψ». 

Έηζη, πηζαλφλ, θαηαλνεί θαιχηεξα θαη ηελ ηεηξάκεηξε, 

ζπλήζσο, θφξκα ηεο βαζηθήο κεισδίαο, ηελ απιή κνξθή 

ηνπ, κνλνκεξή, δηκεξή ή ηξηκεξή, αιιά θαη ηα πην 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία απηνχ, φπσο ζηνιίδηα, ηδηαίηεξα 
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δηαζηήκαηα, ξπζκηθά ζρήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ηα δηαθξίλεη αθνπζηηθά θαηφπηλ θαη ζην έξγν γηα πηάλν.    

Ο θαζεγεηήο, ζέινληαο λα ζπλδπάζεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ πηάλνπ θαη κε άιια κνπζηθά φξγαλα κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ην θνκκάηη γηα ζχλνιν δηάθνξσλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ή παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ καδί κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ πηάλνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θάζε 

θσλή ζα πξέπεη λα παηρηεί απφ θάπνην δηαθνξεηηθφ 

φξγαλν πνπ ηαηξηάδεη ερεηηθά θαη ηνληθά κε ηελ 

εθάζηνηε κεισδία, πξνηξέπνληαο έηζη ηνλ καζεηή λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ν καζεηήο εμαζθείηαη ζηελ ζπλνδεία άιισλ 

νξγάλσλ, ή θαη θσλήο, θαζψο θαη ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα. 

8. ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Ο θαζεγεηήο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή, πνπ 

δηδάζθεηαη ην παξαπάλσ πηαληζηηθφ έξγν λα 

δεκηνπξγήζεη απηνζρεδηαζκνχο επάλσ ζην ξπζκφ 7/8 ή 

ζηελ θχξηα κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ «Έλα λεξφ θπξά 

Βαγγειηψ». πλδπάδνληαο ινηπφλ ην κάζεκα ηνπ πηάλνπ 

κε ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ηερλνινγίαο ν καζεηήο έρεη 

ηελ επθαηξία λα ερνγξαθήζεη ή λα γξάςεη ζε εηδηθφ 

πξφγξακκα, φπσο ην Finale, ην Q base, ή ην Sibelius, ηελ 

ζχλζεζε ηνπ θαη λα ηελ παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ.  

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηηαγέο ηνπ «Νένπ 

ρνιείνπ» θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ 

ιεγφκελσλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κε 

δεδνκέλν φηη νη καζεηέο είλαη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο 

απηψλ θαη αξέζθνληαη ζε παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή/ipad/smartphone, ζα 

πξνηείλακε ηε δεκηνπξγία θνπίδ εκπέδσζεο αιιά θαη 

ειέγρνπ γλψζεσλ ζε κνξθή πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ πνπ 

ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν παηρλίδη παξά ηεζη. Παξαζέηνπκε 

ελδεηθηηθά κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε αλάινγν δηαδηθηπαθφ παηρλίδη 

πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθέο κε ην ζέκα: 

 Πφζεο θνξέο αθνχγεηαη ην θπξίσο ζέκα ζην δεμί 

ρέξη; 

 Μηα θνξά 

 Σξεηο θνξέο 

 Σέζζεξηο θνξέο 

 Απφ πνην θζφγγν μεθηλά ν Γψξηνο ηξφπνο; 

 Σε ξε  

 Σε κη 

 Σε ζνι 

 ε πνην ρνξφ αληηζηνηρεί ν πεληάζεκνο ξπζκφο 

7/8 πνπ είλαη γξακκέλν ην θνκκάηη; 

 Καιακαηηαλφο 

 Σζαθψληθνο 

 Σζάκηθνο 

9. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Με φια ηα παξαπάλσ εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαζεκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ πηάλνπ, 

εληάζζνληαο ην ζε έλα γεληθφηεξν εθπαίδεπηηθφ πιαίζην, 

θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

πηάλνπ. Θεσξνχκε φηη ην παξαπάλσ ζελάξην 

δηδαζθαιίαο πξνζπάζεζε λα θαιχςεη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ελ ιφγσ 

κνπζηθνχ έξγνπ γηα πηάλν, κε έλαπζκα θάζε ζηνηρείν θαη 

ζεκείν ηνπ, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη κηα γεληθφηεξε 

θηινζνθία γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ πηάλνπ ζηα Μνπζηθά ρνιεία. Σν παξαπάλσ 

ζελάξην δηδαζθαιίαο αληηκεησπίδεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

πηάλνπ ζθαηξηθά, κε πξνυπφζεζε αιιά θαη ζηφρν ηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηά κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 
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Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Ο Διβεηφο εζλνκνπζηθνιφγνο Samuel Baud-Bovy 

αθηέξσζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζηελ κειέηε ηεο 

ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε επηρεηξνχκε λα πξνηείλνπκε κηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, ζηεξηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηελ κειέηε καο πάλσ ζην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηζηεκνληθή δξάζε ηνπ Baud-

Bovy έιαβε ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζεσξνχκε 

φηη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ κειέηε, δηαηήξεζε θαη εμέιημε 

ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο είλαη 

αδηακθηζβήηεηε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

θιαζηθφ ππιψλα, παξά ηηο πην ζχγρξνλεο ηδηαηηέξσο 

ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο. Έηζη, παξνπζηάδνπκε 

ζπλνπηηθά ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Samuel Baud-Bovy, 

ελψ ζηελ ζπλέρεηα, κέζα απφ έλα πιαίζην πνπ αθνξά 

παηδαγσγηθέο θαη κνπζηθνπαηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο, 

πξνηείλνπκε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε, επηιέγνληαο θαη 

αλαδεηθλχνληαο κέζα απφ ην έξγν ηνπ ηα ζηνηρεία εθείλα 

ηα νπνία πηζηεχνπκε φηη κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε 

καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δζλνκνπζηθνινγία, Samuel Baud -  

Bovy, δεκνηηθφ ηξαγνχδη, δηδαθηηθή πξφηαζε. 

1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ. 

Καηά θαηξνχο, έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο κειέηεο γηα 

ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηελ ζεκαζία ηνπ 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο θιεξνλνκηάο. 

Δξεπλεηέο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ επηρείξεζαλ 

λα ην πξνζεγγίζνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα 

αλαδείμνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηά 

ηνπ. Οη ηξφπνη απηνί πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηε επνρή 

πνπ πξαγκαηψζεθαλ αιιά θαη ην δεηνχκελν θάζε 

εξεπλεηή. Έηζη ππάξρνπλ κειέηεο θαη ζπιινγέο πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ην πνηεηηθφ θείκελν 

φζν θαη ηελ κεισδία ησλ ηξαγνπδηψλ. Μέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη κειέηεο απηέο ήηαλ πην 

κνλνδηάζηαηεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ ζπιινγή 

ζηίρσλ. 

Ο άλζξσπνο ν νπνίνο κέζα απφ έλα πξίζκα ζπλερνχο 

αλαδήηεζεο εηζήγαγε ζε λέα δηάζηαζε ηελ κειέηε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ήηαλ ν Διβεηφο 

εζλνκνπζηθνιφγνο Samuel Baud-Bovy. Οη κειέηεο ηνπ 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζή ηνπο, 

ηελ βαζηά επηζηεκνληθφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ 

κεζνδεπκέλε αλάιπζή ηνπο. Παξά ην φηη έρεη 

αλαγλσξηζηεί ε αθαδεκατθή αμία απηνχ ηνπ κειεηεηή, 

δηαπηζηψζακε φηη δελ έρεη γίλεη θάπνηα εχθνια 

θαηαλνεηή απφ ηνλ κε εηδηθφ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ην γεγνλφο απηφ καο ελεξγνπνίεζε λα 

πξνζεγγίζνπκε πηπρέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηρεηξήζνπκε λα πξνηείλνπκε ζηελ παξνχζα εηζήγεζε 

έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη πηπρέο απηέο λα 

δηδαρζνχλ ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

2. ΔΡΓΟΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΤ SAMUEL BAUD-

BOVY
4
 

Κάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εζλνκνπζηθνιφγν είλαη ίζσο ρξήζηκα ζην ζεκείν απηφ 

θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηζαγσγηθά ζε θάπνηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε.  

Ο Auguste André Samuel Baud-Bovy  (1906-1986) 

ππήξμε κηα πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία έκειιε 

λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ειιεληθή κνπζηθνινγία 

θαη φρη κφλν. Αθηέξσζε ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ δσή ηνπ 

ζηελ κειέηε ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 

Παξάιιεια, ιφγσ ηεο δηπιήο ηδηφηεηάο ηνπ σο 

θηιφινγνπ-ειιεληζηή θαη κνπζηθνχ-κνπζηθνιφγνπ, 

δηαθξίζεθε ηφζν ζην πεδίν ηεο έξεπλαο σο πξσηνπφξνο 

θαη κεζνδηθφο επηζηήκνλαο έρνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

αλάινγε αθαδεκατθή εμέιημε, φζν θαη ζην πεδίν ηνπ 

κνπζηθνχ γίγλεζζαη, θαζψο σο δηεπζπληήο νξρήζηξαο 

θαη ρνξσδίαο, αλέδεημε ην παιαηφηεξν ξεπεξηφξην, 

αλνίγνληαο δξφκνπο γηα ην ζχγρξνλν.  

Καηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηα θαιιηηερλψλ θαη 

δηαλννχκελσλ. πνχδαζε θηινινγία θαη αξραία 

ειιεληθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο θαη ηαπηφρξνλα 

έθαλε ζπζηεκαηηθέο κνπζηθέο ζπνπδέο (βηνιί, πηάλν, 

ζεσξεηηθά, καζήκαηα δηεχζπλζεο νξρήζηξαο θαη 

κνπζηθνινγίαο). Σν 1927 επηζθέθηεθε γηα πξψηε θνξά 

ηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηε δσή 

ηνπ θαη ηνλ νδήγεζε ζην Νενειιεληθφ Ηλζηηηνχην ηεο 

νξβφλλεο, θαζνξίδνληαο έηζη θαη νιφθιεξε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ πνξεία. Σν 1929 ήξζε θαη πάιη ζηελ 

Διιάδα κε ηελ δηπιή ηδηφηεηα ηνπ κνπζηθνχ θαη ηνπ 

                                                 
4 π.αλαθ. ζην Samuel Baud-Bovy, 1996˙ Bouvier, 2009˙ 

Ληάβαο, 2006˙ Γεσξγνπνχινπ, 2014. 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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θηινιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθνζησζεί ζηελ επηηφπηα 

κνπζηθνινγηθή έξεπλα. Ζ πεξηνρή πνπ δηάιεμε ήηαλ ηα 

ηηαινθξαηνχκελα ηφηε Γσδεθάλεζα. Σα ηξαγνχδηα πνπ 

ζπλέιεμε ηα θαηέγξαςε κε ην «απηί», ρσξίο 

θσλνιεπηηθά κεραλήκαηα. Απηφο ν ηξφπνο θαηαγξαθήο 

ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνινο θαη απαηηνχζε ηδηαίηεξεο 

κνπζηθέο ηθαλφηεηεο. Οη αλαθνξέο ιέλε φηη 

ρξεζηκνπνηνχζε ην βηνιί ηνπ κε ηνλ εμήο ηξφπν: άθνπγε 

ηνλ πιεξνθνξεηή λα ηξαγνπδάεη θαη ηνλ ζηακαηνχζε ζε 

θάζε ζηξνθή. ην ηέινο ηεο ζηξνθήο έπαηδε κε ην βηνιί 

απηφ πνπ είρε απνκλεκνλεχζεη κε ην απηί, ελψ ν 

ηξαγνπδηζηήο δηφξζσλε ηελ απφδνζε ηνπ βηνιηνχ, 

μαλαηξαγνπδψληαο ηελ κεισδία, γεγνλφο πνπ δπζθφιεπε 

ηελ δηαδηθαζία αθνχ θάζε θνξά πνπ ηξαγνπδάκε έλα 

ηξαγνχδη, πνηέ δελ ην απνδίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Αθνχ έθηαλε ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ηφηε ν 

Baud-Bovy θαηέγξαθε ηελ κεισδία ζην πεληάγξακκν. Ο 

ίδηνο κάιηζηα ζεσξνχζε φηη απηέο νη θαηαγξαθέο ήηαλ 

πην πηζηέο απφ απηέο πνπ γίλνληαλ αξγφηεξα κε 

θσλνιεπηηθά κεραλήκαηα. Μεηά ηα Γσδεθάλεζα, 

μεθίλεζε κηα ζεηξά απφ επηηφπηεο έξεπλεο θαη 

θαηαγξαθέο ζηελ Διιάδα. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ 

εξεπλψλ είλαη κηα ζεηξά απφ 100 πεξίπνπ βηβιία θαη 

άξζξα, ηα νπνία απνηέιεζαλ γηα ηελ επνρή ηνπο 

πξφηππα κεζνδνινγίαο, δίλνληαο κηα άιιε δηάζηαζε ζηηο 

γλψζεηο καο γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή. Σν πιηθφ πνπ 

ζπλέιεμε, ην αλέιπζε θαη ην ζπζηεκαηνπνίεζε κε έλα 

πξφηππν ζχζηεκα κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, 

ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ην πνηεηηθφ θείκελν αιιά θαη ηηο 

νξγαλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

Παξάιιεια φκσο κε ηελ εζλνκνπζηθνινγηθή, 

εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ν Baud-

Bovy αθηεξψζεθε θαη ζε πιήζνο άιισλ, νη νπνίεο 

θαλεξψλνπλ ηελ πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ: ήηαλ καέζηξνο, θαη 

δηεχζπλε ζπκθσληθέο νξρήζηξεο ζηηο κεγαιχηεξεο 

επξσπατθέο πφιεηο, δηεηέιεζε θαζεγεηήο ζην 

παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο ζηελ έδξα ησλ Νέσλ 

Διιεληθψλ, ήηαλ κέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 

Μνπζηθήο ηεο Unesco, δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηεο 

Γελεχεο ππεχζπλνο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, κεηέθξαζε 

πξψηνο ζηα γαιιηθά πνίεζε ηνπ εθέξε θαη ηνπ Διχηε 

θ.α. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

ηηκήζεθε κε ηνλ ηαμηάξρε ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθνο 

θαη αλαθεξχρζεθε αληεπηζηέιινλ κέινο ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ θαζψο θαη επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

3. ΑΦΟΡΜΖΖ 

Αλακθηζβήηεηα, ην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Samuel 

Baud-Bovy είλαη πξσηφηππν, πξσηνπφξν, επξχ αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη εμαηξεηηθά ζχλζεην, ελψ ε κειέηε θαη ε 

θαηαλφεζή ηνπ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δχζθνιε. 

Απνηέιεζκα ηεο ελαζρφιεζήο καο κε απηφ, ήηαλ λα 

αλαδπζνχλ αξθεηά εξσηήκαηα θαη ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ δπλαηφηεηα θαη ηνλ βαζκφ πξνζέγγηζήο ηνπ απφ 

εηδηθνχο θαη κε αιιά θαη ε γεληθφηεξε δηαπίζησζε ηεο 

ειιηπνχο αλαγλψξηζήο ηνπ απφ ην επξχ θνηλφ. 

Ζ απνπζία ή ε επηγξακκαηηθή αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο 

ηνπ ζηα ζρνιηθά βηβιία κνπζηθήο είλαη ίζσο ην πην 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Απ‘ φια ηα βηβιία 

κνπζηθήο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ε κφλε αλαθνξά
5
 εληνπίζηεθε ζην βηβιίν 

καζεηή ηεο Β Γπκλαζίνπ: 

 «Ο επηάζεκνο ξπζκόο (π.ρ. ζπξηφο, 

θαιακαηηαλφο), απνηειείηαη απφ έλαλ ηξίζεκν 

θαη δχν δίζεκνπο ή αληίζηξνθα θαη ζπλαληηέηαη 

ζε φιε ηελ Διιάδα. χκθσλα κε κειέηεο ησλ 

θαζεγεηψλ Θξαζχβνπινπ Γεσξγηάδε θαη 

ακνπήι Μπσ-Μπνβχ (S. Baud-Bovy), ν 

παλειιήληνο ξπζκφο 7/8 δελ είλαη άιινο απφ ην 

εξσηθφ εμάκεηξν κε ην νπνίν απαγγέιινληαλ ηα 

νκεξηθά έπε.» (Κεθάιαην 6: Ο γχξνο ηεο 

Διιάδαο- Μνπζηθνί ξπζκνί ζηελ Διιάδα, ζει 

66). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θαη 

άιια απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο ηνπ
6
, ην φλνκα αιιά 

θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ δελ αλαγξάθνληαη 

πνπζελά. Ο πξνβιεκαηηζκφο καο έγηλε εληνλφηεξνο φηαλ 

δηαπηζηψζακε φηη ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ 

Béla Bartók
7
, γηα ηνλ Samuel Baud-Bovy δελ ππάξρεη 

θακία, παξφηη ν ηειεπηαίνο αθνζηψζεθε ζηελ ειιεληθή 

παξαδνζηαθή κνπζηθή (ε νπνία θαη κειεηάηαη ζ‘ απηφ ην 

θεθάιαην) ελψ ν Bartók φρη. Έηζη ινηπφλ, θξίλακε 

ζθφπηκν λα πξνηείλνπκε ηξφπνπο αλάδεημεο ησλ 

κειεηψλ ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αθνινπζψληαο ζεσξίεο ηεο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο αιιά θαη ηνπο άμνλεο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο.  

4.ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ-

ΜΟΤΗΚΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΘΔΧΡΖΔΗ 

ε θάζε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ππάξρεη κηα ζεσξεηηθή 

βάζε, ε νπνία ηελ ππνγξακκίδεη θαη βνεζά ζην λα είλαη 

απνδνηηθφηεξε ε κάζεζε ζηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ, 

θαζηζηψληαο απηνκάησο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

απνηειεζκαηηθφηεξν, αθνχ ε ζεσξία είλαη αιιειέλδεηε 

                                                 
5 Σελ νπνία ραξαθηεξίδνπκε ζε κεγάιν βαζκφ δπζλφεηε γηα 

ηνπο καζεηέο (π.ρ. δελ αλαθέξεηαη θακία εξκελεία ηνπ 

«ηξίζεκνο» θαη «δίζεκνο» φπσο θαη θακία επεμήγεζε γηα ην 

«εξσηθφ εμάκεηξν»). 
6 Π.ρ. ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπ καζεηή αλαθέξεηαη  φηη: 

«ηελ Αξραία Διιάδα αιιά αθφκε θαη ζήκεξα ζε κεξηθέο 

πεξηνρέο, ηα κηθξά παηδηά ηξαγνπδνχζαλ ηα «ρειηδνλίζκαηα» 

γηα λα θαισζνξίζνπλ ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο. Γνθηκάζηε λα 

ηξαγνπδήζεηε ην ηξαγνχδη, ηνπ νπνίνπ νη ζηίρνη ζψδνληαη απφ 

ηνλ 6ν αη. π.Υ. ηε Ρφδν, ηα παηδηά ηξαγνπδνχλ ην ίδην 

ηξαγνχδη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζηίρνπο ηεο δεχηεξεο ζηξνθή 

(…)» (ζ.43). 
7 Σεηξάδην εξγαζηψλ καζεηή (ζ.ζ.44-45): «Béla Bartók (1881-

1945), Οχγγξνο ζπλζέηεο θαη πηαλίζηαο. Γλήζηνο 

ππνζηεξηθηήο ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο, ζπλέζεζε εκπλεφκελνο 

απφ ηα ζέκαηα, ηνπο ηξφπνπο θαη ηε ξπζκηθή θξαζενινγία ηεο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ηεο παηξίδαο ηνπ. Ζ γλσξηκία ηνπ κε 

ηνλ Εφιηαλ Κφληαιπ (Zoltán Kodály), ηνλ νδήγεζε ζηελ 

ερνγξάθεζε παξαδνζηαθψλ κεισδηψλ ηεο ππαίζξνπ. Έηζη 

άξρηζε ηε ζπιινγή ηξαγνπδηψλ απφ ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία, 

ηελ Κξναηία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία. Ζ θαηαγξαθή θαη 

ε επεμεξγαζία ηλ κνπζηθψλ παξαδφζεσλ ηνπ θφζκνπ έγηλε γη‘ 

απηφλ έξγν δσήο». 
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κε ηελ πξάμε, πεγάδεη απφ απηήλ αιιά θαη ηελ 

θαζνδεγεί (Υξπζνζηφκνπ, 2003: 3-8).  

Έηζη -κεηαμχ άιισλ- έρνπλ δηαηππσζεί ζεσξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηάδηα (Piaget, Bruner, Sosniak), 

ζεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο (Vygotsky), ζεσξίεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ελίζρπζεο (Bandura,  Skinner), 

ζεσξίεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο (π.ρ. 

Gardner, Kolb), θαη ζεσξίεο δηδαζθαιίαο (π.ρ. Gagné, 

Bruner) (Υξπζνζηφκνπ, 2003: 7-21). 

Χζηφζν, ζε φ, ηη αθνξά ηελ δηδαθηηθή καο πξφηαζε, 

επηιέγνπκε λα αθνινπζήζνπκε ηελ ζεσξία ηνπ Robert 

Mills Gagné, ζεσξψληαο ηελ σο ηελ πην θαηάιιειε, 

θαζψο ε βαζηθή αξρή ηεο είλαη φηη «ε εθκάζεζε κηαο 

λέαο γλώζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε».  Ο 

Gagné, ζηελ ζεσξία ηνπ απηή, αλέπηπμε νθηψ ζπλζήθεο 

κάζεζεο, νη νπνίεο θηλνχληαη πξννδεπηηθά απφ ηελ 

πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ζηελ 

δηακφξθσζε λνεηηθψλ ελλνηψλ. Οη νθηψ απηέο ζπλζήθεο 

είλαη: παξαθίλεζε, πξφζιεςε, απφθηεζε, ζπγθξάηεζε, 

αλάθιεζε, γελίθεπζε, επίδνζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. 

4.1. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

Ζ επηηπρία ή απνηπρία ελφο καζήκαηνο, κηαο 

δηδαζθαιίαο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ πξηλ. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Πεξαθάθε 

(2008: 14-15), «θξίλεηαη ζεκαληηθή κηα δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηνπο „ζθνπνύο‟ θαη ζηνπο „ζηόρνπο‟ κηαο 

δηδαζθαιίαο. Με ηνλ „ζθνπό‟ πεξηγξάθεηαη κηα επξύηεξε 

θαη γεληθόηεξε πξόζεζε ηνπ δαζθάινπ» θαη ε επηινγή 

ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη «α) κε ηνπο επξύηεξνπο 

ζρνιηθνύο ζθνπνύο θαη β) κε ηνπο επξύηεξνπο κνπζηθνύο 

ζθνπνύο (π.ρ. ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ)». 

Μηα πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο πεξηέρεηαη 

ζην  αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

 «θνπφο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη πξσηαξρηθά 

ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαηά ηελ αθξφαζε, 

εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηαο απφ 

ηηο εθδειψζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Μέζσ απηνχ 

ηνπ ζθνπνχ θαη παξάιιεια πξνο απηφλ, ε 

κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηελ γεληθφηεξε 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζηφρνη ηαπηίδνληαη ζπρλά κε 

ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ησλ ΑΠ-

ΓΔΠΠ (ζ.14) δηαθξίλνληαη ζε: α) γλσζηηθνύο, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, β) 

ζπλαηζζεκαηηθνύο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ καζεηή θαζψο θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη, γ) ςπρνθηλεηηθνύο, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο άμνλεο ηνπ γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

Μνπζηθήο (ΑΠ: 349-350) νξίδνληαη ηξεηο άμνλεο 

γεληθψλ θαηεγνξηψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηζρχνπλ 

γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: 

δεμηόηεηεο εθηέιεζεο, δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο θαη δεμηόηεηεο αμηνιόγεζεο. 

Δπίζεο πξνζδηνξίδνληαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη 

ε θαηαλφεζε κε βάζε ηα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο ζηα 

νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα πξννδεχζνπλ: 

 Έιεγρνο ήρσλ κέζσ ηξαγνπδηνχ θαη παημίκαηνο 

νξγάλνπ – δεμηφηεηεο εθηέιεζεο. 

 Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κνπζηθψλ ηδεψλ - 

δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο.  

 Αληαπφθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

- δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο. 

 Αθξφαζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο
8
. 

Μειεηψληαο ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ θαη 

ζπλδένληάο ηα κε φζα αλαδχνληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Samuel Baud-Bovy, ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ λνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ησλ παηδηψλ, φζν θαη ησλ 

γλψζεψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ κνπζηθή αιιά θαη ηελ 

γεληθφηεξε ηζηνξία θαη παξάδνζε δηαθφξσλ Διιεληθψλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ηνπο. 

4.2. ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο, είλαη ε νξγάλσζή ηνπ, φπνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, ηελ επηθνηλσλία ηνπ/ηεο κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηελ θαιή γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

νδεγεί ζε κηα επηηπρεκέλε δηδαζθαιία. Έηζη ινηπφλ, ε 

βαζηθή δνκή ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ ζηνρνζεζία, ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο, ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ 

αλαθεθαιαίσζε θαη ηελ κεηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, 

εμνπιηζκφ θαη εμσδηδαθηηθφ πιηθφ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα «ζηξαηεγηθή 

δηδαζθαιίαο»
9
 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

                                                 
8 ην ΑΠ (ζ.350) αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε 

δηδαζθαιία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηέηνηνπο φξνπο ψζηε ε 

αθξόαζε θαη ε εθαξκνγή γλώζεο θαη θαηαλόεζεο λα 

αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ αιιειέλδεησλ δεμηνηήησλ ηεο 

εθηέιεζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο. 
9 Ζ Πεξαθάθε (2008: 33) αλαθέξεη φηη ν φξνο απηφο ζπγρέεηαη 

πνιχ ζπρλά κε ηελ «κέζνδν δηδαζθαιίαο» ζηελ βηβιηνγξαθία 

ηεο Γηδαθηηθήο. Ο φξνο απηφο πεξηγξάθεη θπξίσο ηα 

ζπγθξνηεκέλα ζπζηήκαηα δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο δίλνληαο 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ελψ 

ν φξνο «ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο» επηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πνξεία πνπ ζ‘ αθνινπζήζεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο, δίλνληαο βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ 

πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. 
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ηνπ καζήκαηνο. Χο θαηαιιειφηεξε γηα ηελ δηδαθηηθή 

καο πξφηαζε, ζεσξνχκε ηελ απνηειεζκαηηθή ή άκεζε 

δηδαζθαιία
10

,
 
ζηελ νπνία ν /ε εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη 

θεληξηθή ζέζε, παξνπζηάδνληαο ζηνπο καζεηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα εμαζθεζνχλ εθείλνη ζηελ ζπλέρεηα 

ζπζηεκαηηθά ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν (Πεξαθάθε, 

2008:49). Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά 

δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία, ζεσξνχκε φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πην θαηάιιειε θαζψο 

νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ γλψζε θαη 

ηελ κάζεζε ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο. 
Οη θάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη νη εμήο: 

πξνεηνηκαζία ςπρνινγηθή θαη γλσζηνινγηθή, 

ζρεκαηνπνίεζε, θαζνδεγνχκελε νκαδηθή επεμεξγαζία, 

θαζνδεγνχκελε αηνκηθή εμάζθεζε, αθαζνδήγεηε 

αηνκηθή εμάζθεζε, αλαθεθαιαίσζε, καζεζηαθή θαη 

κεηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ινηπφλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη 

ε χπαξμε πξνεγνχκελεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο. Γη‘ 

απηφ θαη επηιέγνπκε ηελ Β ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, φπνπ νη 

καζεηέο έρνπλ θαηαθηήζεη ήδε βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο ηεο κνπζηθήο θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ- σο 

έλα βαζκφ- έλα κνπζηθφ θείκελν. Ζ επηινγή απηή δελ 

ήηαλ ηπραία, θαζψο επίζεο ζ‘ απηή ηελ ηάμε έξρνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε επαθή κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο 

Διιάδαο. 

5. ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σν ζρέδην καζήκαηνο πνπ αθνινπζεί βαζίζηεθε ζην 

έθην θεθάιαην  ηνπ βηβιίνπ Μνπζηθήο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ, Ο γύξνο ηεο Διιάδαο - Μνπζηθνί ξπζκνί ζηελ 

Διιάδα. Πξνηείλνπκε λα δηδαρζεί κεηά ή παξάιιεια κε 

απηφ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη 

νξηζκέλεο γλψζεηο γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. θνπφο 

ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ην έξγν ηνπ Samuel 

Baud-Bovy (ή ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηνπ) θαη δελ 

ζηνρεχεη ζε κηα πιήξε αλαθνξά ζηελ ειιεληθή 

παξαδνζηαθή κνπζηθή, αθνχ απηή νχησο ή άιισο 

πξνηείλεηαη κε άιινπο ηξφπνπο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Οη ζηφρνη παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηνη, πξνζαξκνδφκελνη 

φκσο ζηηο θάζεηο ηεο Άκεζεο Γηδαζθαιίαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην καζήκαηνο, κπνξεί λα δηδαρζεί 

απηνχζην ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, αιιά θαη ηκεκαηηθά 

θαζψο πνιιά ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηα ήδε ππάξρνληα θεθάιαηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνηείλνληαη απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί θαιχηεξα ε 

επηδεηνχκελε ελζσκάησζε. 

                                                 
10 Άιιεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο είλαη θαηεπζπλφκελε 

δηεξεχλεζε, ε ειεχζεξε δηεξεχλεζε, νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, πξννξγαλσηηθή δηδαζθαιία θαη ε κνλνινγηθν-

δηαιεθηηθή δηδαζθαιία (Πεξαθάθε, 2008: 37-61). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

 CD player 

 Κξνπζηφ φξγαλν γηα ηα ξπζκηθά ζρήκαηα (π.ρ. 

ηχκπαλα, claves, woodblock ή - εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ κνπζηθά φξγαλα - απιφ ζηπιφ) 

 CD γηα ηα ερεηηθά παξαδείγκαηα
11

: 

 Καιακαηηαλφο ρνξφο. Ζρνγξάθεζε: ίκσλ 

Καξάο θαη Μαξία Βνχξα, Άγηνο Αλδξέαο 

Κπλνπξίαο, 1975. Γίζθνο SDNM 113, Α 5 (CD 1, 

7β). 

 Μαληήιη θαιακαηηαλφ. 

 Κάιαληα ηνπ Μάξηε. Σξαγνχδη: Παλαγηψηεο 

Υεηκσλήο, ηάλλα (Ρφδνο), 1930. Γεκνζίεπζε: 

Baud- Bovy 1935, ζ.73, αξ.21 (ζην Chansons 

populaires grecque du Dodécanèse, I) (CD 1, 16). 

 Σν αξραίν «ρειηδφληζκα». Τπνζεηηθφο 

αλαζρεκαηηζκφο. 

 Σα ηειεπηαία δχν παξαδείγκαηα ηα ηξαγνχδεζαλ 

παηδηά ηνπ «Κνιιεγίνπ Αζελψλ», ππφ ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ θαζ. ηεθ. Βαζηιεηάδε. 

Ζρνγξάθεζε: Columbia, 1981 (CD 1, 17). 

 Ζ/Τ θαη πξνβνιηθφ κεράλεκα (πξνηδέθηνξαο) γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ νπηηθψλ παξαδεηγκάησλ (ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηα θαηαγξάςεη ζηνλ 

πίλαθα ή λα κνηξάζεη θσηνηππίεο κε απηά ζηνπο 

καζεηέο). 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ 

Κξνπζηά φξγαλα γηα ηα ξπζκηθά ζρήκαηα (π.ρ. ηχκπαλα, 

claves, woodblock ή - εθφζνλ δελ ππάξρνπλ κνπζηθά 

φξγαλα - απιά ζηπιφ). 

ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πξνεηνηκαζία ςπρνινγηθή θαη γλσζηνινγηθή: 

Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί  λα θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ εξσηήζεηο ή 

αλαθνξέο
12

 θαη ζπλδέεη ηελ θαηλνχξγηα γλψζε κε ηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή 

κνπζηθή. Αλαθέξεηαη ζχληνκα ζηελ κνξθή θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ
13

, αιιά θαη ζηελ 

                                                 
11 Θεσξνχκε ηδαληθή ηελ ζπλζήθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπ Baud-Bovy (1996) Γνθίκην γηα ην ειιεληθό δεκνηηθό 

ηξαγνύδη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο πεξηέρεη CD κε 

ερεηηθά παξαδείγκαηα ελψ παξάιιεια απνηππψλνληαη θαη νη 

θαηαγξαθέο ηνπο ζην πεληάγξακκν απφ ηνλ Baud-Bovy, 

γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνπκε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν 

απηφ είλαη ελδεηθηηθά. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ερεηηθφ παξάδεηγκα πξνηηκά.  
12 χλδεζε κε ηελ πξψηε ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ Gagné: 

Παξαθίλεζε. 
13 π.αλαθ.ζην Βηβιίν Μαζεηή: 67. Σα ζηνηρεία απηά 

αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ Baud-Bovy Γνθίκην γηα ην 

ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη (1996: 39-40).  Σα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, έρνπλ δηδαρζεί ζε 

πξνεγνχκελν κάζεκα ή ηαπηφρξνλα κε απηφ. 



67   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

επηζηήκε ηεο εζλνγξαθίαο θαη ηεο επηηφπηαο 

κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια 

ηελ απζεληηθφηεηα αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ θαηαγξαθήο αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν επηινγήο θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ πιηθνχ: δεδνκέλνπ φηη έλα ηξαγνχδη 

απνδίδεηαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά αθφκα θαη απφ ηνλ 

ίδην ηξαγνπδηζηή, πνηά απφ ηηο παξαιιαγέο λα επηιέμεη ν 

θαηαγξαθέαο σο πξφηππν θαη λα ηελ θαηαγξάςεη
14

; 

Αθξηβήο απάληεζε ζ‘ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη. ε φ, ηη αθνξά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

παξά ην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηήζεθε πιήζνο 

θαηαγξαθψλ (αξρηθά κάιηζηα ζπλειέγεζαλ κφλν 

θείκελα δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κνπζηθέο θαηαγξαθέο
15

), 

αλαθέξεηαη φηη π.ρ. ν εζλνκνπζηθνιφγνο Samuel Baud-

Bovy θαίλεηαη φηη έςαρλε έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή ζηηο 

παξαιιαγέο, γη‘ απηφ θαη θαηέγξαθε ηνλ ίδην ζθνπφ απφ 

δηάθνξνπο εθηειεζηέο. ην ζεκείν απηφ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηνλ Samuel Baud-Bovy σο 

ηνλ άλζξσπν πνπ αθηέξσζε ζρεδφλ νιφθιεξε ηε δσή 

ηνπ ζηελ κειέηε ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ 

θαη ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθνινγίαο, παξνπζηάδνληαο ζχληνκα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ ηνπ. Ζ αλαθνξά πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο: ηελ 

απφδεημε ηεο «ζπλέρεηαο» ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο απφ 

ηελ αξραηφηεηα έσο ην λεφηεξν δεκνηηθφ ηξαγνχδη   

θαζψο θαη ηνλ ζπγθξηηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ
16

. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε πξφηππε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ν Baud-Bovy ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ θαη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο: 

 ρξήζε ζεκαδηψλ θαη βειψλ π.ρ. γηα έλα κη πνπ 

ήηαλ πην ρακειφ απφ ην κη, είρε βέινο πξνο ηα 

θάησ, ή έλα θα δίεζε πνπ ήηαλ πην ςειά απφ ην 

θα δίεζε θαη πην θνληά ζην ζνι, είρε βέινο πξνο 

ηα πάλσ. 

 επίζεο ρξεζηκνπνηεί  ην ζχκβνιν ᴖ, γηα κηα λφηα 

ή ζησπή πνπ ιίγν παξαηείλεηαη , ην ζχκβνιν ᴗ γηα 

κηα λφηα ή ζησπή πνπ ιίγν ζπληνκεχεηαη , ηα xᶦ, x ͬ 

γηα λφηεο πνπ πξνθέξνληαη κηιεηά ή πνπ είλαη 

αζαθέο ην χςνο θαζψο επίζεο θαη κηα λφηα εληφο 

παξελζέζεσο κεηά ην θιεηδί, πνπ δειψλεη ην 

πξαγκαηηθφ χςνο ηεο πξψηεο λφηαο, φηαλ γίλεηαη 

κεηαηξνπία πνπ ππεξβαίλεη ην εκηηφλην. 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, αλαθεξφκελνο/ε ζηελ ηδηαηηε-

ξφηεηα ηεο θσλήο λα ειίζζεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη 

φρη κφλν ζην λην, λην δίεζε, ξε, ξε δίεζε θνθ, 

επηζεκαίλεη ηελ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζεκεηνγξαθίαο. 

                                                 
14 χλδεζε κε ηελ δεχηεξε ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ  Gagné: 

Πξόζιεςε. θνπφο είλαη λα αληηιεθζεί ν καζεηήο ην εξέζηζκα 

πνπ ηνπ δίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηελ ζεκαζία θαη 

ηελ δπζθνιία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 
15 Χο παξαδείγκαηα πξψησλ θαηαγξαθέσλ - εξαζηηερληθψλ 

αξρηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ - ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαθέξεη ηνλ Γ. Παρηίθν, ηνλ Ν. 

Πνιίηε, ηελ Μ. Μεξιηέ θ.ά. 
16 Μέρξη θαη ηελ ρεκαηνπνίεζε, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηξίηε ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ  Gagné: Απόθηεζε (εκπεξηέρεη ην 

νπζηαζηηθφ γεγνλφο ηεο κάζεζεο). 

ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαηαγεγξακκέλα 

κνπζηθά παξαδείγκαηα απφ ηνλ Baud-Bovy.  

Καη νη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο άμνλεο έρνπλ αξθεηέο 

πξνεθηάζεηο, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα 

αζρνιεζνχκε κφλν κε ηνλ πξψην. Αμίδεη φκσο λα 

αλαθέξνπκε φηη νη άιινη δπν δηαθξίλνληαη ζε φιν ηνπ ην 

έξγν. Ζ ζπγθξηηηθή κέζνδνο, πξνζδίδεη ζην έξγν ηνπ έλα 

ραξαθηήξα θαζνιηθφηεηαο, αθνχ πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη θνηλά ζηνηρεία ηξαγνπδηψλ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ, επνρψλ ή αθφκα θαη ρσξψλ, εμεηάδνληαο ηνλ 

ξπζκφ, ηελ ζηξνθηθή δνκή θαη ηελ κεισδία, ελψ ν 

ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεη ην πιηθφ ηνπ, καο δεκηνπξγεί 

αλαπφθεπθηα ηελ πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν θαη κε επξχηεηα 

επηζηεκνληθήο ζεψξεζεο.  

 ρεκαηνπνίεζε 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξψηνπ άμνλα ηνπ έξγνπ ηνπ Baud-Bovy, ιέγνληαο φηη 

πνιινί  Έιιελεο θαη μέλνη κνπζηθνιφγνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ππάξρεη κηα ζπλερήο εμέιημε απφ ηελ αξραία 

ειιεληθή κνπζηθή έσο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ε 

νπνία καξηπξείηαη ζηε γιψζζα, ην ξπζκφ, ηελ δνκή θαη 

ηελ κεισδία. Ο θπξηφηεξνο φκσο ππνζηεξηθηήο απηήο 

ηεο άπνςεο είλαη ν Samuel Baud-Bovy,ν νπνίνο  

κειέηεζε ηελ παξάδνζε θαη ηηο κνπζηθέο καο θαηαβνιέο 

απφ ην Βπδάληην θαη ηελ αξραία Διιάδα,, 

αλαγλσξίδνληαο φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ είλαη αθφκα νινδψληαλα. Ο ίδηνο 

δίλεη θπξίσο σο παξάδεηγκα ηνλ ρνξό (ξπζκφο) θαη ηνλ 

ζηίρν. ηελ ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζε 

δηάθνξνπο αξραίνπο ξπζκνχο (π.ρ. ίακβνο θαη ηξνραίνο, 

νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη θαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην)
17

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηεο άηνλεο (ᴗ) θαη 

ηεο ηνληζκέλεο (˗) ζπιιαβήο, ηνπο νπνίνπο θαη 

θαηαγξάθεη ζρεκαηηθά πξνθεηκέλνπ ε ζχλδεζε λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ηνπο απνδίδεη ξπζκηθά κε έλα θξνπζηφ 

κνπζηθφ φξγαλν. 

ε φ, ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Baud-Bovy πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ρνξφ θαη ηνλ ζηίρν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

αλαθέξεη σο δείγκα ηα εμήο:  

Xνξφο  

O Baud-Bovy, κεηαμχ άιισλ, ζπζρεηίδεη ηνλ ξπζκφ 

ηνπ ζπξηνχ θαιακαηηαλνχ (κέηξν 7/8) κε ηνλ αξραίν 

β΄επίηξηην
18

, ν νπνίνο είρε κηα ηνληζκέλε ζπιιαβή (˗), 

κηα άηνλε (ں) θαη δπν ηνληζκέλεο (˗ ˗) (ζηνλ β΄επίηξηην, 

ην πξψην βήκα θξαηνχζε 3 κηθξέο ρξνληθέο κνλάδεο, 

δειαδή ζα λα ιέκε 3 φγδνα, ελψ ην δχν επφκελα, πην 

ειαθξά, θξαηνχζαλ απφ 2 κνλάδεο ην θαζέλα.). Αλ 

ζπκβνιίζνπκε κνπζηθά ηνλ επίηξηην, (ζεσξψληαο φηη 

θάζε κνλάδα είλαη έλα φγδνν θαη δπν φγδνα έλα 

                                                 
17 π.αλαθ.ζην Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ζ.52, θαη φπ.αλαθ.ζην 

Βηβιίν Μαζεηή, ζ.66, αιιά θαη ζην Σεηξάδην Δξγαζηψλ, 

ζ.ζ.42-43. 
18 Αλ θαη ε ζχλδεζε απηή έρεη παξνπζηαζηεί θαη απφ άιινπο 

κειεηεηέο, ν Baud- Bovy ήηαλ ν κφλνο πνπ κειέηεζε ζε βάζνο 

θαη ηεθκεξίσζε κε παξαδείγκαηα ηελ δεδνκέλε άπνςε. 
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ηέηαξην), ηφηε ζα έρνπκε θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπξηνχ 

θαιακαηηαλνχ: 

♩ ♪ ⁞ ♩ ♩ , αθνχ －ᴗ ⁞－－ 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, αθνχ ηελ θαηαγξάςεη, ζηε 

ζπλέρεηα απνδίδεη ξπζκηθά ην παξάδεηγκα κε έλα 

θξνπζηφ κνπζηθφ φξγαλν θαη παξάιιεια παξνπζηάδεη 

έλα παξάδεηγκα απφ αξραία επηγξαθή πνπ είρε 

ζπληαρζεί ζε κέηξν επίηξηηνπ ξπζκνχ, απνδίδνληαο θαη 

απηφ ην παξάδεηγκα ξπζκηθά κε θξνπζηφ φξγαλν. 

 ǀ˄ ں ں   ˗ ǀ ˗    ˗    ں   ˗ ǀ   ˗   ˗   ں  ˗  ǀ  ˗   ˗   ں  ˗  
Ππζνθξίηνπ Καιιηλίθνπ κλᾶκα ηαὐιεηᾶ ηόδε 

(Παπζαλίαο VI 14, 9-10) 

 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αθξφαζε ερεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ζπξηνχ θαιακαηηαλνχ (π.ρ. καληήιη 

θαιακαηηαλό ή  θαιακαηηαλνύ ρνξνύ), πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε ζχλδεζε απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αθνινπζνχλ ηνλ ξπζκφ κε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα.  

ηίρνο  

ε φ, ηη αθνξά ην ζηίρν, ν Baud-Bovy, κεηαμχ άιισλ, 

αλαθέξεη φηη ν δεθαπεληαζχιιαβνο ζηίρνο, ν πην 

ζπλεζηζκέλνο ζηα ηξαγνχδηα ηνπ ιανχ, πξνέξρεηαη απφ 

ην θαηαιεθηηθφ19 ηακβηθφ ηεηξάκεηξν, ζην νπνίν 

ηνλίδνληαη νη δπγέο ζπιιαβέο. Ζ νκνηφηεηα έγθεηηαη ζην 

φηη ν δεθαπεληαζχιιαβνο είλαη ζηίρνο ηακβηθνχ ξπζκνχ 

(δειαδή ζπλδπαζκφο άηνλεο- ηνληζκέλεο ζπιιαβήο), κε 

ηελ εμήο κνξθή: 

 ں˗ ں ˗ ں ˗ ں ˗ ں ˗ ں ˗ ں ˗ ں

 Η/Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηελ ζεηξά άηνλσλ-

ηνληζκέλσλ ζπιιαβψλ γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο 

ηνλ δεθαπεληαζχιιαβν ζηίρν, ελψ ζπκπιεξψλεη κε έλα 

παξάδεηγκα δεθαπεληαζχιιαβνπ ζηίρνπ
20

 θαη ελφο 

θαηαιεθηηθνχ ηακβηθνχ ηεηξάκεηξνπ, π.ρ. 

 

Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά, ιάκπνπλ θαη ζηα ιαγθάδηα 

δεθαπεληαζχιιαβνο ζηίρνο 

Ὡο ἣδνκαη, θαὶ ηέξπνκαη, θαὶ βνύινκαη ρνξεῦζαη 

(Πινχηνο, ζ.288) 

θαηαιεθηηθφ ηακβηθφ ηεηξάκεηξν 

 

ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ν Baud-

Bovy δελ βξήθε ζπλδέζεηο κφλν ζηνλ ξπζκφ θαη ζηνλ 

ζηίρν αιιά θαη ζηελ κεισδία, αλαθέξνληαο σο 

παξάδεηγκα ην «ρειηδφληζκα», ην νπνίν απνηειεί έλα 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζ‘ έλα αξραίν ηξαγνχδη θαη ζ‘ 

έλα ζχγρξνλν. Υειηδφληζκα ιέγεηαη έλα αλνημηάηηθν 

ηξαγνχδη «ηνπ αγεξκνχ», αλάινγν κε ηα θάιαληα. Έρεη 

δηαζσζεί απφ ηνλ Αζήλαην θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6
ν
 αη. 

π.Υ.  Σνλ 12
ν
 αη., ν Γάιινο θιεξηθφο Benoît άθνπζε 

Έιιελεο καζεηέο λα ην ηξαγνπδνχλ ζηε Ρψκε θαη ην 

θαηέγξαςε.  Οη ζηίρνη  κνηάδνπλ πνιχ κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο θαη ζήκεξα ην ιέλε αθφκα ζε φιε ηελ 

                                                 
19 Καηαιεθηηθφο ιέγεηαη έλαο ζηίρνο ζηνλ νπνίν κηα παχζε 

αληηθαζηζηά ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ή παξαηείλεηαη ε 

πξνεγνχκελε. 
20 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαθέξεη νπνηνλδήπνηε 

δεθαπεληαζχιιαβν ζηίρν δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ επηζπκεί, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζχλδεζε. 

Διιάδα ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, ελψ ε ακνηβή πνπ 

δεηνχλ νη ηξαγνπδηζηέο παξέκεηλε ίδηα απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Ο Baud-Bovy θαηέγξαςε ηελ κεισδία φπσο 

ηελ άθνπζε απφ έλα γέξν ηξαγνπδηζηή ζηα ηάλλα 

Ρφδνπ, ζπλέθξηλε ηηο δπν κεισδίεο θαη θαλέξσζε φηη ε 

ζχγρξνλε κεισδία πξνζαξκφδεηαη ηέιεηα, κε πνιχ 

κηθξέο αιιαγέο, ζην αξραίν ρειηδφληζκα.  

ην ζεκείν απηφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο 

καζεηέο θσηνηππίεο κε ηνπο ζηίρνπο θαη ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο κεισδίεο ζε πεληάγξακκν φπσο ηηο 

απνηχπσζε ν Baud-Bovy θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί ζε 

αθξφαζε ερεηηθψλ παξαδεηγκάησλ (θάιαληα ηνπ Μάξηε 

θαη αξραίν ρειηδόληζκα)
21

. Με ην ηέινο ηεο αθξφαζεο, νη 

καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο δπν κεισδίεο, θαηαιήγνληαο ζε 

ζπκπεξάζκαηα. 

Καζνδεγνχκελε Οκαδηθή Δπεμεξγαζία:  

Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, γίλεηαη 

κηα ζχληνκε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ην λέν δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν
22

, ελψ παξάιιειε ζέηεη εξσηήκαηα θαη νη 

καζεηέο απαληνχλ, αλαηξνθνδνηψληαο ηηο νξζέο 

απαληήζεηο θαη παξέρνληαο επαλνξζσηηθή δηδαζθαιία
23

. 

Καζνδεγνχκελε Αηνκηθή Δμάζθεζε: 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παίδεη κε έλα θξνπζηφ φξγαλν 

ηνπο κνπζηθνχο ξπζκνχο ηεο αξραίαο Διιάδαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο (π.ρ. ίακβνο, ηξνραίνο, 

β΄επίηξηηνο), δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα 

επαλαιάβνπλ κεηά απφ απηφλ/ή
24

.  Παξάιιεια, παίδεη 

αλαθαηεκέλα ηνπο ξπζκνχο, δεηψληαο ηνπο λα γξάςνπλ 

ζ‘ έλα ραξηί ην ξπζκηθφ ζρήκα πνπ αθνχλε. ηε 

ζπλέρεηα δηδάζθεη ην «ρειηδφληζκα»
25

 θαη ν καζεηέο 

δνθηκάδνπλ λα ην ηξαγνπδήζνπλ θαη ζηα αξραία 

ειιεληθά
26

 θαη ζηελ θαζνκηινπκέλε
27

, ελψ παξάιιεια 

ζπλνδεχνπλ κε ηα θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα:  

 

Αξραίν ρειηδφληζκα 

 

Ἦιζ΄ ἦιζε ρειηδὼλ 

θαιὰο ὥξαο ἄγνπζα,  

θαινὺο ἐληαπηνύο,  

ἐπὶ γαζηέξα ιεπθά,  

5- ἐπὶ λῶηα κέιαηλα. 

                                                 
21 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πέκπηε άζθεζε ηνπ 

Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ, ζ.43.  
22 Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε ηέηαξηε ζπλζήθε 

κάζεζεο ηνπ Gagné: πγθξάηεζε (κε ηελ ζπδήηεζε, 

επαλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο θαη έηζη δηεπθνιχλεηαη ε 

ελαπνζήθεπζε αλακλήζεσλ). 
23 χλδεζε κε πέκπηε ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ Gagné: Αλάθιεζε 

(νη καζεηέο θαινχληαη λα επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην γλψζε 

πνπ έρεη αλαθηεζεί θαη απνζεθεπηεί). 
24 χλδεζε κε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 4 απ‘ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ, 

ζζ. 42-43. 
25 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

(Σεηξάδην Δξγαζηψλ, ζ.43, Άζθεζε 5), κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ 

πξνηείλεηαη λα απνδνζεί κεισδηθά ην ζχλνιν ησλ ζηίρσλ. 
26 Γηαζέζηκν ζην  http://www.philologus.gr  
27 Γηαζέζηκν ζην http://blogs.sch.gr 
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Παιάζαλ ζὺ πξνθύθιεη ἐθ πίνλνο νἴθνπ  

νἴλνπ ηε δέπαζηξνλ ηπξνῦ ηε θάληζηξνλ.  

θαὶ πύξλα ρειηδὼλ θαὶ ιεθεζίηαλ νὐθ ἀπσζεῖηαη. 

Πόηεξ᾽ ἀπίσκεο ἢ ιαβώκεζα; 

10 - εἰ κέλ ηη δώζεηο. εἰ δὲ κή, νὐθ ἐάζνκεο.  

ἢ ηὰλ ζύξαλ θέξσκεο ἢ ηὸ ὑπέξζπξνλ  

ἢ ηὰλ γπλαῖθα ηὰλ ἔζσ θαζεκέλαλ.  

κηθξὰ κέλ ἐζηη, ῥᾳδίσο ληλ νἴζνκεο.  

ἂλ δὴ θέξῃο ηη, κέγα δή ηη θέξνηο.  

15 - ἄλνηγ᾽ ἄλνηγε ηὰλ ζύξαλ ρειηδόλη.  

νὐ γὰξ γέξνληέο ἐζκελ, ἀιιὰ παηδία. 

 

Ρνδίηηθν ρειηδφληζκα 

 

Υειηδόλη πέηαμε, ήβξε πύξγν θη έθαηζε 

θαη ρακνθειάδεζε Μάξηε, Μάξηε κνπ θαιέ 

Μάξηε, Μάξηε κνπ θαιέ θαη Απξίιε ζαπκαζηέ 

όζνη „κεηο νη καζεηαί καζεκέλνη είκαζηε 

λ‟  αγνξάδσκελ εθηά, λα πσινύκε δεθαεθηά 

ην θξαζί κεο ην πνηήξη θαη ηα ζύθα ζην καληήιη 

θαη ηα ζύθα ζην καληήιη θαη η” απγά κεο ην θαιάζη. 

Γώζηε καο ηελ όξληζα ζαο κε καο δείξεη ν δάζθαινο καο 

θη έρεηε ην θξίκα ζαο θαη ηελ ακαξηία καο. 

Πνπ πάλσ απ” ην θαηώθιη ζαο έρεη κία πεξηζηέξα 

αλνίμεηε ηελ πόξηα ζαο λα πνύκε θαιεζπέξα. 

Αθαζνδήγεηε Αηνκηθή Δμάζθεζε 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ Samuel Baud-Bovy 

απφ ην δηαδίθηπν. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αηνκηθά ή νκαδηθά ζην ζπίηη ή θαη ζην 

ζρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο) ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο 

λα ζπλζέζνπλ ζηίρνπο πάλσ ζηελ κεισδία ηνπ 

ρειηδνλίζκαηνο αιιά θαη λα ζπλζέζνπλ κηα κεισδία 

πάλσ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ρειηδνλίζκαηνο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ιεηηνπξγψληαο 

απηνζρεδηαζηηθά. Ζ θάζε απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

πξνηξνπή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο κηα 

δηαδηθαζία επηηφπηαο κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο: λα 

αλαδεηήζνπλ δειαδή άηνκα κεγάιεο ειηθίαο (ίζσο γηα 

επθνιία ηνλ παππνχ ή ηελ γηαγηά ηνπο) πνπ λα επηζπκνχλ 

λα ηξαγνπδήζνπλ έλα ηξαγνχδη ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα ην 

ερνγξαθήζνπλ θαη λα απνκαγλεηνθσλήζνπλ ην πιηθφ 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζεκεηνγξαθία δηθήο ηνπο 

επηλφεζεο ε νπνία λα απνηππψλεη ζρεκαηηθά ηελ θίλεζε 

ηεο κεισδίαο (φρη ηα δηαζηήκαηα)
28

. (εκ.: ε 

αλαηξνθνδφηεζε παξέρεηαη κε θαζπζηέξεζε κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε). 

                                                 
28 Οη ηειεπηαίεο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ έθηε 

ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ Gagné: Γελίθεπζε (νη καζεηέο 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ κηα ήδε αλαθηεκέλε γλψζε ζε 

δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ ηελ αξρηθή κάζεζε). 

Αλαθεθαιαίσζε  

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε επαλάιεςε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ
29

 

Μαζεζηαθή θαη Μεηαγλσζηηθή Αμηνιφγεζε 

O/H εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηελ κάζεζε κέζα απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη κέζα απφ 

κεηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο αλαθαινχλ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο
30

. 

Παξάιιεια, παξαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ 

καζεηψλ λα εθηεινχλ ζσζηά ηα ξπζκηθά ζρήκαηα αιιά 

θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ξπζκηθψλ αζθήζεσλ
31

 (βηβιίν 

εθπαηδεπηηθνχ: 53), ελψ δελ παξαιείπεη λα ηνπο εληζρχεη 

ζεηηθά  θαη λα ηνπο «αληακείβεη» γηα ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο
32

. 

6. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Σνλ θαζεγεηή Bertrand Bouvier, επηζηήζην θίιν ηνπ 

Samuel Baud-Bovy, καζεηή θαη ζπλερηζηή ηνπ ζηελ 

έδξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο, θαζψο θαη ηνλ 

Manuel Baud-Bovy, πηφ ηνπ Samuel. Σνπο θαζεγεηέο: 

Λεσλίδα σηεξφπνπιν, Αιεμάλδξα Μνπξίθε, Λάκπξν 

Ληάβα, Ησάλλα Παπαλδξνπνχινπ-Bertoud, Γεσξγία 

Παξπαξνχζε θαζψο θαη ηνλ θν Μάξθν Γξαγνχκε, γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλάο κνπ θαη φρη κφλν. 
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Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ ΜΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

Χ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΓΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ  

ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ 

 
Eηξήλε Ν. Υησηάθε  

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Ζ ζχλζεζε ηξαγνπδηψλ ζηελ ηάμε -κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ- ζπληζηά κηα θαηλνηφκν δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα ηειεπηαία 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγηθή κνπζηθνπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε έληνλα ζηνηρεία δηαδξαζηηθφηεηαο, ε 

νπνία εληάζζεηαη κε πνιχ θπζηθφ ηξφπν ζε φιεο ηηο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ αλαιπηηθψλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ βνεζψληαο ζηελ ελίζρπζε 

πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηεο πεξηνρήο 

κάζεζεο πνπ είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Πξνρσξψληαο ηα παηδηά απφ ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ζηε 

δεκηνπξγηθή ηνπο ρξήζε κε ηξφπν παξαγσγηθφ, ζε έλα 

πιαίζην κε λφεκα, φπσο είλαη ε ζχλζεζε ζηίρσλ θαη 

ηξαγνπδηψλ, νδεγνχληαη ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε θαη 

κλεκνληθή δηαηήξεζή ηνπο, θαιιηεξγψληαο ζπγρξφλσο 

γλψζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ πνηθίιεο εκπεηξίεο 

γξακκαηηζκνχ. ηε ζεηηθή αηκφζθαηξα πνπ 

αλαπηχζζεηαη, ε ξπζκηθή αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ, ε 

ζπλνδεία ηνπο κε ερεξέο θηλήζεηο ή κνπζηθά φξγαλα, ε 

θηλεηηθή ή εηθαζηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε, θαζψο θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε γλσζηψλ κεισδηψλ πνιπηξαγνπδηζκέλσλ 

παηδηθψλ ηξαγνπδηψλ γηα ηε κεινπνίεζή ηνπο, απνηεινχλ 

ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγγξαθή θαη 

ζπγθξάηεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε. Με ηελ 

ηέρλε λα απνηειεί «κνριφ» ψζηε «λα καζαίλνπλ ελψ 

δεκηνπξγνχλ» αιιά θαη «λα δεκηνπξγνχλ απηφ πνπ 

καζαίλνπλ», ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη πνιχπιεπξα 

απνθνκίδνληαο, πέξα απφ ηα γλσζηηθά, πνηθίια αηζζεηηθά 

θαη θνηλσληθά νθέιε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σξαγνχδη, ζχλζεζε, δηάδξαζε, 

εκπέδσζε-δηαηήξεζε ελλνηψλ. 

1. ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

πξνσζνχλ κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηαζεκαηηθή, 

νµαδνζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ ηε βησµαηηθή, επηθνηλσληαθή 

δηδαζθαιία. Δπηδηψθνληαο λα ζπκκεηέρεη ην παηδί 

ελεξγά ζηε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, νξγαλψλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ έλα ζέκα, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά θαη αλαπηπμηαθά 

πεδία, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζεη κηα 

ζθαηξηθή, νιηζηηθή αληίιεςε (ησλ πξαγκάησλ) θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηφζν ηηο λνεηηθέο, φζν θαη ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηέο ηνπ (Καθαλά, 2004˙ Σζηιηµέλε, 2004).   

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ρξήζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

ζηελ ηάμε κπνξεί λα απνηειέζεη ζπνπδαίν πιενλέθηεκα 

(Boysson-Bardies, 1999). Δληαγκέλν ζε φια ηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα, ην ηξαγνχδη παξνπζηάδεη κεγάιε 

αγσγηκφηεηα (Κνπθνπινκάηεο, 1993), θαζψο απνηειεί 

αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ (Schiller, 2008) 

ζηελ νπνία απφ λσξίο παξνπζηάδνπλ θπζηθή 

αληαπφθξηζε (Chong θαη Gan, 1997). Ζ «δχλακή» ηνπ 

εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα 

έηνηκν, αιιά γηα δεκηνπξγεκέλν ζηελ ηάμε ηξαγνχδη, 

απνηέιεζκα ζπιινγηθήο κνπζηθνπνηεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο παηδηψλ - 

εθπαηδεπηηθνχ (Υησηάθε, 2011˙ 2012). Σν ηξαγνχδη, 

πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα ηφηε, νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε κνπζηθή, φζν 

θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ κπνξεί λα 

εληαρζεί ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ησλ 

αλαιπηηθψλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε πνιχ 

δεκηνπξγηθφ θαη θπζηθφ ηξφπν (Παπαδαξήο, 

Παηζαληδφπνπινο θαη Μαγαιηνχ, 2002). Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, ρσξίο θαζφινπ λα 

ππεξβάιινπκε, πσο ζε απηφ ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη 

δηαζηάζεηο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Κνθθίδνπ, 2011), 

θαζψο δηεπθνιχλεη κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπξαμεο 

κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ πεξηνρψλ (Παπαδαξήο, 

Παηζαληδφπνπινο θαη Μαγαιηνχ, 2002) πξνσζψληαο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Με ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθξίλνπλ λα 

πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξν «ρξψκα» ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Weatherford-Stansell, 2005), ην ηξαγνχδη 

κπνξεί λα απνηειέζεη «πχιε» γηα ηελ εκπέδσζε θαη 

δηαηήξεζε ελλνηψλ/γλψζεσλ ζηε κλήκε (Krashen, 

1982). Με ηξφπν εππξφζιεπην, επράξηζην, 

δηαζθεδαζηηθφ (Murphey, 1990), δίλεη ηελ επθαηξία ζηα 

παηδηά λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, αλαπηχζζνληαο 

παξάιιεια ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη 

ελεξγνπνηψληαο πέξα απφ ηηο  γλψζεηο θαη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο. 

2. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗΟΤ ΣΖΝ 

ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ην ηξαγνχδη ζηελ 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, επλνψληαο ηε κάζεζε, 

επηβεβαηψλνπλ αξθεηέο έξεπλεο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, ε έθζεζε ησλ παηδηψλ, απφ ηε κηθξή 

ειηθία, ζε πεξηβάιινλ κε κνπζηθή, δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξεο ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

εγθεθάινπ, ελψ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνπ δεκηνπξγεί ηηο πην 

ηζρπξέο εγθεθαιηθέο ζπλάςεηο (Bennet θαη Bennet, 

2009˙  Neville θ.ά., 2008). 
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Ζ ζχγρξνλε λεπξν-επηζηήκε απνδεηθλχεη φηη ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη αθξφαζε δελ θαιιηεξγεί κφλν 

ηηο θαζαξά κνπζηθέο δεμηφηεηεο αιιά βειηηψλεη θαη 

πξνάγεη πνιιαπιέο δεμηφηεηεο (Γξίηζαο, 2002) θαη ζε 

άιια πεδία, φπσο ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη νη 

επηζηήκεο (Yahaya, 2008)  θαζηζηψληαο  ηνλ εγθέθαιν 

πην δεθηηθφ ζηε κάζεζε  (Calvin θαη Ojemann, 1994˙ 

Davies, 2000˙ Zatorre, 1997). Πνιινί ζπλδένπλ ην 

αξηζηεξφ εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην κε ηε ζθέςε, ην ιφγν 

θαη ηελ επηζηεκνληθφηεηα, ελψ ην δεμί εκηζθαίξην κε ηε 

δηαηζζεηηθή-ελνξαηηθή ιεηηνπξγία, κε ηε θαληαζία, ηνλ 

παξνξκεηηζκφ, ηε κλήκε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ 

θαιιηηερληθφηεηα (Adileh θαη Adileh, 2011˙ Βrown, 

Martinez, θαη Parsons, 2006). Σν ηξαγνχδη ζα έιεγε 

θαλείο πσο έρεη ηε δχλακε λα «γεθπξψλεη» ηα 

εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ην έλα πξνο ην άιιν: ην δεμί 

εκηζθαίξην καζαίλνληαο ηε κεισδία θαη ην αξηζηεξφ ηα 

ιφγηα/ηνπο ζηίρνπο (Adileh θαη Adileh, 2011˙ Samson 

θαη Zatorre, 1991˙ Trollinger, 2010).  

ηαλ κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηνπ δεμηνχ εγθεθαιηθνχ 

εκηζθαηξίνπ ηαπηνρξφλσο, δεκηνπξγείηαη κηα ηδαληθή 

θαηάζηαζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επέιηθηε ζθέςε, βνεζά 

ηα παηδηά λα βξίζθνπλ λένπο ηξφπνπο λα εθθξάδνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο νδεγψληαο ηα ζε πεξηζζφηεξν απνδνηηθή θαη 

γξήγνξε κάζεζε (Adileh θαη Adileh, 2011∙ Anton, 

1990). πλδένληαο, έηζη, κεηαμχ ηνπο ζπλαηζζήκαηα, 

ζθέςεηο θαη γλψζεηο/κάζεζε, ην ηξαγνχδη απνηειεί κηα 

πςειά αλαπηπζζφκελε δεμηφηεηα πνπ πξνάγεη ηελ πην 

ζχλζεηε ζθέςε.  

3. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΜΔ 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ: Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΣΤΠΧΝ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 
 

Κηλεηνπνηψληαο ηνλ εγθέθαιν ζην ζχλνιφ ηνπ, νη 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θίλεζε, ιφγν, ξπζκφ θαη κεισδία, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «αληίδνην» ζηελ απνθιεηζηηθή 

έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηα ζρνιεία ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ιεγνκέλσλ «αθαδεκατθψλ» δεμηνηήησλ πνπ εδξεχνπλ 

ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην θαη ζπλδένληαη κε ηε ινγηθή, 

ηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά (Adileh θαη Adileh, 2011˙ 

Hodges, 2005˙ Νηνιηνπνχινπ, 2006˙ Nye θαη Nye, 

1992). Θεξκφο ππνζηεξηθηήο απηήο ηεο ζέζεο, είλαη ν 

Howard Gardner (1983˙ 1993˙ 2004), ηνπ νπνίνπ ε 

ζεσξία γηα ηνπο Πνιιαπινχο Σχπνπο Ννεκνζχλεο 

θαζηεξψζεθε σο κηα λέα, θαηλνηφκνο πξφηαζε πνπ 

αλαζεψξεζε θαη δηεχξπλε ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πξνο κηα παηδαγσγηθή 

δηαθνξνπνηεκέλε, βάζεη ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ησλ 

παηδηψλ (Μνζρνβάθε, 2012). Καηά ηνλ Gardner ν 

θαζέλαο καο είλαη μερσξηζηφο θαη καζαίλεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο 8 ηχπνπο 

λνεκνζχλεο:  ηε Γισζζηθή, ηε Λνγηθή/Μαζεκαηηθή, ηε 

σκαηηθή/Κηλαηζζεηηθή, ηελ Οπηηθή/Υσξηθή, ηε 

Μνπζηθή, ηε Γηαπξνζσπηθή, ηελ Δλδνπξνζσπηθή θαη ηε 

Ναηνπξαιηζηηθή. Ζ λνεκνζχλε, δειαδή, δελ είλαη κηα 

κνλαδηθή θαη εληαία νληφηεηα, αιιά απνηειείηαη απφ 

μερσξηζηέο θαη αλεμάξηεηεο κνλάδεο δηαθνξεηηθά 

αλαπηπγκέλεο ζε θάζε άηνκν, πνπ εδξεχνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίζεο ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ. Μάιηζηα, ε 

κνπζηθή λνεκνζχλε είλαη ε πξψηε -καδί κε ηε γισζζηθή 

λνεκνζχλε- πνπ αλαδχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα παηδί. 

Θεσξεί ν Gardner φια ηα είδε λνεκνζχλεο εμίζνπ 

ζεκαληηθά, θαζψο ε ρξήζε ηνπο εκπιέθεη νιφθιεξν ην 

δπλακηθφ ησλ παηδηψλ ππνζηεξίδνληαο ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμή ηνπο (Condis, Parks θαη Soldwedel, 2000). 

Βαζηδφκελνο ζηελ αληίιεςε φηη έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, κπνξεί λα δηδαρηεί κε παξαπάλσ απφ έλαλ 

ηξφπν, ελζαξξχλεη -ελαιιαθηηθά κε ηελ θιαζηθή 

δηδαζθαιία- ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο ηξφπσλ, 

πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλσλ θαη επέιηθησλ, πνπ 

απνδίδνπλ ίζε βαξχηεηα ζε φια ηα είδε λνεκνζχλεο, 

αλνίγνληαο κπξνζηά ζηα παηδηά θη άιινπο «δξφκνπο» 

θαη δεκηνπξγψληαο πνηθίιεο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπο (Eisner, 2002˙  

Gardner, 1993).  

Ζ πξνζέγγηζε ησλ Πνιιαπιψλ Σχπσλ Ννεκνζχλεο, 

ε νπνία κπνξεί εχθνια λα εληαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη λα εθαξκνζηεί (Lazear, 1991), θάλεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθηηκνχλ πην πιαηεηά θαη απφ 

άιιν πξίζκα ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα. Σνπο θαζηζηά 

ηθαλνχο λα δνπλ φηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε κνπζηθή θαη 

ν ρνξφο κπνξεί λα είλαη εμίζνπ πνιχηηκεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε, απφ ηνπο καζεηέο, ηνπ θφζκνπ φπνπ δνπλ, 

φζν θαη ηα παξαδνζηαθά αθαδεκατθά καζήκαηα.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, 

ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα… ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε 

εξεζίζκαηα, ρξεηάδεηαη λα δηδάζθνληαη κε κία πνηθηιία 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα θίλεζε, ρεηξνλνκίεο, 

ηξαγνχδη (Armstrong, 2004). 

4. ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ Χ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΠΔΓΧΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ 

4.1. Ο ξφινο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηε κλεκνληθή 

δηαηήξεζε θεηκέλνπ 

Σν ηξαγνχδη δξα γεληθά σο έλαο επηπιένλ κεηαθνξέαο 

ζεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε κνξθή, ν ξπζκφο, νη αληηζέζεηο 

θαη νη πνηθίιεο ηνληθφηεηεο θσδηθνπνηνχλ θάζε λέα 

πιεξνθνξία, δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνκλεκφλεπζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάθιεζή ηεο 

άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά (Hansen, Bernstorf θαη 

Stuber, 2004∙ Webb & Webb 1990), θάλνληαο αθφκε θαη 

ηνλ πην δχζθνιν θη απνζαξξπληηθφ ζηφρν λα κνηάδεη 

απιφο (Weatherford-Stansell, 2005). Πξφθεηηαη γηα κηα 

αθνχζηα ππνθσλεηηθή πξαθηηθή, γισζζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκβάζπλζε ησλ κλεκνληθψλ ηρλψλ ζηνλ εγθέθαιν πνπ 

αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, θάλνληαο 

εχθνιε ηελ αλάθιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (Murphey, 

1990).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

καζαίλνπλ ηξαγνχδηα θαη λα ηα ζπκνχληαη, 

εκπινπηίδνληαο ζπγρξφλσο ηηο γλψζεηο θαη ην ιεμηιφγηφ 
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ηνπο, ελδπλακψλνπλ / εληζρχνπλ ηα θαζνιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο 

ππνελφηεηεο. 

4.1.1. Ζ Ρίκα   

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνηήκαηνο θαη ηξαγνπδηνχ 

απνηειεί ε ξίκα ή νκνηνθαηαιεμία, ε νπνία δίλεη 

κεισδηθφηεηα ζην ζηίρν. Ζ ξίκα ζαγελεχεη ηα κηθξά 

παηδηά θαη βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ 

ηνπο πξνθαιεί ζε εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ λα έρνπλ 

λφεκα γη απηά (Adileh θαη Adileh, 2011). Ζ ζεηηθή 

αληαπφθξηζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ζηε ξίκα ίζσο 

νθείιεηαη ζην ξπζκφ πνπ έρεη, ζην ζηνηρείν  ηεο 

επαλάιεςεο θαη ζην δηαζθεδαζηηθφ ζηνηρείν ηεο, πνπ 

θαίλεηαη πσο ηα ειθχεη ηδηαίηεξα (Ara, 2009). Δπίζεο, 

βνεζά ζηε κλεκνληθή δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ (Johnson 

θαη Hayes, 1987).   

4.1.2. Ο Ρπζκφο 

Σα ηξαγνχδηα δίλνπλ έκθαζε ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία 

ηνληζκνχ θαη δηάξθεηαο εληζρχνληαο ηε δηακφξθσζε ηνπ 

θσλεηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ζην ιφγν. χκθσλα κε ηνπο 

Palmer θαη Kelly (1992), ην κέηξν ησλ 4/4 πνπ 

αθνινπζνχλ ηα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα ζπκπίπηεη κε ηε 

γισζζηθή ζεκειίσζε ηεο δπαδηθήο κεηαβνιήο (binary 

alteration)  ή αιιηψο ηελ ελαιιαγή ησλ ηνληζκέλσλ θαη 

άηνλσλ ζπιιαβψλ. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ιέμεσλ 

θαη ξπζκνχ, ην ξπζκηθφ ηνπο ζπληαίξηαζκα, είλαη πνπ 

θξαηά καδί απηά ηα δχν ζηνηρεία «δέλνληαο» ην 

ηξαγνχδη, θαη βνεζψληαο/δηεπθνιχλνληαο καδί ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο κλήκεο λα ην απνζεθεχζεη θαη λα ην 

αλαθαιέζεη (Palmer θαη Kelly, 1992). Μάιηζηα, ε 

ηζρπξή κλεκνληθή επίδξαζε ηνπ ξπζκνχ δχλαηαη λα 

κεγηζηνπνηεζεί φηαλ γισζζηθή πιεξνθνξία είλαη 

ζηνρεπκέλε θαη κεηαθέξεη θάπνην λφεκα (Šišková, 

2008).  

Ο ξπζκφο, επίζεο, απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν 

γιψζζαο, κνπζηθήο θαη θίλεζεο, πνπ βηψλνληαη σο 

εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν, ζπκπιεξψλνληαο ην έλα 

ην άιιν (Αλησλαθάθεο θαη Υησηάθε, 2007∙ Ρεξάθε, 

2011). Ηδηαίηεξα φηαλ απνδίδεηαη κε ερεξέο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο, φπσο παιακάθηα, ζηξάθεο, ρηππήκαηα ζηνπο 

κεξνχο, ρηππήκαηα ησλ πνδηψλ (Αλησλαθάθεο θαη 

Υησηάθε, 2007), ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ θαη 

αηζζάλνληαη ηε ξπζκηθή δνκή ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 

κνπζηθήο (Ρεξάθε, 2011).  

4.1.3. Ζ Μεισδία 

ηαλ ε ιεθηηθή πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη 

πιαηζησκέλε ζε ηξαγνχδη, καδί κε ηα ξπζκηθά 

αιιειεπηδξνχλ θαη ηα ηνληθά ζηνηρεία, θάλνληαο αθφκε 

επθνιφηεξε ηελ απνκλεκφλεπζε αιιά θαη ηελ αλάθιεζή 

ηεο (Medina, 1994). Ζ κεισδία  θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα 

επηπιένλ γλσξίζκαηα απφ ην ξπζκφ, πνπ δηεπθνιχλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Medina, 

2002˙ 2003˙ Rosová, 2007˙ Wallace, 1994). πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Blodget (2000), ηίπνηε δελ 

απνηππψλεηαη θαιχηεξα ζηε κλήκε απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

είλαη ζπλδπαζκέλεο κε αμηνκλεκφλεπηε κνπζηθή. Λφγσ 

ηεο εμαηξεηηθά εληππσζηαθήο θχζεο ηεο κεισδηθήο 

κνπζηθήο, νη καζεηέο ζπγθξαηνχλ γξακκαηηθά ζηνηρεία 

ηεο γιψζζαο, έλλνηεο θαη ιεμηιφγην γηα φιε ηε δσή ηνπο 

(Mora, 2000). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη κεινπνηεκέλνη 

ζηίρνη καζεχνληαη επθνιφηεξα απφ ηνλ εγθέθαιν, θαζψο 

ζην άθνπζκά ηνπο δηεγείξνληαη πεξηζζφηεξα θέληξα ηνπ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζήο ηνπο ζε 

ιηγφηεξν ρξφλν (Yahaya, 2008). 

4.1.4. Οη Δπαλαιήςεηο 
 

Σα ηξαγνχδηα, κε ηελ απιή θαζνκηινπκέλε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κε ηηο επαλαιήςεηο πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηα ξεθξέλ πνπ αθνχγνληαη αξθεηέο 

θνξέο ζηε δηάξθεηά ηνπο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ελεξγνπνηνχλ δπλακηθά ην κεραληζκφ επαλάιεςεο, πνπ 

βνεζά ζηελ απνκλεκφλεπζε ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο 

(Murphey, 1992). ζν ηξαγνπδνχλ ηα παηδηά θαη ηνπο 

αξέζεη λα ιέλε ην ίδην μαλά θαη μαλά, ε επαλάιεςε θαη ε 

εμάζθεζε παίξλνπλ παηγληψδε κνξθή. Γελ πξφθεηηαη κηα 

δξάζε πνπ επηβάιιεηαη, αιιά πνπ πξνθχπηεη απιά θαη 

αβίαζηα (Gatbonton θαη Segalowitz, 1988) βνεζψληαο 

ηελ εκπέδσζε ελλνηψλ θαη ιεμηινγίνπ κε θπζηθφ ηξφπν, 

πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Clarke, 2005). Απνηέιεζκα ησλ 

πνιιψλ επαλαιήςεσλ είλαη ν απηνκαηηζκφο, ν νπνίνο 

απνηειεί βαζηθφ γλσζηηθφ ιφγν ηεο ρξήζεο ησλ 

ηξαγνπδηψλ ζηελ ηάμε (Rahman, n.d.∙ Schoepp, 2001). 

Οη Gatbonton θαη Segalwitz (1988) ηνλ νξίδνπλ σο 

ζπζηαηηθφ ηεο γισζζηθήο επθξάδεηαο πνπ εκπιέθεη ηε 

γλψζε απηνχ πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε, κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ κε ζπλερή-γξήγνξν ιφγν, ρσξίο παχζεηο, 

φπσο ζπκβαίλεη φηαλ ηξαγνπδνχκε (Paquette θαη Rieg, 

2008). Ζ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηξαγνπδηψλ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

γισζζηθήο δηαδηθαζίαο, νδεγψληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

επθξάδεηαο.  

4.1.5. Οη πλαηζζεκαηηθνί Παξάγνληεο 
 

Σν ηξαγνχδη,  πξνάγεη ηε θαληαζία θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Απνηειεί, έηζη, έλα εμαηξεηηθά δπλακηθφ 

θη απνηειεζκαηηθφ είδνο ηέρλεο, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

(Orlova, 2003). Έρνληαο απφ ηε θχζε ηνπο ηα παηδηά 

ξνπή πξνο ηε κνπζηθή (Abbott, 2002˙ Adileh θαη Adileh, 

2011˙ Ara, 2009˙ Medina, 1990) ηα ηξαγνχδηα επηδξνχλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζην ζπλαίζζεκά ηνπο. 

Λεηηνπξγνχλ σο θηλεηήξηνο δχλακε, παξσζψληαο ηε 

κάζεζε πεξηζζφηεξν απφ άιια κέζα (Cooke, 2010˙ 

Failoni, 1993˙ Hazel-Obarow, 2004) θαη επεξεάδνληαο 

θη εθείλα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε παξαδνζηαθνχο 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (Failoni, 1993).  Δπηπιένλ, ην 

ηξαγνχδη, σο εξέζηζκα, επηδξψληαο ζηα ζπλαηζζήκαηα, 

βνεζά ζηελ απνκλεκφλεπζε κηαο πιεξνθνξίαο (Davies, 

2000˙ Woodall θαη Ziembroski, n.d.).  Οη Fountas θαη 

Pinnell (1999) αλαγλψξηζαλ ηε καθξνπξφζεζκε 

επίδξαζε ησλ ηξαγνπδηψλ ζεσξψληαο φηη ε γνεηεία πνπ 

αζθνχλ ζηα παηδηά θαη ε απφιαπζε πνπ απηά 

εηζπξάηηνπλ ηξαγνπδψληαο, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

θάλνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπο λα παξακέλνπλ ζηε κλήκε γηα 

πάληα. Κξαηψληαο ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ησλ 

παηδηψλ, ηα ηξαγνχδηα δηακνξθψλνπλ ην πεδίν γηα ηελ 
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πξνζεθηηθή αθξφαζε, πνπ ζπλδξάκεη ηε κάζεζε 

(Davies, 2000˙ Shimo, 2002).  

4.2. Ζ ζχλζεζε ηξαγνπδηνχ κε ηα παηδηά  

Παξά ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα 

παηδηά -ηδηαίηεξα ηα κηθξφηεξα- (Κνπθνπινκάηεο, 1993), 

ε ζχλζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζηίρσλ - πιαζκέλσλ έηζη πνπ 

λα ζπκπεξηιακβάλνπλ έλλνηεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

πνπ κειεηνχλ - απνηειεί κηα ειθπζηηθή θαη ηδηαίηεξα 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ζηίρνη 

είλαη ζε ζέζε πνιιέο θνξέο λα «θσηίζνπλ» ηε ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ 

θαη λα απνζαθελίδνπλ ηελ έλλνηά ηνπο ή λα δίλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Bintz, 2010). 

Σφζν ε ζχλζεζε ησλ ζηίρσλ, φζν θαη θαηφπηλ ε 

κνπζηθή ηνπο επέλδπζε, ε ξπζκηθή ηνπο ζπλνδεία ή ε 

θηλεηηθή ηνπο απφδνζε,  είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλα ζηνηρεία δηαδξαζηηθφηεηαο 

(Καλειιφπνπινο, 2009) θαζψο πξφθεηηαη γηα δηεξγαζίεο 

αιιειεπηδξαζηηθέο θαη ζπιινγηθέο. Σα παηδηά, κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή 

ηνπο, ελζαξξχλνληαη λα αλαθαιχπηνπλ πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ πνπ επηδηψθνπκε λα 

εκπεδψζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο -

ινγηθέο-ιεθηηθέο, αιιά θαη κνπζηθέο, ζεαηξηθέο, 

θηλεηηθέο, εηθαζηηθέο - (Δisner, 2002˙ Gardner, 1983˙ 

1993). πλδένληαο έηζη ηηο ηέρλεο θαη αληηκεησπίδνληάο 

ηηο εληαία, κέζα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαδχνληαη, 

(ηα παηδηά) ελζαξξχλνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε 

θαληαζία, ην ζπλαίζζεκα, ηε ζθέςε, παίξλνληαο 

πξσηνβνπιίεο θαη παξάγνληαο ηα ίδηα έξγν «κνλαδηθφ» 

(Connell, 2000˙ Pike, 2004˙ σηεξνπνχινπ-Ενξκπαιά, 

2008), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα βηψκαηά ηνπο, έρεη ηελ 

πηλειηά ηνπο, ηε ζθξαγίδα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 

(σηεξνπνχινπ-Ενξκπαιά, 2008).  

ε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο βνεζά κε «έληερλν ηξφπν», 

φπνηε ρξεηάδεηαη, κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο νξηζκέλεο 

θνξέο, ρσξίο φκσο λα ππαγνξεχεη ή λα θαηεπζχλεη ηελ 

πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Λεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά, 

ζπληνληζηηθά, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην-ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2011) σο ηζφηηκν 

κέινο ηεο νκάδνο ζπλ-δεκηνπξγψληαο κε ηα παηδηά 

(Pike, 2004),  πξνηείλνληαο ζθέςεηο θαη ηδέεο θαη 

βνεζψληαο ζην ζπληνληζκφ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο. Ο 

ξφινο ηνπ γεληθά είλαη λα ππνθηλεί, λα εκπλέεη θαη λα 

ελζαξξχλεη, αθήλνληαο ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο επηινγέο 

ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα εθθξαζηνχλ, 

λνηψζνληαο παξάιιεια ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο.  

4.3. «Σα ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.»: Έλα παξάδεηγκα 

ζχλζεζεο ηξαγνπδηνχ ζηελ ηάμε 
 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζχλζεζεο ελφο 

ηξαγνπδηνχ κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ 

ζην Οινήκεξν Σκήκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ Αγίσλ 

αξάληα Υαλίσλ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015, κε ζθνπφ 

ηελ εκπέδσζε, αιιά θαη ηε κλεκνληθή δηαηήξεζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα παηδηά θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ππνελφηεηαο ηεο «Κπθινθνξηαθήο 

Αγσγήο», κε ζέκα «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.».  

Γηα ηα «ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ.» ηα παηδηά έδεημαλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ, ελψ είραλ ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά 

ηνπο, ελεξγνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο αθεηεξία γηα ηε δηδαζθαιία, αιιειεπηδξψληαο κε ηε 

λέα πιεξνθνξία (Marslen-Wilson, 1989). Μέζα απφ 

πνηθίιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ κε βησκαηηθφ-

ελεξγεηηθφ ηξφπν ηε ζεκαζία, ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ζεκάησλ ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη γλψξηζαλ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο ηαμηλνκνχληαη. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ελαζρφιεζε 

νδήγεζε ζηελ ελνπνίεζε ηεο παιηάο κε ηε λέα γλψζε 

θαη ζηε δεκηνπξγία «θαιψλ» λνεηηθψλ ζρεκάησλ, 

πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλσλ θαη εθηεηακέλσλ, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε κλεκνληθή εγγξαθή θαη αλάθιεζή ηεο  

(ακαξά, 2007). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ηα παηδηά ελζαξξχλζεθαλ λα 

αλαθέξνπλ έλλνηεο πνπ έκαζαλ, ηηο νπνίεο ε 

εθπαηδεπηηθφο θαηέγξαθε ζηνλ πίλαθα ηελ ψξα πνπ 

ιέγνληαλ. Πξνθεηκέλνπ  λα ηηο θξαηήζνπλ ζηε κλήκε 

ηνπο, πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία ελφο ηξαγνπδηνχ πνπ λα 

ηηο ζπκπεξηιακβάλεη.  Γλσξίδνληαο, ηα παηδηά, πσο έλα 

ηξαγνχδη απνηειείηαη απφ ιφγηα -ζηίρνπο δειαδή-, 

ξπζκφ θαη κνπζηθή-κεισδία, απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ 

κε ηε ζχλζεζε ησλ ζηίρσλ. Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ζην 

έξγν ηνπο ζθεθηήθακε φηη ζα εμππεξεηνχζε λα 

νξγαλσζνχλ νη γξακκέλεο ιέμεηο ζε ζεκαζηνινγηθέο 

νκάδεο (Πξψηνπ, 2010), φπσο έθξηλαλ ηα ίδηα φηη ζα 

ηαίξηαδε. Οη γξακκέλεο έλλνηεο, ινηπφλ, 

μαλαδηαβάζηεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία 

ππνγξάκκηδε κε ην ίδην ρξψκα καξθαδφξν, εθείλεο πνπ 

έιεγαλ ηα παηδηά φηη κπνξνχζαλ λα είλαη ζηελ ίδηα 

«παξέα»: ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ., δξόκνο, πεδνί, νδεγνί, 

αζθάιεηα,  ηξίγσλν - θίλδπλνο, θπθιηθό/θόθθηλν -  

απαγόξεπζε, νξζνγώλην/κπιε - πιεξνθνξίεο, 

θπθιηθό/κπιε - ππνρξέσζε, δώλε, απηνθίλεην, θαλάξη  

Έρνληαο νκαδνπνηεζεί νη ιέμεηο φπσο ήζειαλ ηα 

παηδηά, πξνρσξήζακε ζε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν 

ζχλζεζεο ησλ ζηίρσλ. Γξαζηεξηφηεηα εκπέδσζεο, πνπ 

απαηηνχζε ηε ρξήζε ησλ θαηαγξακκέλσλ ζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ κε ηξφπν παξαγσγηθφ θαη πξσηφηππν,  πνπ λα 

έρεη λφεκα.  

4.3.1. χλζεζε ζηίρσλ 

Απνθαζίδνληαο ν ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπο λα είλαη 

«Σα ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ,», ηα παηδηά πξφηεηλαλ λα 

μεθηλήζεη κε απηέο ηηο ιέμεηο ε δεκηνπξγία ηνπο.  

Θέιεζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε ηηο ππφινηπεο «πξάζηλεο 

ιέμεηο», ηηο νπνίεο δηάβαζε μαλά ε εθπαηδεπηηθφο, 

δεηψληαο λα ζθεθηνχλ «πψο ζα κπνξνχζακε λα 

ζπλερίζνπκε παξαθάησ» ψζηε λα ηηο ζπκπεξηιάβνπκε. 

Δίπαλ, έηζη, πσο ηα ήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. ηα βιέπνπκε ζην 

δξόκν θαη ην γξάςακε απηφ πνπ εηπψζεθε:  
 

Σα ήκαηα ηνπ ΚΟΚ 

ηα βιέπνπκε ζην δξόκν 
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Ζ ζπλέρεηα ήξζε κε πνιχ θπζηθφ ηξφπν, θαζψο ζηελ 

εξψηεζε «πνηνη ηα βιέπνπκε ηα ζήκαηα» απαληνχζαλ νη 

επφκελεο δχν ιέμεηο: πεδνί θαη νδεγνί. Απφ ηηο πξάζηλεο 

ιέμεηο έκεηλε ε αζθάιεηα. «Γηαηί άξαγε ηα ρξεηαδφκαζηε 

ηα ζήκαηα ζην δξφκν»; Ήηαλ ε εξψηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. «Γηα λα είκαζηε αζθαιείο», ήξζε ε 

απάληεζε κε έλα ζηφκα. Οπφηε ε πξψηε ζηξνθή 

δηακνξθψζεθε σο εμήο: 
 

 

Σα ήκαηα ηνπ ΚΟΚ 

ηα βιέπνπκε ζην δξόκν 

πεδνί θαη νδεγνί 

γηα λα είκαζηε αζθαιείο 
 

Ο δεχηεξνο ζηίρνο δελ ηθαλνπνίεζε θάπνηα παηδηά, ηα 

νπνία ζθέθηεθαλ λα αληηθαηαζηαζεί ε ιέμε «βιέπνπκε» 

κε ηε ιέμε «πξνζέρνπκε». Ζ νκάδα ην ζεψξεζε πην 

ζσζηφ νπφηε θαηνρπξψζεθε ε αιιαγή: 
 
 

Σα ήκαηα ηνπ ΚΟΚ 

(ηα) πξνζέρνπκε ζην δξόκν 

πεδνί θαη νδεγνί 

γηα λα είκαζηε αζθαιείο 
 
 

Καζψο δηαβάδακε μαλά ην δεχηεξν ζηίρν καο θάλεθε 

λα «πεξηζζεχεη» ην άξζξν. Γνθηκάζακε λα ηνλ πνχκε 

πάιη παξαιείπνληάο ην θαη καο άξεζε θαιχηεξα. 

Ζ δεχηεξε ζηξνθή ζπλερίζηεθε κε ηηο θίηξηλεο ιέμεηο: 

ηξίγσλν, θίλδπλνο. Υσξίο λα δπζθνιεπηνχλ, ηα παηδηά 

πεξηέγξαςαλ ζε δχν ζηίρνπο ηη δειψλνπλ ηα ηξηγσληθά 

ζήκαηα 
 

Σα ηξίγσλα γηα θίλδπλν 

καο πξνεηδνπνηνύλ 
 
 

θαη παξφκνηα είπαλ γηα ηα θόθθηλα - θπθιηθά πσο είλαη 

απαγνξεπηηθά: 
 
 

ηα θόθθηλα ηα θπθιηθά 

είλαη απαγνξεπηηθά 
 
 

πλέρηζαλ ην ίδην κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

ζεκάησλ, πεξηγξάθνληάο ηεο:  
 
 

Μπιε νξζνγώληα 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

κπιε θαη θπθιηθά 

ιέλε ππνρξεσηηθά 
 
 

Έκεηλαλ κφλν νη κσβ ιέμεηο έμσ απφ ηνπο ζηίρνπο 

καο… δώλε, απηνθίλεην, θαλάξη 

Σα παηδηά, ζπδεηψληαο αλέθεξαλ πσο πξέπεη φινη λα 

θνξάκε δψλε ζην απηνθίλεην. Απηφ θαη γξάςακε 

παξαθάησ:  

Εώλε ζην απηνθίλεην 

όινη λα θνξάκε 

Αλαθνξηθά κε ην θαλάξη, εηπψζεθε πσο φηαλ είλαη 

θφθθηλν πάληα ζηακαηάκε, νπφηε ε ζχλζεζε έθιεηζε κε 

απηά ηα ιφγηα: 

ζην θόθθηλν θαλάξη 

πάληα λα ζηακαηάκε 

Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία πνπ πεξηγξάθεθε, ηα 

παηδηά πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε απζεληηθφ ηξφπν, 

ζε έλα πιαίζην κε νπζία, ην νπνίν ζθηαγξαθνχζε θαη 

απνζαθήληδε ηελ έλλνηά ηνπο ή έδηλε ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ (Bintz, 2010˙ Read, 

2007). πλζέηνληαο ην θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπο, κε 

εκπεηξηθφ ηξφπν, ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ξίκα, αιιά θαη 

ην ξπζκφ πνπ θξχβνπλ νη ζηίρνη, θαζψο έλνησζαλ αλ κηα 

ιέμε ηαίξηαδε ή φρη ζην ζηίρν, αλ «ρσξνχζε» ή φρη ή αλ 

ρξεηαδφηαλ θάηη αθφκε γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη λα είλαη 

πιήξεο. Να ζεκεησζεί φηη ε γξαθή ελεπιάθε θπζηθά 

ζηελ φιε δηαδηθαζία, σο αλάγθε γηα λα κελ μεραζηνχλ 

νη ζηίρνη πνπ ζπλζέηνληαλ. Βέβαηα, ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ, βνήζεζε ζηελ εχθνιε θαη άκεζε 

απνκλεκφλεπζε ησλ ζηίρσλ, ελψ ζπκφληνπζαλ αθφκε 

θαη πνην ήηαλ πνπ είρε πεη ηελ θάζε θξάζε.  

4.3.2. Ρπζκηθή ζπλνδεία ησλ ζηίρσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ γξαςίκαηνο ησλ ζηίρσλ, 

επφκελν βήκα ήηαλ ην «δηάβαζκά» ηνπο. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο ζηεθφηαλ φξζηα, αξηζηεξά απφ ην ραξηί 

ηνπ κέηξνπ θαη δίλνληαο ην ζχλζεκα, ηα παηδηά 

μεθίλεζαλ λα δηαβάδνπλ καδί ηεο ην θείκελν, ελψ εθείλε 

παξάιιεια αθνινπζνχζε κε ην ρέξη ηεο ηνπο ζηίρνπο 

ζεηξά ζεηξά ζην ραξηί, δείρλνληάο ηνπο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν πνπ βξηζθφηαλ, ψζηε λα κε ραζνχλ. Ζ αλάγλσζε 

είρε ξπζκφ, ηνλ νπνίν θξαηνχζε ε εθπαηδεπηηθφο κε ηα 

δάρηπια (ζηξάθεο) ηνπ ειεχζεξνπ ρεξηνχ ηεο θαζψο κε 

ην άιιν ρέξη έδεηρλε ην θείκελν ζην ραξηί. Σα παηδηά θη 

εθείλα ζπλφδεπαλ ην ιφγν ηνπο κε ξπζκηθά ρηππήκαηα 

ησλ ρεξηψλ ηνπο, αθνινπζψληαο ην tempo (ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο) πνπ έδηλε ε εθπαηδεπηηθφο.  

Ζ ξπζκηθή  αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ θαη ε ζπλνδεία 

ηνπο κε ερεξέο θηλήζεηο (παιακάθηα, ζηξάθεο, 

ρηππήκαηα ζηνπο κεξνχο, ρηππήκαηα ησλ πνδηψλ) 

απνηειεί αθφκε έλα ζεκείν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

θαιχηεξε εγγξαθή ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε.  

Σα παηδηά ιαηξεχνπλ ηελ θίλεζε θαη ζε 

κνπζηθνπαηδαγσγηθά ζπζηήκαηα φπσο ην Orff-

Shulwerk, παξνπζηάδεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ηξηινγίαο ιφγνο, κνπζηθή (κέινο), θίλεζε 

(Αλησλαθάθεο θαη Υησηάθε, 2007). Υηππψληαο ξπζκηθά 

ηα ρέξηα, θαη ελαξκνλίδνληαο ηνλ παικφ ηνπο κε εθείλνλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληηιακβάλνληαη ην ηέκπν θαη ηελ 

πξνθνξά ηνπ ιφγνπ. Με εκπεηξηθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν, 

κέζα απφ ζπιινγηθέο δηεξγαζίεο ή δηαδηθαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ θαη 

αηζζάλνληαη καδί κε ηε ξπζκηθή δνκή ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 

κνπζηθήο θαη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Απηφ 

δηφηη νη επαλαιακβαλφκελεο ξπζκηθέο θηλήζεηο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ηα 

επίπεδά ηνπ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε κηθξφηεξεο 

ελφηεηεο κε λφεκα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε κλεκνληθή 

ζπγθξάηεζε ηνπ ιφγνπ (Ρεξάθε, 2011).  

4.3.3. Υξήζε γλσζηψλ κεισδηψλ γηα ηε κεινπνίεζε 

ησλ ζηίρσλ 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηνπο ζηίρνπο, ην κφλν πνπ 

έιεηπε γηα λα γίλεη ηξαγνχδη ήηαλ ε κεισδία. Δθεί 

ππήξμε πξνβιεκαηηζκφο. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

δνθηκάζνπλ λα «ληχζνπλ» ηνπο ζηίρνπο ηνπο κε 

κεισδίεο γλσζηψλ ηνπο, πνιπηξαγνπδηζκέλσλ παηδηθψλ 

ηξαγνπδηψλ, δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθή. 

Έπεηηα απφ αξθεηέο δνθηκέο, θαηαιήμακε ζην δαλεηζκφ 
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ηε γλσζηήο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Ήηαλ έλαο 

γάηδαξνο».  

πσο έρνπλ δείμεη έξεπλεο, ν δαλεηζκφο ηεο κεισδίαο 

ελφο ηξαγνπδηνχ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηίρσλ ηνπ κε 

άιινπο, ζρεηηθνχο κε ην καζεζηαθφ ζηφρν πνπ ζέηνπκε, 

απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο (Wiggins, 2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

έρεη ζεκεηψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

απνκλεκφλεπζε  θαη αλάθιεζε θεηκέλνπ (Wallace, 

1994˙ Rainey θαη Larsen, 2002˙ Purnell-Webb θαη 

Speelman, 2008). Αλ ιάβνπκε ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ησλ Racette θαη  Peretz.(2007), ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ην ηξαγνχδηζκα ηεο κεισδίαο θαη ησλ ζηίρσλ καδί 

ελφο λένπ ηξαγνπδηνχ, θαίλεηαη λα απνηειεί δηπιφ 

ζηφρν, κε ηε κεισδία θαη ην θείκελν αληαγσλίδνληαη 

ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο 

κλήκεο (Peretz, 2009), ηφηε ε  ρξήζε γλσζηψλ 

κεισδηψλ-ζθνπψλ δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξάηεζε 

πιεξνθνξηψλ. Απηφ δηφηη ζεσξείηαη κνλφο ζηφρνο πνπ 

εζηηάδεη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο θαη 

φρη θαη ηεο κεισδίαο, πνπ είλαη ήδε γλσζηή. 

Αθνινπζψληαο ηα παηδηά ηνπο γξακκέλνπο ζηίρνπο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ, φζν ηνπο ηξαγνπδνχζαλ, νδεγήζεθαλ 

κε απζφξκεην ηξφπν ζηελ θαηάθηεζε επηπιένλ ζηφρσλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζε δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, φπσο ε 

ζχλδεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ε θνξά ηεο 

αλάγλσζεο, ε θαηάηκεζε ηνπ ιφγνπ ζε ιέμεηο 

(Murphey, 1992˙ Woodall θαη Ziembroski, n.d.). Αμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο, ην ηξαγνχδη πξνζθέξεη ζηα 

παηδηά ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε γηα λα δηαβάζνπλ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ θείκελν, βαζηζκέλν ζε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. Μέζα απφ απηφ 

εμνηθεηψλνληαη κε ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη κε 

γξακκαηηθά θαηλφκελα (Saricoban θαη Metin, 2000). 

πγρξφλσο νη επαλαιήςεηο πνπ έρεη ην ηξαγνχδη, ε ξίκα, 

ν ξπζκφο ηνπ, είλαη ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ θη 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ κε ραξά ζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο (Woodall θαη Ziembroski, n.d.).  

4.3.4. Οπηηθνπνίεζε ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ελλνηψλ 

Σα παηδηά ελζαξξχλζεθαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ 

δσγξαθηθά έλλνηεο πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ, εκπιέθνληαο έηζη ηα εηθαζηηθά. 

Ζ ρξήζε - ή ε δσγξαθηθή - εηθφλσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηα παηδηά, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ λνήκαηφο ηνπο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζεί (θαη λα δηαηεξεζεί) κε αθξίβεηα θαη 

δσληάληα ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ ε ζεκαζία ηνπο, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ εθκάζεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε δηπιή 

ηνπο θσδηθνπνίεζε (νπηηθή-ιεθηηθή),  βνεζά ψζηε λα 

ζπλδένπλ ηα παηδηά ην νπηηθφ κε ην ιεθηηθφ εξέζηζκα 

(Paivio, 1969˙ 1991) θαη λα δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο 

γλσζηηθέο δηαδξνκέο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηε 

κλεκνληθή ηνπο δηαηήξεζε, φζν θαη ηελ αλάθιεζή ηνπο. 

(ακαξά, 2007). Σν ξφιν πνπ έρνπλ νη εηθφλεο ζηελ 

εθκάζεζε θαη κλεκνληθή αλάθιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

έδεημαλ αξθεηέο έξεπλεο (Hazel-Obarow,  2004˙  

Ζνskins, 1988˙ Medina, 2002˙ 2003˙ Susanti, 2011). Ζ 

ρξήζε ηεο κνπζηθήο καδί κε ηηο εηθφλεο, πξνζζέηνληαο 

ην αίζζεκα ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηε ζπγθξάηεζε 

ελλνηψλ/γλψζεσλ, κέζα ζε έλα θιίκα πνπ δίλεη θίλεηξα 

γηα κάζεζε. 

Δηθφλα 1,2 & 3 :  Αληηζηνίρηζε ιέμεο κε εηθφλα ζην ηξαγνχδη 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε δσγξαθηθή ελλνηψλ πνπ 

ππήξραλ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηα παηδηά 

πξνρψξεζαλ ζηελ αληηζηνίρηζε ιέμεο-εηθφλαο ζην ραξηί 

φπνπ ήηαλ γξακκέλνη νη ζηίρνη, νπηηθνπνηψληαο ηηο.  

4.3.5. πλνδεία ησλ ζηίρσλ κε κηκεηηθέο θηλήζεηο 

Σα παηδηά, ελζαξξχλζεθαλ λα ζπλνδεχζνπλ ην 

ηξαγνχδη ηνπο θαη κε ζηνηρεία εμσγισζζηθά, κε 

κηκεηηθέο θηλήζεηο δειαδή, πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεψλ ηνπ, 

αλαπαξηζηάλνληαο ην λφεκά ηνπο. θέθηεθαλ θαη 

απνθάζηζαλ ην είδνο ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα έθαλαλ ζην 

θάζε ζεκείν αλάινγα ην ηη πεξηέγξαθε. Π.ρ. 
 

 

Πίλαθαο 1. Παξάδεηγκα ζπλνδείαο ησλ ζηίρσλ κε κηκεηηθέο 

θηλήζεηο 

 

    Εώλε ζην απηνθίλεην 

        

 

    όινη λα θνξάκε 

 

    ζην θόθθηλν θαλάξη 

 

    πάληα λα ζηακαηάκε 

 

 

Αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο πνπ 

θάλνπκε γηα λα θνπκπψζνπκε 

ηε δψλε 

Κπθιηθή θίλεζε κε ηα δπν ρέξηα 

Σα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ 

ζρεκαηίδνπλ θχθιν 

Σα ρέξηα κπξνζηά δείρλνληαο 

ζηακάηεκα 
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Δίλαη ζπλεζηζκέλν θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ σο 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά, λα ζπλνδεχνπλ ην 

ηξαγνχδη ηνπο κε κηκεηηθέο θηλήζεηο πνπ 

αλαπαξηζηάλνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεψλ ηνπ. Ζ 

θηλαηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα, σο πξαθηηθή, έρεη 

ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά δίλνληαο απνηειέζκαηα πνπ 

επλννχλ θαη εληζρχνπλ ηε κάζεζε (Daniels, 1994˙ 

Schunk,1999). Ζ θίλεζε θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ηνπ ζψκαηνο, εκςπρψλεη ηελ νκάδα, θεξδίδνληαο 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηεο (Murphy θαη 

Persellin, 1993˙ Youngson θαη Persellin, 2001). 

Σξαγνπδψληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο καδί κηκεηηθέο 

θηλήζεηο, ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα καληέςνπλ ηη ζα 

αθνινπζήζεη παξαθάησ καζαίλνληαο επθνιφηεξα ην 

ηξαγνχδη (Weatherford-Stansell, 2005), ελψ κνπζηθή θαη 

θίλεζε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν (Μαθξνπνχινπ θαη 

Βαξειάο, 2001). Καιιηεξγείηαη, επίζεο, ε 

θνηλσληθφηεηα ηεο νκάδαο θαη παξάιιεια ηα παηδηά 

αηζζάλνληαη ηε ραξά θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

(Weatherford-Stansell, 2005).   

4.3.6. Δλνξρήζηξσζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

ε ζεκείν ηεο αίζνπζαο ζην νπνίν είραλ θνηλή ζέα ηα 

παηδηά, αλαξηήζεθε ην ραξηί κε ην ηξαγνχδη 

απνηππσκέλν κε ιφγηα θαη εηθφλεο. Πξνηείλνληαο ηελ 

ελνξρήζηξσζή ηνπ, ε εθπαηδεπηηθφο αθνχκπεζε ζην 

πάησκα ηέζζεξα ζηεθάληα, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 

κέηξν ησλ 4/4, ην νπνίν αθνινπζνχζε ην ηξαγνχδη καο. 

Όζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα,  ηνπνζεηήζεθαλ 

ζηα ζηεθάληα κνπζηθά φξγαλα ηεο επηινγήο ηεο. 

Οξίζηεθαλ ηα παηδηά πνπ ζα απνηεινχζαλ ηελ νξρήζηξα 

-ηα νπνία θξαηνχζαλ ηα αληίζηνηρα φξγαλα κε εθείλα 

πνπ ππήξραλ ζηα ζηεθάληα- θαη ηα παηδηά πνπ ζα 

απνηεινχζαλ ηε ρνξσδία. Σα παηδηά ηεο νξρήζηξαο 

νξγαλψζεθαλ ζε κηθξφηεξεο νκάδεο, αλάινγα κε ην 

κνπζηθφ φξγαλν πνπ θξαηνχζαλ. Π.ρ. εθείλα πνπ  

θξαηνχζαλ ηακπνπξίλα θάζηζαλ καδί, ηα παηδηά πνπ 

θξαηνχζαλ μπιάθηα επίζεο, ην ίδην θαη εθείλα πνπ 

θξαηνχζαλ καξάθεο, ληέθηα ή θνπδνπλάθηα. ηαλ, κε ην 

ζχλζεκα, ε ρνξσδία μεθίλεζε λα ηξαγνπδά, ηα κέιε ηεο 

νξρήζηξαο, παξαθνινπζψληαο ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

έδεηρλε ξπζκηθά κε ηε ζεηξά έλα-έλα ηα ζηεθάληα, 

έπαηδαλ  ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ θξαηνχζαλ, ηε ζηηγκή 

πνπ εθείλε έδεηρλε ην ζηεθάλη πνπ ην πεξηείρε.  

Οη ξφινη ησλ νκάδσλ, ρνξσδίαο-νξρήζηξαο, 

ελαιιάρζεθαλ. Ζρνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ, κε 

ελνξρήζηξσζε απφ ηα παηδηά, ππάξρεη ζηνλ παξαθάησ 

ζχλδεζκν: 

https://www.dropbox.com/s/6783wx3o5xft1oo/%CE%A

4%CE%B1%20%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B

1%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85

%20%CE%9A%CE%9F%CE%9A.wmv?dl=0 

4.3.7. Μνπζηθνρνξεπηηθή απφδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

Οξηζκέλα παηδηά έδεημαλ δηάζεζε γηα ζεαηξηθν-

ρνξεπηηθή απφδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. Υξεζηκνπνηψληαο,  

ζήκαηα ηνπ Κ.Ο.Κ. ζε θπζηθφ κέγεζνο πνπ ππήξραλ σο 

επνπηηθφ πιηθφ ζην λεπηαγσγείν, δεκηνχξγεζαλ κηα 

νκάδα ρνξνύ, ε νπνία «δσληάλεςε» αθφκε πεξηζζφηεξν 

ην ηξαγνχδη ηνπο. Ζ νκάδα ζπδήηεζε θαη ζπκθψλεζε γηα 

ηηο θηλήζεηο πνπ ζα έθαλε ζε θάζε ζηίρν, γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα θηλνχζε θαη ζα παξνπζίαδε θάζε κέινο ηεο ην 

ζήκα πνπ θξαηνχζε, ζπγρξνλίδνληαο ηελ θάζε θίλεζε κε 

ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηα λα είλαη πξνζεισκέλε 

απνθιεηζηηθά ζηε ρνξνγξαθία πνπ παξνπζίαδε, ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα δελ ηξαγνπδνχζε. Σν ξφιν απηφ 

ηνλ είραλ αλαιάβεη άιια παηδηά, πνπ απνηεινχζαλ ηε 

ρνξσδία, ελψ δεκηνπξγήζεθε κηα αθφκε νκάδα, ε 

νξρήζηξα. Δθείλε ζπλφδεπε ξπζκηθά κε ηα κνπζηθά ηεο 

φξγαλα ην ηξαγνχδη ηεο ρνξσδίαο, «δηαβάδνληαο» ηελ 

«παξηηηνχξα» πνπ είρε ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ηεο (ηελ 

απνηεινχζαλ θχιια ραξηηνχ, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία 

ππήξραλ δσγξαθηζκέλα ηα ζχκβνια κνπζηθψλ νξγάλσλ 

πνπ επέιεμαλ ηα παηδηά γηα ην ζπγθεθξηκέλν παικφ).  
 

 

 

ρήκα 1. Παξάδεηγκα παξηηηνχξαο κε ζχκβνια κνπζηθψλ 

νξγάλσλ  

4.3.8. Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο 

Σα παηδηά σθειήζεθαλ πνιιαπιψο απφ ηε 

κνπζηθνπνηεηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε. Μέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρηθή ηνπο δξάζε αηζζάλζεθαλ ηε ραξά 

ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη μερσξηζηή ηθαλνπνίεζε θαη 

ππεξεθάλεηα γηα ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. 

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζπλέβαιιε ζηελ θαιχηεξε 

εκπέδσζε ησλ ελλνηψλ ηνπ, θαζψο ην ρξεζηκνπνίεζαλ 

κε παξαγσγηθφ ηξφπν, ζε έλα πιαίζην κε λφεκα, ην 

νπνίν εμέθξαδε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απηά ηα  

ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ήηαλ άιισζηε πνπ έθαλαλ ην 

ηξαγνχδη ηνπο μερσξηζηφ, κνλαδηθφ, βνεζψληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ αλάθιεζή 

ηνπ.  

Ο αλαδπφκελνο ραξαθηήξαο ηεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθε, πέξα απφ ηε 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο θαη απηελέξγεηαο 

πνπ πξνζέθεξε ζηα παηδηά, ηα νδήγεζε ζηελ θαηάθηεζε 

δεπηεξεπφλησλ-εκπιεθνκέλσλ ζηφρσλ πνπ δελ ήηαλ 

απνθιεηζηηθά γλσζηηθνί, αιιά θαη κνπζηθνί (π.ρ. 

αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ), ελψ αθνξνχζαλ θαη ζε  άιια 

πεδία πνπ ελεπιάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ηξαγνπδηψλ (π.ρ. 

εηθαζηηθά, θίλεζε, ρνξφο). Καηαξγψληαο έηζη ηα ζχλνξα 

κεηαμχ ησλ «καζεκάησλ», ελνπνηψληαο ηηο ηέρλεο, ηα 

παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ζπλνιηθά, 

ζθαηξηθά θαη κε θπζηθφ, βησκαηηθφ ηξφπν, ζηνηρεία πνπ 

δηαηξέρνπλ φιεο ηηο ζπλεξγαδφκελεο πεξηνρέο 

Δπηπξνζζέησο, απηή ε ελαιιαθηηθή πξαθηηθή, 

επλφεζε θαη εθείλα ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ. 

Λακβάλνληαο κελχκαηα κέζα απφ πνηθίια κνλνπάηηα, 

δεκηνπξγείην κηα πεξηζζφηεξν πινχζηα εκπεηξία 

κάζεζεο, ε νπνία βνεζνχζε ζηελ εκπέδσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηελ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζή ηεο.  

Δίλαη γλσζηφ πσο ην ηξαγνχδη παξέρεη έλα 

ζεκαληηθά πςειφηεξν επίπεδν παξψζεζεο ζπγθξηηηθά 

κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν ξπζκφο, ε ξίκα, ε 
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κεισδία, νη επαλαιήςεηο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζεηηθφ, επράξηζην θαη ραιαξφ θιίκα, απαιιαγκέλν απφ  

ηελ πίεζε θαη ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ζπρλά ε 

εθκάζεζε ηεο χιεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, 

απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά λα ην 

αγαπήζνπλ.  

Δπίζεο, ην έληνλν πξνζσπηθφ ζηνηρείν πνπ είρε ην 

δεκηνχξγεκά ηνπο ηα έθαλε λα ην αγθαιηάζνπλ δεζηά, 

εληζρχνληαο αθφκε παξαπάλσ ηε δηάζεζή ηνπο λα ην 

ηξαγνπδνχλ ζε θάζε επθαηξία. Καζψο ηα παηδηά 

ζπλέρηδαλ λα ην ηξαγνπδνχλ θη έμσ απφ ηελ ηάμε, γηα 

δηθή ηνπο επραξίζηεζε, νη έλλνηεο πνπ πεξηείραλ νη 

ζηίρνη ηνπ παξέκελαλ ελεξγέο, δσληαλέο. πσο έδεημε ν 

ρξφλνο, ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη -ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε αξρέο ηνπ Φιεβάξε-, έκεηλε βαζεηά 

ραξαγκέλν ζηε κλήκε ηνπο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο. 

Γηαπηζηψζεθε, αθφκε, πσο θαη ηνλ επφκελν ρξφλν, ηα 

παηδηά πνπ επαλαθνίηεζαλ σο λήπηα, ην ζπκφληνπζαλ 

θαη ην ηξαγνπδνχζαλ, δηαηεξψληαο ηηο έλλνηεο/γλψζεηο 

πνπ κεηέθεξε.  

5. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ αλάκεημε πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αηζζεηεξηαθψλ/θηλεηηθψλ εκπεηξηψλ -φπσο ην ηξαγνχδη, 

ε θίλεζε ή ε ξπζκηθή ζπκκεηνρή (Armstrong, 2004),  

δεκηνπξγεί πνηθίιεο επθαηξίεο κάζεζεο ζπκβάιινληαο 

ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Eisner, 2002˙  

Gardner, 1993) βνεζψληαο ηε κάζεζε λα ζπκβαίλεη ζε 

έλα πεξηζζφηεξν ζχλζεην θαη βαζχ επίπεδν (Campbell, 

2000).  

ην πλεχκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νιηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηεο γλψζεο, πνπ πξνσζνχλ ηα ζχγρξνλα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε ζχλζεζε ηξαγνπδηψλ κε ηα 

παηδηά  κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα αθφκε απνηειεζκαηηθή 

πξαθηηθή γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε/εκπέδσζε θαη 

δηαηήξεζε ελλνηψλ/γλψζεσλ πνπ απνθηνχληαη θαηά ηε 

επεμεξγαζία κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Ζ επράξηζηε, 

ραιαξή, αλαδσνγνλεηηθή θαη επεξγεηηθή αηκφζθαηξα 

πνπ γελληέηαη, απειεπζεξψλεη ην ζηνηρείν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη δίλεη επθαηξίεο γηα έθθξαζε κέζα 

απφ πνηθίια είδε αλαπαξάζηαζεο. Μέζα ζε απηφ ην 

θιίκα, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη αηζζεηηθά θαη ε 

αηζζεηηθή σο λνεηηθή δηεξγαζία (σηεξνπνχινπ 

Ενξκπαιά, 2008) απνηειψληαο κηα μερσξηζηή θαη 

αμηνκλεκφλεπηε εκπεηξία. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΝΣΑ (ΚΑΗ) ΜΔΧ ΣΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΠΗΟΠ 
 

Αιεμάλδξα Σξάληα  
Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο  

 

 

 
Πεξίιεςε 

Σν Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο (ΠΗΟΠ) 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία, κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο παξαδνζηαθήο 

ηερλνινγίαο, ηεο παξαγσγηθήο ηζηνξίαο, ηνπ δηπηχρνπ 

πεξηβάιινλ-πνιηηηζκφο, θπξίσο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ, θαη ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηα Μνπζεία ηνπ 

Γηθηχνπ, ηα νπνία πξνβάιινπλ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, 

ιεηηνπξγψληαο, παξάιιεια, σο δσληαλά θχηηαξα 

επηθνηλσλίαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, κέζα απφ ηηο 

πνιιαπιέο δξάζεηο ηνπο, ζε δηαθνξεηηθά είδε θνηλνχ θαη 

κε πνηθίια κέζα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

πνιιαπιέο εθθάλζεηο ηεο ηέρλεο. Δπίζεο, ζα γίλεη 

αλαθνξά: α. ζην «Γίθηπν Παπζαλίαο 2.0: Απφ ην ζρνιείν 

ζην κνπζείν», κηα θαηλνηφκν πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε 

βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ζπλδέεη ην ζρνιείν κε ηνλ ηφπν, ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο, ηελ παξαγσγηθή ηζηνξία, ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην Μνπζείν θαη β. ζην 

εθπαηδεπηηθφ εγρείξεκα «Σα 7 θιεηδηά», πνπ επηδηψθεη λα 

απνθαιχςεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  δηαδηθαζίεο θαη 

κεραληζκνχο ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, ζπλδπάδνληαο 

πνηθηιία εξκελεπηηθψλ κέζσλ (θάξηεο, πεηξάκαηα, 

παηρλίδηα γλψζεσλ αιιά θαη ηερλνινγία αηρκήο).  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ηέρλε, λέεο 

ηερλνινγίεο. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ: ΔΝΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖ 

ΥΔΖ ΜΟΤΔΗΟΤ-ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν ζρνιείν ηνπ 21νπ αη. θαιείηαη λα αλαδεηήζεη 

λένπο ηξφπνπο δξάζεο πνπ ζα  θαηαζηήζνπλ πην   

απνηειεζκαηηθή ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή ηελ παξερφκελε γλψζε. Ζ 

ζπλεξγαζία κε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, ε επηθνηλσλία κε 

ηελ θνηλσλία, νη θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 

Οη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ην κνπζείν ηνπ 21νπ 

αη., απφ ηελ άιιε κεξηά, αθνινπζψληαο ηελ επνρή θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο, ηείλνπλ λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ απνζθνπνχλ φρη απιψο ζηελ επαθή θαη 

γλσξηκία κε ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ, αιιά ζηελ ελεξγή 

επηθνηλσλία θαη εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Hein 

2006˙ Black 2009), νπζηαζηηθά, δελ είλαη πηα ρψξνη 

πεξηήγεζεο αλάκεζα ζε πξνζήθεο κεκνλσκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ηέρλεο, αιιά ρψξνη κχεζεο ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηελ νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο.  

Σν ΠΗΟΠ θαη ην Γίθηπν ησλ ζεκαηηθψλ κνπζείσλ 

ηνπ, απφιπηνη εθθξαζηέο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο, έρνπλ 

επηπιένλ πνιχ μεθάζαξνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: ηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηε γλσξηκία κε 

ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηφπνπ, ηελ αεηθνξία 

ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ 

θαη βησκαηηθψλ δξάζεσλ. 

Αξθεηά ρξφληα ηψξα επηδηψθεηαη εθαηέξσζελ απφ 

ζρνιεία θαη κνπζεία ηεο ρψξαο – ησλ κνπζείσλ ηνπ 

ΠΗΟΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ – ε επαθή θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κέζσ νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

παθέησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ξφιν ησλ κνπζείσλ θαη ηε δπλακηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ην κνπζείν 

εθεμήο. 

Με απηή ηνπ ηελ πξνζέγγηζε θαη ζπιινγηζηηθή, ην 

ΠΗΟΠ έξρεηαη λα εληζρχζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνλ 

ζρεηηθά λέν ζεζκφ ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) 

πνπ ην Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη εληάμεη ζε Γπκλάζηα 

θαη Λχθεηα σο επηινγή εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ 

εθθξάδεη ηε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Οη 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (projects) ζεζκνζεηνχληαη σο 

κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 ζην Λχθεην θαη απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2013 σο βησκαηηθέο δξάζεηο ζην 

Γπκλάζην.  

θνπφο ησλ Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

(ΗΔΠ, π. 31/17-9-2013) είλαη «λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο, κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, (α) λα 

αλαπηχμνπλ ηηο αλαγθαίεο ζηάζεηο θαη θνηλσληθέο, 

(κεηα)γλσζηηθέο, απην-γλσζηαθέο, θηλαηζζεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε ("καζαίλσ πψο λα 

καζαίλσ"), (β) λα αμηνπνηνχλ παιηέο θαη λέεο, 

πξνζσπηθέο θαη δηακεζνιαβεκέλεο εκπεηξίεο, γηα λα 

θαηαλννχλ ζε βάζνο ηα ζέκαηα πνπ κειεηνχλ, (γ) λα 

αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ζηάζεηο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, γηα 

λα θάλνπλ ζηνρεπκέλεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπο πεδίν (ζηελ απηνεθηίκεζε, ζηηο 

επηινγέο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο αηφκσλ, σο 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 

ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 

ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 
νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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κειψλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη σο ππεχζπλσλ πνιηηψλ) 

θαη ζηα πεδία ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ, θνηλσληθνχ, 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη (δ) λα 

ζπλαξηνχλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο κε 

ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο, ραξάο θαη 

απφιαπζεο». 

2. TA ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΠΗΟΠ 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΗΟΠ ζρεδηάδνπλ 

εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζην ΠΗΟΠ, 

Αξραηνιφγνη-Μνπζεηνιφγνη κε εμεηδίθεπζε ζηε 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθή, Ηζηνξηθνί θαη εηδηθνί ζηελ 

πιεξνθνξηθή, ελίνηε ζε ζπλεξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ εμέιημε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη είλαη πξσηφηππα θαη θαηλνηφκα,  

εμππεξεηνχλ ηνπο δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εκπινπηίδνληάο 

ηνπο, δηεπξχλνληαο ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ζε φια 

ηα επίπεδα, πξνβάιινληαο νπζηαζηηθέο θαη επηζηεκνληθά 

ειεγκέλεο γλψζεηο θαη πξνηείλνληαο ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 

Χο πεγέο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηνγελείο ηζηνξηθέο 

πεγέο, αξρεηαθφ πιηθφ, αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ ησλ 

Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, άξζξα θαη 

ζπιινγέο, ράξηεο, θσηνγξαθίεο, ηνπνγξαθηθά θαη 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη 

παξαδφζεηο, έξγα ηέρλεο, ινγνηερληθά έξγα, ηαμηδησηηθά 

θείκελα, ηξαγνχδηα, ηαηλίεο, απνζπάζκαηα απφ ηνλ ηχπν, 

ζειίδεο απφ ζρνιηθά βηβιία, ηζηνζειίδεο θαη επηιεγκέλεο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο. 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιηθφ, θαιχπηνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ππαξθηέο αλάγθεο, ελψ ππάξρεη 

δηαζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα-

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ επηπιένλ παξέρεηαη 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πξφζζεησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο, κέζσ ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΠΗΟΠ θαη ησλ 

εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαθέισλ, πνπ 

ζπλνδεχνπλ νξηζκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ζηα ζρνιεία πνπ πξφθεηηαη λα ηα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ. 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΗΟΠ, 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα θαη νη πξνηεηλφκελεο γηα ηνπο 

καζεηέο κεζνδνινγηθέο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα 

εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ ηνλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 

βησκαηηθή-ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή θαη φρη παζεηηθή. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη σο 

δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζην ΠΗΟΠ ζηα 

Μνπζεία ηνπ Γηθηχνπ ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη 

αλέθηθην γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, σο επηζθέςεηο εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ πνπ θαινχληαη ζην ζρνιείν ή ηελ ηάμε  γηα 

λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

2.1. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αζήλα 

Φέηνο, γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά, ην 

Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο παξέρεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο 

(πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), θάπνηα 

παιαηφηεξα θαη θάπνηα πινπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά 

θέηνο. 

Βάζεη ησλ αμφλσλ ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη 

ην ΠΗΟΠ (Άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, Γεκηνπξγηθή 

πφιε, Μλήκε / Ηζηνξία, Παξαγσγηθή ηζηνξία, 

Πνιηηηζκφο / πεξηβάιινλ), έρνπλ ζρεδηαζηεί 

εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, επηζηξαηεχνληαο ηε 

ραξαθηεξηζηηθή πνηθηιία ησλ κέζσλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ν κνπζεηνπαηδαγσγφο:  

Αθήγεζε θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη, κε ζέκαηα απφ ηελ 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην κχζν ή ηα επεηζφδηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, νκαδηθά επηδαπέδηα παηρλίδηα 

γλψζεσλ, θαζψο θαη δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα 

θαηαζθεπψλ κε πνηθίια ζέκαηα, πιηθά θαη ηερληθέο 

απνηεινχλ δεκνθηιή εξγαιεία ηεο κνπζεηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Σα κέζα απηά έρνπλ επηζηξαηεπηεί άιινηε 

γηα λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο θαη λα ηελ 

εηζαγάγνπλ ζην ζέκα, άιινηε γηα λα θσηίζνπλ θαη λα 

εκςπρψζνπλ ηα αληηθείκελα, κέζσ ηεο βησκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο, άιινηε γηα λα αλαθεθαιαηψζνπλ ή 

αληίζεηα λα εκβαζχλνπλ ζην ζέκα. Πξφθεηηαη γηα 

εξγαιεία πνπ –ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ- 

εληάρζεθαλ  ηζνξξνπεκέλα ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθαξκνγήο, φρη σο πεξηθεξεηαθά θνκκάηηα κε 

απνθιεηζηηθά ςπραγσγηθφ πξννξηζκφ, αιιά σο 

νξγαληθά ζηνηρεία, ππνηαγκέλα ζην ζέκα θαη ηε 

ζηνρνζεζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο   

(Σζηηνχξε, 2010: 155). 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα είλαη ηα αθφινπζα: 

2.1.1. Θεαηξηθφ παηγλίδη  

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (Νεπηαγσγείν - Γ 

Γεκνηηθνχ). 

 ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: ε θαιχηεξε γλσξηκία 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, κέζσ ηεο 

θίλεζεο, ηεο έθθξαζεο θαη, θπξίσο, ηνπ 

παηγληδηνχ! 

 χληνκε πεξηγξαθή: Με αθφξκεζε ηελ 

αθήγεζε ηνπ  παξακπζηνχ «Σν ειαηάθη πνπ δελ 

ηνπ άξεζαλ ηα θχιια ηνπ», ηα παηδηά, ρσξηζκέλα 

ζε νκάδεο, δξακαηνπνηνχλ ζθελέο ηνπ 

παξακπζηνχ, θαινχληαη λα παίμνπλ παληνκίκα 

θαη λα πξνβνχλ ζε θιαζηθέο αζθήζεηο ζεαηξηθνχ 

παηγληδηνχ (παληνκίκα, δξακαηνπνίεζε ζθελψλ 

θαη «παγσκέλε εηθφλα»). 

2.1.2. Εψα θαη θπηά… αιιηψο! 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (Νεπηαγσγείν - Γ 

Γεκνηηθνχ). 

 χληνκε πεξηγξαθή: Σα βηβιία ησλ εθδφζεσλ 

ηνπ ΠΗΟΠ γίλνληαη ην φρεκα γηα λα 

αλαθαιχςνπκε ηελ πινχζηα παλίδα (ηα πνπιηά, 

ηα ζειαζηηθά, ηα εξπεηά θαη ηα ακθίβηα) πνπ 

δνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο. Σα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο θαη δεκηνπξγνχλ έλα 
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«παλφ» κε ηα δψα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

γλσξίδνληαο ηα βαζηθά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ρξψκαηα θαη δσγξαθίδνληαο ρσξίο πηλέια, 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ρξψκα θαη ηα δάρηπιά 

ηνπο! 

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιινληαη δσξεάλ ηα βηβιία ησλ Φ. 

Καηζηγηάλλε θαη A.Bonetti «Φπηά  ηεο πεξηνρήο 

ηπκθαιίαο», «Πνπιηά ηεο πεξηνρήο 

ηπκθαιίαο», «Θειαζηηθά ηεο πεξηνρήο 

ηπκθαιίαο», «Δξπεηά θαη ακθίβηα ηεο πεξηνρήο 

ηπκθαιίαο ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΠΗΟΠ», γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

2.1.3. Παίδνληαο...ηφηε θαη ηψξα 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ θαη ηεο Σ΄ 

Γεκνηηθνχ θαη, ηξνπνπνηεκέλν, ζε καζεηέο Α 

Γπκλαζίνπ. 

 ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ζ γλσξηκία κε ηα 

παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα παηδηά ζηελ Κιαζηθή 

Δπνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνηθείσζε κε ην 

ρξνληθφ πιαίζην θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Ηζηνξία Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, Αξραία Διιεληθά θαη Ηζηνξία ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ. 

 χληνκε πεξηγξαθή: Σελ αλάγλσζε 

απνζπαζκάησλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ Υξ. Μπνπιψηε 

«Έλα θνξίηζη θηεξνπγίδεη ζηνλ Κεξακεηθφ», 

αθνινπζεί εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

επηθεληξσκέλν ζηελ ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε 

αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ παηρληδηψλ, κέζσ 

πξνβνιήο αληίζηνηρνπ νπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο. Σν πξφγξακκα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή κνξθψλ απφ 

ηα παηδηά είηε απφ ρξσκαηηζηφ ραξηφλη είηε απφ 

πειφ. 

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιιεηαη δσξεάλ ην βηβιίν ηνπ Υξ. 

Μπνπιψηε, «Έλα θνξίηζη θηεξνπγίδεη ζηνλ 

Κεξακεηθφ», πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο 

ηνπ ΠΗΟΠ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

2.1.4. Εσγξαθίδνληαο ηα πνηήκαηα 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄θαη 

η΄Γεκνηηθνχ.  

 χληνκε πεξηγξαθή: Γλσξίδνπκε κεξηθά 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο ηαπσληθήο πνίεζεο (ρατθνχ), 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

θαινχληαη λα εηθνλνγξαθήζνπλ ηα παηδηά. 

2.1.5. Ο Ζξαθιήο θαη νη ζηπκθαιίδεο φξληζεο 

 Απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε καζεηέο ηεο Γ 

Γεκνηηθνχ. 

 χληνκε πεξηγξαθή: Γλσξηκία κε ηνλ 

αγαπεκέλν ήξσα ηεο κπζνινγίαο θαη ηνπο άζινπο 

ηνπ, κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιιεηαη δσξεάλ ην βηβιίν ηνπ . 

Καιαληδάθνπ «Ζ Αιεμάλδξα, ν Παχινο θαη ην 

κπζηήξην ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο» ησλ εθδφζεσλ 

ηνπ ΠΗΟΠ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

2.1.6. Ζ κφδα θαη ηα ζχκβνιά ηεο 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ζ γλσξηκία κε ηε 

κφδα δηαρξνληθά θαη ε «κχεζε» ζηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβφινπ ησλ ελδπκάησλ. 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Οηθηαθή 

Οηθνλνκία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, Ηζηνξία ησλ Α΄ θαη 

Β΄ Γπκλαζίνπ,  Έθθξαζε - Έθζεζε  ηεο Α΄ 

Λπθείνπ θαη  Διεχζεξν ρέδην ηεο Β΄ Λπθείνπ.  

 χληνκε πεξηγξαθή: Απνθαιχπηνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κπζηηθά αηψλσλ, γηα ηε ρξήζε 

αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ελδπκάησλ. Θα 

κάζνπλ, κεηαμχ άιισλ, πφζν «αξραία» είλαη ην 

κπηθίλη θαη ην ηαηνπάδ, πνηα θφξεζε γηα πξψηε 

θνξά ιεπθφ λπθηθφ ελψ, αθνχ παξαηεξήζνπλ θαη 

αγγίμνπλ ξνχρα άιισλ επνρψλ, ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ έλα… κηθξνζθνπηθφ 

έλδπκα, εκπλεπζκέλν απφ φια φζα έρνπλ δεη θαη 

πιεξνθνξεζεί. 

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιινληαη δσξεάλ ν «Οδεγφο ηνπ Μνπζείνπ 

Μεηάμεο» θαη ην βηβιην ηνπ Ν. Μαρά «Ζ 

ζνπθιηψηηθε θνξεζηά» ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΠΗΟΠ 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

2.1.7. Σν ζπίηη… κηα ηζηνξία απφ ηα παιηά 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Οηθηαθή 

Οηθνλνκία Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ, Δξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο-project ηεο Α΄ Λπθείνπ.  

 χληνκε πεξηγξαθή: Σα ηνχβια θαη ηα 

θεξακίδηα ζηεγάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο εδψ θαη 

ρηιηεηίεο…Με αθνξκή ηα νηθνδνκηθά πιηθά, 

ζπδεηάκε γηα ηχπνπο ζπηηηψλ δηαρξνληθά, θαη 

δεκηνπξγνχκε κε πνηθίια πιηθά φινη καδί ην ζπίηη 

θαη ηελ πφιε πνπ ζα ζέιακε λα δνχκε.  

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιινληαη δσξεάλ ηα βηβιία «Οδεγφο ηνπ 

Μνπζείνπ Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & . 

Σζαιαπάηα» ησλ  Γ. Αλησλίνπ θαη «Ζ 

πιηλζνθεξακνπνηία» ησλ Ν. θαη . Σζαιαπάηα 

(1917-1978) ησλ εθδφζεσλ ηνπ ΠΗΟΠ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

2.1.8. Δθήβσλ ηζηνξίεο 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Έθθξαζε-

Έθζεζε θαη Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο - project ηεο 
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Α΄ Λπθείνπ, Γξακκηθφ θαη Διεχζεξν ρέδην ηεο 

Β΄ Λπθείνπ 

 χληνκε πεξηγξαθή: Υξεζηκνπνηψληαο σο 

αθφξκεζε ηελ αλάγλσζε κηαο γλσζηήο ξήζεο 

ηνπ Σδ. Ρνληάξη ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο θαη ηνπο 

ζπλεηξκνχο, επηζεκαίλνπκε ηα «δνκηθά 

ζπζηαηηθά» ησλ ηζηνξηψλ ηνπ Β. Πξνπ. Όζηεξα, 

νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, θάζε κηα 

απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο ηζηνξία, 

ιακβάλνληαο σο «καγηθέο βνήζεηεο» θαξηέιεο 

ηελ νπνία θαη θαινχληαη λα εηθνλνγξαθήζνπλ θαη 

λα αθεγεζνχλ ζηηο άιιεο νκάδεο. 

2.1.9. Μαηηέο ζηελ πφιε καο 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ  θαη ηνπ 

Λπθείνπ). 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Ηζηνξία ηεο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ, Λνγνηερλία.  

 ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ζ γλσξηκία κε ηελ 

πφιε σο αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 χληνκε πεξηγξαθή: Γλσξηκία κε ηελ πφιε ηεο 

Αζήλαο σο αζηηθφ πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηνλ 

19o θαη 20ν αηψλα. Γηαρξνληθή παξνπζίαζε κε 

βησκαηηθά ζηνηρεία γηα ζεκαληηθά θηήξηα, 

γλσζηά θαη ιηγφηεξν γλσζηά, ηνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Αζήλαο. 

 Πξνεξγαζία ζην ζρνιείν: Καηφπηλ αίηεζεο, 

απνζηέιιεηαη δσξεάλ ην βηβιίν ηνπ Γ. Εήβα 

«Αξρηηεθηνληθφο νδεγφο Αζελψλ» ησλ εθδφζεσλ 

ηνπ ΠΗΟΠ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

2.1.10. Με αθνξκή ηα πνπιηά 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (θπξίσο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 

Λπθείνπ). 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Αξραία 

Διιεληθή Γξακκαηεία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

Δηθαζηηθά, Βησκαηηθέο Γξάζεηο ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ 

 χληνκε Πεξηγξαθή: χκβνιν ηεο ηδαληθήο 

πνιηηείαο; Μηα ηζηνξηθή παξάζηαζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ; Οη φξληζεο γίλνληαη αθνξκή 

γηα γλσξηκία κε ην αξραίν ζέαηξν κε πνιχ 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

2.1.11. Πφιεηο… θαη Λνγνηερλία 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Λνγνηερλία, 

Δηθαζηηθά, Βησκαηηθέο Γξάζεηο ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ    

 χληνκε πεξηγξαθή: Μηα γλσξηκία κε φςεηο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο δηαρξνληθά. 

2.1.12. Σα παηδηθά ρξφληα άιινηε θαη ηψξα 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γ, Δ θαη η Γεκνηηθνχ 

Μέζα απφ πνηθίιν πιηθφ, νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ 

κία δηαθνξεηηθή ηδέα γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο αιιά θαη 

ηεο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ κεγάισλαλ ζε απηή ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα. Κνπβεληηάδνληαο θαη αλαδεηψληαο 

δηάθνξα ζηηγκηφηππα ηεο δσήο ηνπο, νη καζεηέο 

ζπγθξίλνπλ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία κε απηή ηνπ 

παξειζφληνο θαη θαινχληαη λα απνηππψζνπλ κία 

εκβιεκαηηθή εηθφλα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο 

γξάθνληαο έλα θείκελν θαη δσγξαθίδνληαο.  

2.1.13. Φσηνγξαθίδνληαο ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

πφιεο 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

2.1.14. Μαζήκαηα ςεθηδσηνχ 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.  

2.1.15. Σαμίδη ζηελ ηέρλε 

Σν ΠΗΟΠ νξγαλψλεη εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο γηα ελήιηθεο θαη εθήβνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πεξηπιαλψληαη ζηνπο γνεηεπηηθνχο 

δξφκνπο ηεο ηέρλεο, απφ ηηο απαξρέο ηεο κέρξη ζήκεξα. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε κνληέξλα θαη ζχγρξνλε 

ηέρλε, γηα ηελ θαηαλφεζε θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ ηνπ 

20νχ αη. θαζψο θαη κεκνλσκέλσλ, εκβιεκαηηθψλ έξγσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή ελψ, ζηε 

ζπλέρεηα, ζην εηθαζηηθφ εξγαζηήξη, νη ζπκκεηέρνληεο 

δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο έξγν ηέρλεο. 

2.1.16. Μηα κέξα ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (κε αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή). 

 πλδέεηαη άκεζα κε ηα καζήκαηα: Γιψζζα ηεο 

Δ' Γεκνηηθνχ, Ηζηνξία ηεο η' Γεκνηηθνχ, 

Ηζηνξία ηεο Α' Γπκλαζίνπ, Σερλνινγία ηεο Β' 

Γπκλαζίνπ, Ηζηνξία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.  

 χληνκε πεξηγξαθή: Eηζαγσγή ζηνλ ξφιν, ην 

πεξηερφκελν θαη ηα παξαζθήληα ηνπ Αξρείνπ-  

παηρλίδη ξφισλ. Δμνηθείσζε  ησλ καζεηψλ κε ηηο 

ηζηνξηθέο πεγέο, ηε κλήκε θαη ηελ ηζηνξία θαη 

ηνλ ξφιν ησλ αξρεηαθψλ θνξέσλ. 

2.1.17. Μηθξνί βηβιηνζεθνλφκνη ελ δξάζεη… ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ ΠΗΟΠ 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 χληνκε πεξηγξαθή: Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη  

κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο κηαο  Βηβιηνζήθεο θαη 

καζαίλνπλ   βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο, κέζα απφ έλα νκαδηθφ 

παηρλίδη γλψζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ. Παξάιιεια 

γλσξίδνπλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ζχγρξνλσλ  

πεγψλ πιεξνθφξεζεο (π.ρ. Γηαδίθηπν, βάζεηο 

Γεδνκέλσλ, ειεθηξνληθφο θαηάινγνο 

Βηβιηνζήθεο - OPAC) θαζψο θαη ηελ νξζή 

αμηνπνίεζή ηνπο. 
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2.1.18. Κάζε Πέκπηε… ηα παηδηθά βηβιία ηνπ ΠΗΟΠ 

δσληαλεχνπλ ζηε Βηβιηνζήθε 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 χληνκε πεξηγξαθή: Γξακαηνπνίεζε ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ ησλ εθδφζεσλ ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο απφ 

ζεαηξνπαηδαγσγφ. Με αθήγεζε, εηθαζηηθά, 

δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα 

παηδηά δηαζθεδάδνπλ, θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία 

ηνπο, αλαθαιχπηνπλ ηνπο ζεζαπξνχο πνπ 

θξχβνπλ ηα παηδηθά βηβιία ηνπ ΠΗΟΠ. 

2.2. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Γίθηπν 

Μνπζείσλ  

Σν δίθηπν ζεκαηηθψλ κνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ πξνβάιιεη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ηεο 

παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη, βάζεη ηνπ 

ηξίπηπρνπ:άλζξσπνο-πνιηηηζκφο-πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, 

θάζε κνπζείν ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα θαηαζηεί εξγαιείν 

γηα: 

 γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνλ ηφπν ηνπο θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 γλσξηκία κε ηηο πεγέο θαη ηηο πξψηεο χιεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ 

ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα, ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη επέδξαζαλ ζην ηνπίν, 

δηακνξθψλνληάο ην. 

ηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη 

δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη ζηα Μνπζεία ηνπ ΠΗΟΠ 

ζηνρεχνπλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο δσληαλφο δεζκφο, έλα 

δίθηπν ζρνιείσλ-κνπζείσλ, πνπ μεθηλά κε αθεηεξία ηα 

κνπζεία ηνπ Γηθηχνπ ΠΗΟΠ θαη εμαθηηλψλεηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη δσξεάλ δηάζεζε έληππνπ (εθπαηδεπηηθνί 

θάθεινη) θαη ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε φια 

ηα ζρνιεία. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε βησκαηηθή 

ζρέζε ησλ παηδηψλ κε εξγαιεία, κεραληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

παξαγσγηθήο ηζηνξίαο, πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο, αλ 

θαη παξακειεκέλεο κέρξη ζήκεξα, παξακέηξνπο ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη πνπ ζπλδένληαη κε 

παξαδνζηαθά πξφηππα παξαγσγήο. Σα ζέκαηα απηά, 

εθηφο απφ ην κέρξη ζήκεξα θαηέρνπλ δεπηεξεχνπζα 

ζέζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαη  γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο σο εξγαιείνπ 

αλαθάιπςεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη επθπτψλ ησλ 

καζεηψλ, εθηφο απηψλ πνπ ην ζρνιείν παξαδνζηαθά 

θαιιηεξγεί (καζεκαηηθή - γισζζηθή), ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (projects). 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηα κνπζεία ηνπ 

Γηθηχνπ έρνπλ ζθνπφ λα «κπήζνπλ» ηνπο επηζθέπηεο ζε 

δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο 

απνηππψλνληαη ζε θαζέλα απφ απηά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη ζηαζεξά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο, είλαη ηα εμήο: 

2.2.1. Διάηε λα πθάλνπκε 

 ην Μνπζείν Μεηάμεο (ζην νπθιί), ην πξφγξακκα 

«Διάηε λα πθάλνπκε!» έρεη ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ 

παηδηψλ κε ηελ πθαληηθή σο ηζηνξία θαη σο δηαδηθαζία 

αιιά θαη σο κέξνο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ.   

Απεπζχλεηαη (κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή) ζε καζεηέο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

2.2.2. Μηα κέξα ζηνπο κχινπο 

ην Τπαίζξην Μνπζείν Τδξνθίλεζεο (ζηε 

Γεκεηζάλα), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μηα 

κέξα ζηνπο κχινπο» ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν 

κπαξνπηφκπινο θαη ν αιεπξφκπινο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ εμνπιηζκνχ νη 

νκάδεο επηζθεπηψλ. Απεπζχλεηαη (κε αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή) ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

2.2.3. Μηα κέξα ζην ειιεληζηηθφ ειαηνηξηβείν 

ην Μνπζείν Διηάο θαη Διιεληθνχ Λαδηνχ (ζηε 

πάξηε), ην πξφγξακκα «Μηα κέξα ζην ειιεληζηηθφ 

ειαηνηξηβείν» έρεη ζηφρν λα κάζνπλ ηα παηδηά πψο 

παξάγεηαη ην ιάδη κε ηνλ "αξραίν ηξφπν", κέζα απφ έλα 

πξσηφηππν παηρλίδη ξφισλ, κε ρξήζε ηνπ αληίγξαθνπ 

ειιεληζηηθνχ ειαηφκπινπ ζην ρψξν ηεο ππαίζξηαο 

έθζεζεο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.  

2.2.4. Υηίδνληαο κε ηνχβια θαη θεξακίδηα 

ην Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & . 

Σζαιαπάηα (ζην Βφιν), ην πξφγξακκα  «Υηίδνληαο κε 

ηνχβια θαη θεξακίδηα» έρεη ζηφρν λα γλσξίζνπλ ηα 

παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο ηε βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο 

πφιεο ηνπ Βφινπ, κέζσ ελφο εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο 

πξντφλησλ πιηλζνθεξακνπνηίαο. Απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή).  

2.2.5. Σα ηξία γνπξνπλάθηα… πάλε κνπζείν! 

ην ίδην κνπζείν, ην πξφγξακκα «Σα 3 

γνπξνπλάθηα...πάλε κνπζείν!», πνπ απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, επηδηψθεη ηε γλσξηκία κε 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο 

θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

2.2.6. Ζ Μεραλή ηνπ Κνηλνχ 

ην Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο Λέζβνπ, 

ην πξφγξακκα «Ζ Μεραλή ηνπ Κνηλνχ»: Απφ ηελ 

ειηά ζην ιάδη» ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε 

δηαθνξεηηθψλ, ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο 

Λέζβνπ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο, αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο  πνπ 

απεπζχλνληαη, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαξηέιεο 

ξφισλ, θχιια εμεξεχλεζεο θαη θαξηέιεο παξαγσγήο, 

θ.ά.). Απεπζχλεηαη: (κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή) ζε 

καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 
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2.2.7. Έλα θακάξη απ‟ ην ληακάξη! 

ην Μνπζείν Μαξκαξνηερλίαο (ζηνλ Πχξγν ηεο 

Σήλνπ), ην πξφγξακκα «Έλα θακάξη απ' ην ληακάξη!» 

επηδηψθεη ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ ηέρλε ηνπ 

καξκάξνπ. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.  

2.2.8. Παηρλίδηα κπζηηθά ζηεο ιίκλεο ηα λεξά!  

ην Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο, ζην 

πξφγξακκα Παηρλίδηα κπζηηθά ζηεο ιίκλεο ηα λεξά!,  

ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηπκθαιίαο, 

κε εθφδηα ηηο γλψζεηο απφ ηε ζρνιηθή χιε θαη εξγαιεία 

ππμίδεο, ράξηεο, κεγεζπληηθνχο θαθνχο, ηειεζθφπηα θαη 

ίρλε δψσλ! Απεπζχλεηαη: ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

2.2.9. Σν ηξαγνχδη ηεο θχζεο 

ην Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο, ζην 

πξφγξακκα «Σν ηξαγνχδη ηεο θχζεο», ζπλδένπκε  

ήρνπο-ηξαγνχδηα ηεο θχζεο κε γλσζηά ζπκθσληθά έξγα 

ηεο παγθφζκηαο κνπζηθήο ζθελήο, κε απιφ θαη θηιηθφ 

ηξφπν. πάληεο εθηειέζεηο αιιά θαη ππέξνρεο εηθφλεο 

ηεο θχζεο πιέθνπλ έλα πνιχρξσκν θνπβάξη γλψζεσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ, κεηά ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζα απνηειέζεη ηελ αξρή, αιιά θαη ηνλ 

νδεγφ, γηα έλα ηαμίδη ζηνλ ππέξνρν ιαβχξηλζν ηεο 

Μνπζηθήο, σο άιινο κίηνο ηεο Αξηάδλεο. Απεπζχλεηαη: 

(κε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή) ζε καζεηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Παξάιιεια, ζην Γίθηπν ησλ Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έθηαθηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, 

ζην πιαίζην ενξηαζκψλ, φπσο, π.ρ. ε Γηεζλήο Ζκέξα 

Μνπζείσλ, νη Δπξσπατθέο Ζκέξεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο, θ.ιπ., πνπ ζηνρεχνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηα 

Μνπζεία θαζεκεξηλνχο ρψξνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη.  

Δπηπιένλ, ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεγάιε επηηπρία ζηα κνπζεία ηνπ 

Γηθηχνπ ζεξηλά εξγαζηήξηα γηα παηδηά, παξέρνληάο ηνπο 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, κε πιεζψξα 

δξάζεσλ φπσο ζεαηξηθφ παηγλίδη, εηθαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θηλεηηθά θαη επηηξαπέδηα παηγλίδηα θ.ά.  

2.3. Γηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε 

εηδηθέο νκάδεο 

Με ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ 

δξάζεο, ην ΠΗΟΠ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί πιεζψξα 

δξάζεσλ ζηα κνπζεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ, γηα δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο θνηλνχ (ελήιηθεο, παηδηά, νηθνγέλεηεο): 

πεξηνδηθέο εθζέζεηο, δηαιέμεηο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, 

εξγαζηήξηα (εηθαζηηθά, κνπζηθά, ζεαηξηθά), αθεγήζεηο 

παξακπζηψλ, κνπζηθέο παξαζηάζεηο, πξνβνιέο ηαηληψλ, 

θαη πνηθίιεο άιιεο εθδειψζεηο.  

ηνρεχνληαο ζηελ ππεξέηεζε ηνπ «ζπκπεξηιεπηηθνχ» 

κνπζείνπ, ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζηνρεχεη θαη ζε εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Ζ ηζηνξία κε ηελ πεξηνδηθή έθζεζε «Μχξηηο: 

Πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην παξειζφλ», γηα πξψηε 

θνξά πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα 

φξαζεο ή αθνήο ζην Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & 

. Σζαιαπάηα. Έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο, είηε 

είλαη νιηθά ηπθιφ, είηε έρεη εθκεηαιιεχζηκε φξαζε, 

είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηεί ηελ βνήζεηα ελφο νδεγνχ, 

βιέπνληα ή κε. Ζ ζπλεξγαζία κε θάπνην νδεγφ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ζηα πξψηα ζηάδηα εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη 

απφιπηε ζπλεξγαζία θαη εκπηζηνζχλε ηνπ ηπθινχ 

αηφκνπ πξνο ηνλ νδεγφ ηνπ, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλνδείαο ε αζθάιεηα ηνπ ηπθινχ βξίζθεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηα ρέξηα ηνπ νδεγνχ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ 

λα κπνξέζεη ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο λα αληαπεμέιζεη 

επαξθψο ζε  απηή ηελ πξφθιεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθπαίδεπζή ηνπ απφ κέιε ηνπ Φάξνπ Σπθιψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, φινη νη επηζθέπηεο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζνπλ κε πειφ ηε δηθή 

ηνπο εθδνρή ηνπ πξνζψπνπ ηεο Μχξηηδνο ζηελ αίζνπζα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Μνπζείνπ.  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο βξαδηάο ηνπ 

Δξεπλεηή, κε ηίηιν "Γηαζηεκηθή Αζηξνλνκία θαη 

Δθπαίδεπζε - ηαμίδη νλείξνπ θαη γλψζεο ζηε καγεία 

ηνπ ζχκπαληνο", νη ζπκκεηέρνληεο ζην εηθαζηηθφ 

εξγαζηήξη, κέιε ηνπ Φάξνπ Σπθιψλ θαη ησλ Μαγλήησλ 

Σπθιψλ, δεκηνχξγεζαλ θαη δηαθφζκεζαλ εηθφλεο θαη 

ζχκβνια απφ πειφ (πιαλήηεο, αζηέξηα, θνκήηεο, 

δηαζηεκφπινηα, θ.ιπ.), ππφ ηελ εκςχρσζε ηεο 

εηθαζηηθνχ Αληηγφλεο Παζίδε. Ζ νκάδα αληαπνθξίζεθε 

άξηζηα ζηε δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο 

αίζζεζεο ηεο αθήο αιιά θαη ηεο εμνηθείσζεο ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο κε ηνλ πειφ.  

ην πξφγξακκα «Υηίδνληαο κε ηνχβια θαη 

θεξακίδηα», πνπ πινπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζην Μνπζείν 

Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & . Σζαιαπάηα σο κφληκε 

εθπαηδεπηηθή δξάζε, ζπκκεηείραλ κέιε ηεο «ρνιήο 

Σπθιψλ Θεζζαινλίθεο», νη νπνίνη δήισζαλ φηη νη 

κηθξνγξαθίεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο αίζνπζαο 

παξαγσγήο, ζηελ αίζνπζα εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο έλλνηεο «εξγνζηάζην» θαη «κεραλή», ελψ 

επίζεο ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα αγγίμνπλ θαη ηα ίδηα 

ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ. Ζ αθή είλαη κηα αίζζεζε 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ, ελψ ζην εξγαζηήξην ν 

πειφο ιεηηνχξγεζε σο κέζν κηαο βησκαηηθήο 

πνιπαηζεηεξηαθήο εκπεηξίαο. 

Δπίζεο, έρνπκε ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα 

Αγσγήο Αλειίθσλ Βφινπ: Πξφθεηηαη γηα παηδηά θαη 

λένπο, ειηθίαο 12-18 εηψλ, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε 

έμνδνο απφ ην Ίδξπκα θαη έηζη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία 

λα επηζθεθζνχλ ην Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. & 

. Σζαιαπάηα. Σα παηδηά εληππσζηάδνληαη κε ην ρψξν 

ηνπ κνπζείνπ, δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ μελάγεζε 

εθθξάδνληαο απνξίεο γηα ην εξγνζηάζην θαη 

ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα «Υηίδνληαο κε ηνχβια θαη θεξακίδηα», αθνχ, 

εθηφο απφ ην φηη απηφ βνεζά ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε, απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά θαη μερλνχλ, 

πξνζσξηλά, ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Έρνπκε ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη, κεηαμχ άιισλ, 

δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηφζν γηα 

ηδηαίηεξνπο καζεηέο (φπσο ρνιείσλ Γεχηεξεο 
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Δπθαηξίαο), ηξνθίκνπο ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ, 

θαη παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ. 

Απφ ην Μάην κάιηζηα ηνπ 2016, πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί ε πξψηε πηινηηθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

λεπηαγσγείνπ θαη Α΄ Γεκνηηθνχ κε απηηζκφ. 

Χζηφζν, θάπνηεο θνξέο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 

απαηηνχλ, «πάεη ην βνπλφ ζην Μσάκεζ», δειαδή 

επηζθεπηφκαζηε εκείο νκάδεο πνπ αδπλαηνχλ λα έιζνπλ 

ζηα κνπζεία ηνπ Γηθηχνπ: ζηηο 30/3/2013 

επηζθεθζήθακε ην σθξνληζηηθφ Ίδξπκα 

Καζζαβεηείαο (ειηθίεο: κέρξη 21), πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην πξφγξακκα «Σν ζπίηη: κηα ηζηνξία 

απφ ηα παιηά»: Με αθνξκή ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ηα 

ηνχβια θαη ηα θεξακίδηα, πνπ ζηεγάδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο εδψ θαη ρηιηεηίεο, ζπδεηήζακε γηα ηχπνπο 

ζπηηηψλ δηαρξνληθά, ζίγνληαο παξάιιεια επίθαηξα 

θνηλσληθά δεηήκαηα, θαη δεκηνπξγήζακε κε πνηθίια 

πιηθά φινη καδί ην ζπίηη θαη ηελ πφιε πνπ ζα ζέιακε λα 

δνχκε. Ζ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ ζεηηθή 

θαη δήηεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνπζείνπ.  

Σελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ηε 

γηνξηάζακε δεκηνπξγψληαο θαη εηθνλνγξαθψληαο 

ηζηνξίεο εκπλεφκελνη θαη απφ ηα εθζέκαηα ηνπ 

Μνπζείνπ Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο κε ην ρνιείν 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κνξίλζνπ: πξφθεηηαη γηα Γπκλάζην, 

ζην νπνίν νη καζεηέο είλαη ελήιηθεο. 

ηηο 24 Μαΐνπ 2013 καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ κε ΓΑΓ (Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο)  

θαη θπξίσο παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζην Φάζκα ηνπ 

Απηηζκνχ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα «Σα 3 

γνπξνπλάθηα πάλε κνπζείν». Σα παηδηά, παξφιν πνπ 

δπζθνιεχηεθαλ λα ζπγθεληξσζνχλ, έθπγαλ κε ζεηηθέο 

εληππψζεηο, φπσο επηβεβαίσζαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Απφ ην Μάην  έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ζπκκεηείρακε 

ζην δηαπνιηηηζκηθφ πξφγξακκα Γηάπνιηο, Γξάζε 9 γηα 

ηα παηδηά ηεο Α‘ ηάμεο ηνπ 30
νχ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Βφινπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην. Παξ‘ φηη είραλ γίλεη 

πξνζαξκνγέο ζηελ Αιβαληθή θαη Βνπιγαξηθή γιψζζα, 

σο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ παηδηψλ, ην ζηνηρείν απηφ 

μέληζε ηα παηδηά, εθφζνλ νη γνλείο ηνπο θαηάγνληαη απφ 

ηηο ρψξεο απηέο, αιιά ηα ίδηα δπζθνιεχνληαη ηφζν ζηηο 

κεηξηθέο ηνπο γιψζζεο, πνπ δελ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ, 

φζν θαη ζηελ ειιεληθή.  

ρνιηάδνληαο ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάςακε ζχληνκα 

παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη θάπνηα ζηνηρεία ήηαλ 

αλακελφκελα (φπσο, π.ρ. φηη νη κε βιέπνληεο δνχιεςαλ 

επηηπρψο κε ηνλ πειφ, γηαηί ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε απηφ 

ην πιηθφ) αιιά θαη θάπνηα αλαπάληερα, φπσο ην φηη ε 

ίδηα νκάδα ζρεδίαζε κε κεγάιε επηηπρία ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηάζηεκα ή ην φηη νη ηξφθηκνη ηνπ 

Αγσγήο Αλειίθσλ Βφινπ θαη ηνπ σθξνληζηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Καζζαβεηείαο ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ηελ ακεραλία 

καο φηαλ ηειηθά αληηιεθζήθακε φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζην δηαπνιηηηζκηθφ πξφγξακκα αγλννχζαλ ηε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα.   Δπηρεηξψληαο έλαλ κηθξφ «απνινγηζκφ» 

θαη εηζπξάηηνληαο ζεηηθφ αληίθηππν απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, δε κπνξνχκε παξά λα δεζκεπηνχκε φηη 

ζα ζπλερίζνπκε λα εληάζζνπκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

καο δξάζεηο γηα εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη 

ζπλεξγαδφκελνη κε αξκφδηνπο θνξείο, φπσο ν Φάξνο 

Σπθιψλ θαη ε Δπάλνδνο.  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε, ην ΠΗΟΠ παξνπζίαζε κηα 

ζεηξά αθεγεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ κε ηίηιν «Γε ζε 

θνβάκαη», γηα εθήβνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία  ην 

Μάξηην ηνπ 2015. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

θφβνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε θάζε ειηθία γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, πνζφ κάιινλ φηαλ νη απνδέθηεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ είλαη  νκάδεο κε ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο θαη 

αλάγθεο. Ο αθεγεηήο, κε φπια ηηο ιέμεηο θαη ηε δχλακε 

ηεο ηέρλεο ηνπ, εμηζηνξεί φζα ζρεηηθά κπνξνχλ λα 

γνεηεχζνπλ ηε θαληαζία θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ. Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζε νκάδα 

απφ ηα Δηδηθά Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο Βφινπ. 

Κιείλνληαο, νκάδα απφ ηα Δηδηθά Δξγαζηήξηα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο Βφινπ 

παξαθνινχζεζε ηε ζπλαπιία ησλ String Demons ζην 

Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο, ε νπνία έδεημε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη ηαμίδεςε ζε  άιιν θφζκν κε φρεκα ηε 

κνπζηθή. 

3. TΟ ΓΗΚΣΤΟ «ΠΑΤΑΝΗΑ 2.0»  

Ζ πξάμε «Γίθηπν Παπζαλίαο 2.0: απφ ην ρνιείν ζην 

Μνπζείν» απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξφηαζε γηα ηελ 

αλάπηπμε βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπλδένπλ ην ζρνιείν κε ηνλ 

ηφπν, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηελ παξαγσγηθή ηζηνξία, 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ελ ηέιεη κε ην Μνπζείν.  

Τινπνηείηαη απφ ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ 

Πεηξαηψο θαη εθαξκφδεηαη ζηα Μνπζεία πνπ αλήθνπλ 

ζην Γίθηπν Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηθέξεηεο: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε (Μνπζείν 

Μεηάμεο), Θεζζαιία (Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν. 

& . Σζαιαπάηα), Πεινπφλλεζνο (Μνπζείν 

Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο, Τπαίζξην Μνπζείν 

Τδξνθίλεζεο, Μνπζείν Διηάο θαη Διιεληθνχ Λαδηνχ), 

Βφξεην Αηγαίν (Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο 

Λέζβνπ).  

Σν έξγν «Γίθηπν Παπζαλίαο 2.0: απφ ην ρνιείν 

ζην Μνπζείν»,  απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, 

Γεληθνχ Λπθείνπ, ΔΠΑΛ θαη ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο. 

Αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηε βησκαηηθή / δηαδξαζηηθή 

δηάζηαζε ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ην 

Μνπζείν, επηδηψθνληαο λα απνδείμεη ζην καζεηή φηη ην 

κνπζείν είλαη έλαο δσληαλφο ρψξνο, κία ελ δπλάκεη 

πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ππφ ην πξίζκα φηη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά ζην ζρνιείν γηα λα 

θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ 

εθζεκάησλ  

Με ην πξφγξακκα «Παπζαλίαο 2.0» ζπκβάιινπκε 

ζηελ αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: ηελ αεηθνξία ζηελ εθπαίδεπζε, 

σο πξνηεξαηφηεηα πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ην 
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εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη µε ηελ εηζαγσγή βησµαηηθψλ 

εθαξκνγψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ έξγνπ «Γίθηπν Παπζαλίαο 

2.0: απφ ην ρνιείν ζην Μνπζείν» είλαη λα αλαπηχμεη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε έμη Μνπζεία ηνπ Γηθηχνπ 

Μνπζείσλ ηνπ ΠΗΟΠ, κε ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

21νπ αηψλα, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

ηεο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο 

γλσξηκίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηεο αεηθνξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηεο ζηήξημεο βησµαηηθψλ δξάζεσλ. 

Σν έξγν «Γίθηπν Παπζαλίαο 2.0: απφ ην ρνιείν ζην 

Μνπζείν» πξνηείλεη, κεηαμχ άιισλ:  

 ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο χιεο κε πξνηάζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο ζπλζεηηθήο 

εξγαζίαο (project) πνπ ζα πινπνηνχληαη ζην 

Μνπζείν,  

 ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γχξσ απφ ηα 

Σνπία Πνιηηηζκνχ ηεο θάζε πεξηνρήο,  

 ηελ αλάπηπμε ηελ θνπιηνχξαο ηνπ εξεπλεηή ζε 

καζεηέο, είηε απηνί θαηάγνληαη απφ ηηο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο, είηε ηηο επηζθέπηνληαη, ζην πιαίζην 

Πνιηηηζηηθήο Δθδξνκήο, ζπλδπάδνληαο ηελ 

επίζθεςε ζην Μνπζείν κε ηελ έμνδν ζην 

«πεδίν», ην νπνίν, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή, 

κπνξεί λα νδεγεί ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, 

ζχγρξνλεο δεκηνπξγίαο,  

 ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ζηνρεπκέλεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο καζεηψλ 

θαη ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζα απφ εξγαιεία 

ΣΠΔ, 

 ηε δεκηνπξγία δνκήο παξνρήο πιηθνχ, 

εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο (Knowledge Help 

Desk) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ζρεηηθά κε λέα Σνπία Πνιηηηζκνχ,   

 ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζε ζρνιεία πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πάλε ζηα Μνπζεία, λα ηα 

«επηζθεθζνχλ» κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα 

επσθειεζνχλ ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο ΣΠΔ. 

ε ζχλδεζε κε ηε δηδαθηέα χιε, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην κνπζείν, ζρεδηάζηεθε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ην ΠΗΟΠ ην 

πιηθφ, πνπ, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία θαη ζην 

καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, απνηειεί ην ππφβαζξν 

γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη γηα ηηο 

ζπλζεηηθέο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο (projects).  

Με ζεκαηηθφ ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, φπσο απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ αλάδεημε 

ηεο παξαγσγηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο, ηε ζεκαζία 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο 

πνπ αλαπηχρζεθε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ θάθειν ζρεδηάδνληαη δξάζεηο πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα κνπζεία (ζε θπζηθφ ή εηθνληθφ ρψξν) 

θαη ζην άκεζν πνιηηηζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην 

ηεο εξεπλεηηθήο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο, θαη ζπλδένπλ ηε 

ζρνιηθή χιε κε ηνπο πέληε άμνλεο πνπ νξίδνπλ, γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Έξγνπ, ηα Σνπία Πνιηηηζκνχ ηεο θάζε 

πεξηνρήο:  

1. πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα θάζε ηφπνπ  

2. πιηθφο πνιηηηζκφο: αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο θαη 

θαηάινηπα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο παξαγσγηθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ 

3. άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: ζπιινγηθή κλήκε, 

παξαδφζεηο θαη αληηιήςεηο, σο απφηνθν ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ θάζε ηφπνπ 

4. ζχγρξνλε πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία: ζχλδεζε ησλ 

ηερλψλ κε ηε δεκηνπξγηθή πνιηηηζηηθή 

βηνκεραλία.  

5. πεξηβάιινλ: αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη θχζεο 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη νδεγφ 

εθπαηδεπηηθνχ, πεγέο, θχιια εξγαζίαο γηα ηνπο πέληε 

άμνλεο.  

Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 εθαξκφζηεθε πηινηηθά 

ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ εθδξνκψλ. Οη πξψηεο 

αληηδξάζεηο απφ παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο είλαη 

εμαηξεηηθά ζεηηθέο, ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

4. ΣΑ «ΔΠΣΑ ΚΛΔΗΓΗΑ» 

Σν ΠΗΟΠ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ην πξσηφηππν 

δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σα 7 θιεηδηά», 

ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Σν πξφγξακκα παξνπζηάζηεθε αξρηθά 

(1/2015-5/2015) ζην Ίδξπκα Δπγελίδε (κε 

επηζθεςηκφηεηα πνπ άγγημε ηνπο 10.206 καζεηέο θαη ηα 

272 ζρνιεία) θαη θέηνο (2015-2016) «κεηαθφκηζε» ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζην NOESIS.  
«Σα 7 θιεηδηά» επηδηψθνπλ λα… μεθιεηδψζνπλ 

κπζηηθά ηεο παξαγσγηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε θπζηθνχο πφξνπο, 

φπσο ην λεξφ αιιά θαη βαζηθέο πξψηεο χιεο φπσο ην 

ιάδη, ην κεηάμη, ην κάξκαξν - πξντφληα θαη πιηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεκαηηθή ησλ κνπζείσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην Γίθηπν ηνπ ΠΗΟΠ - θαη, ζηαδηαθά, 

αληηιακβάλνληαη ηηο ρξήζεηο αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπο 

κέζα απφ κηα έμππλε δηαδξνκή κε πνιιά «εκπφδηα» - 

γξίθνπο, αηλίγκαηα, πεηξάκαηα.  

Πξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ εγρείξεκα 

πνπ ζπλδπάδεη παηρλίδηα γλψζεσλ, πεηξάκαηα αιιά θαη 

λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη βνεζά ηα παηδηά λα 

θαηαιάβνπλ, κέζα απφ ην παηρλίδη, δηαδηθαζίεο θαη 

κεραληζκνχο ηνπο πνιηηηζκνχ καο. Πψο κπνξνχκε κε 

ακχγδαια λα βάςνπκε έλα θνκκάηη χθαζκα; Πνην είλαη 

ην ζθιεξφηεξν πιηθφ ζηε θχζε; Πψο ε ηξηβή θαζνξίδεη 

ηε ρξεζηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ; Ση είλαη ε 

θάκηλνο Hoffmann; Πνηεο είλαη νη πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία; Απηά είλαη κφλνλ 

κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ αλαδεηνχλ απαληήζεηο νη 

νπνίεο εκπεξηέρνπλ θαη ηηο ιέμεηο - θιεηδηά πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε ζσηεξία ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο!  
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Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, εθπαηδεπκέλνη 

εκςπρσηέο θαζνδεγνχλ ηα παηδηά, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο αηρκήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ηελ αλζξψπηλε θίλεζε θαη βνεζνχλ ζηνλ πεηξακαηηζκφ, 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνλ πνιηηηζκφ. 

5. Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ «Ο ΚΤΡΗΟ 

ΣΗΜΟΘΔΟ ΚΑΗ ΣΟ ΥΑΜΔΝΟ ΠΔΣΡΑΓΗ 

ΣΖ ΓΝΧΖ» 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδξαζηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε 

πνπ επηδηψθεη λα «εθπαηδεχζεη» ην ζεαηή (παηδηά 

ειηθίαο απφ 6-14 εηψλ) ζηε ζεκαζία ηεο άπιεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα απφ ηε γλσξηκία κε ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηελ εξκελεία γλσκηθψλ θαη παξνηκηψλ. Ο 

κηθξφο ζεαηήο αληηιακβάλεηαη ηε δχλακε ηεο γιψζζαο, 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη παξνηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο 

ζήκεξα έρνπλ καθξά αλαθνξά ζην ρξφλν θαη 

απνηππψλνπλ είηε ηζηνξίεο ηνπ ηνπίνπ ή ηνπηθέο 

ηζηνξίεο, αιιά επηπιένλ αληηιακβάλεηαη φηη αμία δελ 

έρεη κφλν ε πιηθή αιιά θαη ε άπιε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. Ζ παξάζηαζε «Ο θχξηνο Σηκφζενο θαη ην 

ρακέλν πεηξάδη ηεο γλψζεο» παξνπζηάδεηαη γηα δεχηεξε 

ρξνληά ζηελ Αζήλα (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

www.piop.gr). 

6. ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΠΗΟΠ, νη νπνίεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηεπηζηεκνληθή 

ζεψξεζε, βησκαηηθή-ζπκκεηνρηθή κάζεζε κέζσ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, 

δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα, ελζάξξπλζε ηεο καζεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο, αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, εξγαζία ζε νκάδεο θαη 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε κεζφδνπο θξηηηθήο 

αλάιπζεο, δηεξεχλεζεο, νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο 

κηαο εξγαζίαο, ελψ νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ 

θαη  απεπζχλνληαη ζε φινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ηδξχκαηνο είλαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε δηακφξθσζε λέσλ δξάζεσλ 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνχ ζχλδεζεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ. 
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Γηάλλνο Σζαηάιεο  
Σκήκα Αξραίσλ Διιεληθψλ 

PIERCE – Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο 

 

 

 
Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη κηα πνξεία 25 

ρξφλσλ, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Θεαηξηθνχ 

Οκίινπ (ΔΘΟο – γηα λα ππάξρεη έλα ιεθηηθφ παηρλίδη κε 

ην ζπγθεθξηκέλν αξθηηθφιεμν θαη ηε ιέμε ήζνο πνπ 

θαιιηεξγείηαη κέζσ ηεο Σέρλεο θαη, εηδηθά, ηνπ Θεάηξνπ 

θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο) ζην PIERCE – Ακεξηθαληθφ 

Κνιιέγην Διιάδνο κέρξη ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπ 

θαιιηηερληθνχ ζπληξφθνπ ηνπ, ησλ Ζκεξώλ Σέρλεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαιιηηερληθφ ηαμίδη παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ, καζεηψλ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ θαη δαζθάισλ, 

πνπ – κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξσηλνχ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θάζε Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή ή θάζε 

Πέκπηε, γηα δχν δηδαθηηθέο πεξηφδνπο – δηεξεπλνχζαλ θαη 

δηεξεπλνχλ ην ιφγν ησλ κεγάισλ ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ 

ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο θαη ηνπ παγθφζκηνπ 

ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ· κειεηνχλ ηηο ζθεληθέο αλάγθεο ησλ 

έξγσλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ζθεληθά· εληνπίδνπλ ηηο 

δξακαηηθέο αλάγθεο θαη εμαζθαιίδνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ· επηλννχλ ιχζεηο γηα ηα θνζηνχκηα θαη 

θαηαζθεπάδνπλ ηηο θνξεζηέο ησλ ξφισλ· ζπλζέηνπλ 

κνπζηθή, γηα λα επελδχζνπλ ηελ παξάζηαζε, ή εξεπλνχλ 

ηηο ππάξρνπζεο κνπζηθέο πξνηάζεηο· εηνηκάδνπλ ζρέδην 

αθίζαο θαη πξφγξακκα· ζηήλνπλ ρνξνγξαθίεο θαη 

δνθηκάδνπλ εξκελεπηηθά ην ζεαηξηθφ ιφγν· αζθνχληαη ζην 

ππνβνιείν θαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζθεληθψλ· κα πάλσ απ‘ 

φια θαη καδί κε φια απηά, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο, απηελεξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη, 

αλαγλσξίδνληαο θαη ζεβφκελνη φξηα θαη θαλφλεο, 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Παξάιιεια, πινπνηνχλ 

θνηλέο δξάζεηο, φπσο παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηε 

καζεηηθή θνηλφηεηα - ζπκκαζεηέο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο, εξγαδφκελνπο θαη θίινπο ηνπ ρνιείνπ –, 

ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθνχο δηαγσληζκνχο, δηνξγάλσζε 

ζεαηξηθψλ θεζηηβάι κε παξάιιειε ζπκκεηνρή ζ‘ απηά. 

Καη βέβαηα, απφ φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ην 

απνηέιεζκα είλαη θαιχηεξνη ζεαηέο, πνηνηηθή ζρέζε κε 

ηελ Σέρλε θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηινγήο ησλ 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σέρλε, ζέαηξν, εθπαίδεπζε, 

αλζξσπηζκφο, αγσγή ζηαδηνδξνκίαο. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο, γνλείο θαη καζεηέο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν αλακέλνπλ κε απμαλφκελεο 

πξνζδνθίεο θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ νπζηαζηηθή 

ελζσκάησζε ησλ Σερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ελψ ε θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδεηά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ψζηε λα 

ειθχζεη δεκηνπξγηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηηθνχ 

θνηλνχ (Γθφβαο, 2015). 
Έηζη, παξαηεξνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο λεσηεξηζηηθέο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο 

νθείινληαη θαη ζηελ έληαμε λέσλ κέζσλ – εξγαιείσλ ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή (ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο: video, cd player, 

mp3, mp4, TV, computer, social media,…) θαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέα πξνγξάκκαηα θαη 

πξαθηηθέο κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία, πνπ εκθαλίδνληαη ζπλερψο 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο Σ.Π.Δ. Β΄ επηπέδνπ (Κνπηζνγηάλλεο 

θ.α., 2014). Με φια απηά, αλνίγνπλ δξφκνη ζηνλ πεηξακαηηζκφ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο, ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ κέζα ζηελ ίδηα νκάδα, αιιά θαη κε νκάδεο θαη άηνκα 

πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη θαη ρηιηφκεηξα καθξηά ή ζε 

δηαθνξεηηθέο επείξνπο. Ζ ζπλεξγαζία, πιένλ, απνθηά άιιεο 

δηαζηάζεηο θαη νη καζεηέο απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο 

πνπ κπνξεί λα ήηαλ άγλσζηεο ζε πξνεγνχκελεο γεληέο.  

ην πιαίζην απηφ, ε ιεηηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ ζεαηξηθνχ 

νκίινπ, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε πξνεηνηκαζία κηαο 

παξάζηαζεο απνθηνχλ άιιεο δηαζηάζεηο θαη δηέπνληαη απφ 

λένπο θαλφλεο κε πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ζαθψο 

δηεπξπκέλεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. 

2. Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ 

ΔΝΟ ΥΟΛΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 

ε φ,ηη αθνξά ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ 

θαη ηνπ Θεάηξνπ ζηελ Δθπαίδεπζε, αμίδεη λα ηνληζηεί 

πσο ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν ε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην πιαίζην κηαο γηνξηήο ζην 

ζρνιείν. Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή (ε λέα θαιιηηερληθή 

επηζηήκε πνπ ζπλδπάδεη «ην παηρλίδη θαη ην Θέαηξν σο 

πξαθηηθή ηέρλε θαη ηελ Παηδαγσγηθή σο επηζηήκε, κε 

θαηεμνρήλ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηελ εθπαίδεπζε ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο θαη ηχπνπο) εκπινπηίδεη ηα γλσζηά 

δεδνκέλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη απνθηά επηπιένλ ραξαθηήξα 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη βαζηθήο αξρήο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ο εζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Θεάηξνπ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 

ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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ζηελ Δθπαίδεπζε αθνξά ηψξα αιιαγή ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αλαλέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνρήο γλψζεο θαη, ηειηθά, αλάπηπμε κηαο λέαο 

κνξθήο δηδαζθαιίαο, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηεμνρήλ ε παηδεία ησλ παηδηψλ θαη λέσλ (Λελαθάθεο, 

2013). 

ην εμήο ην παξφλ θείκελν ζηξέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ επηζπκβαίλνπλ ζε έλα ζεαηξηθφ – παηδαγσγηθφ 

εξγαζηήξη. Ο εκςπρσηήο πξνηείλεη ηα θαηάιιεια 

εξεζίζκαηα ζηελ νκάδα, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ην 

μχπλεκα ησλ αηζζήζεσλ, ηελ απνδέζκεπζε ελφο 

ςπρηθνχ απνζέκαηνο, πνπ δεηά δηέμνδν θαη ιχζε. Οη 

ίδηεο αζθήζεηο θαη ηα παηρλίδηα εγθαηληάδνπλ έλαλ αγψλα 

κε ηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο, ε νπνία εθεζπράδεη θαη 

ηειηθά πησρεχεη ηηο αηζζήζεηο θαη εκπνδίδεη ηελ 

εκθάληζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλνίθεηνπ, ηνπ 

αλαπάληερνπ θαη ηεο έθπιεμεο. Ζ έλλνηα ηνπ ξφινπ θαη 

ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζην παηρλίδη εμαζθαιίδεη ην 

φρεκα, ην κέζν εμφξπμεο ηνπ ςπρηθνχ απηνχ 

απνζέκαηνο.  

ην ίδην πιαίζην, ε θαλνληθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο 

δσήο κεηακνξθψλεηαη ζε κηα άιιε θαλνληθφηεηα, 

εθείλεο ηνπ παηρληδηνχ, ε νπνία βξίζθεηαη καδί ηεο ζε 

κηα δπλακηθή ζρέζε. ηελ αλαγσγή απηήλ, ν παίρηεο, σο 

ππνθείκελν, αληηθείκελν θαη κέζν ηεο θαιιηηερληθήο 

δηαδηθαζίαο, αλακεηγλχεηαη νιηζηηθά (ζψκα, λνπο, 

ζπλαίζζεκα), παίδεη, θαηαζθεπάδεη κνξθέο, αλαπαξηζηά, 

εθηίζεηαη κε φια ηα πιηθά πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Γηαηί, ην 

πξνζσπηθφ ξεπεξηφξην ηνπ θάζε παίρηε, ην εθθξαζηηθφ 

θαη παξαζηαζηαθφ ηνπ δπλακηθφ, ζπγθξνηείηαη κε βάζε 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηα ηακπνχ, ην ζχλνιν ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ 

ζπγθξφηεζεο. 

Παίδσ, ινηπφλ, ζεκαίλεη πεηξακαηίδνκαη ειεχζεξα λα 

θαηαζθεπάζσ, έζησ φζν δηαξθεί ην παηρλίδη, ην δηθφ κνπ 

θφζκν κε ηηο δηθέο κνπ ζπκβάζεηο θαη φξνπο. 

Οπζηαζηηθά, απνθαιχπησ, ζπλεηδεηνπνηψ θαη ζεκαίλσ 

ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ θφζκνπ, ππνθείκελν ηνπ νπνίνπ 

είκαη θη εγψ. Δλψ ην παηρλίδη, κέζσ ηεο ςεπδαίζζεζεο 

θαη ηνπ ππνζεηηθνχ εάλ, ζπκβαίλεη ζε έλαλ μερσξηζηφ 

ηφπν θαη ρξφλν δξάζεο πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ηα πιηθά ηνπ νλείξνπ θαη ηεο ςεπδαίζζεζεο πνπ 

επηθαηξνπνηψ είλαη πιηθά ηεο δηθήο κνπ δσήο, είκαη ελ 

ηέιεη ν ίδηνο, ν νπνίνο κέζα ζηηο ζπκβάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θξχβνκαη πίζσ απφ ηνπο εθάζηνηε 

θνηλσληθνχο ξφινπο (Παπαδφπνπινο, 2010). 

Ζ ειεχζεξε, αζθαιήο θαη δεκηνπξγηθή δξάζε θαη 

έθθξαζε ηνπ παίρηε ζην παξαζηαηηθφ παηρλίδη 

απνθαιχπηεη κε ηνλ πην εχγισηην ηξφπν ηνπο 

κεραληζκνχο αληίιεςεο θαη θαζξεθηίδεη ηφζν ζην 

ππνθείκελν δξάζεο φζν θαη ζηελ νκάδα ηηο 

νηθεηνπνηεκέλεο ζηάζεηο θαη αμίεο, ηηο ελδερφκελεο 

αληηθάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο θαη ηα αηνκηθά αηλίγκαηα.  

ε απηφ ην πιαίζην θαη βέβαηα κε ηε δένπζα 

επηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εζηίαζε ζηα 

δηαθνξεηηθά θάζε θνξά πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα, 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην ελφο γφληκνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 

Γηαηί, ζην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξη, ε 

πνιπκνξθία θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαηά ηε ζχιιεςε 

θαη ελζάξθσζε ελφο ξφινπ γίλεηαη ζπλψλπκν 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επθαηξία απνθάιπςεο, έθθξαζεο 

θαη αλάγλσζεο θη άιισλ νπηηθψλ παξαηήξεζεο θαη 

έθθξαζεο. Ζ αηνκηθή θαη νκαδηθή δξάζε, ε πεηζαξρία 

ζηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

θνηλνχ ζηφρνπ, αιιά θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, ε νκαδηθή 

ζπδήηεζε θαη ε αληαλάθιαζε πάλσ ζηε βησκέλε 

εκπεηξία δηεπξχλεη ηνπο αληηιεπηηθνχο θαη εθθξαζηηθνχο 

νξίδνληεο κε άιιεο καηηέο, δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία 

θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απαιιαγή απφ ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ην θφβν ζην αλνίθεην (Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, 2003). 

3. ΣΗ ΔΗΠΡΑΣΣΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ, ΔΗΓΗΚΑ, 

ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ;  

Να ηνληζηεί φηη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη δελ είλαη 

παξάζηαζε. Αληίζεηα, κηα παξάζηαζε κπνξεί λα είλαη 

έλα ζεαηξηθφ παηρλίδη. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη, ινηπφλ, 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα: 

 Αλαθαιχπηνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο, ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη, γεληθφηεξα, ηνπ 

θφζκνπ. 

 πλεηδεηνπνηνχλ ηα φξηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Καηαθηνχλ ηε γλψζε κέζα απφ ηελ αίζζεζε, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίζνπλ ή λα 

παπαγαιίζνπλ.  

 Να απνθηνχλ κηα βησκέλε εκπεηξία ηεο 

ρσξνρξνληθφηεηαο. 

 Να θαιχςνπλ βαζχηαηεο ππαξμηαθέο αλάγθεο θαη 

λα θηάζνπλ ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ 

απηνζπλείδεζε. 

ηφρνο, βέβαηα, δελ είλαη λα δηδαρηνχλ ηα παηδηά 

Θέαηξν, νχηε λα γίλνπλ απηά εζνπνηνί θαη νη δάζθαινη 

ζθελνζέηεο. Δλδηαθέξεη πεξηζζφηεξν πψο ιέλε θάηη 

παξά ην ηη ιέλε· πψο ην εθθξάδνπλ, γηαηί ην ιέλε, πφζν 

ζσζηά ή ιαλζαζκέλα ην πξάηηνπλ; 

ην πιαίζην απηφ, ε κνξθή θαη νη ηερληθέο ηνπ 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ην 

ζηεξεφηππν ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ζε δσληαλή θαη 

επράξηζηε δηάζεζε. Κη εδψ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή. Οη πην βαζηθέο ηερληθέο ηνπ ζεαηξηθνχ 

παηρληδηνχ είλαη νη εμήο: ε ζσκαηηθή έθθξαζε (θαζεηί 

πνπ αλαθέξεηαη ζε ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηάθνξεο θφξκεο θίλεζεο θαη πνπ βνεζά θάπνηνλ λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ 

κπνξεί λα εθθξάζεη κε ην ιφγν), νη απηνζρεδηαζκνί 

(παηρλίδηα πνπ ζθνπεχνπλ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηα 

παηδηά λα αλαθαιχςνπλ θάπνηεο εκπεηξίεο θαη λα 

παίμνπλ κ‘ απηέο κε ηνπο άιινπο), ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ηπραίνπ (κηα δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη απφ ηνλ εκςπρσηή, 

ψζηε λα παξαθηλήζεη ηα παηδηά ζηε δξάζε), ηα θχξηα 

θσκηθά ζηνηρεία ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο αληίζεζεο (ην 

παηρλίδη ησλ παξεμεγήζεσλ, π.ρ. ρνληξφο θαη ιηγλφο), ε 

κάζθα – ε θνχθια (ε επίδξαζε ηεο κάζθαο είλαη 

θαζνξηζηηθή ηεο εθθξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ, αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ επεξεάδεη 

ηε κνξθή ηεο κάζθαο πάλσ ζηελ νπνία απνηππψλεη 

ζηνηρεία αξρεηχπσλ θαη αξρέγνλσλ θαηαζηάζεσλ – ε 

θνχθια δίλεη πνιιέο επθαηξίεο, γηα λα εθθξάζεη θάπνηνο 
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εκπεηξίεο θαη πξνβιήκαηα), ε παληνκίκα (ε έθθξαζε 

ηνπ θάζε παηδηνχ κεηαηνπίδεηαη ζε φιν ηνπ ην ζψκα, 

γηαηί βαζίδεηαη ζην ζψκα, ζηελ αίζζεζε θαη ζηε 

θαληαζία – παηρλίδηα κε θαληαζηηθά πξφζσπα ζε έλα 

θαληαζηηθφ θφζκν πξνεηνηκάδνπλ θαη εηζάγνπλ ην παηδί 

ζηελ έλλνηα ηεο παληνκίκαο), ην γθξνηέζθν 

(πεξηιακβάλεη θάπνηεο ηερληθέο πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία 

απφ ην αλεμήγεην, ηελ ηξνκαθηηθή δηάζηαζε κηαο 

αλεζπρίαο ή ηελ ππεξβνιηθή επδαηκνλία ελφο 

επράξηζηνπ πεξηζηαηηθνχ). 

Σα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη δελ είλαη θαζνξηζκέλα, αλαπαξάγνληαη απφ ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ζρεηίδνληαη κε 

πξνζσπηθά βηψκαηα, θνηλσληθά θαη θαληαζηηθά 

γεγνλφηα ησλ παηδηψλ θαη κε ιατθέο παξαδφζεηο, 

ζξχινπο θαη παξακχζηα. 
 

 
Δηθφλα 2. Πξνεηνηκαζία… 

 

Οη θάζεηο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ είλαη 3 ή 4: 

 Απειεπζέξσζε: ηε θάζε απηή δίλεηαη βνήζεηα 

ηα παηδηά λα απειεπζεξσζνχλ απφ αλαζηνιέο θαη 

δηζηαγκνχο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Σν παηδί θηλείηαη θαη εθθξάδεηαη ειεχζεξα ζην 

ρψξν. Με ηα παηρλίδηα ζσκαηηθήο έθθξαζεο 

νμχλεη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, ραιαξψλεη, 

απνθηά πην έληνλα ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ, απηνζπγθεληξψλεηαη. 

 Σν παηρλίδη ησλ ξφισλ: Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην 

ηεο αλαπαξαγσγήο. Σα παηδηά ζηε θάζε απηήλ 

αλαθαιχπηνπλ ξφινπο, αλαπαξάγνπλ θαη 

ζπλζέηνπλ ζχληνκνπο δηαιφγνπο, «κχζνπο», 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη ξφινη ιεηηνπξγνχλ. 

Βξίζθνπλ ιχζεηο, νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο θαη 

πξνβαίλνπλ ζε δηάθνξεο ζπλζέζεηο. 

Μεηακθηέδνληαη θαη αιιάδνπλ ηα ζεκεία φςεο 

αλάινγα κε ην ξφιν πνπ επέιεμαλ. 

Γηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ δξάζεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη πιηθά. Παίδνπλ 

δηάθνξνπο ξφινπο αλάινγα κε ην πψο 

αηζζάλνληαη. ρεκαηίδνπλ νκάδεο ξφισλ θαη 

αλαπαξάγνπλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια. Απφ ηα παξάιιεια 

απηά ζέκαηα θαη ξφινπο ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θχξην ζέκα πξνο ην νπνίν 

ζπγθιίλνπλ ηα ππφινηπα. 

 θεληθφο απηνζρεδηαζκφο: Δίλαη ην ζηάδην 

αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο ελφο ζεκαηνινγηθνχ 

άμνλα. Ζ θαληαζία ησλ παηδηψλ αζθείηαη κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν. Με 

ηελ θίλεζε ή θαη ην ιφγν θηάλνπλ ζ‘ έλα ζθεληθφ 

απηνζρεδηαζκφ, ζπλζέηνληαο ηνπο ξφινπο, ηηο 

ζθελέο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρφιεζαλ. 

Δπηιέγνπλ ηα κνπζηθά, ερεηηθά αθνχζκαηα, ηα 

ζθεληθά αληηθείκελα θαη πξνρσξνχλ ζηελ ηέιεζε 

ελφο δξψκελνπ πνπ παξήγαγαλ ηα ίδηα. 

 Αθνινπζεί ε αλάιπζε – ζπδήηεζε: Δίλαη ην 

ζηάδην κηαο πνιιαπιήο επεμεξγαζίαο.  

Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ηειεηψζεη κε ην ηέινο 

ηεο ηξίηεο θάζεο. Μπνξεί, φκσο, θαη λα αθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

παίρηεθαλ νη δηάθνξνη ξφινη θαη ηα ζέκαηα.  

Καζνξηζηηθφο θξίλεηαη εδψ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ – 

εκςπρσηή, θαζψο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο επηηπρεκέλνπ 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ρξεηάδεηαη έλαο εκςπρσηήο – 

δάζθαινο πνπ λα πηζηεχεη θαη λα απνδέρεηαη ην παηρλίδη 

σο ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο. Γηαηί ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο θαη κειέηεο αλάγνπλ ην παηρλίδη ζε πεγή 

πνιηηηζκνχ θαη αλαθέξνπλ φηη ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη εθπαίδεπζε ρσξίο λα ππάξρνπλ κέζα ζ‘ απηήλ 

νη ηέρλεο θαη ν πνιηηηζκφο. 

Ο εκςπρσηήο δξα ζε πνιιά επίπεδα. ην 

παηδαγσγηθφ, επηλνψληαο δηάθνξνπο ηξφπνπο, ψζηε ηα 

παηδηά λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ 

δηάθνξνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. ην 

ζεαηξηθφ, βνεζψληαο ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην 

παηρλίδη ησλ ξφισλ. ην ςπρνινγηθφ, βνεζψληαο ηα λα 

αηζζαλζνχλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. ην 

εθθξαζηηθφ, κε δξάζεηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο.  

Με δπν ιφγηα ν εκςπρσηήο ζπκκεηέρεη, δελ 

εμνπζηάδεη. Αθνινπζεί ηα παηδηά θαη δελ ηα ειέγρεη. 

ηαλ παίδεη κε ηα παηδηά, δελ ηα δηδάζθεη. Γε κέλεη 

ακέηνρνο θαη απαζήο ζηηο ζπγθηλήζεηο θαη ζηα δξψκελα. 

Ο ξφινο ηνπ, ινηπφλ, είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο είλαη ν 

ζπκπαίρηεο θαη ν ζπλ-δεκηνπξγφο ηνπ παηρληδηνχ. Δίλαη 

ην ζεκείν εθθίλεζεο ελφο ζήκαηνο πνπ έρεη απνδέθηε 

ηελ νκάδα. Γηα λα παίμεη, φκσο, ζσζηά ην ξφιν ηνπ 

πξέπεη λα κπνξεί λα αθήζεη ειεχζεξν ην ζψκα ηνπ, λα 

απειεπζεξσζεί απφ αλαζηνιέο θαη εληάζεηο, λα κπνξεί 

λα ζηαζεί κπξνζηά ζηα παηδηά ραιαξφο, νηθείνο, 

αλζξψπηλνο, ρσξίο επηζεκφηεηεο θαη δηδαρέο, λα κπνξεί 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα εκπλεχζεη ηελ νκάδα, λα ηεο 

δψζεη θίλεηξα – φρη γηα λα ηελ θαηεπζχλεη φπνπ ζέιεη, 

αιιά γηα λα ηελ θαζνδεγήζεη λα αλαθαιχςεη ηε ραξά 

ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Καη, βέβαηα, δελ 

πξέπεη λα κεηαηξαπεί ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ζε κάζεκα, 

γηαηί ηφηε δε ζα βξεη απήρεζε ζηα παηδηά (Νάζαηλα, 

2003). 

4. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη (ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο 

Θ.Π.) κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνλ παζεηηθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο ζε κηα 

επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα ζίγεηαη 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν Θ.Π. κπνξεί λα 
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εθαξκνζηεί ζε φια ηα καζήκαηα, κε ζηφρν λα κπνξέζεη 

ν καζεηήο λα βηψζεη ην θάζε κάζεκα θαη κε απνηέιεζκα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

απνζηεζίζεη ή λα παπαγαιίζεη. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην γισζζηθφ κάζεκα ην Θ.Π. 

βνεζά λα μεπεξαζηνχλ δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

γισζζηθή επηθνηλσλία θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ραξαθηήξσλ, ηνπ ςπρηζκνχ, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ελψ δίλεη ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα 

αζθεζεί ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ. 

Δπίζεο, ην Θ.Π. απνηειεί άξηζην κέζν 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, φρη κφλν ζην Θέαηξν, 

αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηζηηθή ηνπο εθπαίδεπζε· 

δηεπξχλεη ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

επηδξά ζεηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηα καζήκαηα θαη ζηηο άιιεο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, απνηειεί δπλακηθφ, 

κεζνδνινγηθφ θαη εκπεδσηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

δαζθάινπ (Υξπζνχιεο, 2005). 

5. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΌΜΗΛΟ 

(ΔΘΟ) ΚΑΗ ΖΜΔΡΔ ΣΔΥΝΖ 

Ο Διιεληθφο Θεαηξηθφο κηινο ηνπ PIERCE – 

Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο, ηδξχζεθε απφ ην 

θηιφινγν θαζεγεηή ηνπ Κνιιεγίνπ θαη ζπληάθηε απηνχ 

ηνπ άξζξνπ, ην 1991. 

Ο κηινο, ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ηνπ ρνιείνπ 

ζηελ ππεξεζία ησλ Σερλψλ, επέιεμε λα παξνπζηάδεη 

ζεαηξηθέο δεκηνπξγίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζέινληαο 

λα ζπκπιεξψζεη ηελ αληίζηνηρε αγγιφθσλε δνπιεηά πνπ 

γηλφηαλ απφ ην Αγγιηθφ Σκήκα ηνπ ρνιείνπ. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη κέρξη ζήκεξα, 

παξνπζίαζε ζεηξά θαιιηηερληθψλ ζεακάησλ, 

επηκέλνληαο ζηελ επηινγή έξγσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη πνπ, ζπγρξφλσο, δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζε κεγάιεο νκάδεο καζεηψλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε θαη λα γλσξίζνπλ εθ 

ησλ έζσ ηηο αξεηέο ηεο: 
 

 
Δηθφλα 3. Αληηγφλε, νθνθιή, 2007 

 

Σελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή, ηελ αθνζίσζε ζηελ πςειή 

πνηφηεηα δνπιεηάο θαη ζην έξγν πςειψλ αηζζεηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ηελ αληίζηαζε ζην πλεχκα ηεο επνρήο πνπ 

ζπρλά επηδνθηκάδεη ηελ πξνρεηξφηεηα θαη ην εχθνια 

παξαγφκελν έξγν, ελψ επηβξαβεχεη ηε ρπδαηφηεηα πνπ 

πξνβάιιεηαη ζαλ πξντφλ έμππλεο ζχιιεςεο θαη 

ειεχζεξεο ζθέςεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ΔΘΟο αλέβαζε έξγα φπσο Ο 

κπακπάο ν πόιεκνο θαη Οδπζζέα, γύξηζε ζπίηη ηνπ Η. 

Κακπαλέιιε, Αληηγόλε ηνπ Ε. Αλνχηγ, Κνκκάηηα θαη 

Θξύςαια ηνπ Γ. θνχξηε, Ζ ζνλάηα ηνπ ζειελόθσηνο 

ηνπ Γ. Ρίηζνπ, Καιελύρηα Μαξγαξίηα ηνπ Γ. ηαχξνπ, 

Σξσάδεο ηνπ Δπξηπίδε, Ο Μπήληεξκαλ θαη νη εκπξεζηέο 

ηνπ Μ. Φξηο, Πξνμεληό ηεο Λ. Υαηδνπνχινπ Καξαβία, 

Μήδεηα ηνπ Δπξηπίδε, Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο ηνπ 

Μνιηέξνπ, Σα δέληξα πεζαίλνπλ όξζηα ηνπ Α. Καζφλα, 

Ζιέθηξα ηνπ Δπξηπίδε, Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε, Σν 

ζπίηη ηεο Μπεξλάληα Άικπα ηνπ Φ. Γ. Λφξθα, Αληηγόλε 

ηνπ νθνθιή. 

Σα έζνδα απφ ηηο παξαζηάζεηο δηαηέζεθαλ γηα 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ρσξηφ Πνιπηζάλε ηεο Β. Ζπείξνπ, ε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Ηδξχκαηνο γηα παηδηά κε 

θαξθίλν ΦΛΟΓΑ, ε ππνζηήξημε ηνπ παηδηθνχ ρσξηνχ 

SOS Βάξεο, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε καζεηψλ ηνπ 

ρνιείνπ κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Παξάιιεια, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ νξγάλσζαλ θαη 

παξνπζίαζαλ επεηεηαθνχο ενξηαζκνχο, κνπζηθέο 

εθδειψζεηο κε δηθή ηνπο κνπζηθή θαη πνίεζε, 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο πνίεζεο, αθηεξψκαηα ζε 

πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ζηε Μειίλα Μεξθνχξε κε 

πξνζθεθιεκέλνπο αλζξψπνπο απφ ην θηιηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, νκηιίεο θαη θαιιηηερληθά 

δξψκελα κε ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο, φπσο ε 

Καηεξίλα Υέικε, ε Αιίθε Καγηαιφγινπ, ν Δπδφθηκνο 

Σζνιαθίδεο , ή νη απφθνηηεο ηνπ Κνιιεγίνπ Κάηηα 

Γαλδνπιάθε, Διενλψξα ηαζνπνχινπ, Λνπθία 

Παπαδάθε. 

Δπίζεο, πήξαλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο πνπ 

δηνξγαλψλεη ην ΤΠΔΠΘ θαη απέζπαζαλ 1
ν
 θαη 2

ν
 

βξαβείν θαη εηδηθέο δηαθξίζεηο.  

Σν 2013, ν ΔΘΟο απέθηεζε θαιιηηερληθφ ζχληξνθν, 

ελψ ζπλέρηζε θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, ππεξεηψληαο 

κε ηελ ίδηα πίζηε ηηο πςειέο αμίεο ηεο Σέρλεο, ππφ ηελ 

εκπλεπζκέλε επνπηεία ηεο εζνπνηνχ θαη ζθελνζέηηδνο 

Μαίξεο αιιηάξε, απνθνίηνπ ηνπ ρνιείνπ θαη κέινπο 

ηνπ Οκίινπ επί ζεηξά εηψλ σο καζήηξηαο. Ζ θαηλνχξηα 

νκάδα νλνκάδεηαη ΖΜΔΡΔ ΣΔΥΝΖ θαη έξρεηαη λα 

δψζεη κίαλ άιιε δηάζηαζε ζηα ζεαηξηθά δξψκελα ηνπ 

Κνιιεγίνπ θαη ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ησλ καζεηψλ ηνπ: 

Σε δηνξγάλσζε ελφο εηήζηνπ ηξηήκεξνπ ζεκαηηθνχ 

θεζηηβάι κε δξψκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεάκαηα, 

αθνχζκαηα, δξάζεηο θαη δεκηνπξγίεο απφ θάζε ρψξν ηεο 

Σέρλεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, έθζεζε δσγξαθηθήο, γιππηηθή δεκηνπξγία, 

ηξαγνχδη, ρνξφ, εθθξαζηηθή αλάγλσζε, video, 

installation θ.ιπ.) κε έλα θνηλφ ζέκα πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε θάζε Φεζηηβάι.  

ηφρνο ηεο παξνπζίαζεο απηψλ ησλ δεκηνπξγηψλ δελ 

είλαη ε δηνξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ελφο θεζηηβάι ή 

ελφο δηαγσληζκνχ κε βξαβεία, κε επραξηζηεκέλνπο θαη 

δπζαξεζηεκέλνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο. ηφρνο είλαη ε 

επαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε 

ηελ Σέρλε, είηε σο δεκηνπξγψλ ηεο είηε σο 

επαηζζεηνπνηεκέλνπ θνηλνχ. Μέζα απφ ηελ ελ ιφγσ 
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επαθή, επηδηψθεηαη ε κχεζε ησλ λέσλ ζηα κεγάια 

κπζηηθά ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζηελ αμία 

ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Σν ζέκα ηνπ Φεζηηβάι γηα ην 2014 ήηαλ 

«Μεηαλάζηεο, πξφζθπγεο· έλα νδνηπνξηθφ κλήκεο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ!», ελψ γηα ην 2016 είλαη «Νεξφ· πεγή 

δσήο, αηηία πνιέκνπ!». 

ηηο «Ζκέξεο Σέρλεο» κπνξεί λα ιάβεη κέξνο 

νπνηνδήπνηε ζρνιείν, απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

δεκφζην ή ηδησηηθφ, φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, 

ελψ ηηο εθδειψζεηο ηνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζεηέο θαη καζήηξηεο απφ ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα ή ελδηαθέξνληαη λα είλαη απινί ζεαηέο. 

ην Φεζηηβάι ηνπ 2014 πήξαλ κέξνο ηα εμήο ζρνιεία: 

85
ν
 Νεπηαγσγείν Κεξακεηθνχ, Γηνλχζηνο νισκφο 

(Αζήλα), ρνιή Υηιι (Αζήλα), Δθπαηδεπηήξηα 

Μαληνπιίδε (Θεζζαινλίθε), Μνπζηθφ Γπκλάζην 

Παιιήλεο, American Collegiate of Izmir (Folk Dance 

Team), PIERCE – Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο 

(Ζκέξεο Σέρλεο, Σκήκα Αγγιηθψλ, Σκήκα Μνπζηθήο, 

Διιεληθφο Θεαηξηθφο κηινο, κηινο Παξαδνζηαθψλ 

Υνξψλ), DEREE – Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο 

(Theater Arts). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζην 

Φεζηηβάι ζπκκεηείρε κε εθπξφζσπφ ηεο ε Όπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, παξέρνληαο 

έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα 

ην έξγν θαη ην ξφιν ηεο. 

 

Εικόνα 4. Από τισ Ημζρεσ Τζχνθσ 2014 

ην Φεζηηβάι ηνπ 2016 ζα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία, ελψ αλακέλεηαη λα ζέζεη ην Φεζηηβάι ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ ην Γξαθείν Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. 

6. ISTA, ΔΝΑ ΑΛΛΟ ΦΔΣΗΒΑΛ 

Ζ νκάδα ησλ Ζκεξψλ Σέρλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΔΘΟο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο νκάδεο ηνπ Κνιιεγίνπ, 

ζπκκεηείρε ζε δηεζλή Φεζηηβάι πνπ δηνξγάλσζε ην 

ISTA ζηε κχξλε (American Collegiate Institute θαη ζην 

TAKEV School), θαζψο θαη ζηελ Κνξλνπάιε (Brannel 

School), ζην δηάζηεκα 2013-14.  

Σν ISTA (International Schools Theater Association) 

είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο, δηεζλήο, πνιηηηζηηθφο θαη 

αλαγλσξηζκέλνο θηιαλζξσπηθφο νξγαληζκφο, κε έδξα ηε 

λφηηα Αγγιία. Δίλαη κηα θνηλφηεηα λέσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θαιιηηερλψλ, πνπ παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο 

εκπεηξίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

κάζεζε θαη ην δηεζληζκφ κέζα απφ ην ζέαηξν, κε 

έκθαζε ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε ζπλεξγαζία, ηε 

γηνξηή θαη ην παηρλίδη, ηε θηιία θαη ηε ζπιινγηθφηεηα. 

ην πιαίζην απηφ, ην ISTA παξάγεη πάλσ απφ 50 

δηεζλείο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θάζε ρξφλν γηα 

λένπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη θαιιηηέρλεο, ελψ πξνζθέξεη 

ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζε θαζεγεηέο θαη 

θαιιηηέρλεο (http://www.ista.co.uk/). 

Μεηά ηηο εμαηξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Φεζηηβάι απηά νη καζεηέο, νη 

Ζκέξεο Σέρλεο αλέιαβαλ ηε δηνξγάλσζε θαη ηε 

θηινμελία ελφο Φεζηηβάι ISTA γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Διιάδα.  

Σν Φεζηηβάι δηεμήρζε 7-10 Μαΐνπ 2015, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ PIERCE – Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ 

Διιάδνο, κε ηίηιν Νεξό θαη νθία. 

 

 
Δηθφλα 5. Δζεινληέο ηνπ Φεζηηβάι ISTA Αζήλα 2015 

 

Ζ αθφξκεζε είρε σο εμήο: χκθσλα κε ηελ αξραία 

ειιεληθή κπζνινγία, ε ζεά Αζελά θαη ν Θεφο 

Πνζεηδψλαο θιήζεθαλ λα πξνζθέξνπλ δψξα ζε 

αληάιιαγκα γηα ην γεγνλφο φηη κηα λέα πφιε – θξάηνο ζα 

νλνκαδφηαλ κε ην φλνκά ηνπο. Καη νη δχν ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθνί ζχκκαρνη γηα ηελ Αζήλα ζε θαηξφ πνιέκνπ. 

Ο Πνζεηδψλαο, ν ζεφο ηεο ζάιαζζαο, κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζαιαζζνηαξαρή θαη αλεκνζηξφβηινπο 

ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ζηε κάρε. Ζ Αζελά, ε ζεά ηεο 

εξσηθήο πξνζπάζεηαο, ρξεζηκνπνηνχζε ηα δψξα ηεο 

ζνθίαο θαη ηεο αλδξείαο ζηνλ πφιεκν, γηα λα θεξδίζεη 

ηηο κάρεο. Ζ επηινγή ελφο νλφκαηνο γηα ηελ πφιε είρε 

ζρέζε θαη κε ηελ επηινγή ελφο ζπλφινπ αμηψλ, θαζψο 

θαη κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ θπξηαξρία ιφγσ δχλακεο 

ζηελ θπξηαξρία κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο. Πψο έγηλε ε 

επηινγή απηή θαη ηη κπνξνχκε λα δηδαρζεί θαλείο απφ 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο γηα ηε ζνθία θαη ηελ θνηλσλία 

ζήκεξα;  

ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι νη κεηέρνληεο μελαγήζεθαλ 

ζηελ Αθξφπνιε θαη ηνλ Παξζελψλα, ελψ εμεξεχλεζαλ 

ηε γχξσ πεξηνρή, ηνλ Άξεην Πάγν, ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Λνπκπαξδηάξε θαη ηελ Πλχθα, 

φπνπ είραλ Θ.Π. πκκεηέρνληεο ζην Φεζηηβάι ήηαλ : 

 PIERCE – Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο 

 Ακεξηθαληθφ Κνιιεγηαθφ Ηλζηηηνχην (κχξλε) 

 Γηεζλέο ρνιείν ηεο Γξέζδεο 

 Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηνπ Νηνπκπάη 

 Λχθεην Δγηνχκπνγινπ (Κσλζηαληηλνχπνιε)  

 Γηεζλέο ρνιείν ηεο Φξαλθθνχξηεο 

 Γηεζλέο ρνιείν ηνπ Αγίνπ Ησάλλε (Βξπμέιιεο) 



99   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

 
Δηθφλα 6. ηηγκηφηππν απφ ην Φεζηηβάι ISTA Αζήλα 

2015 

 

πλνιηθά ζπκκεηείραλ 101 καζεηέο, 11 θαζεγεηέο 

θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ θαη ζεαηξηθήο ηέρλεο. Οη 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ήηαλ κνλαδηθέο. Σα παηδηά έθαλαλ 

θαηλνχξηνπο θίινπο – ζρέζεηο δσήο, θαζψο – φπσο 

νξίδνπλ νη αξρέο ηνπ ISTA – νη καζεηέο ησλ μέλσλ 

ζρνιείσλ θηινμελήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ νηθνδεζπφηε. Μέζα ζε έλα ηεηξαήκεξν ηα 

παηδηά, δνχιεςαλ ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα, έγξαςαλ 

ζελάξην, ρφξεςαλ, έθηηαμαλ ζθεληθά αληηθείκελα θαη 

έζηεζαλ – πάληα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εκςπρσηψλ 

θαιιηηερλψλ πνπ ην ISTA είρε ζηείιεη – κηα άξηηα 

παξάζηαζε 30΄ κε ην παξαπάλσ ζέκα, ηελ νπνία 

παξνπζίαζαλ ζην Θέαηξν ηνπ Κνιιεγίνπ. 

Ζ επηηπρία ηνπ Φεζηηβάι ISTA Αζήλα 2015 ήηαλ 

κεγάιε. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δήισζε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ηνπ ISTA, Alan Heyes, γηα ην 

Φεζηηβάι «Αλ φρη ην θαιχηεξν, έλα απφ ηα θαιχηεξα!» 
 

 
Δηθφλα 7. Padlet wall γηα ην Φεζηηβάι ISTA Αζήλα 2015 

 

ηελ φιε δηνξγάλσζε, πνιχηηκε ήηαλ ε ζπκβνιή 

εζεινληψλ καζεηψλ θαη νκάδαο απνθνίησλ ηνπ 

Κνιιεγίνπ πνπ δηέζεζαλ ρξφλν θαη δπλάκεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ μελάγεζε, ζηε 

θηινμελία, ζηελ πξνεηνηκαζία θαη φπνπ αιινχ 

κπνξνχζαλ θαη ρξεηαδφηαλ. 

Μεηά απφ ηέηνηεο ζηηγκέο θαη εκπεηξίεο, ε δηνίθεζε 

ηνπ ISTA δήηεζε απφ ην Κνιιέγην ηε θηινμελία ηνπ 

Φεζηηβάι ηεο Άλνημεο 2019 θαη νη Ζκέξεο Σέρλεο 

αλέιαβαλ λα ην δηνξγαλψζνπλ κε ζέκα ην «Αξρατθό 

κεηδίακα ησλ αγαικάησλ ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο θαη ε 

αηζηόδνμε ζηάζε δσήο ζηε Μεζόγεην θαη, εηδηθά, ζην 

Αηγαίν». 

7. ΖΜΔΡΔ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ BERGEN 

Οη Ζκέξεο Σέρλεο βξίζθνληαη απφ ην 2013 ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Academy for Visual and Performing 

Arts of Bergen County, New Jersey, USA, πξνθεηκέλνπ 

λα κειεηήζνπλ ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία 

Διιάδα θαη ηε ζχγρξνλε Γχζε, κέζα απφ ην ζεαηξηθφ 

ιφγν ησλ θιαζηθψλ ειιήλσλ πνηεηψλ (Αηζρχινο, 

νθνθιήο, Δπξηπίδεο) θαη ην ζχγρξνλν ακεξηθαληθφ 

ζέαηξν. ηφρνο είλαη ε παηδεία θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζε έλα ζέκα ηφζν ζεκαληηθφ θαη δηαρξνληθφ, 

θαζψο θαη ε αληαιιαγή ζεαηξηθψλ δξάζεσλ απφ ηηο δχν 

νκάδεο. 

Να ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ 

ηνπ Bergen ζην Κνιιέγην, Απξίιηνο ηνπ 2013, ηα κέιε 

ησλ Ζκεξψλ Σέρλεο ηνχο παξνπζίαζαλ απνζπάζκαηα 

απφ ζεαηξηθέο δνπιεηέο ηνπ ΔΘΟο ζε θείκελα ηεο 

αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο θαη αθνινχζεζε 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε δξακαηηθή 

Σέρλε θαη ην Θέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε. 

8. ΚΑΠΟΗΔ ΜΑΡΣΤΡΗΔ 

Ίζσο δελ ππάξρεη θαιχηεξε θαη αλψηεξε ηθαλνπνίεζε 

γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ηελ επζχλε κηαο 

ζρνιηθήο ζεαηξηθήο νκάδαο, απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζή 

ηνπ· θη απηή, κέζσ ηεο γλψκεο κειψλ ηνπ θαη ηεο 

ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηνλ κηιν. 

Ζ Γ., κέινο ηνπ Οκίινπ, είρε λεπξηθή αλνξεμία θαη 

βξηζθφηαλ ζηε θάζε ηεο πξνζπάζεηαο λα ηελ 

αληηκεησπίζεη...Ζ κεηέξα ηεο ππνζηήξηδε φηη ε 

πξνζπάζεηα απηή ήηαλ εληνλφηεξε απφ ηελ εκέξα πνπ 

κπήθε ζηε Θεαηξηθή Οκάδα, θαζψο έλησζε θαιχηεξα σο 

κέινο ηνπ ΔΘΟο. 

Ο Β. δελ είρε κάζεη απέμσ πεξηζζφηεξν απφ κηζή 

ζειίδα κάζεκα ζηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα. Έκαζε έλα ξφιν 

κε πνιιέο ζειίδεο θαη απφιαπζε ην απνηέιεζκα, 

ζεθψλνληάο ηνλ ππεχζπλν ηνπ Οκίινπ ζηα ρέξηα ηνπ 

θαηά ηελ ππφθιηζε! 

Ο Α. δελ κπνξεί λα απαιιαγεί, αθφκα θαη ζήκεξα, 

απφ ην κηθξφβην ηνπ Θεάηξνπ θαη ηεο Σέρλεο! Παληνχ 

βξίζθεη ψξα γηα ρνξφ θαη ππνθξηηηθή, είηε ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή ρνιή είηε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή!  

Ζ Δ. δελ ήηαλ ηδηαίηεξα φκνξθε… Ζ εκθάληζή ηεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ηεο θαη ηελ απνπζία 

απηνπεπνίζεζεο, γελλνχζε πξφβιεκα επηθνηλσλίαο κε 

ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο. Με ηελ αλάιεςε ελφο 

κηθξνχ ξφινπ ζηνλ ΔΘΟο, άξρηζε λα δειψλεη «Δίκαη ε 

Δ. ηνπ Θεαηξηθνύ Οκίινπ!» θαη – θαηά ηα ιεγφκελα ηεο 

κεηέξαο ηεο – δελ έλησζε πιένλ ηνλ παξαγθσληζκφ θαη 
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ηελ αδηαθνξία ησλ άιισλ γη‘ απηήλ· αληηζέησο, έλησζε 

δπλαηφηεξε θαη είρε λα πξνβάιεη σο θαηάθηεζή ηεο ηε 

ζεαηξηθή ηεο εξκελεία! 

Σνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ, ν 

Σ. θέξλεη ηε ζχδπγν θαη ην παηδί ηνπ ζην Οpen House, 

ηνπο αθήλεη ζηελ είζνδν ηνπ Κνιιεγίνπ θαη πάεη ζην 

parking. Ζ ζχδπγφο ηνπ κε πιεζηάδεη θαη κνπ ιέεη: «αο 

μέξσ από πεξηγξαθέο θαη δηεγήζεηο ηνπ Σ. Πάληα κηιάεη 

κε αγάπε γηα ζαο, ην Θέαηξν, ην ρνιείν ηνπ!» 

Έλα πξσί ήξζε θαη κε βξήθε έλαο καζεηήο, 

θξαηψληαο έλα θάθειν: «Κύξηε, ρζεο είρα ζέκα κε ην 

ζηνκάρη κνπ θαη πήγα ζην Ννζνθνκείν Ν. Με θξόληηζε 

έλαο γηαηξόο, πνπ, θνπβέληα ζηελ θνπβέληα, βγήθε λα 

είλαη απόθνηηνο ηνπ Κνιιεγίνπ. Μνπ ‟δσζε απηήλ ηελ 

θάξηα.» Καη κνπ δίλεη ην θάθειν… Αλνίγσ θαη δηαβάδσ: 

«…ηψξα πνπ ζψδσ δσέο, ζπκάκαη πνπ καο καζαίλαηε λα 

δνχκε ηε δσή κε πνηφηεηα κέζα απφ ην Θέαηξν!» 

Τπνγξαθή: έλαο ηνμφηεο απφ ηνλ Καηά θαληαζίαλ 

αζζελή. 

Ζ Μ. θαη ε Α. έγηλαλ εζνπνηνί ιφγσ ηνπ ΔΘΟο, 

θαζψο αγάπεζαλ ην Θέαηξν θαη ζέιεζαλ λα ην 

ππεξεηήζνπλ… Καη φρη κφλνλ απηέο… 

Απηά είλαη ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο πνπ δείρλνπλ ηη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ιεηηνπξγία ελφο Θεαηξηθνχ 

Οκίινπ ζε έλα ζρνιείν.  

9. ΣΔΛΗΚΑ ΣΗ ΜΑΘΑΗΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΠΟ 

ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ ΣΔΣΟΗΟΤ 

ΥΟΛΗΚΟΤ ΟΜΗΛΟΤ; 

Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη εχθνιν λα εμαρζνχλ. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα ην Θ.Π., είηε πξφθεηηαη γηα ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, είηε πξφθεηηαη γηα αλαδήηεζε θαη εηνηκαζία 

θνζηνπκηψλ ή ζθεληθψλ ή κνπζηθήο ή…, ην Θέαηξν κε 

ηελ πιαηηά θαη ηε ζηελή ηνπ έλλνηα παξέρεη κνληέια 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Σν Θέαηξν θαη ην Θ.Π. δίλνπλ ηελ επθαηξία θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάμεη δηάθνξα 

καζήκαηα κε ηξφπν πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα μεθχγεη απφ 

ηελ θνηλνηνπία ηνπ δαζθάινπ θαη ηελ αδηαθνξία ησλ 

καζεηψλ. Ζ Αληηγόλε απνθηά άιιε δηάζηαζε, φηαλ κέζα 

ζηελ αίζνπζα ν δηδάζθσλ επηρεηξήζεη λα ηε «ζηήζεη» 

θάζεηα αληί ηεο νξηδφληηαο ζέζεο ηνπ βηβιίνπ. Δίλαη 

έλαο παξαζηαηηθφο Κξένληαο απηφο πνπ ζα ζηαζεί ζηνλ 

πίλαθα φρη γηα εμέηαζε αιιά γηα εξκελεία, έλαο 

δηαθνξεηηθφο Φχιαθαο ν καζεηήο πνπ ζα βγάιεη ηνπο 

θφβνπο ηνπ θαη ην δηζηαγκφ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

ζάξθα θαη νζηά ζην ξφιν. Σν ίδην γηα θάζε ήξσα 

δξάκαηνο, πνηήκαηνο, πεδνγξαθήκαηνο. Έηζη, νη 

καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ φρη ην ζεαηξηθφ ηνπο ηαιέλην, 

αιιά ηε δσή πνπ θξχβεη έλαο ξφινο θαη πνχ θξχβεηαη ν 

ξφινο· κέζα ζην εγψ θαη πίζσ απφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. 

Σν πείξακα ζα έρεη ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο δίθεο – παξσδίαο ηνπ Θεξακέλε θαη 

ηα παηδηά ζα δνπλ αιιηψο ηνλ Ξελνθψληα. Οκνίσο θη αλ 

δνζεί ζεαηξηθή ηαπηφηεηα ζηα ζηνηρεία ηεο Υεκείαο θαη 

ζηα φξγαλα ηεο Φπζηθήο, ζηηο εμηζψζεηο θαη ηηο 

αληζφηεηεο. 

10. ΠΧ ΘΑ ΓΗΓΑΞΧ ΘΔΑΣΡΟ; 

ΓΤΜΝΟ! Γπκλφο απφ δνζκέλα ζρήκαηα, 

απαιιαγκέλνο απφ θαηεζηεκέλεο ιχζεηο θαη επηινγέο, κε 

θαξδηά θαη κεξάθη, κε αγάπε ζην ιφγν θαη ηνλ Άλζξσπν. 

Πξψην βήκα είλαη ε επηινγή ελφο θεηκέλνπ πνπ 

εκπλέεη ηελ νκάδα. Ίζσο ε νκάδα δηαβάζεη πνιιά έξγα, 

ίζσο κφλν δηαβάζεη ρσξίο λα βξεζεί θαηάιιειν 

θείκελν… είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θη απηφ. ηαλ – αλ 

επηιεγεί θείκελν, ε νκάδα θαιείηαη λα απνθαζίζεη ηη 

ζέιεη λα πξνβάιεη, πνηνο ζέιεη λα είλαη ν άμνλαο ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο ζθελνζεηηθήο γξακκήο. Δδψ 

ρξεηάδεηαη ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο, 

μαλά θαη μαλά, γηα λα βγνπλ ηδέεο ζηελ επηθάλεηα. 

Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην έξγν ζε ρξνληθφ επίπεδν, ζε 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην, ζε ηζηνξηθή πεξίνδν. Μεηά αξρίδεη 

ε έξεπλα γηα πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ελδπκαηνινγηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο απφςεηο ηεο επνρήο ή ηνπ ρσξνρξφλνπ πνπ 

ε νκάδα επηιέγεη. Αθνινπζεί ε εθθξαζηηθή αλάγλσζε 

ηνπ έξγνπ, ε επηινγή ξφισλ θαη δηαλνκή ηνπο. Μπνξεί 

αλ δνζεί - αλ ρξεηαζηεί - ξφινο θφληξα ζην θπζηθφ 

θάπνηνπ. 

Ξεθηλνχλ νη δνθηκέο κε αλαθνξέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Αλαιχνληαη νη 

ξφινη, νη επηινγέο ησλ εξψσλ, νη δηαζέζεηο ηνπο, ηα 

πάληα. Σν έξγν ζηήλεηαη εηθφλα ηελ εηθφλα, ζθελή ηε 

ζθελή. Ζ νκάδα δεη ην ηαμίδη, ζπδεηά, θάλεη ζεαηξηθφ 

παηρλίδη γηα ηηο αλαπλνέο, γηα ηε ραιάξσζε, γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο νκάδαο,…πκβνπιεχεηαη ηε 

βηβιηνγξαθία θαη πάλσ απ‘ φια ηε δσή. Έηζη μεθίλεζαλ 

φινη, απφ ην κεγάιν δάζθαιν πνπ ιέγεηαη «απηφ ην έρσ 

βηψζεη».  

Πξέπεη λα είλαη πάληα ζην λνπ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο, 

γεξά θαξθσκέλν ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ φηη ην Θέαηξν 

ζηελ Δθπαίδεπζε νθείιεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ φια 

ηα λνζεξά ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζεάηξνπ, απφ ην 

βεληεηηζκφ, απφ πξσηαγσληζηέο, απφ απηνπξνβνιή, απφ 

«εγψ ζα ην ‘θαλα θαιχηεξα, ζα ηα ‘ιεγα θαιχηεξα». Σν 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη θαη πξέπεη λα είλαη 

γεκάην κε «εκείο  ζα ηα θαηαθέξνπκε θαη ζα πεξάζνπκε 

θαιά», γηαηί ζην Θέαηξν πξέπεη λα δείρλνπκε κφλν ηα 

φλεηξά καο! 
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3Π: ΠΟΛΤ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 

Διεπζεξία Μ. Γθξίκπα  
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνχ 

 

 
Πεξίιεςε 

Ο «Μηθξφο Σνπξίζηαο» απνηειεί έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν, 

θαηλνηφκν δηαζεκαηηθφ πηινηηθφ πξφγξακκα-κε αθνξκή 

ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά δξάζεο 

παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ ζε ζρνιεία, ηνπ Ίδξπκαηνο 

Χλάζε- κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ παηδηψλ ζηνλ 

ρψξν ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

ηνπ «επ δελ» θαη ηεο αξηζηείαο, δξψληαο σο θαηαιχηεο 

έκπλεπζεο ζηνπο λένπο. 

Με δεδνκέλν φηη «νη πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο δσήο είλαη 

απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο αλζξψπνπο ηελ αλάγθε λα 

ηαμηδέςνπλ» δεκηνπξγήζεθε ε δξάζε απηή (3 π: πνιπ-

πξφγξακκα πνιηηηζκνχ), πνπ αθνξά ζηε βησκαηηθή 

εθπαίδεπζε φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ 

ηνπξίζηα λα δήζεη βησκαηηθέο εκπεηξίεο δσήο κέζα από ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή κε όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη φρη 

κέζα απφ ηελ απνζηαζηνπνηεκέλε παξαηήξεζε ελφο 

ηφπνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιχ δχζθνια πεξηγξάθεηαη κηα 

εκπεηξία κφλν κέζσ ησλ ιέμεσλ. Καζίζηαηαη απαξαίηεηε 

ε έλλνηα ηνπ βηψκαηνο γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. 

Καη επεηδή ζηελ εθπαίδεπζε θχξην κέιεκα είλαη ε 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

θαιιηεξγψληαο φζν γίλεηαη ηζνκεξψο: ζψκα-πλεχκα-

ζπλαίζζεκα, ην πξφγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηεί θαη δξά κε 

φιεο ηηο αηζζήζεηο. Μέζσ ηεο φξαζεο, αθνήο, φζθξεζεο, 

αθήο, γεχζεο θαη κε ρξήζε/αθνξκή θάπνην εξέζηζκα φπσο 

βίληεν, εηθφλα, ράξηε, έδεζκα, κπξσδηά, αθίζα, θαξη 

πνζηάι, αληηθείκελν, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κλήκεο, 

εμηηάξνληαο ηε θαληαζία ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Βησκαηηθφο ηνπξηζκφο, θαηλνηφκν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηξίπηπρν: ςπρή-ζψκα-

ζπλαίζζεκα. 

1. ΤΛΛΖΦΖ ΗΓΔΑ - ΑΡΥΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ  

Ζ ηδέα πξνέθπςε, αθελφο, απφ ηελ εζεινληηθή 

εξγαζία καο, επί ζεηξά εηψλ, ζηνπο θηιφμελνπο ρψξνπο 

Φνξέσλ, Ηδξπκάησλ θαη Με Κεξδνζθνπηθψλ 

Οξγαληζκψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα επηιεγκέλα θαη κε 

θξνληίδα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα) θαη 

αθεηέξνπ απφ ην ελδηαθέξνλ καο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο παηδαγσγηθψλ 

πξνγξακκάησλ (ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο: 

πνιηηηζηηθνχο, κνπζεηαθνχο, πνιπρψξνπο, βηβιηνζήθεο) 

& εαπηνγλσζηαθψλ εθπαηδεχζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεγάιε αγάπε καο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο, αλαγλσξίδνληαο ην θελφ πνπ ππάξρεη 

ζηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην ηξίπηπρν ςπρή-ζψκα-

ζπλαίζζεκα (ζπλζεηηθή εαπηνγλσζία), ζεσξήζεθε 

επθαηξία λα εμεξεπλεζεί απηή ε πηπρή κέζσ ελφο 

ηδηαίηεξνπ εξγαζηεξίνπ. 

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

2.1. Δθπαηδεπηηθφο ζηφρνο 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία «ηνπξηζηηθήο 

ζπλείδεζεο» ησλ παηδηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ αθελφο 

ηνπο κειινληηθνχο ηνπξίζηεο, θαη αθεηέξνπ ηνπο 

ληφπηνπο ζηε ρψξα ηνπο πνπ απνηειεί ρψξα ππνδνρήο 

ηνπξηζηψλ. Γειαδή ην πξφγξακκα απηφ ζθνπεχεη λα 

εληζρχζεη ην «βαζκφ δέζκεπζεο» ηνπ ηνπξίζηα, αιιά 

θαη ηνπ ληφπηνπ κε ηνλ εθάζηνηε ηφπν ππνδνρήο. 

Παξάιιεια, έρεη θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα κηα θαη 

ζηνρεχεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ (θπζηθφ, αλζξσπνγελέο, ηερλεηφ) π.ρ. 

θαζαξηζκφ αθηψλ, γεπζηγλσζία ηνπηθήο θνπδίλαο,  

πξαγκαηνπνίεζε πεξηπάησλ ζηε θχζε, παξαθνινχζεζε 

πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ζπκκεηνρή ζε παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο θ.α. Ο ζηφρνο απηφο αλαπαξίζηαηαη σο εμήο: 

 

2.2. Δθπαηδεπηηθνί άμνλεο  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε δξάζε «Μηθξφο Σνπξίζηαο» 

πεξηιακβάλνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο 

ελφηεηεο: 

 Σνπξηζκφο, 

 Πνιηηηζκφο, 

 Πεξηβάιινλ, 

 Γαζηξνλνκία,  

 Αθηηβηζκφο,  

 Δθπαίδεπζε. 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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2.2.1. Αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ 

Ζ δξάζε απηή θξίζεθε αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

δηφηη παξέρεη ηα θαηάιιεια εθφδηα θαη θξνληίδεη λα 

απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, καζεηέο δεκνηηθνχ (πνπ 

απνηεινχλ ηελ θξίζηκε κάδα εθθνιαπηφκελσλ 

ηνπξηζηψλ) θαη καζεηέο γπκλαζίνπ-ιπθείνπ (πνπ 

απνηεινχλ ηελ ήδε δηακνξθνχκελε κάδα ηνπξηζηψλ) 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

«ΜΑΘΟΤΝ» ηε ρψξα πνπ δνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζηελ αηνκηθφηεηα θαη έκθαζε 

ζηελ νκαδηθφηεηα, δηνξζψλνληαο ηα θαθψο θείκελα θαη 

δξψληαο θαηαιπηηθά (πξνιεπηηθά θαη φρη 

θαηαζηαιηηθά). 

2.3. Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Κάζε πξφγξακκα ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζην 

ζεσξεηηθφ άμνλα κηα θαη νη δξάζεηο ηνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε απηφλ, έρνληαο ζπλάκα θαη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα εθφζνλ παξνηξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη δξάζεηο. Γηαξζξψλεηαη ζε ηξία 

ζθέιε: 

 ην ζηάδην ηεο «Παξαθνινχζεζεο»: πεξηιακβάλεη 

ηελ εχξεζε, επηινγή, ρξήζε θαη παξαθνινχζεζε 

πξνγξάκκαηνο κέζσ θάπνηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ/ εξεζίζκαηνο φπσο ι.ρ. βίληεν, αθίζαο, 

θαξη πνζηάι, ράξηε, έξγνπ ηέρλεο θ.α. Οη 

ζπκκεηέρνληεο παίξλνπλ εξεζίζκαηα θαη 

ζπιιέγνπλ πιηθφ, ρσξίο αθφκα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά. 

 ην ζηάδην ηεο «πκκεηνρήο»: απνηειεί έλα 

ζηάδην απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ 

ην πξνεγνχκελν ζηάδην ζην επφκελν. θνπφο ηνπ 

είλαη ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε πξνηξνπή ζε δξάζε. Σν 

ζεκαληηθφ είλαη φηη εληζρχεη θαη‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπλεξγαζίεο, γλσξηκίεο, αιιά ζπκβάιιεη 

θαη ζηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή ηεο 

εθπαηδεπφκελεο νκάδαο (team-building 

activities), εληζρχνληαο ηηο έλλνηεο αθηηβηζκνχ 

θαη δηθηχσζεο κε ζθνπφ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

κνηξαζηνχλ θνηλέο εκπεηξίεο, 

 ην ζηάδην ηεο «Έθθξαζεο»: έρεη ζηφρν λα 

εκςπρψζεη ηελ εθπαηδεπφκελε νκάδα θαη 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

πξνθάιεζε ε δξαζηεξηφηεηα απηή. Απνηειεί ελ 

νιίγνηο ηνλ αληίθηππν θαη ην απνηχπσκα πνπ 

ηειηθά άθεζε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαη 

θαηαγξάθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά πφζν πέηπρε ην 

ζηφρν ηνπ θαη πνην κέζν άξεζε ζηα παηδηά. 

3. ΟΜΑΓΑ-ΣΟΥΟ 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ηδξχκαηνο Χλάζε 

έρεη εθαξκνγή ζε πηινηηθά δεκφζηα ζρνιεία, πνηθίισλ 

ζρνιηθψλ βαζκίδσλ, θαηά πξνηίκεζε ζε 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, εληφο ηεο Αηηηθήο. 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ ήδε εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ: 

 Μαζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Μαζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

4. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Ζ θαηλνηνκία ηεο δξάζεο «ΜΗΚΡΟ ΣΟΤΡΗΣΑ» 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ, 

φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (παζεηηθή κάζεζε), αιιά 

κέζα απφ δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, βησκαηηθέο εθαξκνγέο 

θαη δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο (ελεξγεηηθή κάζεζε). 

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή απεηθφληζε: 

 

 
 

Οη καζεηέο ινηπφλ νδεγνχληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ,  ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ, θάζε 

ζπκκεηέρνληαο νδεγείηαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο 

επζχλεο κέζα απφ θνηλέο δξάζεηο. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ρξήζε κέζσλ ηα νπνία ζα 

ραξηζηνχλ ζηα παηδηά, κεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δέζκεπζε ηνπ παηδηνχ κε ην 

ζηφρν θαη ιεηηνπξγεί σο ζπλέρεηα ηεο δξάζεο θαη κεηά 

ην ηέινο ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ θιεξψζεηο, 

δηαγσληζκνχο, θνπίδ, βηβιία, κηθξνδψξα θ.α. ν καζεηήο 

δίλεη κηα ππφζρεζε γηα φζα έκαζε.  

 

  
 

Άιιν έλα θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη ε εκπινθή 

θάπνησλ παηδηψλ σο βνεζψλ γηα ην εξγαζηήξη ι.ρ. 

κηθξνί δηεπθνιπληέο, εζεινληέο, νη ππν-νκάδεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη νη εκςπρσηέο, κε ζηφρν ηελ 

νκαιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θ.α.  
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5. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ 

5.1. Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ζε ρψξνπο πνπ 

απνηεινχλ κνριφ πνιηηηζκνχ θαη γλψζεο, φπσο είλαη ηα 

ζρνιεία. Μάιηζηα, πξνηηκήζεθαλ πξφηππα δεκφζηα 

ζρνιεία θαη ζρνιεία ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο εληφο 

ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα, κέρξη ζηηγκήο 

έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

πξφγξακκα ηα αθφινπζα ζρνιεία: 

 6
ν
 Γπκλάζην Ηιίνπ, 

 6
ν
 Γεκνηηθφ Εσγξάθνπ, 

 72
ν
 Γπκλάζην Κπςέιεο, 

 11
ν
 Γεκνηηθφ Γαιαηζίνπ, 

 6
ν
 Γεκνηηθφ Καιιηζέαο, 

 4
ν
 Γπκλάζην Ν. Ησλίαο. 

5.2. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

Παξάιιεια, σο πξνο ην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απεπζπλζήθακε ζην Ίδξπκα Αιέμαλδξνο Χλάζεο, έλα 

Ίδξπκα πνπ έρεη ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ πξνάζπηζε θαη 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη 

μερσξίδεη γηα ηα θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ. Σν Ίδξπκα ινηπφλ θάιπςε ην θφζηνο 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα δηεμαρζεί 

κε επηηπρία ην εξγαζηήξην, ελψ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

πινπνηεζεί αθξηβψο φπσο ην είρακε ζρεδηάζεη!. 

Μάιηζηα, ην έξγν ιεηηνπξγεί δσξεάλ γηα ηνπο 

καζεηέο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ, αιιά 

θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο ησλ θαηξψλ. 

Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη βαζίδεηαη ζηελ 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηξηψλ Διεπζεξία 

Γθξίκπα θαη Δπαγγειία Γθξίκπα. 

5.2.1. Πεξηνξηζκνί 

εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, είρε δεηεζεί ε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ 

εθηφο Αζελψλ θαη είρε ήδε γίλεη κηα πξνζσπηθή επαθή 

κε ην δεκνηηθφ «ζρνιείν ηεο θχζεο θαη ησλ 

ρξσκάησλ»
33

 ζην Ρέζπκλν, φκσο ν πεξηνξηζκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ θαηέζηεζε 

εθηθηή ηε ζπλεξγαζία ηελ ηξέρνπζα ρξνληά.  

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έπξεπε λα γίλεη εληφο ηνπ σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο ζήκαηλε φηη δελ κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζε 

εηδηθνχο ρψξνπο φπσο ι.ρ. είλαη πνιηηηζκηθνί ρψξνη πνπ 

εθπέκπνπλ θαηλνηνκία, παηρλίδη, δηάδξαζε (κνπζεία, 

βηβιηνζήθεο θ.α.) πνπ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί. 

6. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα 

Αιέμαλδξνο Χλάζεο, αθελφο, γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πξφηαζεο καο κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη αθεηέξνπ, γηα 

                                                 
33 Πξφθεηηαη γηα ζρνιείν πξφηππν, ην νπνίν ήδε ζηεξίδεη κε ηε 

δξάζε ηνπ, κηα δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

καζεηνθεληξηθήο ζεψξεζεο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηνπο ελδηαθέξεη πνιχ ε πξφηαζε απηή. Ήδε 

ηξέρεη πνιιά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, ζπλεξγάδεηαη κε ην 

CERN, επξσπατθά παλεπηζηήκηα θ.ιπ. 

ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ αλαθνξηθά κε ηα πιηθά 

εξεζίζκαηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Δπηπξφζζεηα, επραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνλ 

Αξρηηέθηνλα θαη εηθαζηηθφ θχξην Γήκν Φιέζζα γηα ηελ 

επγεληθή ζπκκεηνρή ηνπ κε πξνηεηλφκελα αληηθείκελα 

ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πιηθά εξεζίζκαηα γηα 

ην παξφλ εξγαζηήξην. 

Αθφκα, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηξηψλ θαηαμησκέλσλ Φνξέσλ ζην 

ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ: ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηελ παξνρή 

φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ θαη έληππνπ 

εμνπιηζκνχ, γηα ηα ζρνιεία αιιά θαη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Σνπξηζκνχ ηνπ 

νπνίνπ είκαζηε ζηειέρε, γηα ηελ ηερλνγλσζία θαη 

εκπεηξία πνπ καο παξείρε (θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ην 

αληηθείκελν εθπαίδεπζεο πνπ δηαρεηξηζηήθακε ζε 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα). 
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Abstract 

According to Lewis Mumford (1952), higher stages of 

development of a civilization are characterized by a 

balanced development of the symbol and tool, the art and 

technics. And even if Mumford was not ready to recognize 

both these qualities in industrial design of his times, it is 

now accepted that design considers science and meaning 

as one (Guellerin, 2011). However, division between the 

STEM subjects (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) and the arts in the early stages of Education 

(Polaine, 2011) threatens this advantageous unity of 

scientific background and intuitive conscience and brings 

the potential role of the designer to meet universal 

challenges and provide solutions for a better future into 

question. This paper examines the case study of a Design 

Lab for primary school pupils, supervised by the author as 

part of the educational programmes within the 

Macedonian Museum of Contemporary Art. Active 

involvement of 9-11 year-old pupils in the design of 

everyday objects justifies the necessity of the subjects they 

are being taught, promotes their ability to judge the objects 

around them and builds well-informed consumers: 

credibility conditions to bring Design Thinking into the 

agenda of primary and secondary education. Researching 

design pedagogies in this critical stage of education, prior 

to the STEM/Arts division, and analysing results in 

comparison with Higher Education students undertaking 

similar or identical projects, this paper aims to identify, 

understand and retrieve what is lost in between to inform a 

design curriculum where STEM is balanced by IDEA - 

Intuition, Design, Emotion, Art (Maeda, 2010): skills so 

central to design, as also crucial for everyone. Only by by 

looking beyond the ideological boundaries of science and 

con-science, we may re-define Design as a unity and move 

towards a new ideology in the Agenda of Education. 

Design as a field laying in between the two worlds of 

Science and the Arts can either fall into the cultural gap 

between them, or take a giant step to bridge these parts of 

a false dichotomy into one balanced and thus brave new 

world. 

 

Keywords: Design Pedagogies, Design Research, 

Education, STEM, Arts.  

1. THE HEGEMONY OF STEMS OVER THE 

ARTS 

According to Lewis Mumford (1952), higher stages of 

development of a civilization are characterized by a 

balanced development of the symbol and tool, the art and 

technics. And although this balance preoccupies a unity 

between the areas of art and technics, today we are rather 

witnessing a dihotomy between them. In either the strict 

scientific world or the art community, it is rarely a 

question of one and other but mostly of one or the other, 

or even worse one over the other.  

Beginning with the outbreak of the industrial 

revolution, moving through the digital revolution and the 

Information Age and coming up to our times, modern 

civilization shifted away from the idea of this balanced 

development of Art and Technics towards a total 

hegemony of the latter, or what we call the STEM 

subjects: Science, Technology, Engineering and Math. 

Based on the solid foundations of scientific thinking, we 

perceive progress in a materialistic and technical 

manner, lacking any kind of holistic ontological 

approach on what progress really is or should be.  

That brings us to the case of Design, a field laying in 

between the Science and the Arts, or –better said- based 

on the foundations of both. According to Jean 

Baudrillard,  every single designed object around us (and 

actually every object is designed) has not only its 

functional and economic value (where STEM lays), but 

also its symbolic and semiotic value (where Arts and 

Humanities come in). And even if Mumford was not 

ready to recognize both the qualities of the symbol and 

the tool in the industrial design of his times, it is now 

accepted that design considers science and meaning as 

one (Guellerin, 2011). But is this generally accepted and 

by whom? And here is where the problem lays: a 

problem well known to design educators, researchers and 

practitioners. Being exactly in between the two worlds, 

design is more likely to fall into a -man-made rather than 

existing- cultural gap as something that both sides fail to 

understand, engage with or even accept it as something 

of its own (with deep roots on both sides but at the same 

time culturally autonomous in itself). Scientists, 

mathematicians, economists and engineers reject design, 

consider it as an Art rather than Science while artists fail 

to recognise in design any other value than the technical 

and functional one. Things get worse when one of these 

worlds attempt to adopt design merely on its side. 

Incorporating design within a School of Visual and 

Permission to produce digital or hard copies of all or part of 

this work for scientific or educational purposes is granted free 

of charge provided that all the copies bear this notice and the 
full citation on the first page. Digital or hard copies of all or 

part of this work for profit or commercial use are prohibited 

without the official permission. 
© 2015 Laboratory ―Research in Practical and Applied 

Philosophy‖, School of Humanities, Department of Preschool 

Education Sciences and Educational Design - GAPMET 
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Applied Arts instead of a School of Art and Design, may 

encrypt  a perception of design as a lower-class kind of 

art (applied art), leading to a restrained curriculum where 

STEM subjects are totally excluded. On the other hand, 

Schools of Engineering tend to perceive Product Design 

as synonymous with Product Engineering, thus leaving 

the other part of the coin (and brain) aside. In this case, 

education lacks anything associated with the semiotic 

and symbolic values of the form, the social and cultural 

implications of design and promotes a technology-driven 

rather than human-centred innovation.   

A critical issue in this matter is that the division between 

the STEM subjects and the Arts happens in the very 

early stages of education. This tends to create an 

environment in which pupils with more visual or 

kinaesthetic learning styles begin to reject STEM 

subjects or, at least, find them difficult to engage with, 

due to the way they are usually taught (Poleine, 2011). 

Even if someone wants to engage in both the sciences 

and the arts, preference choices often force him to 

choose one path over the other. This initial experience is 

carried over to the adult life when students are studying 

in Higher Education. Subjects related to theory and 

research immediately smell of science and either fear or 

boredom set in (Robinson, as quoted in Poleine 2009). 

2. TOWARDS A NEW PARADIGM IN 

DESIGN 

It is most evident that we are lately shifting towards a 

new paradigm in design. Long ago, Design has moved 

away from mere industrial aesthetics to enclose the idea 

of human-centred innovation. At a time when style and 

surface had become too superficial for many people, the 

search for a new theme on design led to a new paradigm. 

State-of-the-art design today, let‘s call it ―New Design‖, 

is almost an inversion of the old model. As Arnold 

Wasserman puts it, at the core today is human-centred 

innovation, entailing rigor about human needs, 

functionality, marketability, usability and sustainability 

(Wasserman, 2004). External appearance is only one 

dimension, even though an important one, among many 

others in the complex interactions of design, now serving 

not just for making better ―stuff‖, but widely for creating 

better socio-technical systems, experiences, strategies, 

organisations, even public policies and programmes 

(Table 1). New Designers all pursue the same goals: to 

define people‘s needs and desires in order to shape 

products and socio-technical systems that change life for 

the better (Wasserman, 2004). 

 

 

OLD DESIGN NEW DESIGN 

Product-Driven Process-Driven 

Product Function User Experience 

Technology Driven Invention Human-Centred Innovation 

Producer-Centric Customer-Centric 

Our Way Your Way 

We Know What You Should Want What Do You Really Need & Want 

Think From Inside the Company Think From Outside in the World 

Outward into the World Backward into the Company 

Experience-Based Judgement Research-Based Insight / Foresight 

Specification Culture Prototyping Culture 

Physical Science, Engineering, Technological Systems, 

Finance 

Social Science, Ecology, Biology, Human Systems, 

Life-Cycle Economics 

Maximise Sharefolder Wealth Maximise Human Benefit 

Think From the Present Forward Think From the Future Back 

Limited Production & Mass Manufacturing Flexible Manufacturing & Mass Customisation 

Mechanical / Electromechanical / Atoms Digital / Software-Driven / Bits 

Resourse & Energy-Intensive Green, Recyclabe, Sustainable 

Big, Slow, Heavy Small, Fast, Light 

Only Designers Design Everybody Can Use Design Methods & Tools 

Only Design Students Should Learn Design Everybody Should Learn Design As a General 

Knowledge Subject K-12 

Design Is For Making Better ―Stuff‖ Design Is For Making Better Socio-Technical 

Systems, Experiences, Strategies, Ventures, 

Organisations, and Public Policies & Programmes 

Table 1. Old Design vs. New Design (Wasserman, 2004) 
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No other organisation reflects this change of paradigm 

better, than INDEX: Design to Improve Life. Created by 

Denmark in 2002, INDEX: Design to Improve Life
®

 

promotes the application of designs and design processes 

to improve vital areas of people‘s lives worldwide, being 

in sync with the values and principles of Danish design 

on humanism, social understanding and democratic 

thinking (Hvid, 2004). 

This concept first recognised in the nominations of 

the INDEX: Awards, has widely spread to embrace other 

similar events like the Brit Design Awards, where 

designs for social change have started to take the place 

of mere aesthetically pleasing and functional products 

(Massoud Hassani‘s Mine Kafon, Hövding Invisible 

Bike Helmet by Anna Haupt & Terese Alstin, Solar 

Bottle by Alberto Meda and Francisco Gomez Paz, Free 

Eyeglasses by Yves Behar and Life Straw by Torben 

Vestergaard Frandsen, Rob Fleuren and Moshe Frommer 

to name but a few). 

A lot of designers and companies of the private sector 

have followed suit, looking for social and sustainable 

approaches to global challenges and realizing, for good, 

the sizable commercial potential in designs that have the 

capacity to improve people‘s lives.  

The new paradigm of design is not that new any more. 

It actually started long before the current economic crisis 

we are now going through. The dark cloud of recession 

is, however, a good opportunity to re-examine our 

collective values and points out the necessity to move 

towards a new consumer model. As the target group able 

to pay the additional value of overstyled products talking 

to our greed and excess will shrink, social and 

sustainable design for the people‘s benefit will prove to 

be a commercially strong, if not the only, viable model. 

The difference between Old Design and New Design 

is really the difference between two ―ontologies‖, i.e. 

two different ways of looking at the world (Wasserman, 

2004). They are the same two different ideologies, the 

same two -allow me to say- ruling political models, 

deriving from the two sides of the human brain or the 

same two idiosyncratic cognitive models: analytical 

thinking and creative thinking. The contrasting world-

views should be thought of not as either-or opposites but 

as continuums. Design now embraces Social Science as 

much as Physical Science, Ecology and Biology as much 

as Engineering, Human Systems as much as 

Technological Systems and Life-Cycle Economics as 

much as Finance.  

It is about time to re-establish this lost balance 

between STEM and the ARTS, using Design as a bridge 

in between. As John Maeda puts it, adding Art and 

Design to Science Education would put a bit of humanity 

back into the innovation engine and lead to the most 

meaningful kind of progress (Maeda, 2010). 

3. STARTING FROM EDUCATION 

An attempt to bridge the differences between two 

distinct worlds that meant to be… one, after ages of 

separation, could not start other than from education. 

The problem is, to quote famous Albert Einstein‘s 

saying, that we can't solve problems by using the same 

kind of thinking we used when we created them, and 

today‘s policy makers are no doubt, the children of the 

same division between Art and Science Education (being 

in their majority from a STEM background). What then 

if we may attempt this change earlier on, before the 

forthcoming division, to grow a new breed of citizens 

able to understand, judge and create their world based on 

the solid grounds of both the STEM (Science, 

Technology, Engineering, Math) and the IDEA 

(Intuition, Design, Emotion and Art)? Besides, the only 

thing that interferes with our learning is our education, 

to go back to Einstein where we started from. 

Three years ago, I undertook the commission to teach 

Industrial Design (as a new module) in the School of 

Visual & Applied Arts at the Faculty of Fine Arts of the 

Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). Having a 

background in Architecture as well as in Automotive and 

Industrial Design, and after having taught design both in 

the School of Architecture of the AUTh, as well as in the 

AAS partner College of the University of Central 

Lancashire (UCLAN), I took the initiative to establish a 

new Design Lab, which although set in the School of 

Visual & Applied Arts, would be as open as possible to 

other Schools of the University (Architecture and 

Engineering), as well as to prior levels of education and 

society in general. 

My deep belief in creative synergies between fields to 

bring the best out of design and restore the balance 

between Art and Science, led to numerous 

collaborations: 

 A synergy of students from the School of Visual 

& Applied Arts and Architecture to design and 

construct the fairing of the student Formula SAE 

(Aristotle Racing Team) engineered by students 

from the School of Engineering (2010-11). 

 An intensive interdisciplinary Workshop with 

students from both the School of Visual & 

Applied Arts and the School of Architecture in 

collaboration with the Municipality of 

Thessaloniki, on alternative uses for urban 

parking spaces (designark.blogspot.gr) (2012) 

 Design Lab Open Days in the context of the 

―AUTh on Syndays‖ programme, organised for 

the public to visit, be informed on our activities 

and attend a joint programme of two hands-on 

activities for children aged 9-11 and adults (2012) 

Simultaneously, in close collaboration with the 

Macedonian Museum of Contemporary Art, Architecture 

and Industrial Design (MMCA) and Marianna Kaltsa 

(artist/architect), we organised a lab (design workshop) 

for primary school pupils, co-ordinated by both, as part 

of the educational programmes of the museum. The 

programme runs in three-month cycles (two every year) 

and includes 2-hour labs on a weekly basis. The project 

followed an earlier idea to research design pedagogies 

and their potential benefits in primary education 

(Liamadis 2003). Active involvement of 9-11 year-old 

pupils in the design of everyday objects justifies the 

necessity of the subjects they are taught, promotes their 
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ability to judge the objects around them and builds well-

informed consumers: credibility conditions to bring 

Design Thinking into the agenda of primary and 

secondary education. 

3.1. Case study 1: objects that lighten the night 

 

 

Figure 1. ―Objects that lighten the night‖ (2011), project 

exhibition, MMCA educational programmes, Design Lab for 

children 9-11 (co-ordination: G.Liamadis, M.Kaltsa) 

 

The project ―objects that lighten the night‖ was 

carried out over two meetings (of two hours each). An 

identical project was given to students of the School of 

Visual and Applied Arts in their 5
th

 semester (module: 

Industrial Design III). In both cases, the brief addressed  

 

 

Figure 2. ―Objects that lighten the night‖, project exhibition, 

MMCA educational programmes, Design Lab for children 9-11  

a wider question (as design methodology suggests): to 

make ―objects that lighten the night‖ rather than mere 

―lamps‖. Both children and students were asked to 

―make‖ rather than ―design‖ – a natural process of 

constant dialogue between eye, mind and hand, which 

pre-existed any other determined methodology of 

―Design‖. This material form of thinking supports 

learning about the design process through ‗authentic‘ 

learning experiences (Bolt, quoted in Shreeve 2011).  

Children, assigned to work with cardboard and were 

provided all the necessary help to materialise their ideas 

themselves. During the process, children have started to 

develop a natural quest for knowledge in the fields of 

science (physics, geometry, mathematics), realizing the 

proof of necessity for the STEM subjects they are being 

taught at school. 

Art students on the contrary, having been taught 

technical drawing out of the context of any particular 

application earlier in their studies, failed to make use of 

this pre-existing knowledge, mainly because they had 

already evaluated the subject as unnecessary in the 

context of their studies, just as any other STEM subject 

they happily left behind after school for their choice on 

Fine Arts. 

Following a play game in the dark to discover objects 

that lighten the night, children came up with a 

remarkable set of ideas for lamps in symbolic forms: a 

space rocket at the moment of take-off emitting light 

from his jet engines, a set of traffic lights (with the 

figures of Berlin Ampelmann), a TV set, a mobile phone, 

  

 

Figure 3. ―Traffic Lights‖ floor lamp with Ampelmann figures 

(Maria-Iliana Papanikolaou, 11), cardboard.  
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Figure 4. ―TV set‖ (Sofronis Prokopiou, 10), a lamp of variable 

brightness according to the projected images. Airvents for heat 

dissipation. 
 

 

Figure 6. ―Time‖ project, clock made of black cardboard and 

four chalks, concept: clock surface is used as a blackboard to 

take notes of your activities as “it is not the hours that matter, 

but the distribution of activities within the day” (I. Bakaliou, 8) 

 

 

Figure 8. ―Time‖ project, clock (coloured cardboard, markers). 

Symbolic signalling refering to nature. A tree for ―1‖ o‘clock, a 

snake for ―5‖, an octopus for ―8‖ and a couple of flowers for 

―11‖ o‘clock (Andromachi Fotiadou, 11) 

 

Figure 5. ―Lighting Clock‖ (Anna Moumkidou, 8), cardboard. 

Information over form. Glowing numbers instead of a glowing 

shape. 

 

 

Figure 7. ―Time‖ project, clock made of black cardboard and 

wire, clock numbering made with ―one stroke of the pen‖ from 

a single piece of wire to underline the conceptual approach on 

the continuity of time (Petros Topouzelis, 10) 

 

 

Figure 9. ―Time‖ project, clock in the shape of the ―stop‖ 

traffic signal made of coloured cardboard. Conceptual 

approach on the need to stop the time (Antonis Bidernas, 7) 
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a bus in the night, a luminescent marker, even a glowing 

―stop‖ traffic sign. 

There is no greater integrity, no greater goal 

achieved, than an idea articulately expressed through 

something made with your hands (Maeda 2010). Leaving 

the museum with a fully operational lamp for their room, 

children kept coming back and asking for instructions on 

how to materialise other similar ideas, while some of 

them –acoording to parents- brought their thirst for 

knowledge (to acquire useful information for their 

handicrafts) to their public school classroom. 

The success of this project in terms of the symbolic 

value of form, led to one more difficult task: introduce 

children to the idea of conceptual design. This time, the 

project theme was not based on a physical challenge, but 

upon an abstract concept: ―time‖. The outcome was 

equally impressive, demonstrating a surprising ability of 

the children to transform abstract concepts into physical 

objects. Their designs managed to be something far more 

fully operational clocks: there were objects on the 

borderline of conceptual art and design, dealign with 

ideas like the continuity of time, subjective time, stopped 

or rushing time. 

3.2. Case study 2: DesignArk – park your ideas 

on design 

 

 

Figure 10. ―Design Ark: 6 alternative uses for parking spaces‖ 

Exhibition, Centre of Architecture of the Municipality of 

Thessaloniki, June 2012 [www.designark.blogspot.gr] 
 

Both projects mentioned above, showed a remarkable 

ability of primary school children to deal with the core 

idea of design, including not only basic functional 

aspects, but also the deeper values of symbolism and 

semiotics. What children lacked was the ‗easy‘ part: to 

turn their imagination into imagineering, in other words 

to research, try and learn ways to materialize their ideas. 

And we say ‗Easy‘ as this is the core agenda of their 

forthcoming education anyway. Facing a physical 

challenge such as to make things that shape the world 

can be a strong motivation to quest knowledge on 

physics, maths, geometry etc. 

A third project commisioned to both school children 

and university students was DesignArk. Design Ark: 

park your ideas on design started as an intensive 

interdisciplinary Workshop organised by the Design Lab 

in February 2012, with students from both the School of 

Visual & Applied Arts and the School of Architecture 

working on the idea to propose alternative uses for urban 

parking spaces. Later that year, the out comes were 

exhibited in collaboration with the Mayoralty of Urban 

design, Planning and Networks, in the Centre of 

Architecture of the Municipality of Thessaloniki.  

The same task to visualise new concepts on how a 

single parking slot (2x5 metres) could be granted back to 

urban citizens as a public space, was commissioned to 

the 9-11 year-old children in the MMCA programme, 

but also to the visitors of the exhibition through a hands-

on activity.  

Although original ideas come up from all parts 

(visitors, children and students), the workshop itself 

revealed some useful findings regarding the strengths 

and weaknesses formed by higher education in three 

areas relevant to industrial design: Visual and Applied 

arts (VAA), Architecture and Engineering. Students of 

VAA and Architecture worked in mixed teams of four 

members each. Students of the School of Architecture 

proved predictably familiar with the conceptual approach 

of the design subject, while being also in possess of 

design tools, both traditional and digital, ie. CAD 

software, model construction technics etc., 

demonstrating most of the skills (both STEM and 

artistic) required in Product Design. However, they 

seemed to be less familiarised with the problems and 

challenges of full-scale constructions, something more in 

possess of the Artists, specially ones from the Lab of 

Sculpture. What students of the Visual and Applied Arts 

showed to lack, was the STEM part of the design 

process. Not only had they left these subjects long ago, 

but furthermore, did not seem willing to catch up with 

them (something that small children were seeking with 

great pleasure, before the STEM – Arts separation).  

Having close collaboration with students and 

collegues from the School of Engineering at that time, I 

had invited some of them to attend the workshop process 

and the final exhibition. It would not be surprising to 

observe their difficulty to understand the essence of the 

matter of designing something else on place of a parked 

car. The same appeared to some of the journalists who 

covered the event, that tended to perceive the project as a 

potential problem leading to the reduction of parking 

spaces (five in total hundreds of thousands), rather than 

an a challenge to create a deeper awareness in the use of 

public space. This was no surprise as the other side of 

the coin: technocrats with STEM background were 

equally unwilling to catch up with the other part, that of 

the Arts, the conceptual, the uncertain, they left long ago 

in their education. 

3.3. Case study 3: designing objects of tomorrow 

Design is about shaping the world of tomorrow, today. 

In this effort designers adopt forecasting methodology and 

form future scenarios, in order to trace trends of the future 

and propose/create utilitarian objects that will effectively  
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Figure 11. ―Odjects of Tomorrow‖ project, a Multi-Sensory 

Camera-Projector (Sofia Zioga, 9). 

 

“…keeps in memory the smells of the area where the photo was 

taken from. When it projects the pictures on the wall, you can 

listen to the sounds and voices of the environment and smell 

the fragrances of each scene...” 

 

 

Figure 13. ―Odjects of Tomorrow‖ project, a Spy-Fly (Afrodity 

Keramea, 9). 

 

“…the fly spy goes where you program it to go, records what it 

sees and then projects it to a screen. It's an easy way to 

exchange messages with friends from far away. Withstands 

beaters and spray because as it‟s made of durable rubber. It 

fits anywhere…” 

 
meet tomorrow‘s needs and desires. Despite it‘s 

epistemological content, this technique –in children 

hands- transform into a game with references to the 

technology and society of the future.  

The project ―objects of tomorrow‖ was carried out 

over two meetings (of two hours each), focusing on the 

same theme as the annual design project (over two 

semesters) given to final year students of Industrial and 

Interior Design of the AAS College, partner of UCLAN 

(instructor: G.Liamadis). 

Children aged 9-11 were first shown research material 

on conceptual design projects and selected scenes of 

science fiction movies, for inspiration. A short 

discussion  followed,  touching   upon   the  factors   

 

Figure 12. ―Odjects of Tomorrow‖ project, a Polycarp Tree 

(Andromachi Fotiadou, 11). 

“... the Polycarp tree goes against the laws of nature, can be 

placed inside or out and it produces whatever kind of fruit or 

vegetable you need any time of the year. Each capsule has 

unique temperature and humidity conditions. You put the seeds 

in it, fill with soil, water and fertilizer the basis of the tree, 

which feeds the capsules automatically…” 

 

 

Figure 14. ―Odjects of Tomorrow‖ project, a Cloud Purifier 

(Nikos Kourtis, 8) 

“…this device can whiten the dark clouds to avoid rain, by 

using salt crackers. The device is on a sailing boat, it sucks sea 

water with pipes, keeps the salt and then throws it to the black 

clouds with crackers…” 

 
 (technological, financial, social and emotional) that 

shape the context of the future. Finally, right after a short 

brainstorming session, children were asked to make their 

own future scenario and design/draw original objects 

serving needs of this new world. 

Beyond the dystopian scenarios of our time, children 

envisioned a world where, people will record and 

reproduce their memories through not only images and 

sounds, but also odors (a multi-sense camera by Sofia 

Zioga), every home will meet the nutritional needs of its 

members through one single polycarp (multigerm) tree 

(Andromachi Fotiadou) and finally, sailing boat-labs will 

desalt seawater and shoot the salt into the sky to disperse 

the clouds (a cloud purifier by Nikos Kourtis)... 
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After analysing the outcomes from both sides (children 

and students), we may point out the following: 

 children came up with original ideas in 

considerable shorter time than students. A 

considerable amount of time in the case of the 

students, was spent trying to disengage them from 

norms and pre-existing knowledge. Children 

showed a rather expected flexibility, as their 

imagination did not have to encounter previous 

knowledge on what is feasible in terms of 

technology and construction. 

 children designs engaged both concepts of 

technology-driven as well as human-centred 

innovation, even if not consciously documented 

as such. In fact, for them future in both cases is 

one. Students on the contrary, given the 

hegemony of STEM subjects in their general 

education, consider future scenarios as guided by 

technology rather than social or cultural issues. In 

other words, for them, technology leads the way, 

while society follows (a pre-determined inbalance 

between design factors, deriving from the old 

model of Design). 

4. CONCLUSION 

Only the deep understanding and the attempt to 

retrieve what‘s lost on the way from Primary to Higher 

Education may help to bridge the gap between STEM 

subjects and the Arts. Design programmes in the MMCA 

aim to: 

 build up Design Thinking not only as a 

professional skill, but as a skill for life, i.e. 

helping to address the right questions, built a 

wider picture and produce holistic solutions for a 

better future  

 educate a generation of better, more rounded, 

conscientious consumers 

 create the foundations of a more effective, 

sustainable model of consumption for the future 

 help to export design methodologies to other 

disciplines as useful tools to deal with problems 

 establish design pedagogic models that may 

benefit other disciplines currently struggling to 

equip students for a future of chronic uncertainty 

(Shreeve, 2011) 

Projects incorporating design and construction skills, 

help primary school pupils develop a natural quest for 

knowledge in the fields of science and provide them with 

the proof of necessity for the STEM subjects they are 

being taught (physics, geometry, mathematics etc).  

Design in the early stages of education is the only 

way to educate designers that will be able to research 

and propose ways to improve life and not designers that 

will only execute a design-policy produced and imposed 

by others. Incorporating design thinking in the agenda of 

primary and secondary education will prove valuable not 

only for potential designers, but also for a new breed of 

citizens and among them potential decision makers. This 

is a fact of great importance for a wide acceptance of a 

new holistic design agenda. 

Only by connecting the dots between different levels 

and fields of Education and by looking beyond the 

ideological boundaries of science and con-science, we 

may re-define Design as a unity and move towards a new 

ideology in the Agenda of Design Education. 

Higher Education is responsible to research what the 

role of designer should be and not accept a pre-

determined role of design-executor or merely train him 

for the job. Even if part of our educational duties is to 

offer job-training services, our academic profile exceeds 

by far this role to include a continuous research on what 

the role of each subject should be within the academia, 

the market and society as a whole. In this context, design 

education research is not only a critical step of 

significance, it is a necessity.  

Design as a field laying in between the two worlds of 

Science and the Arts can either fall into the cultural gap 

between them, or take a giant step to bridge these parts 

of a false dichotomy into one balanced and thus brave 

new world. 
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Abstract 

In this paper we focus on the narration of two secondary 

teachers: a woman, teacher of Greek Literature and a man, 

teacher of Mathematics. They both recognize analogies 

between the construction of their professional identity and 

that of two well known artists: one contemporary and 

active female composer (Karaindrou) and one – now dead 

- actress (Elli Lambeti). The narrations of the two teachers 

are parts of the broader scripts of the interviews that 

constitute a part of the research material of my doctoral 

Thesis. In my Thesis I am concerned with the discourses 

employed by the secondary teachers, when they 

conceptualize the evaluation practices and choices 

constructing, as I assume, at the same time professional 

identities. While secondary teachers conceptualize the 

ways through which they evaluate pupils, they experience 

momentarily feelings of insecurity when they realize the 

arbitrary and contingent character of the evaluative 

practices and choices. Because of these feelings, teachers 

articulate a bricolage of differentiated elements 

(pedagogical memories, legislative guidance, etc.) in order 

to compensate for and wishing to ―forget the [arbitrary] 

origins‖ of the institutionalization of these practices in 

use. I argue that teachers assume ―selective affinities‖ 

between themselves and artistic figures as part of this 

bricolage. 

 

Keywords: Discursive constructions, professional, 

artistic identities. 

1. INTRODUCTION 

This paper argues that it is a common phenomenon 

for secondary education teachers to assume "selective 

affinities" between themselves and artistic figures, in 

order to construct persuasive professional identities. For 

instance, it occurs when they try to conceptualize the 

ways through which they evaluate pupils. In doing so 

biographical factors shape and influence their narration 

through which they attempt to rationalize the evaluation 

processes. These processes seem to be an articulation of 

heterogeneous discourses without internal coherence. 

Teachers invent a bricolage (Bernstein, 1991:119) of 

differentiated elements (pedagogical, personal memories, 

experiences, legislative guidance, perceptions of their 

role, rituals). In this way they try to negotiate the 

experience of the power that the evaluation presupposes. 

The elements they will promote in the end and the 

strategies they will adopt include elements of social 

power and are directly related to the complexity of the 

construction of the professional identities. Our analysis 

suggests that teachers articulate the concept of students‘ 

assessment in ways that permit them to construct ‗safe‘ 

professional identities masking at the same time the 

contingency of the articulated elements.  

In this paper we focus on the narrations of two Greek 

secondary teachers: one woman, a teacher of Greek 

literature and one man, a mathematician. They both 

recognize analogies between the construction of their 

identity and that of two well known artists: one 

contemporary and active female composer (Eleni 

Karaindrou) and one – now dead – actress (Elli 

Lambeti).  

The teacher of Greek literature argues that teaching 

and evaluating presupposes a kind of talent, and she 

renders the definition of "charisma" of an actress (Elli 

Lambeti), in order to support her argument. She asserts 

that educators very often apply the concept of 

"charisma", and she applies the definition of  "charisma" 

of Elli Lambeti in order to present her argument about 

talented teachers‘ identities.  

The teacher of Mathematics argues that mathematic 

thought presupposes a kind of talent relevant to the 

talent of a musician and bases himself on the ‗relevant‘ 

statements of a well known Greek composer (Eleni 

Karaindrou) about the ways the sounds of her village 

have influenced her art while she had not received any 

musical training in her childhood.  

They both consider this kind of evidence as valid and 

reliable and -most of all- relevant to their kind of 

professional employment.  

2. METHODOLOGICAL AND 

THEORETICAL ARGUMENTS 

The narrations of the two teachers are parts of the 

broader scripts of interviews that lasted for roughly an 

hour and a half, were recorded in August of 2004 and 

they constitute a part of research material of my doctoral 

Thesis that has been published in 2007
34

. The analysis is 

based on methodological and theoretical arguments of 

political discourse theory, as it has been shaped by 

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Yannis Stavrakakis. 

Political discourse theory "draws our attention to the 

implications of post modernity for the way we conceive 

of the relation between the political and the social. Post 

modernity urges us to take into account the open and 

incomplete character of any social totality and to insist 

on the primary role of politics in shaping and reshaping 

social relations" (Torfing, 1999).  

                                                 
34 The research material is based on forty (40) interviews with 

secondary teachers, 20 teachers of Greek Literature and 20 

teachers of Mathematics.  
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Discourse analysis cannot be applied to all the types 

of theoretical context, since it is not just one method of 

data analysis but a theoretical and methodological whole. 

The researchers accept basic theoretical arguments in 

order to use discourse analysis as a way of empirical 

research (Phillips & Jorgensen, 2002: 2-4). It includes 

philosophical, ontological and epistemological premises 

that concern the role of language in the social 

construction of the world, theoretical models, 

methodological indications as to how one should access 

a research field and special techniques of analysis.  

At the same time, these interviews should be looked 

upon under the light of relevant notes of Butler (1993: 

10) concerning the concept of construction, and 

specifically the construction of gender: "…construction 

is neither a single act of nor a causal process initiated by 

a subject and culminating in a set of fixed effects. 

Construction not only takes place in time, but is itself a 

temporal process which operates through the reiteration 

of norms; sex is both produced and destabilized in the 

course of this reiteration. As a sedimented effect of a 

reiterative or ritual practice, sex acquires its naturalized 

effect, and, yet, it is also by virtue of this reiteration that 

gaps and fissures are opened up as the constitutive 

instabilities in such constructions, as that which escapes 

or exceeds the norm, as that which cannot be wholly 

defined or fixed by the repetitive labor of that norm. This 

instability is the deconstituting possibility in the very 

process of repetition, the power that undoes the very 

effects by which "sex" is stabilized, the possibility to put 

the consolidation of the norms of "sex" into a potentially 

productive crisis"(emphasis belongs to the text).  

In this paper we focus our attention on the procedures, 

employed by the teachers, when they construct 

professional identities conceptualizing their evaluative 

practices. We claim that the teachers construct such 

arguments that will allow them to "forget of the 

contingent origins" (Laclau, 1997: 99) of the 

institutionalization of these practices.  

While, according to our reading, when the teachers try 

to conceptualize what they do during evaluation, they 

realize at the moment because of the procedure of the 

reflexivity
35

 concerning the evaluation, the arbitrary, 

                                                 
35 Inglessi (2001:15-18): ―…reflexivity  is included into 

epistemological theories, which, having disputed the existence 

of one and only truth and having denied essentialist perceptions 

of the phenomena concerning social reality, suggested that the 

researcher should approach the subject of his/her research with 

central report on the construction procedures…Now, at the 

political level, the common point between the feministic 

thought  and reflectivity is found in their unauthoritative 

counter-power ideological background…the rethinking persists 

in considering the  inter-subjectivity as the fundamental 

condition for admission of knowledge – the fact, that 

fundamentally undermines the  ex cathedra prestige of the 

researcher. Thus, defining the research relationship as the 

relationship of reciprocity, the rethinking is here in order to 

democratize the hierarchic structures of research 

conditions…Despite the differences existing between them the 

definitions of rethinking sustain a common, as a fundamental 

rule, admission that the knowledge which is derived from the 

nebulous and contingent character of evaluating 

practices and their choices. In the context of an 

examination–oriented and mark–oriented educational 

system, as is the Greek one, their choices have increased 

social visibility and put into the jeopardy important 

elements of professional identity at the realization that 

the "evaluative" power is a precarious power. That‘s 

why, according to our assumptions, at the moment of 

such realization they describe these practices in ways 

that mask and obscure the terms of the legitimization of 

their choices.  

We suppose that the terms under which the two 

teachers respectively recognize ‗selective affinities‘ with 

the two artistic figures is a part of such practices.  

3. HOW DOES A “NOT TALENTED” 

TEACHER GET THE “ CHARISMA” OF 

TEACHING AND EVALUATING 

Many of the arguments constituted by the teachers in 

order to justify and support their evaluative choices are 

related to ideological admissions concerning what 

teaching actually is. The teacher who mentions the term 

of "charisma" has actually read about it in Elli Lambeti‘s 

interview, and she argues that she does realize 

"charisma" in teaching, the way Lampeti does. The 

extract we refer to is the following: “…I consider that 

teaching is a charisma, just as well as the art of an 

actor, while I wasn‟t one of those people, that started 

their life saying – I want to be a teacher. I‟ve never said 

that. In the course, I do consider that it is a charisma. I 

don‟t think I have the charisma; I‟m just trying to be the 

best I can. I have met people, though, that I think – have 

the charisma. It is just like seeing the actors getting on 

stage and the stage – accepting them, without their doing 

anything. I think I „ve met two such people in the course 

of all this time…I think, what was  going on – was the 

profession, the horrible substitute, which I sometimes 

consider to be bad, but in the particular cases I think it 

was good. It was a substitute for being well – balanced. I 

mean, if I can speak perfectly open, I think that their 

personal life was dissolved, dissolved. They were getting 

lost in their personal life and in… Whenever I saw such 

people, I tried to keep next to them, motivated by a kind 

of jealousy to keep up with them one day and to resemble 

them. But, yes, of course. There is always our character, 

I mean, everyone acts according to his character, I 

mean, one doesn‟t become a copy, and neither did I want 

to become a copy. I mean, I consider that teaching is a 

charisma, is a talent, that one takes, say, from God, and 

if you don‟t have it, and it disturbs you, you are trying in 

different ways to…(Literally, when you say  «from 

                                                                              
subject of the research has statutory intermediated from the 

relation between the researcher and the subject of the research. 

This epistemological admission is attached to another theory, 

also fundamental, that the researcher should not only observe 

his relationship with the subject of his research, but also use 

what he sees as researching tool, comprehend and feel during 

this relationship…the turn to herself as the source of 

knowledge…‖ 
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God?») Yes, what we call “charisma”, you know, where 

dose Lambeti have the charisma? And this is exactly the 

mater, because she said it, when you take the charisma 

and don‟t use it. So, you are ungrateful. Do you 

understand? Lambeti said it. I remember, I‟ve read that 

every time a performance ended she said to herself «I 

was very good today, I wasn‟t very good today» and she 

said she thought she had shown a king of ungratefulness, 

since she had been given a great talent which she didn‟t 

use the way she should. She saidε «she had been given». 

. Do you understand? Mmm…, this was a decisive point 

for me…There are people who belong to work-shops, I 

mean, they have a certain gift and cultivate it in 

mathematical way, and there are people, who have the 

charisma and let it go and it  is diffused. And some 

people never do anything. The cases I referred, I think, 

had a charisma and made use of it, as on the other hand, 

their life, their life as such didn‟t have anything to give 

them, or they let it not give them anything, so they did 

what they could there…‖. 

In her attempt to include "charisma" in an explanatory 

form that would support her own evaluative practices 

and choices she ends up almost reversing it with 

ambivalent feelings. 

At the beginning of her argument, the teacher 

expresses the opinion that teaching is a charisma, just as 

well as the art of an actor. At no time did she want to 

become a teacher and in her professional life as a teacher 

she has realized that she does not have the "charisma", 

but is just trying to be the best she can in what she is 

doing. Contrary to the terms that she uses in order to 

define her own teaching, she says that she has met other 

people, two women in particular, teachers of literature, 

who happened to have the "charisma" (only two in the 

duration of the ten years of her teaching experience, as 

she points out). And while one might expect the 

enumeration of the positive characteristics of those 

people professional qualities, they are undermined by the 

controversial and ambivalent vision and realization of 

the teacher who actually says: a) It is just like seeing the 

actors getting on stage and the stage – accepting them, 

without their doing anything) b) I think what was going 

on – was the profession, the horrible substitute, which I 

sometimes consider to be bad, a substitute for being well 

– balanced. I mean, if I can speak perfectly open, I think 

that their personal life was dissolved, dissolved. They 

were getting lost in their personal life.  

The ambivalence and the controversy are getting more 

intense when immediately after that the teacher is talking 

about the way she used to envy such people: Whenever I 

saw such people, I tried to keep next to them, motivated 

by a kind of jealousy to keep up with them one day and 

to resemble them. The teacher, despite having stated that 

she is not charismatic, identifies herself with charismatic 

Lambeti claiming that they both evaluate themselves 

before evaluating other people. Instead, the charismatic 

two women teachers cannot be identified with 

charismatic Lambeti, as they evaluated others (i.e. 

students) without evaluating first their „personal‟ life.  

With these complicated arguments the explanatory 

role of the charisma is refuted. Thus, the ‗charismatic‘ 

teaching of the two women teachers and the ‗threat‘ that 

it could constitute for the narrator‘ s professional identity 

is disdained in the name of their unreliable evaluative 

practices. All this construction is paradigmatic about: 

 the arbitrariness and the contingency of the 

articulated elements that take place in the 

conceptualization of the evaluation processes.  

 the role of the articulated elements in the 

construction of ‗secure‘ professional identity, 

when the gaps in the identification and the 

exclusions, which take place, are masked.  

What remains untouchable of this complicated 

reasoning and the imaginary "charismatic" teaching and 

a "successful personal life" is the evaluating practices 

and choices of the teacher since their construction is 

obscured and forgotten, while the only thing the teacher 

does admit about them is that they are not innate and 

natural!  

4. THE “TALENTED” ASSESSMENT OF 

MATHEMATICS 

In his attempt to provide a coherent explanation of his 

way of students‘ assessment, the teacher of mathematics 

points out that "a teacher is certainly affected by a 

particular student in that whether he is going to give him 

(sic) a higher or a lower mark. It isn‟t something 

floating in the air. I mean, one can‟t control it. He gives 

a better mark to the student, he sympathizes more" (man, 

mathematician). He says that he sympathizes more those 

"you can have the best communication with, and the 

communication in the duration of the lesson is a part of 

the subject that you teach. You sympathize more the one 

you can have a better communication with, through the 

subject, in my opinion. Plus another thing is, that some 

features of his (sic) character look like yours. Or look 

like yours when you were a student…" (ibid.).  

The teacher recognizes the character of ‗a student‘ 

instinctively (his (sic) inclination to schooling) as well as 

factually (how sociable he (sic) is) and on this basis he 

shapes feelings concerning him
36

 that he expresses in the 

‗marks‘: "I mean, all those things play a certain role so 

that you could shape your opinion about the student, 

thus you are sentimentally close to him– or not, thus his 

mark is affected". 

According to the teacher, students‘ ability to 

communicate and good performance in mathematics are 

natural, innate qualities, just as in the case of the 

composer, Eleni Karaindrou, who became an exceptional 

composer without any musical education: "… In nature, 

probably…especially in mathematics, compared to other 

lessons, this is more obvious. I don‟t know why. Why 

                                                 
36 The gender of the students in the discourses of the teachers 

of mathematics, who were interviewed, is identified 

exclusively as male, while in the majority of cases it is 

attempted to be justified theoretically as well. I am not going to 

discuss this point here for reasons of text economy. See also 

Delikari, 2005: 280-292. 
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does a child like, say, music? I heard Karaindrou now, 

say, on TV, one morning, being asked «was your family 

related to music in any way, or did you see…», «no», she 

says, «I grew up in a village». Well, they ask, «What 

music did you listen to? What musical experience did 

you have in the village? » «Well, she says, I listened to 

the rain on the roof, the small rivers, those things…"  

The teacher conceptualizing his evaluative practices 

constructs Mathematics as a lesson close to the art of 

music. He constructs ‗resemblances‘ between some 

students (male) who have an innate inclination towards 

Mathematics and Karaindrou who has the innate 

‗charisma‘ of music composition. He also argues that he 

is able to recognize the innate inclination of the students 

based on an instinct. 

What is remaining obscure and unspeakable is: 

 What characteristics concerning the professional 

identity does one who recognizes good 

performance of the students in terms of 

‗charisma‘ imagine? For example, how does the 

teacher relate his "instinct" with his disciplinary 

studies on Mathematics? 

 How does he evaluate the students that he 

considers as "non-charismatic"? 

5. CONCLUSIONS 

The charisma conceptualized as a self-evident 

characteristic of some artists, naturalized and objectified 

as an innate and natural property of a special ability, is 

used by the two teachers: 

 to rationalize evaluative practices  

 to obscure the origins of the institutionalization of 

these practices and 

 to mask the incomplete identifications and the 

exclusions that they presuppose. 

Both teachers conceptualizing their evaluative 

practices, they imagine and discursively construct some 

people that do not matter: women teachers with a 

‗dissolved‘ personal life, students who do not have the 

charisma, against whom and by virtue of which, teachers 

construct their identities, the abjects, in the words of 

Butler (1993: 3), which: "designate those "unlivable" and 

"uninhabitable" zones of social life which are 

nevertheless densely populated by those who do not 

enjoy the status of the subject, but whose living under 

the sign of the "unlivable" is required to circumscribe the 

domain of the subject. This zone of uninhabitability will 

constitute the defining limit of the subjects‘ domain; it 

will constitute that site of dreaded identification against 

which - and by virtue of which - the domain of the 

subject will circumscribe its own claim to autonomy and 

to life. In this sense, the subject is constituted through 

the force of exclusion and abjection, one which produces 

a constitutive ‗outside‘ to the subject, an abjected 

outside, which is, after all, "inside" the subject as its own 

founding repudiation…".  
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Abstract 

The inclusion of world musics in school music education 

has long been supported by many music educators and 

ethnomusicologists for various musical, social, 

educational, and other reasons. This paper examines the 

impact of a world music program on elementary school 

students. The findings indicate that the study of world 

musics arouses the students' curiosity and motivates their 

love of learning. It enhances their musical knowledge as 

well as their knowledge about the diverse cultures of the 

world, and improves their skills. It introduces novel 

experiences and involves varied activities, which excite 

the children and increase their participation in the musical 

processes. Overall, world musics inject joy into the 

classroom and make the lesson a fun experience. Teaching 

world musics is also beneficial for the music teacher, as it 

kindles his/her desire for new knowledge and research, 

broadens his/her musicality, and reinvigorates his/her 

teaching creativity. In conclusion, a world music program 

that uses a variety of activities, provides multiple 

experiences, and is combined with a cultural study offers 

many and important benefits to both students and teacher. 

 

Keywords: World musics, music education, world 

cultures, elementary school. 

1. WORLD MUSICS IN EDUCATION: 

HISTORICAL BACKGROUNG 

The idea of a music education which includes the 

musics of the world was born in the USA in the first half 

of the 20th century, but started taking a concrete form in 

the 1960s. This idea came as a result of social, political, 

and demographic changes, but also of the impact on 

many music educators of the views being forwarded at 

that time in the field of ethnomusicology. 

Already in the first decades of the 20th century the 

demographic changes, brought about by rising 

immigration, and the cultural diversity of the American 

society started making evident the need to include in 

school education also other types of music, beyond 

Western art music, which until then monopolized the 

content of music programs. Some years later, the civil 

rights movement of the 1960s, when ethnic minority 

groups demanded recognition and equal treatment, gave 

an added impetus to the development of multicultural 

educational programs that would offer equal 

opportunities to all students. At the same time, the world 

was turning into a ―global village‖, while the advances in 

telecommunications and transport technology brought 

people from different countries and cultures increasingly 

in contact with each other. These events made many 

music teachers feel the need, or the obligation, to 

broaden their programs and include musics that would 

help their students get to know and appreciate the 

cultural practices and products of other peoples around 

the world (Campbell, 2002:28-29; Volk, 1998:51-84). 

In addition to these social and demographic 

developments, another factor that influenced music 

educators was the views recently voiced by some 

ethnomusicologists. In the 1960s there was a 

fundamental change in the field of ethnomusicology, 

which shifted the discipline‘s interest from comparing 

musical instruments, elements, and structures to 

examining music in its cultural context. This change 

came about when some important scholars, such as Alan 

Merriam, David McAllester, Bruno Nettl, and John 

Blacking, advanced the view that music is not just a 

system of sounds to be analyzed, but also a human 

behavior, integrally linked to other aspects of human 

culture. In his very influential book The Anthropology of 

Music, published in 1964, Merriam argued that music is 

defined and shaped within the context of the culture that 

creates it, and therefore it conveys and reveals aspects 

and values of that culture (Merriam, 1964; Miller & 

Shahriani, 2012:9-10). 

These views strongly influenced many music 

educators and began to create within the discipline of 

music education a wider awareness of the huge variety 

of musical cultures and practices that exist on planet 

earth (Drummond, 2005:1). Thus, the multicultural 

nature of music was understood: Music is a panhuman 

phenomenon. All societies and cultures have music. 

However, each society has its own perception of music 

and its own musical system, which expresses the values, 

ideas, and concepts of the specific society (Nettl, 

1992:3). Therefore, the world of music consists of a 

large number of different systems and is characterized by 

an impressive diversity of musical expressions. 

Prompted by all the above factors, many music 

Permission to produce digital or hard copies of all or part of this 
work for scientific or educational purposes is granted free of   

charge provided that all the copies bear this notice and the full 

citation on the first page. Digital or hard copies of all or part of 
this work for profit or commercial use are prohibited without the 

official permission. 

© 2015 Laboratory “Research in Practical and Applied 

Philosophy”, School of Humanities, Department of Preschool 

Education Sciences and Educational Design - GAPMET 

 



121   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

educators, along with ethnomusicologists, started 

advocating the need for a music education that will 

include world musics and demonstrate the multicultural 

nature of music. An important role in the advancement 

of this goal was played by two major organizations, the 

International Society for Music Education (ISME) and 

the Society for Ethnomusicology (SEM), founded in 

1953 and 1955 respectively. 

A landmark in the movement towards a culturally 

diverse music education has been the Tanglewood 

Symposium, organized by the Music Educators National 

Conference (MENC) in 1967. The symposium, which 

brought together music educators, musicians, 

anthropologists, sociologists, and other specialists, 

encouraged music educators to expand their repertoire to 

include folk, popular, and contemporary music, as well 

as music of other cultures. As stated in the final 

declaration, ―music of all periods, styles, forms, and 

cultures belong in the curriculum‖ (Volk, 1998:76-83). 

 The incorporation of world musics in school 

curricula was promoted further in the following decades 

through many collective and individual endeavors. In 

important symposiums and conferences (such as the 

Wesleyan Symposium in 1984 and the Multicultural 

Symposium in 1990, both organized by MENC, and the 

ISME conferences of 1988, 1992, 1996, and 2000), 

which dealt specifically with the role  of world musics in 

education, participants referred to the need for culturally 

diverse repertoires, exchanged views in theoretical, 

methodological, and research-related matters, and 

presented approaches for teaching world musics in 

educational settings (Volk, 1998: 76-121). 

Activity in the area of literature has been equally 

intensive, providing a plethora of academic articles on 

the subject. MENC devoted three issues of its official 

journal
37

 on world musics, where distinguished music 

educators, such as Patricia Campbell (undeniably the 

pioneer of the movement), William Anderson, and Will 

Schmid, and ethnomusicologists, such as Anthony 

Seeger, Ricardo Trimillos, and William Malm, presented 

their views and perspectives on the philosophy and 

practice of including world musics in school education. 

In addition, the continuing collaboration between the two 

disciplines led to the production of numerous 

publications that offered information about various 

musical cultures of the world, authentic musical material 

for educational use, and practical techniques for 

presenting these musics in the classroom (Volk, 

1998:93-121). 

Throughout these years and down to this day, 

prominent music educators, ethnomusicologists, and 

researchers have stressed the value and the importance of 

a culturally diverse music education and provided a 

variety of rationales -musical, social, educational, 

aesthetic, demographic, and others- for the inclusion of 

world musics in school music curricula. In the same 

spirit, this paper intends to showcase specific benefits of 

                                                 
37 This reference concerns the journal Music Educators Journal 

and the issues of October 1972, May 1983, and May 1992. 

bringing world musics in the classroom, as these became 

apparent during the teaching of a world music program 

to elementary school students. We shall first refer to the 

scholars‘ rationales for the use of world musics in 

education, and then we shall present the program and the 

findings that emerged from its implementation. 

2. RATIONALES FOR INCLUDING WORLD 

MUSICS IN MUSIC EDUCATION 

Fung (1995:37-39) identifies three major rationales 

for teaching world musics: social, musical, and global. 

The social rationale suggests that the learning of world 

musics develops multicultural awareness and promotes a 

deeper understanding and acceptance of people from 

other cultures. In addition, the inclusion of world musics 

in school programs can better reflect the ethnic and 

cultural diversity of a country. According to the musical 

rationale, the study of diverse musical cultures reinforces 

the knowledge of musical elements, refines aural and 

psychomotor skills, and promotes critical thinking about 

music; it also reveals some aspects of the nature of music 

and how it relates to human life that are not found in 

Western art music. The global rationale supports that, by 

learning world musics, students become more sensitive 

to culture in a global context, start viewing themselves as 

world citizens, and become complete persons in the 

modern world. 

Anderson and Campbell (1996: 5) focus on the purely 

musical benefits from studying world musics, identifying 

the following: a) Students are introduced to a great 

variety of musical sounds, which expands their musical 

experiences, makes them more receptive to all types of 

musical expression, and helps them realize the 

extraordinary variety of the musical expressions 

worldwide, b) Students begin to understand that there are 

many sophisticated musics in the world and that Western 

art music is just one of them, c) Students discover that 

there are many different but equally valid ways of 

making music; they also realize that every musical 

culture may have its own principles and its own 

distinctive inherent logic, d) Students gradually develop 

polymusicality, namely the ability to perform, listen 

intelligently, and appreciate many types of music. In 

addition, by studying the ways in which melody, rhythm, 

timbre, and other musical elements function in the 

various musical cultures of the world, students begin to 

reappraise their own musical culture, becoming aware of 

some aspects that they had earlier taken for granted. 

According to Dodds (1983: 33-34), when students 

study world musics a) they enlarge their musical 

vocabulary, thus extending their means of musical 

expression; b) they learn to appreciate diversity; c) they 

participate in cooperative and interactive ways of 

making music; d) they come to understand the influences 

of some world musical cultures on many types of 

twentieth-century Western music (classical, pop, jazz, 

rock); e) they understand the relatedness of the arts, 

since the divisions between music, dance, and other arts 

are less strong or non-existent in many world cultures; f) 

they are given a new stimulus to embrace music; and g) 
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they develop tolerance and respect for other cultures, 

which may find expression in their relationship with 

people of other races, cultures, and areas of the world. 

David Elliott (1995), one of the most important 

philosophers in the area of music education in the last 

thirty years, perceives cultural diversity in music 

education as entirely self-evident. ―If MUSIC consists in 

a diversity of music cultures, then MUSIC is inherently 

multicultural. And if MUSIC is inherently multicultural, 

then music education ought to be multicultural in 

essence‖ (p.207), he argues. Elliott also believes that the 

encounter with the musical, cultural, and ideological 

concepts of an unfamiliar musical tradition activates in 

students a process of self-examination, which forces 

them to confront their prejudices (musical and personal) 

and may lead them to the reconstruction of their own 

relationships, assumptions, and preferences (Elliott, 

1990: 160-161, 1995: 209). 

Numerous scholars support the study of world musics 

in education for several other reasons. Many stress that, 

by including world musics in the music classroom, 

music education becomes more relevant to students‘ 

musical and cultural experiences and more appealing to 

them, and can better reflect the multimusical and 

multicultural nature of contemporary societies and the 

musical tastes of the young people that inhabit them  

(Kelly & Van Weelden, 2004: 35-39; Reimer, 1993: 23-

24; Schmid, 1992:41). 

Other scholars point out that, when studying world 

musics, students also learn about the values, traditions, 

and arts of different peoples, thus increasing their 

knowledge about the world and their understanding of 

the people that created the music (Campbell, 1992: 30-

31; Nettl, 1992: 6; Schmid, 1994: 35). Moreover, world 

musics can become a bridge that promotes and facilitates 

contact between different cultures (Omolo-Ongati, 

2005:65), and reduces ethnic tension in schools 

(Skyllstad, 1997). 

Lastly, the world musics‘ aesthetic value and the fact 

that their existence makes the world a richer place is 

often cited as yet another argument for their use in 

education. Thus, several scholars strongly support the 

view that world musics should be taught to children for 

their inherent aesthetic power and beauty, and for the 

pleasure that this beauty can give them (Blacking, in 

Campbell, 2000: 349-350; Campbell, 2001: 59; Jenne, 

1983: 51; Volk, 1998: 6). 

3. THE PROGRAM
38

 

1.1. General information and aims 

The world music
39

 program was realized in the period 

January to June 2015 and included a study of both music 

                                                 
38 This program was realized in the framework of the program 

Education Priority Zones (ZEP) 2014-15, which is co-funded 

by ESF.  
39 In this program, the terms world musics, world music, musics 

of the world, and world musical cultures are used 

interchangeably, and refer to the traditional, popular, 

contemporary, and art musics of different countries and 

and culture. The participants were all 41 students from 

the two fifth grade classes of the 2nd Elementary School 

of Tavros. The teachers responsible were the writer, in 

her capacity as the school's music teacher, and the two 

general teachers of the fifth grade classes, who 

undertook the activities concerning the cultural study. 

The aims of the program were musical, cognitive, 

social, and emotional. As far as music is concerned, the 

main aim was to broaden the musical-aesthetic horizons 

of the students, namely to ―open their ears‖ to new and 

different types of music, and show them the beauty and 

variety of panhuman musical expression. Important aims 

were also the improvement of the children‘s' knowledge 

and skills, their aesthetic enjoyment, and entertainment. 

At the same time, we wanted the children to become 

acquainted, in addition to music, with other sociocultural 

features of the various countries and cultures, broaden 

their knowledge about the world, and develop 

multicultural awareness. We also wished that, through 

this combined study of music and culture, they would 

learn to appreciate and respect different people and 

cultures. Lastly, our aims were that the children would 

acquire cooperative and teamwork skills, learn to search 

for, and collect, information, but also develop critical 

thinking by comparing the various (musical) cultures and 

identifying similarities and differences between them. 

1.2. Content and activities 

In the music class, the program was based on the 

teaching of the 18 songs listed below and the study of 

the respective musical cultures. The songs are 

traditional, children‘s songs, and singing games from 

various countries around the world: 

Destination 1: Africa 

 Sansa kroma (Country: Ghana; Language: Akan)  

 Fanga Alafia (Country: Nigeria; Language: 

Yoruba) 

 Maua mazuri (Country: Tanzania; Language: 

Swahili) 

 Tue, tue (Country: Ghana; Language:  Twi) 

Destination 2: Europe 

 I‘ll tell me ma (Country: N. Ireland; Language: 

English) 

 Kenga e gjyshes (Country: Albania; Language: 

Albanian) 

 De se thelo pia (Country: Greece; Language: 

Greek 

Destination 3: Asia 

 Donguri korokoro (Country: Japan; Language: 

Japanese) 

 Kangding love song (Country: Chinese; 

Language: Mandarin Chinese) 

                                                                              
cultures. In case of cultures, we are interested in cultures that 

are distinguished by ethnicity and race, and not by age, gender, 

social class, religion, etc. 
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 Ye re ye re pausa (Country: India; Language: 

Marathi) 

 Al yadil, yadil, yadi (Country: Palestine; 

Language: Palestinian Arabic) 

Destination 4: Oceania 

 E papa Waiari (Country: New Zealand; 

Language: Maori) 

Destination 5: North America 

 Canoe song (Country: Canada; Language: 

English) 

Destination 6: Latin America 

 Dale, dale, dale (Country: Mexico; Language: 

Spanish) 

 Que llueva (Country: Ecuador; Language: 

Spanish) 

 La Μariposa (Country: Bolivia; Language: 

Spanish) 

 Samba Lele (Country: Brazil; Language: 

Portuguese) 

 Cheki Morena (Country: Puerto Rico; Language: 

Spanish) 

 

All songs were taught in their original languages, so 

that the children could better identify with the various 

cultures (Anderson & Campbell, 1996: 7). The 

translation of the lyrics, the explanation of the meaning, 

and the background history of each song were also 

presented to the children, so that, though the presentation 

of the context, these musics would come closer to the 

students‘ interests and become more relevant to their 

lives and experiences (Campbell, 2004: 217). 

All the songs were combined with multiple activities, 

such as rhythm-based games from the various countries, 

group and solo singing, playing of percussion 

instruments and body percussion, dance, and 

movements/gestures that signify the meaning of the 

lyrics. The instruments used were the school's Orff 

instruments, but also some authentic djembes (African 

goblet drums) and toubelekia (Greek goblet drums). 

Using the songs as the starting point, the children 

were acquainted with the respective musical cultures and 

their main characteristics (the role and function of music 

in each society, the rhythmic and melodic features that 

are typical of the specific music, the musical instruments 

used in different areas, etc.). During some of the lessons, 

videos were shown, wherein students saw photographs 

of instruments and listened to selected musical examples 

from the musical cultures under study. 

Concurrently with the study of music, the children, 

under the guidance of their teachers, were divided into 

teams, and researched and collected data and information 

on the natural environment, everyday life, traditions, 

religion, art, and other cultural elements of the countries 

and societies connected with the specific musical 

cultures. They also engaged in activities related to the 

plastic arts: they created large panels, a different one for 

each continent, on which they placed bits of information 

they had collected for each country, along with 

photographs, illustrations, and other artifacts. They also 

created albums with similar content. 

4. FINDINGS FROM THE 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM 

The findings presented below are based on the writer's 

observations of how the children responded and reacted 

throughout the program (and after its completion), and 

on the children‘s answers to a questionnaire with three 

open-ended questions, which was given to them toward 

the end of the program. The purpose of the questionnaire 

was to record the impressions of the children, thus 

providing us with some feedback and an informal 

evaluation of the program.  

The analysis of this data indicates five reasons why it 

is worthwhile to include world musics in our teaching. 

4.1. Reason 1: “We like to learn different musics 

and discover things about other cultures!” 

The most important reason for teaching musics of the 

world is perhaps that they inspire in children eagerness 

and love for learning. All the children said that they 

greatly enjoyed learning songs from other countries, with 

melodies that were different from those they were so far 

accustomed to, and they specially emphasized how they 

loved singing the songs in their original languages. It has 

been particularly interesting for us to see that what we 

had initially considered as the greatest difficulty of the 

program -that is, that the children had to learn the words 

of the songs in foreign languages- proved to be the 

element that most attracted them. The following quotes 

are indicative: ―I like it [the world music program] 

because the music is great, especially the foreign 

languages‖, says one girl. ―I like it [the program] 

because I learn new things and melodies, but the most 

important thing is that I learn how people speak in other 

countries‖, says another. Anderson and Campbell (1996: 

7) encourage music educators to teach the songs of 

different cultures in their original language, arguing that 

children love pronouncing new words. This was fully 

confirmed in this program. 

Further, the sharply different melodies and rhythms, 

and in many instances their complexity and difficulty, 

posed an interesting challenge to the children and 

motivated them to acquire new musical knowledge and 

skills. It was evident that as the program progressed, the 

children demanded new challenges and felt proud that 

they could master the intricacies of performing complex 

rhythmic patterns, synchronizing dance steps, or 

delivering accurately and with the right pronunciation 

the melodic line of the songs. ―It is fantastic, and I would 

like to learn new songs, new steps and dances. I think I 

would like that very much‖, one boy says 

characteristically. 

The children expressed equal enthusiasm for learning 

about other cultures. ―It is very interesting to learn things 

about other cultures…We leave our country and open a 

window to the world outside‖, writes one girl. It is 

important that what the children most enjoyed was the 
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fact that they researched themselves (working in teams) 

and, so, ―discovered‖ the new knowledge. ―I like it 

because we find information about all the countries in 

the world, and this is very interesting and nice‖, was 

another typical response. 

4.2. Reason 2: “We like to play musical 

instruments, to dance, to sing, to beat rhythmic 

patterns on our body!” 

Another reason to include world musics in the school 

curriculum is that these musics can often be readily 

combined with a range of experiential activities, such as 

dance and movement, rhythm games, singing, playing of 

instruments or body percussion, which excite the 

students' interest and increase their participation. Indeed, 

in our program the children evidently enjoyed all of the 

above activities and displayed an amazing eagerness to 

participate. They particularly liked to accompany songs 

with rhythmic movement and gestures describing the 

meaning of the words; this activity also gave them the 

opportunity to realize the close connection that exists 

between music and dance in many musical cultures of 

the world (Dodds, 1983: 33-34). Another very popular 

activity was the playing of the percussion instruments. 

These preferences show how essential kinesthetic and 

tactile experiences are for children. 

Schmid (1992: 41) reports that bringing students in 

contact with new types of music and new technical 

challenges stimulates their interest and increases their 

participation in the music class. In our program we saw 

that the children participated eagerly, even those who in 

previous years had not shown any particular interest in 

music. The most enthusiastic students would come on an 

almost daily basis to the music room during the breaks in 

order to practice on the instruments. It is remarkable that 

the only negative comment concerning the program that 

appeared in the questionnaires was the complaint of 

some students that they did not participate in more 

activities. 

For music to have meaning for children, apart from 

being an aural experience, it must also involve action. 

The diversity and variety of the musical cultures of the 

world enable the teacher to use a wide range of activities 

that involve the students in active ways (playing of 

instruments, singing, movement, dance) and offer 

alternating aural, visual, kinesthetic, and tactile 

experiences, so as to cover the learning needs and 

interests of all students (Chen-Hafteck, 2010). World 

musics, with their different soundscapes, may also attract 

students whose musical tastes are not covered by the 

established school repertoire (Campbell, 2002: 31). 

4.3. Reason 3: “We learn new things about 

music and the world!” 

A third reason why we should teach world musics to 

our students, as demonstrated by this particular program, 

comes from the fact that such teaching can offer them a 

lot in terms of knowledge and skills. Through this 

program, the children learned many things about music, 

about the various cultures of the world, but also about 

the connection between music and culture. Further, the 

group activities enhanced their social skills and helped 

them realize the benefits and pleasure of teamwork. 

Firstly, most students increased considerably their 

musical knowledge, while all, without exception, 

improved their musical and motor skills. They 

understood music concepts that they were shown for the 

first time and seemed to acquire a firmer grip on others 

that they had already learned. They managed to perform 

with perfect accuracy rhythm patterns on percussion 

instruments or on their bodies, and really excelled in 

synchronizing their movements. As mentioned above, 

they also eagerly learned the words of the songs and 

delivered the melodies and words with perfect accuracy. 

Further, and most important, they displayed spontaneous 

creativity in many activities: they improvised on the 

instruments and found or added their own rhythm 

patterns to accompany the songs, chose themselves the 

combinations of instruments they considered most 

appropriate for a song, and proposed their own variations 

on the dance steps or gestures that accompanied the 

songs. Several of these ideas were actually adopted and 

utilized to the end. 

It is interesting that the children themselves realized 

and noted the impressive progress they were making. ―I 

learned how to play different rhythms on the 

instruments, to sing traditional songs from other 

countries, I learned about off-beat and ostinato‖, writes 

one student. ―I learned to think of different ways to play 

a song on the drums, I learned how to sing with proper 

pronunciation, how to sing high or low notes with the 

same ease and how to get into a call-response [pattern] 

when required‖, writes another. ―I learned about new 

instruments from various countries of the world. I 

learned the rhythmic pattern of call-response, how to 

play instruments correctly, how to create dance 

movements, and most importantly, how to invent new 

things‖, says another student, who actually writes the last 

three words with capital letters, obviously wanting to 

stress how important the creative element was to her. 

Similarly, in the cultural study they made with their 

teachers, the children acquired much new knowledge 

about various countries of the world; at the same time, 

working in teams in order to gather information helped 

them appreciate the value of cooperation. ―I learned that 

the highest waterfalls on earth are in Venezuela and that 

Ethiopia is a very beautiful country‖, writes one girl, 

while many students note: ―I learned to cooperate with 

other children and collect information about other 

countries‖. 

It is significant that this holistic musical-cultural 

approach led some of the students to deeper thoughts. 

Many became aware of the fact that all cultures are 

worth our appreciation. ―I learned that some countries 

have very impressive cultures‖ notes one student. For 

other students, engaging with world music advanced 

their critical thinking. ―We study world musics because 

we try to compare the songs of these countries with the 

songs of our own culture‖, write, for example, two 

students. Some began to understand not only the 
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relationship between music and culture, but also music 

as culture. The following comments are indicative: ―We 

learn about world musics because we try to discover and 

learn things about other peoples‖. ―Through the words of 

the songs we also understand the habits of these people‖. 

―Through music we understand the culture of other 

countries‖. According to Klinger (1996:36), ―if one 

searches carefully, one can find the values, rituals, 

customs, myths, societal norms, and occupations of a 

culture all embedded in its music‖.  These students, then, 

seem to have realized what ethnomusicologists and 

music educators have long underlined, namely that 

understanding music can help us understand the various 

cultures of the world and their diversity (Nettl, 1992: 4; 

Schippers, 2010: 54). 

4.4. Reason 4: “We are having a great time!” 

Joy, aesthetic pleasure, entertainment, fun. All these 

elements, that were evident from the very beginning till 

the completion of the program, constitute another, very 

important reason for bringing our students in contact 

with world musics. The great variety of world musical 

cultures provides a rich source for exploration and 

enjoyment. Beyond its other benefits, incorporating this 

richness in music education brings joy to the participants 

(Drummond, 2005: 4). Further, the aesthetic power of 

world musics affects the children, making their 

experience even more thrilling. 

The words with which the students themselves 

describe their experience of the program are truly 

moving, and so expressive that they need no further 

comment. Here are some typical responses: ―For me, it 

[the world music program] is a fun, pleasant trip that I 

would like to last forever‖. ―Through this program I 

learned how much fun our school is‖. ―I learned songs 

that I will never forget‖. ―What I feel is great happiness, 

because what we do in the music class thrills me‖. ―This 

experience has excited me a lot‖. ―I hope we do it next 

year too‖. ―It is perfect. The music relaxes me and 

sometimes makes me fly in the sky‖. ―Music is my life‖. 

―It is a fantastic experience‖. ―I learned that music is not 

only sounds, but also play, laughter, joy‖. 

4.5. Reason 5: The experience of world musics is 

thrilling for the teacher too  

Cain (2005:104) writes that the study of world musics 

―is invigorating, exciting, challenging and immensely 

rewarding for students and teachers alike‖. The writer's 

personal experience with the program fully confirms the 

validity of this. Indeed, despite the fact that the teacher 

must dedicate extra time and effort in order to locate 

appropriate material, become familiar with it, and adapt 

accordingly his/her teaching strategies and approaches, 

the teaching of world musics is amply rewarding. The 

entire process, from sourcing the musics to teaching 

them in the classroom, is rejuvenating and beneficial for 

the teacher.  

The first stage, that of researching for material, is 

particularly interesting. Nowadays there are many 

resources where it is possible to find music from various 

countries and cultures of the world, such as publications 

edited by ethnomusicologists and music educators, CD 

collections, and of course the Internet. Out of all these 

sources, however, we must identify those that are most 

reliable, select music that is easily adaptable for use in 

the classroom, cross-check its authenticity, gather 

information about the meaning and sense of the piece we 

will be teaching, and collect data on the social and 

cultural context of the respective musical culture. At this 

stage we will necessarily encounter various questions of 

an ethnomusicological nature (e.g. regarding the 

authenticity of the music, its transfer to an entirely 

different context, etc.), we will probably study the views 

of major scholars on these issues, and ultimately, 

through study and reflection, we may improve as 

musicians and teachers. 

Then of course, getting to know new music is a 

thrilling experience. Since the musical experiences of 

most music educators in our country are related to 

Western music or Greek music, the different sounds and 

the immense diversity of world musics will fascinate the 

teacher, in the same way they fascinate the children. Out 

of all these musics, it is certain that each teacher will 

discover some that s/he finds interesting and attractive, 

so as to teach them with passion and enthusiasm to 

his/her students. 

At the stage of teaching, the various approaches and 

activities involved in certain musical cultures (e.g. the 

use of percussion instruments, the combination of music 

and movement in many African and South American 

musics) will activate the teacher's abilities and hone his 

inventiveness and creativity. Lastly, the different 

methods of transmitting music (e.g. orally or by 

imitating the teacher) and the group-centered and 

interactive ways of performing it, characteristic of some 

musical cultures of the world, will bring the teacher 

closer to his/her students and render him/her a 

participant in the new experience. 

All the above make the teaching of world musics 

enjoyable for the teacher too, providing yet another 

reason to include them in the school program. 

5. CONCLUSIONS 

This paper dealt with the value of world musics in 

school education and examined the impact of a world 

music program on elementary school children. The 

findings that emerged from the implementation of this 

program showed many and important benefits from 

teaching world musics in schools: 

 World musics excite the students‘ curiosity for 

diverse musics, unknown languages, and distant cultures, 

and motivate their love of learning. They introduce novel 

and original experiences and activities into the music 

class, which excite the children and increase their 

participation in the musical processes. They show to 

students the many different ways in which people 

understand and create music, improve their musical 

knowledge and skills, and enhance their creativity and 

critical thinking. They carry messages about the value of 

the various cultures of the world and operate as an 
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attractive motive for the students to acquire knowledge 

about these cultures. They fascinate the children with 

their aesthetic power and the diversity of their sounds, 

and are therefore immediately loved by them. They bring 

joy in the classroom and make the lesson an interesting, 

fun experience. Teaching world musics is also beneficial 

for the music teacher, as it kindles his/her interest in new 

knowledge and research, broadens his/her musicality, 

confronts him/her with interesting considerations, and 

reinvigorates his/her teaching creativity. 

To achieve the above, a world music program must 

include carefully selected musics that will attract the 

students, use a wide range of experiential activities that 

engage actively all participants, and offer visual, aural, 

kinesthetic, and tactile experiences that meet the learning 

needs of all students. It is also important to combine the 

study of the music with a parallel cultural study, which 

will help students to understand the relationship between 

music and culture, and will increase their knowledge 

about the world (Anderson, 1980: 40-41; Anderson & 

Campbell, 1996:6-8; Chen-Hafteck, 2010). 

 Clearly, incorporating world musics in the school 

program requires effort on the part of the teacher. As 

Cain (2005: 104-105) notes, it takes an open-minded and 

dedicated teacher, with passion for his/her work and 

world musics, to  undertake the task of acquiring new 

knowledge, locating appropriate and accurate material, 

finding time in a crowded curriculum, designing new 

lessons, and obtaining administrative and colleagues‘ 

support. 

However, for all those reasons that became evident 

from this program, and for many more that top 

ethnomusicologists and music educators have long 

noted, it is worthwhile to include world musics in our 

school programs. Music education should find space for 

the amazing musics of this world, in order, as Campbell 

writes (1992: 33), ―to appeal to students in today‘s 

pluralistic classrooms and the world beyond the 

classroom and in order to reveal the beauty and logic of 

music as a human phenomenon‖. 
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Abstract 

The combined loss of both vision and hearing imposes 

limitations on communication and the perception of 

primary concepts (e.g. time, space, body schema), which 

are important for the concept formation of the natural and 

social environment. The purpose of the study was to 

develop an interventional educational plan for a deaf-blind 

student with screened difficulties in body schema 

awareness. This is part of a more extensive research in 

developing the screening inventory for the deaf-blind 

students‘ cognitive and communicative profile. The 

application of the interventional program aimed to help the 

deaf-blind student in promoting early concept 

development (body schema). The study presented here 

uses a qualitative research methodology and adopts an 

interpretative position. The aim of the inquiry was 

descriptive and it was followed the case study 

methodology. 

 

Keywords: Deaf-blind student, program of 

intervention, body schema awareness, case study.  

1. INTRODUCTION 

The multisensory impaired students receive limited 

and distorted sensory information, through which they 

define their relation to the word and construct their 

conceptual background. The multisensory deprivation 

imposes limitations on communication and cognitive 

development. Students with deaf- blindness may miss or 

misinterpret natural cues and necessary for world 

understanding incidental information due to their sensory 

loss (Alsop, 2002). An educational program of 

intervention is presented in this paper, which aims at 

introducing the body schema concepts through a tactile 

and more concrete perspective. In planning this 

intervention we took into consideration the limited 

incidental interaction of the deaf-blind student with the 

environment. In addition we encountered the student‘s 

difficulties in concept formation and in the body schema 

perception, under the prism of the significance that 

concept development has to the definition of the child‘s 

conceptual background and the relation to the world. 

1.1. The Deaf-blind Population: Implications in 

Communication and Learning  

Deaf-blindness is defined ―as a concomitant hearing 

and visual impairment, the combination of which creates 

such severe communication and other developmental and 

educational needs that cannot be supported and 

accommodated in special educational programs aiming 

solely at children with deafness or blindness‖ (IDEA 

[§300.8(c)(2)]. The basic concept of heterogeneity is 

especially apparent among the deaf-blind population. 

Each child has a particular degree of visual and auditory 

loss, ranging from moderate to total. The sensory loss 

may be gradual or immediate, it may occur before birth 

or at any age and may be lost at a different or at the same 

time (Mamer & Alsop, 2002).  

Deaf-blind children cannot learn from interaction with 

their environment as easily as their non-handicapped 

peers due to their multi-sensory deprivation, because the 

information perceived is not always clear, simultaneous 

or consistent. Their environment is often limited to what 

is approachable by their hands, or by means of their 

sensory potential. Therefore, deaf-blind children usually 

express limited motivation to explore their environment 

(McInnes & Treffry, 1993; Alsop, 2002; Stavrou, 

Gibello & Sarris, 1997; Aitken, 2000). 

2. CONCEPT DEVELOPMENT 

The child's level of cognitive functioning and its 

ability to establish and elaborate on meaningful concepts 

relies to a large extent on its ability to receive and 

assimilate input from the world around it. The ability to 

assimilate sensory input influences communication and 

concept development (McInnes & Treffry, 1993; Prickett 

& Welch, 1993).  

Children who cannot rely on their distance senses to 

accumulate information about their world may learn less 

effectively, because the received information is 

unreliable, distorted or inadequate. Hence, their 
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perception may differ and the concept development may 

be impeded, due to the restricted learning experiences 

(Stavrou, 2002; Hodges, 2000; Stavrou & Sarris, 1997; 

Stavrou, Zgantouri & Stavrou, 2004). 

2.1. The Body Schema 

The body schema concept refers to the body unity 

perception. It refers to the representation that each 

person has for its own body. Simultaneously, it involves 

the basic point of reference in the person‘s relationship 

and interaction with the wider social and natural 

environment (Stavrou, 2008; Stavrou, 2014;  Cash & 

Pruzinsky, 2002). 

The body schema concept is important for the 

development of the child‘s personality. Through the 

gradual perception of the body and its potential in action, 

the child becomes aware of itself (self-awareness) and 

the way he/she can influence the environment. 

(Karabatzaki, 2010; de Preester & Knockaert, 2005). 

For the deaf-blind child the body schema perception 

and body awareness may not occur naturally. The deaf-

blind child should be introduced to the fact that he/she 

constitutes a separate individual, different from others 

and his/her environment. An individual who can 

influence others and his/her environment.  

Deaf-blindness impedes also the child‘s opportunity 

to model and imitate the way other people move and act, 

which is an important factor in building the body 

schema. Every movement should be demonstrated by 

physical manipulation and appropriate movement of the 

child‘s body parts. 

For the deaf-blind child, its body becomes the basic 

means of communication and information perception. 

The visual communication is replaced by tactual 

communication. The deaf-blind child understands that 

tactile cognitive signs and information can be perceived 

and transmitted through the body (McInnes & Treffry, 

1993; Alsop, 2002; Holmes & Spence, 2004; Maravita, 

Spence &  Driver, 2003). 

The educational program with deaf-blind students 

starts with the senses, moves to perception and ends up 

in cognition (Walsh & Holzberg, 1981). Deaf-blind 

students should be introduced to concepts which rely on 

their emotional experiences and sensory exploration 

(Miles & Riggio, 1999). Thus, an active and 

communicative environment is needed, which offers the 

child opportunities for interaction. As a result, early 

concept development is promoted and grounded on 

concrete experiences (McInnes & Treffry, 1993; Alsop, 

2002; de Vignemont, 2010; Meng Ee, & Chia Kok 

Hwee, 2010). 

3. METHODOLOGY  

The presented study is part of a more extensive 

research in developing the screening inventory for the 

deaf-blind students‘ cognitive and communicative 

profile. The study uses a qualitative research 

methodology and adopts an interpretative position. The 

aim of the inquiry was descriptive. The case study 

methodology was followed and data were collected 

using the method of direct observation. 

The uniqueness of each deaf-blind child and the 

heterogeneity among the deaf-blind population has led 

us to the application of the methodological approach of 

case study and observation method.  

The research design employed in this research is a 

case study conducted in two phases. In the first phase the 

student‘s communicative and cognitive profile was 

screened. In the second phase, the recorded difficulties 

framed the planning and implementation of the 

educational plan of intervention. The application of the 

interventional program focused on promoting the deaf-

blind student‘s early concept development (body 

schema). The student was offered multi-sensory and 

concrete experiences in order for her body schema 

awareness to be increased.   

3.1. The Screening Inventory 

The Laboratory of Special and Curative Education 

(LABESPEC) at the University of Ioannina, in Greece, 

has implemented a research program which aims at 

developing a screening inventory of the deaf-blind 

students‘ cognitive and communicative profile. The 

students‘ profile is screened through the use of 

alternative and adapted multisensory approaches. The 

profile aspires to present an initial and structured 

framework of the deaf-blind students' potential focusing 

on specific sections (communication, sensory, social- 

emotional, motor, cognitive development and daily 

living skills). The recorded difficulties aim to define and 

direct the planning of the individual educational 

interventional program.  

3.2. The educational plan of intervention 

The individual educational plan consists of and 

elaborates on the elements of communication, motor, 

cognitive and social-emotional development. The 

individual educational plan aims at encouraging the 

active presence and direct interaction of deaf-blind 

students in their environment which they can control, 

understand and anticipate through multisensory and 

accessible approaches (Zeza & Stavrou, 2013).  

The screening inventory and the interventional 

program are implemented through specially designed 

educational material (multisensory activities which focus 

on the use of the remaining senses of touch, smell and 

sensory cues from temperature, air blow and vibration), 

assistive technology (assistive devices, Braille), and 

augmentative and alternative expressive and receptive 

communication systems (tactile sign language, 

pictograms, objects of reference, tactile symbols).  

3.3. The educational plan of intervention 

The case study reported here was conducted at a 

school for deaf-blind students and was incorporated in 

the educational program for school-age students who are 

deaf-blind. The student is diagnosed with brain damage, 

congenital blindness and deafness due to viral infection, 

and therefore was eligible to follow a special educational 
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program for deaf-blind students. The student 

communicates in others people‘s hands through tactile 

sign language. She also uses objects of reference, 

pictograms, tactile symbols, tactile cues and Braille, as 

means of receptive and expressive communication. The 

sense of touch is her main link to the world and the 

people around her. The student likes to share social 

interaction with other students and educators. With her 

educators she has established an emotional bond. 

In this presentation we focus on the student‘s 

screened difficulty to form the concept of body schema. 

The program of intervention is designed according to the 

screened difficulties of the student. More specifically, 

the student can partially locate the stimulated body parts 

but she cannot always name and match her body parts. 

Through this program of intervention the student is 

expected to name the body parts (through tactile sign 

language, tactile and touch cues), locate them in herself 

and others, and recognize their function. 

The educator chooses activities that encourage the 

student to tactually locate the body parts and areas that 

are stimulated. Student‘s interest is stimulated and 

triggered using multisensory material (such as body 

lotion, skin cream, cloths, sticky tape, clips, foam soap), 

while the student is asked, through tactile sign language 

and tactile, touch cues, to locate the body part, find and 

remove or apply what has being attached to.  

The activities are structured experientially, designed 

in sequences of movements and focusing on daily 

activities in which the student is actively participating 

(eating, preparing meals, dressing, washing, role playing, 

modelling). At the beginning the student‘s hand is 

guided to find the named body part co-actively with the 

educator. Gradually, the student controls the interaction 

and initiates movements and sequence of sensory 

activities. The student is asked, through tactile sign 

language, tactile and touch cues, to move the appropriate 

body part and match it to those of the educator or a doll. 

The student communicates through alternative 

communicative systems (tactile sign language, tactile 

symbols, tactile and touch cues). In parallel, objects 

(plastic rings, bracelets, cloth) are placed on the 

students‘ named body parts as cues to discerning them. 

In the next level she expands her body schema 

awareness through the activity of sorting clothes and 

dressing up a doll or herself. In parallel, the student 

seemed to enjoy participating in rhythmical activities. 

These activities are enriched with songs in tactile sign 

language and finger games involving naming and 

matching body parts.   

Gradually, guidance is given to family members to 

emphasize naming the body parts as the child is actively 

participating in her daily routines at home (dressing, 

bathing, eating) and becoming more independent. The 

deaf-blind students, because of the restricted sensory 

information, may benefit from exposure to multiple 

opportunities to generalize a concept in different con-

texts (Hodges, 2000). 

The process that may at first be described as a 

sequence of sensory activities has been gradually 

developed to trigger internal representations. The student 

becomes aware of her body and controls her body parts, 

while matching them with those of the educator. 

Associated with the body schema formation is the fact 

that the student becomes aware of having a body with a 

centre (midline) and two sides. Thus, cognitive 

development is fostered through the expansion of 

experiences (McInnes & Treffry, 1993; Alsop, 2002; 

Recchia, 1997; Jan Van Dijk, 1986). 

4. CONCLUSIONS 

In the case of deaf-blind students, who face a 

combination of visual and hearing loss, the deprivation 

of environmental stimuli is often profound and of 

primary concern for their educators. The learning 

capacity is often so greatly reduced that special 

intervention is required in the form of alternative 

communication and teaching techniques. In the 

presented implemented program of intervention referred 

to the body schema awareness, forming an accurate body 

image became an interventional goal which is further 

analyzed in daily routine activities and games. The deaf-

blind child became aware through experience that he/she 

has a body with different body parts performing different 

functions, and in turn learns to recognize them. The 

development of body awareness was connected to the 

conceptualization of the spatial orientation and therefore 

to the child‘s movement and orientation. As a result, the 

communication and concept development, together with 

the student‘s autonomy was promoted.  
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Πεξίιεςε 

Ζ καδνπνίεζε θαη ν θνκθνξκηζκφο απνηειεί γηα ην 

καζεηή εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε - ζελάξην δηδαζθαιίαο  

ζηνρεχεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή, ελψ 

παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

αληίζηαζεο απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Σν 

ζελάξην αμηνπνηεί ηελ ηέρλε κε δηηηφ ηξφπν: απφ ηε κηα, 

σο αληηθείκελν κειέηεο θαη θξηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ (εηθαζηηθά έξγα, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, 

ινγνηερλία, πνίεζε, video) θαη σο κέζν γηα ηε 

«κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε»  -  θαη απφ ηελ άιιε, σο 

κέζνδν κάζεζεο (ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ - 

ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο, φπσο παηρλίδη ξφισλ, 

πξνζνκνίσζε, αλαθξηηηθή θαξέθια, δηάδξνκνο 

ζπλείδεζεο, δεκηνπξγία ζελαξίνπ). Μέζα απφ ηηο 

ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο, θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο σο αληηθείκελν κειέηεο θαη 

θξηηηθήο ζεψξεζεο, νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, αζθνχληαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ 

ιφγν γηα λα εθθξάζνπλ απφςεηο, επηρεηξήκαηα θαη 

ζπλαηζζήκαηα, θαηαλννχλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ην 

θαηλφκελν ηεο καδνπνίεζεο θαη ηνπ θνκθνξκηζκνχ ζηηο 

πνιιαπιέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη εθθξάζεηο, ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ηφζν κέζσ ησλ 

βησκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φζν θαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ web2 ησλ ΣΠΔ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαδνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ, ε δχλακε ηεο κάδαο, ζεαηξνπαηδαγσγηθέο 

ηερληθέο, αμηνπνίεζε ηέρλεο, ρξήζε εξγαιείσλ web2, 

Νενειιεληθή Γιψζζα Γ Λπθείνπ. 

1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. Θεσξεηηθφ πιαίζην - Μεζνδνινγία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε - ζελάξην ζηε 

βαζηθή δνκή ηνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηε 

ζρνιηθή ηάμε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζηε Γ Λπθείνπ  - 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Ζ δχλακε ηεο κάδαο» (ζ.ζ.115-119 

ζρ. βηβιίνπ). Σν ζελάξην εθαξκφζηεθε επίζεο κε ηε 

κνξθή βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ζε ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηεο δηεκεξίδαο «Απφ ηελ 

αλάγλσζε ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη έθθξαζε», πνπ 

δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο 

Ρεηνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ Πεηξαηά ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2013. Δδψ παξνπζηάδεηαη κε θάπνηεο παξαιιαγέο 

θαη βειηηψζεηο (ρξήζε εξγαιείσλ web2, πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη βνεζεηηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ 

καζεηή, κεζνδνινγία «κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο») 

ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε εθαξκφδεη αξρέο 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο αμηνπνηψληαο 

ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο, φπσο παηρλίδη ξφισλ, 

πξνζνκνίσζε, δεκηνπξγία ζελαξίνπ, αλαθξηηηθή 

θαξέθια, δηάδξνκνο ζπλείδεζεο (Άιθεζηηο, 2008˙ 

Γθφβαο, 2003), κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο 

απηελεξγνχλ αλαπηχζζνληαο επηρεηξεκαηνινγία, 

θαληαζία θαη θξηηηθή ζθέςε.  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν 

πνπ έρεη ε εκπεηξία γηα ηε κάζεζε, θαζψο θαη ζηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο David Kolb χζηεξα απφ 

ηελ παξνπζίαζε ησλ κεζνδνινγηθψλ κνληέισλ ηεο 

εκπεηξηθήο κάζεζεο θαηά Dewey, Lewin θαη Piaget 

(Kolb, 1984: 20-38), ζηνπο νπνίνπο θαη βαζίζηεθε γηα ην 

δηθφ ηνπ κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε θύθινο κάζεζεο, δίλεη 

ηνλ νξηζκφ ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Kolb, κάζεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε παξάγεηαη 

κέζα από ην κεηαζρεκαηηζκό (transformation) ηεο 

εκπεηξίαο. Καηά ηνλ Kolb, ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο 

δηαδηθαζία θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα. 

Δμάιινπ, ε γλώζε είλαη δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ 

(transformation), πνπ παξάγεηαη θαη μαλαπαξάγεηαη 

ζπλερώο, θαη φρη αλεμάξηεηε νληφηεηα πνπ θαηαθηάηαη ή 

κεηαδίδεηαη. Ζ γλψζε ππφ απηήλ ηελ νπηηθή ζπλδέεηαη 

κε κηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε πνπ εκπλέεη ηνλ φπνην 

καλζάλνληα (δάζθαιν θαη καζεηή) γηα κηα δηαξθή 

αλαζεψξεζε θαη παξαγσγή γλψζεο πνπ δελ ζηακαηά 

πνηέ, θαη δελ ζεσξείηαη νχηε θαηαθηεκέλε νχηε 

παγησκέλε.  

Γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε απαξαίηεηε είλαη ε 

εκπεηξία, ε κάζεζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ην βίσκα 

πνπ ζεκαίλεη ςπρν-πλεπκαηηθν-ζσκαηηθή εκπινθή ζηα 

ηεθηαηλφκελα, δειαδή, άκεζε εκπινθή θαη ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ καλζάλνληνο ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ηνλ 

αθνξά θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη ν καλζάλσλ αλαδεηά πξνζσπηθφ λφεκα ζηε 

δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο ηεο γλψζεο επελδχνληαο 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ζε απηήλ, ζην βαζκφ πνπ, θαηά 

ηνλ Postle, ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

θνηλσληθέο ζπληζηψζεο ζπλαληψληαη κε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ηζηνξία (φπ. αλαθ. ζην Γεδνχιε, 2001). Δμάιινπ, 

θηλεηνπνηείηαη δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

καζαίλεη λα απηελεξγεί θαη λα θηλεηνπνηεί ηε θαληαζία 
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θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ ζπλεξγαδφκελνο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο.  

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εμάιινπ αμηνπνηείηαη ε 

ηέρλε σο δηδαθηηθφ κέζν-αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο. Οη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

καζεηέο αθνξνχλ ζε εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο, ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο ζθελέο, ζε ζεαηξηθφ έξγν, ζε κνπζηθφ 

θνκκάηη, ζε πνηεηηθά θείκελα θαη ζε ινγνηερληθφ 

απφζπαζκα. Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη 

ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε θαη επεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, ζηελ 

νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα θξηηηθφ 

ζηνραζκφ  (Κφθθνο θ.ά., 2011˙ Freire, 1985). Ηδηαίηεξα 

ν John Dewey (φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2009), 

ηζρπξίζηεθε φηη ε αηζζεηηθή εµπεηξία απνηειεί ην 

θαηεμνρήλ µέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηελ 

νπνία ζεσξεί ζεµειηψδεο ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

µάζεζεο. 

ηα εηθαζηηθά έξγα πξνο παξαηήξεζε απφ ηνπο 

καζεηέο πεξηιακβάλνληαη θαη έξγα ηεο δεκνθηινύο 

θνπιηνύξαο
40

 - Andy Warhol, έξγα δειαδή πνπ 

εθπξνζσπνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ θαηά ηε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο «καδηθή θνπιηνχξα», θαζψο θαη 

πνιπηξνπηθά κηληηαθά δηαθεκηζηηθά «θείκελα» 

(δηαθεκηζηηθφ βίληεν ηεο θάξηαο Visa).  

Σα πξντφληα ηεο «πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο» 

(Αληφξλν & Υνξθράτκεξ, 1996), δελ αληαπνθξίλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηε  ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, ζηα θξηηήξηα 

ηεο απζεληηθήο ηέρλεο. Πξντφληα, σζηφζν ηεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηε 

«κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε». χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ 

Αληφξλν (φπ. αλαθ. ζην Tisdell, 2008), ν ξφινο ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο πξέπεη λα κειεηάηαη θαη λα 

θξηηηθάξεηαη. Ζ Tisdell (2008), έδεημε πψο θαη ζε πνην 

βαζκφ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απν ηε 

καδηθή θνπιηνχξα θαη ηα κίληηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε» ζε ζρέζε 

κε ηα ζέκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο 

απνδεηθλχνληαο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηάηαη ε 

καδηθή θνπιηνχξα (pop culture) θαη λα θαηαλνείηαη ν 

ξφινο ηεο ζηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ εμνπζίαο ζηελ 

                                                 
40  Μεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνο 

ηελ πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο «καδηθήο θνπιηνχξαο», ε 

νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε «δεκνθηιή θνπιηνχξα».  Ζ 

«πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε» ζρεηίδεηαη κε ην δηαθνξεηηθφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ, κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ ν θαζέλαο 

πξνζιακβάλεη ηα κελχκαηα πνπ απηά εθπέκπνπλ, κε ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο απφ άηνκα δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαλφεζεο 

θαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

θνπιηνχξαο. «…Ζ δηαθνξά επηπέδνπ ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ 

δελ απνηειεί κηα a priori δηαθνξά αμίαο, αιιά κηα δηαθνξά ζηε 

ζρέζε πξφζιεςεο, πνπ εδξαηψλεηαη θάζε θνξά κε ηνλ θαζέλα 

καο. Με άιια ιφγηα: κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή ηεο πνίεζεο ηνπ 

Πάνπλη θαη ηνπ θαηαλαισηή αζηπλνκηθψλ κπζηζηνξεκάησλ, 

δπλάκεη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά θνηλσληθήο ηάμεο ή 

δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ» (Eco, 1987: 87). 

θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Αληίζηνηρα, έξγα φπσο 

απηά ηνπ Andy Warhol, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ «αλάγλσζε», ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ απέλαληη ζηελ νκνηνκνξθία, ηε 

καδνπνίεζε θαη ηνλ θνκθνξκηζκφ πνπ επηβάιιεη ε 

θαηαλαισηηθή καδηθή θνπιηνχξα ηεο δηαθήκηζεο θαη 

ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεάκαηνο. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καδνπνίεζεο, 

ηνπ θνκθνξκηζκνχ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ καδψλ νη 

καζεηέο επεμεξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθφ 

έξγν ηνπ Γηάλλε Γαΐηε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη εκπέδσζε βαζηθψλ κεζνδνινγηθψλ αξρψλ ηεο 

«κεηαζρεκαηίζνπζαο κάζεζεο» σο κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

κάζεζεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα είλαη ηθαλφο λα 

αλαπαξάγεη κεζνδνινγία, δηαδηθαζία ζθέςεο αλάινγε 

κε απηή πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

έξγσλ ηέρλεο (Μέγα, 2011).  

Δθηφο, φκσο απφ εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο ην ζελάξην 

αληιεί, φπσο πξναλαθέξεηαη, απφ ηελ ηέρλε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη 

ηεο πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο. ρεηηθά κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηε βαζηθή γξακκαηηθή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη γεληθφηεξα ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο θνπιηνχξαο, έρεη πξνεγεζεί κηα 

βαζηθή κχεζε ησλ καζεηψλ ζηελ εηθαζηηθή δηάζηαζε 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηηο αλαινγίεο ηνπ θάδξνπ, ηε 

γσλία ιήςεο, ηελ απφζηαζε απφ ην ζέκα (Κηνχθαο, 

2003) ψζηε νη καζεηέο λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην 

νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιχςνπλ ηνπο θψδηθεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο 

θνπιηνχξαο θαη λα κεηαηξαπνχλ απφ παζεηηθνχο δέθηεο 

κελπκάησλ ζε ελεξγνχο ζεαηέο (Βαζηθφ επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ, η. Γ, 2011). ε φ,ηη αθνξά ζηελ ινγνηερλία θαη 

ηελ πνίεζε, πηνζεηείηαη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

πνπ εζηηάδεη ζηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ζηε δηάδξαζε θεηκέλνπ-αλαγλψζηε. 

Μεζνδνινγηθά επίζεο ην ζελάξην βαζίδεηαη ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα ζηα εξγαιεία ηνπ web2 πνπ 

ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ 

θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ αθνινπζψληαο ηε 

βαζηθή ινγηθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο: δεκηνπξγία, 

γλσζηηθή αληαλάθιαζε, κάζεζε (Θενραξφπνπινο, 2010). 

Ζ κάζεζε δειαδή πξνθχπηεη φρη κφλνλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, αιιά θαη κέζσ ηεο δηάζεζεο 

ηεο δεκηνπξγίαο ζηελ θνηλφηεηα θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

αληαλαθιάζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. ιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο κπνξνχλ 

λα πξαγκαησζνχλ ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ησλ google 

drive γηα ηελ νκαδηθή ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο 

δεηνχληαη, θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε πιαηθφξκαο 

νκαδηθήο κάζεζεο (wiki) γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο απφ ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο  

ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εμάιινπ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ςεθηαθή αθήγεζε (ππάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν). Ζ ςεθηαθή αθήγεζε 
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θηλείηαη επίζεο ζηε ινγηθή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ησλ εξγαιείσλ web2. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο αθήγεζεο νη καζεηέο δηεξεπλνχλ 

βαζχηεξα ην ζέκα πνπ επεμεξγάδνληαη, αλαδεηνχλ, 

ζπιιέγνπλ θαη ηεξαξρνχλ ζρεηηθφ κε ην ζέκα πιηθφ, 

ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο αθήγεζε.  

2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1. Πξνυπνζέζεηο 

ηαλ μεθηλά ε πξψηε δηδαθηηθή ψξα ε ηάμε βξίζθεηαη 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ρσξηζκέλε ζε νκάδεο κε 

βάζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αληηζηνηρεί ζε δχν (2) - ηξεηο 

(3) καζεηέο (δχν ππνινγηζηέο αλά νκάδα). Δμάιινπ, 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

απνηεινχλ ε χπαξμε ελφο wiki - πιαηθφξκαο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζηελ νπνία ε θάζε νκάδα 

ζα αλαξηά ηηο εξγαζίεο ηεο, θαζψο θαη ε χπαξμε 

ινγαξηαζκψλ ζηα google drive. Σέινο, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη θαη κε θάπνηα απφ ηηο 

εθαξκνγέο πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ γηα ςεθηαθή 

αθήγεζε.   

2.2. Δθηηκψκελε δηάξθεηα: πέληε (5) δηδαθηηθέο 

ψξεο 

2.3. Τιηθνηερληθή Τπνδνκή   

Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε δηαδίθηπν, θχιια 

εξγαζίαο (θχιια εξγαζίαο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ψζηε νη καζεηέο 

λα έρνπλ άκεζα πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ ζην νπνίν 

παξαπέκπνπλ ηα θχιια εξγαζίαο), πξνηδέθηνξαο 

ζπλδεδεκέλνο κε ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν ή δηαδξαζηηθφο/πξνβνιηθφο πίλαθαο.  

2.4 ηφρνη 

ε επίπεδν γλψζεσλ: 

 Nα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα, ηα 

βαζηθά αίηηα θαη ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο καδνπνίεζεο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, 

 Nα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καδνπνίεζεο, 

 Nα εκπεδψζνπλ γλψζε πνπ ήδε θαηέρνπλ κέζα 

απφ ηελ θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ «θεηκέλσλ» γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δηθνχ 

ηνπο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ,  

 Nα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε καδηθή 

θνπιηνχξα θαη ηνλ ξφιν ηεο. 

ε επίπεδν δεμηνηήησλ 

 Nα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε 

 Nα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ 

θαη θηλεκαηνγξαθηθφ γξακκαηηζκφ ψζηε λα 

κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φρη σο παζεηηθνί δέθηεο 

κελπκάησλ, αιιά σο ελεξγνί ζεαηέο,  

 Nα νδεγεζνχλ ζηελ θξηηηθή κάζεζε κέζα απφ 

ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, λα αλαπηχμνπλ ηε 

θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θπξίσο 

ηθαλφηεηεο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 

απνθσδηθνπνηψληαο έξγα ηέρλεο, 

 Nα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο δεμηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο θαη 

ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο, ηελ άζθεζε ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν κέζα απφ ηε 

ζπγγξαθή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ θαη ηελ 

εθθψλεζε πνηθίισλ κνξθψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ βησκαηηθνχο ξφινπο. 

ε επίπεδν ζηάζεσλ 

 Nα δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ζηνηρεία ηεο 

καδνπνίεζεο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

δπζθνιία, αιιά θαη ηελ αλάγθε αληίζηαζήο ηνπο 

ζε απηήλ.  

ε επίπεδν δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο 

 Nα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηνλ ςεθηαθφ 

εγγξακαηηζκφ (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ - word, 

πεξηήγεζε θαη εμεξεχλεζε ζην δηαδίθηπν), θαη λα 

εμνηθεησζνχλ ηδηαίηεξα κε ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε σο απνηέιεζκα γλσζηηθήο αληαλάθιαζεο 

θαη αιιειεπίδξαζεο (wiki - πιαηθφξκα 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, έγγξαθα google - 

google drive). 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 

3.1. Πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο, δηαηχπσζε 

εξσηεκάησλ θαη ζηφρσλ: 1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Πξνβάιιεηαη ζηελ νινκέιεηα δηαθεκηζηηθφ ζπνη ηεο 

θάξηαο visa. ην ζπνη παξνπζηάδνληαη ζηηγκηφηππν απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα αλζξψπσλ νκνηφκνξθσλ σο πξνο 

ηηο ζπλήζεηεο, ην ληχζηκν, ηηο θηλήζεηο ηνπο. Δπίζεο, ηα 

πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ είλαη παλνκνηφηππα: 

θαγεηά, γιπθά, αλαςπθηηθά, θαθέδεο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πιεξψλνπλ (κε ειεθηξνληθή θάξηα 

visa). Ο έλαο θαη κνλαδηθφο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηε 

δηαθήκηζε θαη πιεξψλεη κε κεηξεηά παξνπζηάδεηαη σο 

αίηηνο αλαηαξαρήο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

Αθνινπζεί ν επφκελνο, ν νπνίνο πιεξψλνληαο κε visa, 

ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά, κε απνηέιεζκα, ην ζχζηεκα 

λα επαλέξρεηαη ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη 

ηζνξξνπία ηνπ. Ο ζεαηήο πνπ παξαθνινπζεί ηε 

δηαθήκηζε εχθνια πξνζιακβάλεη φηη γηα λα κελ 

πξνθαινχληαη αληζνξξνπίεο ζην ζχζηεκα, πξέπεη φινη 

λα είκαζηε ίδηνη.  

Δπηδηψθεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Μέζα απφ ηελ ππνβνιή 

ζχληνκσλ εξσηεκάησλ επηδηψθεηαη ε θαζνδεγνχκελε 

απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ν κεηαμχ ηνπο δηάινγνο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ππνβάιιεη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  
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 Σί βιέπεηε λα παξνπζηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηαθεκηζηηθφ ζπνη; 

 Πνηνο ηξφπνο δσήο πξνβάιιεηαη;  

 Πνηα θίλεζε/ ζηάζε /ζπκπεξηθνξά αλαηξέπεη ην 

ζχζηεκα θαη γηαηί;  

 Πψο αληηδξνχλ νη παξφληεο;  

 Πνηα κέζα/ηερληθέο πεηζνχο ρξεζηκνπνηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε; (ζπλζεκαηηθφ ιφγν, 

ζπλεηξκφ ηδεψλ, επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα - 

ελνρή θαη ληξνπή γηα ην άηνκν πνπ δελ 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο καδηθήο 

θαηαλάισζεο). 

Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ, αλαζηνράδνληαη, θαη κε 

βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε (ηξφπνη πεηζνχο ηεο 

δηαθήκηζεο) θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απαληνχλ ζηα 

εξσηήκαηα θαη δηαηππψλνπλ λέα εξσηήκαηα - 

πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο 

καδνπνίεζεο.  

3.2. πλεξγαζία ζε νκάδεο: 1
ε
 Γηδαθηηθή ψξα 

Ζ ηάμε εξγάδεηαη ζε νκάδεο φιν ηνλ ππφινηπν ρξφλν 

ηεο 1
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο (πεξίπνπ 45΄). Ζ 1
ε
 θαη ε 2

ε
 

νκάδα αλαιακβάλνπλ απφ κία εξγαζία, ελψ νη άιιεο 

νκάδεο απφ δχν (ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ ππνινγίδεηαη φηη 

ρξεηάδνληαη νη νκάδεο γηα λα ηηο νινθιεξψζνπλ). Γηα ηε 

ζπγγξαθή φισλ ησλ εξγαζηψλ νη νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα google drive, εξγαδφκελνη ηαπηφρξνλα κέζα απφ ηνπο 

δχν ππνινγηζηέο πνπ ε θάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαξηήζνπλ ηηο νινθιεξσκέλεο 

εξγαζίεο ηνπο ζην wiki ηεο ηάμεο. 

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ 1
ε
 νκάδα 

Να παξαηεξήζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπ Γηάλλε 

Γαΐηε επηρεηξψληαο λα ζέζεηε εξσηήκαηα θαη πηζαλέο 

απαληήζεηο. ε πξψηε θάζε, λα θαηαγξάςεηε ηηο 

εληππψζεηο, ηα εξσηήκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

ζθέςεηο πνπ ζαο γελλά φηαλ ην πξσηναληηθξχδεηε. ε 

δεχηεξε θάζε, λα ην παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθφηεξα θαη 

λα δηαηππψζεηε απνξίεο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα πνπ λα 

ζπκπιεξψλνπλ, λα αλαηξνχλ ή θαη λα επεμεγνχλ ηηο 

πξψηεο αληηδξάζεηο ζαο παξαηεξψληαο ηηο κνξθέο, ηε 

ζέζε ηνπο, ην κέγεζφο θαη ηα ρξψκαηά ηνπο θαζψο θαη 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη 

απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. ε κηα ηξίηε πην 

νινθιεξσκέλε  θάζε λα παξαηεξήζεηε αθφκα 

πξνζεθηηθφηεξα θαη λα δηαηππψζεηε ηελ πηζαλή 

εξκελεία ηνπ κε βάζε ηε δηθή ζαο πξφζιεςε έρνληαο 

ιάβεη ππφςε ζαο ηηο ζρέζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπ, αιιά θαη ην έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Βνεζεηηθά εξσηήκαηα 

 Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζεκαζία ηεο θεληξηθήο 

κνξθήο πνπ δεζπφδεη ζην θέληξν; (Δηθφλα 1). Να 

πεξηγξάςεηε ην πξφζσπν ηεο κνξθήο. Πσο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο; Χο πξνο ηη 

κνηάδεη κε ηηο ππφινηπεο;  

 Οη δηαθνξνπνηήζεηο θαη νη νκνηφηεηεο αλάκεζα 

ζηελ θεληξηθή κνξθή θαη ηηο ππφινηπεο ζε πνηα 

αλάγλσζε ηνπ πίλαθα ζαο πξνζαλαηνιίδεη;  

 Να πεξηγξάςεηε έλα έξγν ηέρλεο πνπ ζα 

θηινηερλνχζαηε κέζσ ηνπ νπνίνπ σο θαιιηηέρλεο 

ζα απεηθνλίδαηε κηα θνηλσλία  - απάληεζε ζηελ 

θνηλσλία πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ακθηζβεηείηαη 

κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Γατηε. Πσο ζα ήηαλ νη 

αλζξψπηλεο κνξθέο; ε πνηα κεγέζε; ε πνηα 

ρξψκαηα; ε πνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο;  

 Αλ δσγξαθίδεηε, κπνξείηε, επηπιένλ ηεο 

πεξηγξαθήο, λα ην ζρεδηάζεηε θαη λα ην 

παξνπζηάζεηε. 

Να θαηαγξάςεηε ηηο ηειηθέο ζθέςεηο θαη ηα 

«ζπκπεξάζκαηά» ζαο. Να παξνπζηάζεηε ζηελ νινκέιεηα 

φιε ηελ πνξεία ησλ αλαδεηήζεψλ ζαο, ηελ ηειηθή 

«εξκελεία» πνπ δψζαηε ζην έξγν ηέρλεο, θαζψο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ πνπ ζα 

θηινηερλνχζαηε.  

 

 

Δηθφλα 1. Έξγν ηνπ Γατηε 

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ 2
ε
 νκάδα 

Δίζαη παξαηεξεηήο ζην πλέδξην ησλ Ναδί ζηε 

Νπξεκβέξγε ην 1934. ηέθεζαη απέλαληη ζηε κάδα πνπ 

βιέπεηο (βι. Δηθφλα 2) θαη ζαλ άιινο Σζάξιη Σζάπιηλ 

ζηελ ηαηλία «Ο Μεγάινο Γηθηάηνξαο», αληηπαξαζέηεηο 

ην δεκνθξαηηθφ ζνπ ιφγν. Σί ζα έιεγεο επηρεηξψληαο λα 

αθππλίζεηο απηή ηε κάδα;  

ιε ε νκάδα ζπγγξάθεη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν 

επηρεηξεκαηνινγψληαο - αληηπαξαζέηνληαο ηνλ άλζξσπν 

ηεο κάδαο κε απηφλ ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλφηεηαο. 

 

 
 

Δηθφλα 2. Σν ζπλέδξην ησλ Ναδί ηνπ 1934 ζηε Νπξεκβέξγε. 

Απφ ηελ ηαηλία-ληνθπκαληέξ ηεο Leni Riefenstahls Ο ζξίακβνο 

ηεο ζέιεζεο 
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Μπνξεί ε δεκνθξαηία λα ζπλππάξμεη κε ηελ 

ρεηξαγσγνχκελε θαη ππνηαγκέλε κάδα; θέθηεζαη φηη 

φηαλ σο εγεηηθφ ππνθείκελν απεπζχλεζαη ζηε κάδα, 

αλαπαξάγεηο ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο, 

αθφκα θη‘ αλ ηα κελχκαηα πνπ απεπζχλεηο αθνξνχλ 

ζηελ δεκνθξαηία; 

Γηα ηελ επηθή αηζζεηηθή ηνπ λαδηζκνχ, λα 

παξαηεξήζεηε ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία απφ ηελ 

ηαηλία ηεο Leni Riefenstahls Ο ζξίακβνο ηεο ζέιεζεο. Να 

παξαηεξήζεηε ηδηαίηεξα ηελ νκνηφκνξθε, απφιπηα 

πεηζαξρεκέλε κάδα ησλ 150 ρηιηάδσλ αλδξψλ ηεο Δο-Α 

θαη ησλ Δο-Δο ζην θφλην ηνπ γεληθνχ πιάλνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ηξεηο (3) κνξθέο πνπ μερσξίδνπλ θαη 

απεπζχλνπλ λαδηζηηθφ ραηξεηηζκφ ζην θέληξν ηνπ 

πιάλνπ νδνηπνξψληαο ζην κλεκεηψδεο πεδίν ηεο 

Νπξεκβέξγεο γηα λα θαηαζέζνπλ ζηεθάλη ζην εξψν ησλ 

πεζφλησλ ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ: απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά, νη Heinrich Himmler, Adolf Hitler & 

Viktor Lutze.  

 Γηα ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, δείηε 

ην απφζπαζκα απφ ηελ ηαηλία ηνπ Charlie 

Chaplin, Ο Μεγάινο Γηθηάηνξαο, απφ 1.53.20 έσο 

1.57.30.  

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ 3
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Δίζαη έλαο άλζξσπνο πνπ αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη πλίγεηαη κέζα ζε έλαλ ηξφπν δσήο ζηνλ νπνίν ηνλ 

έρνπλ ππνβάιεη (θνηλή γλψκε, ΜΜΔ). Σξφπν δσήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νκνηφκνξθε, παζεηηθή, 

ηππνπνπνηεκέλε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε θάζε κνξθήο 

κήλπκα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. Πψο 

αηζζάλεζαη; Σί ζθέπηεζαη; Ννκίδεηο φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηε καδηθή πξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ 

«καδηθή παξαγσγή νκνηφκνξθσλ ηππνπνηεκέλσλ 

αλζξψπσλ»; πλέρηζε ην παξαθάησ θείκελν ή 

δεκηνχξγεζέ ην απφ ηελ αξρή επηρεηξψληαο έλαλ 

ζεαηξηθφ κνλφινγν ηνλ νπνίν θαη ζα παξνπζηάζεηο - 

ππνδπζείο.  

 

 
Δηθφλα 3. Charlie Chaplin, Μνληέξλνη θαηξνί 

Ζ «θνηλσληθή κεραλή» παξάγεη καδηθά ίδηα πξντφληα. 

Έρσ κπεη κέζα σο πξψηε χιε καδί κε άιιεο πξψηεο χιεο 

θαη βγαίλσ έλα πξντφλ έηνηκν γηα θαηαλάισζε, φκνην κε 

φια ηα άιια πξντφληα πνπ παξάγεη ε κεραλή ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Γελ κπνξψ λα ηεο αληηζηαζψ. 

Ζ κεραλή ζέιεη:  

 λα θαηαλαιψλσ καδηθά καδί κε εθαηνκκχξηα 

άιινπο αλζξψπνπο ηα πξντφληα πνπ νη 

βηνκεραλίεο παξάγνπλ καδηθά,  

 λα αθνχσ ηελ ίδηα κνπζηθή, φπσο εθαηνκκχξηα 

άιινη άλζξσπνη 

 λα...Γείηε ην απφζπαζκα απφ ηελ ηαηλία ηνπ 

Charlie Chaplin, Μνληέξλνη θαηξνί απφ 0.1.24 

έσο  0.6.25 (βι.Δηθφλα 3) 

 κπνξείηε επίζεο λα δείηε ηελ ηειεπηαία ζθελή 

απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε Ο Ρηλφθεξνο ηνπ 

Ηνλέζθν, απφ ην Δζληθφ ζέαηξν, Κεληξηθή θελή: 

1.33.46 - 1.43.56 

ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ, ν θεληξηθφο ήξσαο 

Μπεξαλδέ (Γηψξγνο Μηραιαθφπνπινο) έρνληαο κείλεη ν 

κφλνο άλζξσπνο ζηελ πφιε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε 

θνηλσλία ξηλνθέξσλ, ππεξαζπηδφκελνο ην δηθαίσκά ηνπ 

λα παξακείλεη άλζξσπνο αξλείηαη λα κεηακνξθσζεί ζε 

παρχδεξκν ξηλφθεξν ελάληηα ζηελ ηάζε-ξεχκα πνπ έρεη 

θαηαθιχζεη ηελ πφιε. Γηα κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ 

έξγνπ, δηαβάζηε ηελ παξαθάησ παξνπζίαζε. 

Γξακκέλν ην 1959, έξγν βαζηά πνιηηηθφ, πίζσ απφ ην 

θινηφ ηεο θσκσδίαο, ζρνιηάδεη ηελ κφδα, ηελ ηάζε θαη 

ηελ αζζέλεηα ηνπ λα κεηαηξαπνχλ φινη νη άλζξσπνη ελφο 

ρσξηνχ ζε επηπρηζκέλα θαη άπξαγα παρχδεξκα, ζε 

ξηλφθεξνπο. Ο Ηνλέζθν ήηαλ Ρνπκάλνο, αιιά έγξαθε 

ζηα γαιιηθά. «Σν λα ζθέθηεζαη αληίζεηα απφ ηε επνρή 

ζνπ είλαη εξσηζκφο. Αιιά ην λα ην ιεο είλαη ηξέια», 

έιεγε. ηα έξγα ηνπ ν άλζξσπνο είλαη έλα κνλαρηθφ θαη 

αζήκαλην νλ. ρνιηάδεη απιέο θαηαζηάζεηο κε έλαλ 

κνλαδηθφ ζνπξεαιηζηηθφ ηξφπν. Δίλαη απφ ηνπο 

επηθαλέζηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζεάηξνπ ηνπ 

παξαιφγνπ.  

Ο Ηνλέζθν απερζάλεηαη ηνλ ηδενινγηθφ θνκθνξκηζκφ 

θαη ζρνιηάδεη ζηα έξγα ηνπ ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ, 

πεξηγξάθνληαο παξάιιεια κηα κνπδηαζκέλε θνηλσλία, 

αλίθαλε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο, θηλδπλεχνληαο λα 

ζπλζιηβεί θάησ απφ ην βάξνο ησλ επηινγψλ ηεο.   

πκβνιηθφ έξγν, ν Ρηλφθεξνο, βαζηά πνιηηηθφ, ζρνιηάδεη 

κε έλαλ ηξφπν ειαθξχ ην πφζν εχθνια νη άλζξσπνη 

απειεπζεξψλνπλ ηα θηελψδε ηνπο έλζηηθηα φηαλ 

λνηψζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ φηη αλήθνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία. Οη άλζξσπνη ζηα έξγα ηνπ Ηνλέζθν 

αθνινπζνχλ ην ξεχκα ηεο επνρήο, ην νπνίν ηνπο παξέρεη 

ηελ ήξεκε νκνηνκνξθία. Ζ επηινγή ηνπο είλαη λα 

πηζηέςνπλ θαη λα ππνηαρζνχλ ηπθιά ζε θάηη πνπ ηνπο 

εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζή ηνπο, εμαιείθνληαο θάζε 

θξηηηθή ηθαλφηεηα, θάζε αηνκηθφηεηα, θάζε ειεχζεξε 

ζθέςε.  

Πξσηαγσληζηεί ζηνλ Ρηλφθεξν ν Μπεξαλδέ, ήξσαο 

απηνβηνγξαθηθφο ηνπ Ηνλέζθν, ηνλ νπνίν ζπλαληάκε ζε 

κηα ζεηξά έξγσλ ηνπ. Ο Μπεξαλδέ, είλαη έλαο ήξσαο, ν 

κφλνο πνπ πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί. Δίλαη θσκηθφο θαη 

αθειήο θαη θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ, σο ην 

κφλν αλζξψπηλν νλ πνπ δελ έρεη ράζεη θάζε ίρλνο 

ζπκπφληαο θαη αγάπεο. (Αξγ. Μπνδψλε, 20 αμέραζηεο 

αηάθεο απφ ηνλ Ρηλφθεξν ηνπ Ηνλέζθν, εθεκ. Lifo, 

10.01.2014.) (Δηθφλα 4). 

 
Δηθφλα 4. Ρηλφθεξνο ηνπ Ηνλέζθν - Theater at UBC ζε 

ζθελνζεζία Σηκ Μάζεζνλ θαη κεηάθξαζε Μάξηηλ Κξηκπ   
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2
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Αλ θάλαηε ηα θνζηνχκηα γηα ην αλέβαζκα ηεο 

παξάζηαζεο ηνπ «Ρηλφθεξνπ» ηνπ Ηνλέζθν,  πψο ζα 

παξνπζηάδαηε εζείο ηνπο «ξηλφθεξνπο» ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο; Να πεξηγξάςεηε ηα θνζηνχκηα θαη ην 

ζθεληθφ πνπ ζα ζηήλαηε, απφ ην ζεκείν ηνπ έξγνπ ζην 

νπνίν φινη ζα είραλ κεηακνξθσζεί ζε ξηλφθεξνπο.  

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ 3
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε ηελ κηθξνχ κήθνπο ηαηλία 

ηνπ Βabak Anvari Two & two (2+2=5), λα 

πξνεηνηκαζηείηε γηα ην παηρλίδη ηεο αλαθξηηηθήο 

θαξέθιαο, ην νπνίν ζα παξνπζηάζεηε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο. Έλαο απφ εζάο ζα ππνδπζεί ηνλ δάζθαιν ηεο 

ηαηλίαο θαη ζα θαζήζεη ζηελ «αλαθξηηηθή θαξέθια» (κία 

θαξέθια ζην θέληξν θαη γχξσ - γχξσ νη ππφινηπνη πνπ 

ππνβάιινπλ εξσηήζεηο). Οη ππφινηπνη ζα εηνηκάζεηε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

απφςεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνλ δηθφ ηνπ σο δαζθάινπ. Να πξνζπαζήζεηε λα ηνλ 

αλαθξίλεηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξέζεη κέζα απφ 

ηελ «αλάθξηζε» λα αλαδπζεί ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα γηα 

ηνλ πεηζαλαγθαζκφ, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνλ 

θνκθνξκηζκφ, ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζθέςεο, ηνπο 

θαλφλεο θαη ηελ πνηλή ζηελ πεξίπησζε παξαβαηηθφηεηαο 

θιπ. Ο καζεηήο πνπ ζα ππνδπζεί ηνλ δάζθαιν πξέπεη λα 

«κπεη ζηα παπνχηζηα» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαζθάινπ θαη 

λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφο 

ζπκπεξηθέξεηαη θνκθνξκηζηηθά θαη απηαξρηθά ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. 

 

 
 
Δηθφλα 5. Κνζηνχκη απφ ηνλ «Ρηλφθεξν» ηνπ Ηνλέζθν -  

Theatre at UBC (University of British Columbia  Βαλθνχβεξ)  

 
Κάπνηνο άιινο καζεηήο ηεο νκάδαο ζα ππνδπζεί ηνλ 

καζεηή πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ απηαξρηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δαζθάινπ. Θα θαζήζεη θαη απηφο 

ζηελ «αλαθξηηηθή θαξέθια» θαη ζα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο ππφινηπεο νκάδαο. Να εηνηκάζεηε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξά ηνπ, ηνπο ιφγνπο ηεο 

αληίζηαζεο θαη ηεο επηκνλήο ηνπ κέρξη ηέινπο. Να 

πξνζπαζήζεηε λα ηνλ αλαθξίλεηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα κπνξέζεη κέζα απφ ηελ «αλάθξηζε» λα αλαδπζεί ην 

αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα γηα ηελ αληίζηαζε ζηνλ 

πεηζαλαγθαζκφ, ηελ ηππνπνίεζε, ηνλ θνκθνξκηζκφ θαη 

ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζθέςεο, γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ζθέςεο. 

2
ε 

δξαζηεξηφηεηα 

Αθνχ αθνχζεηε (απαγγειία Γ. Π. αββίδε  θαη Μ. 

νπιηψηε απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ αξρείνπ 

Καβάθε) θαη δηαβάζεηε ηα παξαθάησ πνηήκαηα ηνπ Κ. 

Π.Καβάθε, λα ζπλζέζεηε κηα ηζηνξία  - 

κπζηζηνξεκαηηθή πινθή κε θεληξηθφ άμνλα ηνλ 

θνκθνξκηζκφ - αληηθνκθνξκηζκφ, εκπλεφκελνη απφ ηελ 

δηθή ζαο «αλάγλσζε» θαη πηνζεηψληαο έλα απφ ηα 

παξαθάησ είδε αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ (αθήγεζε, 

δηάινγνο, κνλφινγνο) θαη αθεγεκαηηθήο ηερληθήο (ζέζε, 

νπηηθή γσλία, εζηίαζε αθεγεηή, ρξφλνο, ξπζκφο 

αθήγεζεο) επηζπκείηε.  

 Σα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε: Σα Σείρε, Che fece... 

il gran rifiuto  

Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ 4
ε
 νκάδα 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

ε κηα θνηλσλία φπνπ φινη παξαθνινπζνχληαη, ε 

κνλαδηθή εμνπζία θαη αιήζεηα είλαη απηή ηνπ 

κεραληζκνχ ηνπ Κφκκαηνο πνπ πξνζσπνπνηείηαη απφ 

ηνλ Μεγάιν Αδειθφ. ‘ απηήλ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

φια ειέγρνληαη απφ ηνλ Μεγάιν Αδειθφ, ε ζθέςε 

απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. Καλείο, εμάιινπ, δελ 

κπνξεί λα ζθεθηεί, γηαηί φινη έρνπλ μεράζεη (ην) πψο λα 

ζθέθηνληαη. ηφρνο ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ είλαη λα 

θαηαξγήζεη θαη ηηο ιέμεηο, γηαηί κέζα απφ ηηο ιέμεηο 

εθθξάδεηαη ε ζθέςε. Δίζαη ν Γνπίλζηνλ κηζ, ν ήξσαο 

ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Σδσξηδ ΄Οξγνπει, πνπ, κέζα ζ‘ 

απηήλ ηελ θνηλσλία, πξνζπαζψληαο λα αληηδξάζεηο 

(δηάβαζε γηα ηνλ ήξσα πνπ ππνδχεζαη ζην παξαθάησ 

απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα) θαηαθέξλεηο λα 

ζθεθηείο. Πψο αηζζάλεζαη; Σί θνβάζαη; Μπνξείο λα 

ζπλερίζεηο λα ζθέθηεζαη ή ζνπ είλαη πην βνιηθφ θαη 

εχθνιν λα κείλεηο αδξαλήο, φπσο ήζνπλα; Θα ζπλερίζεηο 

λα αληηδξάο ή ζα ζπκκνξθσζείο ζηηο εληνιέο ηνπ 

Μεγάινπ Αδειθνχ; Σί ζα θάλεηο χζηεξα;  

Γξάςε πξψηα γηα ηελ ίδηα ζνπ ηε ζθέςε. ηαλ ε 

ζθέςε είλαη ειεχζεξε, ηφηε νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ επνρή ηεο νκνηνκνξθίαο (ηί 

γίλεηαη;) 

 Γηαβάζηε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ην 

«1984» ηνπ Σδσξηδ ξγνπει. «Ξαλαγχξηζε ζην 

ηξαπέδη, βνχηεμε ηελ πέλα ηνπ ζην κειάλη θη 

έγξαςε: ην κέιινλ ή ζην παξειζφλ, ζην ρξφλν 

πνπ ε ζθέςε είλαη ειεχζεξε, ηφηε νη άλζξσπνη 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη δελ είλαη κφλνη, ζην 

ρξφλν πνπ ππάξρεη ε αιήζεηα θαη απηφ πνπ έρεη 

γίλεη δελ κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Απφ ηελ επνρή 

ηεο νκνηνκνξθίαο, απφ ηελ επνρή ηεο κνλαμηάο, 

απφ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ, απφ ηελ 

επνρή ηεο δηπιήο ζθέςεο-Υαηξεηίζκαηα! Ήηαλ 

ήδε λεθξφο, ζθέθηεθε. Σνπ θάλεθε φηη κφλν 

ηψξα πνπ είρε αξρίζεη λα βάδεη ζε ηάμε ηηο 

ζθέςεηο ηνπ είρε θάλεη ην απνθαζηζηηθφ βήκα. 
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Κάζε πξάμε πεξηέρεη ε ίδηα ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

Έγξαςε: Σν έγθιεκα ηεο ζθέςεο δελ επηθέξεη ην 

ζάλαην: ην έγθιεκα ηεο ζθέςεο ΔΗΝΑΗ ν 

ζάλαηνο.Σψξα πνπ έλησζε ηνλ εαπηφ ηνπ λεθξφ, 

απφθηεζε ζεκαζία ην λα παξακείλεη δσληαλφο 

φζν πην πνιχ γηλφηαλ» (Σδσξηδ  ξγνπει, 1984, 

ζ.38-39). 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Να θηλεηνπνηήζεηε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ 

λα παίμεηε ηνλ «δηάδξνκν ζπλείδεζεο». Οη ππφινηπνη 

καζεηέο ηεο ηάμεο ζα είλαη νη ζπλεηδήζεηο ηνπ 

Γνπίλζηνλ κηζ ν νπνίνο πξφθεηηαη λα απνθαζίζεη αλ ζα 

ζπλερίζεη λα αληηδξά ζθεπηφκελνο ή αλ ζα ζπκκνξθσζεί 

ζηηο εληνιέο ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ. Αθνχ ελεκεξψζεηε 

ηηο ππφινηπεο νκάδεο γηα ην ξφιν ηνπο, απηέο ζα πξέπεη 

λα εηνηκάζνπλ επηρεηξήκαηα γηα ηε ζέζε πνπ 

ππνζηεξίδνπλ, αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ ζα δηαιέμνπλ 

(νη κηζνί ζα ππνζηεξίμνπλ φηη ν κηζ πξέπεη λα 

αληηζηαζεί θαη νη άιινη κηζνί φηη ν κηζ πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί ζηηο εληνιέο ηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ). Σν 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ζα 

θαηαλείκεη ηα επηρεηξήκαηα ψζηε λα αθνπζηνχλ φια 

φηαλ ν κηζ ζα πεξλάεη απφ ηνλ «δηάδξνκν ζπλείδεζεο». 

ηε ζπλέρεηα, νη ππφινηπεο νκάδεο ηεο ηάμεο ζα 

θηηάμνπλ απφ θνηλνχ δχν παξάιιειεο ζεηξέο αθήλνληαο 

ζηε κέζε έλαλ δηάδξνκν. Οη παξάιιειεο ζεηξέο 

εθθξάδνπλ επηρεηξεκαηνινγψληαο ρακειφθσλα ηηο δχν 

πιεπξέο, ηε κία ππέξ ηεο αληίζηαζεο ηνπ κηζ θαη ε 

άιιε ππέξ ηεο ζπκκφξθσζεο.  

Ζ δηθή ζαο νκάδα (έλα έλα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζαο) ζα πεξάζεη απφ ηνλ δηάδξνκν θαη ζα απνθαζίζεη 

αθνχ αθνχζεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζπλείδεζήο ηεο. 

ην ηέινο, ζα αλαθνηλψζεη ν θαζέλαο απφ εζάο πνπ 

ππνδχεζζε ηνλ κηζ (φινη νη καζεηέο ηεο 4
εο

 νκάδαο), 

ηελ απφθαζε πνπ πήξαηε.  

3.3. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ: 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα  

3.4. πλεξγαζία - νκάδεο - θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηηο 5 νκάδεο: 3
ε
 θαη 4

ε
 

δηδαθηηθή ψξα  

2
ν
 Φχιιν εξγαζίαο θνηλφ θαη γηα ηηο 5 νκάδεο 

1
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

 Να δεκηνπξγήζεηε έλα video (ςεθηαθή αθήγεζε) 

κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ξφιν πνπ απηή 

κπνξεί λα παίμεη ζηε δηακφξθσζε καδηθήο, 

νκνηφκνξθεο, κεραληζηηθήο ζθέςεο.  

 Να δείηε ην πξνηεηλφκελν ζρεηηθφ video: Pink 

Floyd: We don‘t need no education 

2
ε
 δξαζηεξηφηεηα 

Να παξαηεξήζεηε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηνπ Andy 

Warhol θαη λα ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο γηα ηα κελχκαηα 

πνπ πξνζιακβάλεηε. 

Βνεζεηηθέο εξσηήζεηο 

 Πνηα αληηθείκελα, πξφζσπα αλαπαξάγνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ θαιιηηέρλε; 

 Να παξαηεξήζεηε ηα ρξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Πψο ζα ζρνιηάδαηε ηελ 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ;  

 Να παξαηεξήζεηε ηελ επαλάιεςε ησλ πξνζψπσλ 

θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Ση λνκίδεηε φηη εμππεξεηεί; 

 Πνηα κνξθή θνηλσλίαο λνκίδεηε φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ απηά ηα επαλαιακβαλφκελα 

αλαπαξαγφκελα πξφζσπα θαη αληηθείκελα;  

 

 

 

 

 

 



142   |   Πιήξε Κείκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    
 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6. Πίλαθεο ηνπ Andy Warhol 

3.5. Παξνπζίαζε εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα: 5
ε
 

δηδαθηηθή ψξα 

3.6. Αμηνιφγεζε - Αλαζηνραζκφο: 5
ε
 δηδαθηηθή 

ψξα 

Ζ αμηνιφγεζε (δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή) ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ κέζσ ησλ απαληήζεσλ 

πνπ δίλνπλ νη καζεηέο, κέζσ ησλ απαληήζεσλ ζηα 

θχιια εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο, φζν θαη 

κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν 

επηζεκαίλνληαη νη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο 

καδνπνίεζεο ζηε ζχγρξνλε δσή, θαζψο θαη ηα αίηηα θαη 

νη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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ΣΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΔΗΚΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ:  

ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
 

Παξαζθεπή Διεπζεξίνπ  
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Σν εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ παξνχζα εξγαζία αθνξά 

κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο επαξθείο αλαγλψζηεο ηεο. 

Δηδηθφηεξα απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, σο ηζηνξηθφ-πνιηηηζηηθφ 

ππνθείκελν, αληιψληαο επραξίζηεζε. Ζ πιεπξά απηή ηεο 

ινγνηερλίαο είλαη άιισζηε απηή πνπ θαζηζηά ηελ 

ινγνηερλία ρψξν δηαιφγνπ θαη ζπλεηδεηή επηινγή 

ςπραγσγίαο – αγσγήο. Γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηνρεχζεηο 

απηέο επηρεηξήζεθε κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή, φπνπ 

εθαξκφζηεθε ε ζεσξία ηεο «αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο», 

φπσο απηή εθθξάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ W. Iser, γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ δηεγήκαηνο «Μηα κηθξή ιεπηνκέξεηα» ηνπ 

ιαβνκίξ Μξφδεθ. Απηφ πνπ αμηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα είλαη 

αθελφο ηα θελά πνπ παξνπζηάδεη ζηελ αθήγεζε ην 

ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα, ζηνηρείν πνπ ζε άιιε πεξίπησζε 

ζα απνηεινχζε εκπφδην γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ηνπο καζεηέο, θαη αθεηέξνπ ην ζηνηρείν ηνπ 

παξαιφγνπ, κε ην νπνίν ήξζαλ ζε επαθή νη καζεηέο φρη 

κφλν κέζα απφ ην θείκελν αιιά θαη απφ εηθαζηηθέο 

απεηθνλίζεηο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Aηζζεηηθή αληαπφθξηζε, δηδαθηηθή 

ινγνηερλίαο, ινγνηερλία παξαιφγνπ, εηθαζηηθέο 

ηέρλεο. 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε δηδαθηηθή εθαξκνγή 

ζην πιαίζην έξεπλαο ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ινγνηερληθψλ ζεσξηψλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεηξακαηηθά θαη αμηνινγήζεθε απφ νκάδα θνηηεηψλ, 

επνκέλσο δελ απνηειεί δηδαθηηθή πξφηαζε ή «ζρέδην» 

δηδαζθαιίαο ηφζν, φζν δηδαθηηθή εθαξκνγή. Ζ 

δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην Αλαβξχησλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, ηελ ηέηαξηε ζρνιηθή ψξα. Σε δηδαζθαιία 

δελ αλέιαβε ε δηδάζθνπζα ηεο ηάμεο, αιιά 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηζεγήηξηα. Ζ παξνχζα 

δηδαθηηθή εθαξκνγή αμηνπνίεζε ηε ζεσξία ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, αληιψληαο θπξίσο απφ ηε 

«Θεσξία ηεο Αηζζεηηθήο Αληαπφθξηζεο», φπσο απηή 

εθθξάζηεθε απφ ηνλ W. Iser. Ζ δηδαζθαιία αθνξά ηε Γ‘ 

Γπκλαζίνπ θαη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ηεο ηάμεο πνπ εθαξκφζηεθε, επηιέρζεθε έλα 

δηήγεκα πνπ λα αμηνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ θσκηθνχ, αθνχ 

ηελ πεξίνδν πνπ ζα γηλφηαλ ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο εξγαδφηαλ ζηελ αληίζηνηρε 

ζεκαηηθή ελφηεηα, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ινγνηερλίαο ησλ πεηξακαηηθψλ γπκλαζίσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε αλαγλσζηηθή 

αληαπφθξηζε, θαη ηδηαίηεξα ε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ 

ηεο αθήγεζεο ζηε δηδαζθαιία, επηιέρζεθε έλα ζχληνκν 

δηήγεκα ζην νπνίν ελψ ππάξρεη δηάινγνο ε κηα 

αθεγεκαηηθή θσλή απνζησπάηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

Πξφθεηηαη γηα ην δηήγεκα ηνπ ιαβνκίξ Μξφδεθ «Μηα 

κηθξή ιεπηνκέξεηα». Απηφ πνπ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

είλαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε θελψλ ηεο αθήγεζεο 

ψζηε απηά λα γνληκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ησλ 

καζεηψλ θαη λα αλνίμνπλ έλαλ επράξηζην δηάινγν κε ην 

θείκελν, αληηζέησο ηα θελά απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

πςψζνπλ έλα ηείρνο απξνζδηνξηζηίαο θαη λα εκπνδίζνπλ 

ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επεμεξγαζία 

ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα αλήθεη 

ζηελ ινγνηερλία ηνπ παξαιφγνπ, έπξεπε επνκέλσο λα 

εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηελ έλλνηα απηή ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο «ιαβέο» ηνπ θεηκέλνπ 

δεκηνπξγηθά θαη αληίζηνηρα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά 

ηεο αθήγεζεο.  

2. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

επηρεηξήζεθε ε εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ πξφζιεςεο. Ζ 

επηινγή απηή θαζνξίζηεθε απφ δχν θπξίσο άμνλεο: 

αξρηθά νη ζεσξίεο πξφζιεςεο, απνηεινχλ έλα αξθεηά 

ελδηαθέξνληα ρψξν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

πνπ εκπιέθνπλ δεκηνπξγηθά ηνπο καζεηέο, έπεηηα απηφ 

πνπ ελδηαθέξεη ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα αλαγλσζηψλ ηθαλψλ λα ζέηνπλ εξσηήκαηα 

ζην θείκελν θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά ηεο 

αθήγεζεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπο πιηθφ. Ηδηαίηεξα ε 

δεχηεξε απηή πιεπξά ρξεηάδεηαη θαηά ηε γλψκε καο λα 

ηνληζηεί ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο επξχηεξα, δηφηη 

ζπρλά πξαγκαηνπνηνχληαη δηδαζθαιίεο γηα λα γλσξίζνπλ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 



145   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

νη καζεηέο ηνπο ζπγγξαθείο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα, λα αλαγλσξίζνπλ πσο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

ινγνηερληθή παξάδνζε, λα δηαπιαζζνχλ  εζηθφ-

πλεπκαηηθά, ζπάληα φκσο δηδάζθεηαη ε ινγνηερλία ψζηε 

νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαγηγλψζθνπλ κε επάξθεηα 

έλα ινγνηερληθφ θείκελν, λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζε ζρέζε κε απηφ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

σο ηζηνξηθφ-πνιηηηζηηθφ ππνθείκελν, αληιψληαο 

επραξίζηεζε. Ζ δεχηεξε απηή πιεπξά ηεο ινγνηερλίαο 

είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, απηή πνπ θαζηζηά ηελ 

ινγνηερλία ρψξν δηαιφγνπ θαη ζπλεηδεηή επηινγή 

ςπραγσγίαο – αγσγήο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο 

ν ζηφρνο θξίζεθε απαξαίηεην λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην 

δπλαηφλ ηα πξαγκαηνινγηθά θαη ηζηνξηθά ζρφιηα θαηά 

ηε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηα ζρφιηα ζρεηηθά κε 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Σα ζρφιηα απηά έγηλαλ 

κφλν φηαλ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα θσηηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ αμηνπνηήζεθαλ σο «ζεκαηνδφηεο», σο 

δειαδή θνξείο λνήκαηνο.  

ρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο 

είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε ησλ δχν εθθξαζηψλ 

ηεο, H.R. Jauss θαη W. Iser. χκθσλα κε ηελ Δ. 

Φξπδάθε (1999: 67) ελψ ν Jauss δίλεη έκθαζε ζηελ 

πξφζιεςε απφ ηνλ αλαγλψζηε, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη 

απφ επνρή ζε επνρή ιφγσ ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ, ν Iser 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

αλαγλψζηε κε ην θείκελν, ν ηξφπνο δειαδή πνπ ν 

αλαγλψζηεο «νηθεηνπνηείηαη» ην θείκελν θαη 

«ζπκπιεξψλεη ηα θελά ηνπ». Πξνθαλψο νη ζεσξίεο ησλ 

δχν ζεκειησηψλ ησλ ζεσξηψλ αλαγλσζηηθήο 

αληαπφθξηζεο έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία πνπ 

εληάζζνληαη ζην δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη 

δχζθνια δηαθξίλνληαη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. ηε 

παξνχζα δηδαθηηθή εθαξκνγή δηαθξίζεθαλ νη ζεσξίεο κε 

βάζε ηελ αξρηθή απηή δηαπίζησζε ηεο Δ. Φξπδάθε 

(1999:67) αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ R. Holub 

(2004:189-190), φπνπ ζχκθσλα κε απηέο ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί πσο νη έλλνηεο νξίδνληαο πξνζδνθίαο, 

νξίδνληαο εκπεηξίαο, δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξνληαη ζηνλ 

Jauss, ελψ νη έλλνηεο κπζνπιαζία, θαληαζία, δνκή 

θεηκέλνπ, ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ, ζπλαλάγλσζε, 

παηρλίδη - νξεηβαζία αλαθέξνληαη ζηνλ Iser.  

Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηδαζθαιίαο 

ήηαλ νη καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ έλλνηα ηελ παξαιφγνπ 

κέζα απφ ην θείκελν, ην κνληέιν ηεο αηζζεηηθήο 

αληαπφθξηζεο θξίλεηαη θαηάιιειν, δηφηη δίλεη βαξχηεηα 

ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ην 

θείκελν. Ζ ζεσξία ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο 

αμηνπνίεζε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζρέζεο 

αλαγλψζηε-θεηκέλνπ, ψζηε λα ελεξγνπνηνχληαη ηα 

βηψκαηα ηνπ (παλφο, 2010). Σν θείκελν θαη‘ απηφ ηνλ 

ηξφπν πξνζθέξεηαη γηα λα «νηθεησζεί ν αλαγλψζηεο κηα 

αλνίθεηα εκπεηξία» (παλφο, 2010: 93), ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ηελ έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θξίζεθε απαξαίηεην λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νη καζεηέο κε 

άμνλα ηελ έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ. H θχξηα δηδαθηηθή 

κέζνδνο-ηερληθή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ήηαλ ε επηινγή 

ζηνρεπκέλσλ, θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

επνπηηθά κέζα, νη νπνίεο ζηφρν έρνπλ λα επηηεπρζεί 

πξνζκνλή ησλ καζεηψλ γηα ην πξνζθεξφκελν 

αληηθείκελν αιιά θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

παξαιφγνπ. ην ζηάδην απηφ αμηνπνηήζεθαλ εηθαζηηθέο 

παξαζηάζεηο θαη απεηθνλίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

παξάινγν θαη ην αλνηθείν.  

ηε δεχηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζεθε ην 

κνληέιν ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, θχξηνο άμνλαο 

ήηαλ ν νξίδνληαο πξνζδνθίαο ησλ καζεηψλ θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ. Έγηλε αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ, ε νπνία γηα ιφγνπο απνθπγήο ιαζψλ θαη 

απψιεηαο ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. Αμηνπνηήζεθε ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, αθνχ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θείκελν θαη λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ. Σέινο ζηε θάζε απηή νη καζεηέο 

αζθήζεθαλ ζηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ πνπ λα 

ζπκπιεξψλεη ην ινγνηερληθφ θαη λα εθθξάδεη ηηο 

εξκελεπηηθέο απφπεηξεο πνπ έθαλαλ ζε απηφ.   

ηελ ηειηθή θάζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο κέζσ 

ηεο δηεξεχλεζεο αμηνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ 

παξαιφγνπ, φπσο ηελ εληφπηζαλ θαη ζρνιίαζαλ ζην 

δηήγεκα, θαη ηελ αληηκεηψπηζαλ σο επηινγή ηνπ 

ζπγγξαθέα. ην ζηάδην απηφ αμηνπνηήζεθαλ νη 

ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο ψζηε νη καζεηέο λα 

επεμεξγαζηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ σο 

ινγνηερληθή επηινγή. 

Σέινο, λα ζεκεησζεί πσο ε κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ 

επηιέρζεθε είρε δηαινγηθή κνξθή, κέζα απφ 

εξσηαπνθξίζεηο θαη δηάινγν κεηαμχ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ. 

3. ΣΟΥΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα βηψζνπλ νη 

καζεηέο ηελ αίζζεζε ηνπ παξαιφγνπ κέζα απφ ην 

ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη πξνο επίηεπμε είλαη: 

 Οη καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά 

απξνζδηνξηζηίαο κέζα απφ έλα δηθφ ηνπο θείκελν 

ην νπνίν ζα εθθξάδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην 

δηήγεκα, θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

εθβαηηθή εθδνρή θηλεηνπνηψληαο ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθίαο ηνπο.  

 Οη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ παξάινγνπ θαη λα 

επηρεηξήζνπλ λα ηελ εξκελεχζνπλ.  

4. ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

4.1. Αθφξκεζε: ην παξάινγν ζηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο 

Καηά ηελ αθφξκεζε επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηνπ παξάινγνπ, κε ηελ 

νπνία είλαη πηζαλφ λα έξρνληαη πξψηε θνξά ζε επαθή. 

Δπηπιένλ επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζδνθίεο, 

ζπλδπάδνληαο ηνλ ηίηιν θαη ηελ έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ, 

γηα ην δηήγεκα πνπ πξφθεηηαη λα δηαβάζνπλ.  
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Ζ εθπαηδεπηηθφο πξφβαιε ζηνλ πίλαθα ηελ εηθφλα 

ελφο ηππηθνχ πηάλνπ θαη ξψηεζε ηνπο καζεηέο πσο ζα ην 

απεηθφληδαλ δσγξαθηθά. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

απάληεζαλ πσο ζα ην δσγξάθηδαλ φπσο ην έβιεπαλ, ελψ 

κηα καζήηξηα είπε πσο ζα πξφζζεηε θαη θάπνηνλ λα 

παίδεη πηάλν. Ζ εθπαηδεπηηθφο έπεηηα παξνπζίαζε ζηνπο 

καζεηέο κηα δσγξαθηθή απεηθφληζε κε θεληξηθφ ζέκα 

έλα πηάλν ηνπ T. Robinson, φπνπ ν δσγξάθνο έρεη 

απνδψζεη ξεαιηζηηθά ην ζέκα ηνπ. Οη καζεηέο 

εξσηήζεθαλ αλ ε απεηθφληζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζέζεηο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 

ζπκθψλεζαλ, ελψ ιίγνη παξαηεξήζαλ πσο ην 

εηθνληδφκελν πηάλν είλαη δηαθνξεηηθφ ηεο αξρηθήο 

θσηνγξαθίαο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο πξφθεηηαη γηα 

ξεαιηζηηθή απεηθφληζε. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο 

πξφβαιε ζηνπο καζεηέο έλα δσγξαθηθφ πίλαθα ηνπ S. 

Dali, πάιη κε θεληξηθφ ζέκα έλα πηάλν, απηή ηε θνξά κε 

ππεξξεαιηζηηθή νπηηθή. Εεηήζεθε εθ λένπ απφ ηνπο 

καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ απηή ηελ απφδνζε ηνπ πηάλνπ. 

Οη καζεηέο ήηαλ έθδεια απνξεκέλνη κε ηελ επηινγή ηνπ 

δσγξάθνπ, θαη θπξίσο δεηνχζαλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά 

κε ην ηη απεηθνλίδεηαη. Αθνχ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλήζεηο ξσηήζεθαλ νη καζεηέο αλ ν δσγξάθνο 

απεηθνλίδεη ξεαιηζηηθά ην πηάλν. Ζ απάληεζε ήηαλ 

θπζηθά φρη, θαηφπηλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

εηθάζνπλ γηα πνην ιφγν ν δσγξάθνο επηζπκεί λα 

κεηαζηξέςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηη ηνλ θηλεί λα κελ 

δσγξαθίδεη απηφ πνπ βιέπεη θαη ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

δεκηνπξγεί. Οη καζεηέο απάληεζαλ πσο ν δσγξάθνο 

αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή ηα 

κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη παξαπνηεί ζηνπο πίλαθεο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

πξνθαιεί είλαη ελδηαθέξνλ θαη απνξία. Μηα καζήηξηα 

αλαγλψξηζε πσο ν δσγξάθνο αλήθεη ζην ξεχκα ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ θαη γηα απηφ ην ιφγν εθθξάδεη έηζη φζα 

βιέπεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθνχ αθνχζηεθαλ νη 

πξψηεο απφςεηο ησλ καζεηψλ, πξνβάιιεηαη ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ε ηειεπηαία κε ξεαιηζηηθή 

απεηθφληζε πηάλν, απηή ηε θνξά απφ ηνλ M. Cheval. ην 

ζεκείν απηφ ξσηήζεθαλ νη καζεηέο πνηα αλάγθε ηνπ 

θαιιηηέρλε ηνλ σζεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο απνθξίζεθαλ πσο ν 

θαιιηηέρλεο επηζπκεί λα αιινηψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πηζαλψο γηα λα πεξάζεη θάπνην κήλπκα ή λα εθθξαζηεί. 

εκαζία, ζην ζηάδην απηφ έρεη νη καζεηέο λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην αλνηθείν θαη ην 

παξάινγν ζηελ ηέρλε. Ζ εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε θάπνηα 

ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή απηή, θπξίσο γηα ηελ αλάγθε 

ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη 

ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ή αθφκα θαη γηα λα αζθήζεη 

θξηηηθή ζην δνζκέλν, δεδνκέλν, θνηλψο απνδεθηφ. 

Καηφπηλ πξνβιήζεθε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα κηα 

δηαθάλεηα ε νπνία πεξηέρεη ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ηε 

ινγνηερλία ηνπ παξαιφγνπ θαη ζρνιηάζηεθε ζχληνκα 

πσο νη θαιιηηέρλεο αληηδξψληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, 

εθθξάδνπλ ην αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνχ, ην παξάινγν. 

Σν ξεχκα απηφ αλαπηχρζεθε ζηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία 

ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. ζνη βηψζαλ ηνπο δχν 

παγθφζκηνπο πνιέκνπο θαη ηε θξίθε πνπ πξνθάιεζαλ, 

αλαξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα: αλ είλαη 

ινγηθφ λα πεζαίλνπλ λένη άλζξσπνη, αλ είλαη ινγηθφ λα 

θαηαζηξέθνληαη πνιηηηζκηθά ρψξεο, αλ είλαη ινγηθφ λα 

αθαλίδνληαη έζλε. Ζ απάληεζε ήηαλ θπζηθά αξλεηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ απηή ηελ ελαληίσζε ηνπο 

απφδσζαλ ην παξάινγν, ζεσξψληαο πσο ε ινγηθή δε 

«ρσξάεη» πάληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη πσο ε κέρξη 

ηψξα παξαδνζηαθή ινγνηερλία δε κπνξνχζε λα ηνπο 

εθθξάζεη. Δπηπιένλ ζπκπιεξψλεηαη πσο αθφκα θαη 

ζήκεξα ε ινγνηερλία ηνπ παξαιφγνπ ζπρλά παξέρεη ην 

έδαθνο ζην ινγνηέρλε γηα λα αζθήζεη θνηλσληθή 

θξηηηθή. Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε αλαθνξά, 

επηζεκάλζεθε ζηνπο καζεηέο πσο ζα αζρνιεζνχλ ζην 

κάζεκα κε έλα δηήγεκα ηνπ ιαβνκίξ Μξφδεθ, ελφο 

ινγνηέρλε πνπ αμηνπνίεζε ζην έξγν ηνπ ηελ ινγνηερλία 

ηνπ παξαιφγνπ. Σέινο αλαθέξζεθε ζηνπο καζεηέο πσο ν 

ηίηινο ηνπ δηεγήκαηνο είλαη «Μηα κηθξή ιεπηνκέξεηα», 

θαη ηνπο δεηήζεθε λα πξνβιέςνπλ ζε ηη ζα αλαθέξεηαη 

ην δηήγεκα εθφζνλ αμηνπνηεί ην παξάινγν. Κάπνηνη 

καζεηέο απάληεζαλ πσο ε ιεπηνκέξεηα ζα είλαη αληί γηα 

κηθξή κεγάιε, ελψ θάπνηνη άιινη ζεψξεζαλ πσο κηα 

κηθξή ιεπηνκέξεηα ζην δηήγεκα ζα αλαηξέπεη ηελ 

εμέιημε ηνπ. 

4.2. Αλάγλσζε 

4.2.1. 1
ν
 ζηάδην αλάγλσζεο 

Καηά ην πξψην αλαγλσζηηθφ ζηάδην, κνηξάζηεθε 

θσηνηππεκέλν ην δηήγεκα ζηνπο καζεηέο. Σν θείκελν 

ηνπο δφζεθε κε παξάιεηςε ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

απνθξίζεσλ ηεο εξσίδαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ 

ηνπο καζεηέο λα πξνζέρνπλ ζην θείκελν θαη άξρηζε ηελ 

αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο («Θέισ λα εμνκνινγεζψ … 

θηηαγκέλνο απφ πιαζηειίλε»). 

ηακαηψληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ αλάγλσζε, δήηεζε 

απφ ηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ην δηήγεκα. ε απηφ 

ην πξψην ζηάδην απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα θαλνχλ νη 

πξψηεο δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζ‘ απηφ (Φξπδάθε, 1999:74). 

Ζ εθπαηδεπηηθφο έζεζε γεληθέο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηελ πξψηε εληχπσζε πνπ 

ηνπο πξνθάιεζε ην δηήγεκα. Οη καζεηέο θαηά θχξην 

ιφγν έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζρνιίαζαλ πσο φιν ην απφζπαζκα 

είλαη κηα εμνκνιφγεζε. Σνπο έθαλε ηδηαίηεξν εληχπσζε 

πνπ ν ζπγγξαθέαο απνζησπνχζε ηε θσλή ελφο εθ ησλ 

νκηιεηψλ. ηαλ νη καζεηέο ζρνιίαζαλ απηφ ην 

ηειεπηαίν ζεκείν ξσηήζεθαλ γηα πνην ιφγν θαηά ηε 

γλψκε ηνπο επέιεμε θάηη ηέηνην ζπγγξαθέαο. Οη καζεηέο 

απνθξίζεθαλ πσο ίζσο ν ζπγγξαθέαο δελ ζέιεη λα 

θσηηζηεί απηφ ην πξφζσπν. Γηα λα εκβαζχλνπλ επηπιένλ 

πάλσ ζε απηφ νη καζεηέο έγηλε κηα επηπιένλ εξψηεζε: 

πνηφλ αθήλεη ν ζπγγξαθέαο λα ζπκπιεξψζεη ην θελφ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν. Οη καζεηέο απάληεζαλ πσο ν θάζε έλαο 

πνπ δηαβάδεη ην θείκελν ζπκπιεξψλεη κε  ηελ θαληαζία 

ηνπ θελά. Καηφπηλ αλαθέξζεθε ζηνπο καζεηέο πσο γηα 

λα νξγαλσζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ζα ρξεηαζηεί 

λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηεγήκαηνο. ην 

ζεκείν απηφ αμηνπνηήζεθαλ νη άμνλεο πνπ δίλεη ην 

πξφγξακκα ELLSA, ην νπνίν έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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γξαθείν εθπαηδεπηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ 

Aberystwyth University (ELLSA, 2004), γηαηί επηρεηξεί 

έλα πξαθηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δηεγήκαηνο, πνπ βνεζάεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

φπνπ δελ είλαη θχξην λα δηδαρηνχλ νη καζεηέο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεγήκαηνο αιιά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απιά ζαλ ζηήξηγκα γηα ηελ «αλαθάιπςε» ηνπ θφζκνπ 

ηνπ θεηκέλνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο:  

 Υαξαθηήξαο: πνηα αθεγεκαηηθή θσλή είλαη 

παξνχζα θαη κε πνηφλ ζπλνκηιεί, 

 θεληθφ: πνηνο είλαη ν ρψξνο φπνπ εθηπιίζζεηαη 

ε ηζηνξία πνπ κφιηο δηαβάζηεθε,  

 Πινθή: πνηα είλαη ε ηζηνξία πνπ κεηαθέξεη ε 

αθεγεκαηηθή θσλή,  

 χγθξνπζε/Γηακάρε: ηη αλαηξέπεη ηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο,  

 Θέκα: πνηα είλαη θεληξηθή ηδέα ηεο ηζηνξίαο 

Ρσηψληαο γηα θάζε ζεκείν μερσξηζηά, ζε θάζε 

πεξίπησζε ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπλδένπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

ηνπ θεηκέλνπ. Αμηνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα ηα ζηνηρεία απηά 

σο εμήο:  

 Υαξαθηήξαο: γπλαίθα πνπ εμνκνινγείηαη – 

εμνκνινγεηήο 

 θεληθφ: εμνκνινγεηήξην, θιεηζηφο ρψξνο 

 Πινθή: ζρέζεηο κε ζχδπγν, αλαθνξά ζε ζηελ 

ηζηνξία ηεο γακήιηαο ζρέζεο 

 χγθξνπζε: ν ζχδπγνο είλαη απφ πιαζηειίλε 

 Θέκα:  

Οη καζεηέο κε επθνιία απάληεζαλ ζε φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ δηεγήκαηνο, δπζθνιεχηεθαλ σζηφζν ζηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ ζέκαηνο, φπνπ απηφ πνπ θπξίσο αλέθεξαλ ήηαλ πσο 

ην ζέκα αθνξά ηηο ζρέζεηο ζπδχγσλ. Δπεηδή ε απάληεζε 

απηή σζηφζν δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, εθφζνλ δελ είραλ 

εκβαζχλεη επαξθψο νη καζεηέο, έκεηλε θελφ ην ζεκείν 

απηφ θαη ε δηδαζθαιία πξνρψξεζε ζηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, γηα λα επαλέιζεη φηαλ νη καζεηέο είλαη 

έηνηκνη λα απαληήζνπλ απηφ ην εξψηεκα. 

4.2.2. 2
ν
 ζηάδην αλάγλσζεο 

ην ζηάδην απηφ ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα 

ζπλερίζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην πνίεκα θαη λα 

πξνβάινπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, νξγαλψλνληαο έλα 

θείκελν ζχκθσλα κε απηέο (Φξπδάθε, 1999: 75). Ζ 

εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ 

έλα απφζπαζκα 3 απνθξίζεσλ ηεο πξνηίκεζεο ηνπο θαη 

λα ζπκπιεξψζνπλ πνηεο εηθάδνπλ πσο είλαη νη 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πνπ παξαιείπνληαη, γξάθνληαο 

ηηο εθδνρέο ηνπο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά 

απξνζδηνξηζηίαο. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δίλεηαη 

ρξφλνο πέληε ιεπηψλ ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

παξνηξχλνληαη λα επηιέμνπλ κε πξνθαλείο εξσηήζεηο, 

δειαδή εξσηήζεηο κε κεγαιχηεξε απξνζδηνξηζηία. Οη 

καζεηέο εξγάζηεθαλ δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Μφιηο ζπκπιεξψζεθε ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην δεηήζεθε απφ φζνπο καζεηέο ήζειαλ 

(ζπλνιηθά αθνχζηεθαλ έμη «δηαζθεπέο») λα αλαθέξνπλ 

απηφ πνπ ζπκπιήξσζαλ. Οη εθδνρέο ησλ καζεηψλ 

πξνζπαζνχζαλ λα κηκεζνχλ ην χθνο ιφγνπ ηνπ 

δηεγήκαηνο, αμηνπνηνχζαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ δηεγήκαηνο θαη έδεηρλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαηαλφεζεο ηνπ. Χζηφζν ιίγνη καζεηέο ήηαλ απηνί πνπ 

κπφξεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα εληείλνπλ κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ην ζηνηρείν ηνπ παξαιφγνπ, αληηζέησο κέζα 

απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο κάιινλ επηρεηξνχζαλ λα 

«ινγηθνπνηήζνπλ» ηα παξάινγα ζηνηρεία. ε θάζε 

πεξίπησζε ε δξαζηεξηφηεηα ηφλσζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην θείκελν, αθνχ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

άθνπγαλ κε ελδηαθέξνλ ηηο επηινγέο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο. 

4.2.3. 3
ν
 ζηάδην αλάγλσζεο 

Μέζα απφ ην ηξίην ζηάδην επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα 

επηζηξέςνπλ ζην θείκελν θαη λα ην επεμεξγαζηνχλ 

(Φξπδάθε, 1999: 76). Ζ εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο 

καζεηέο λα δνπλ κφλνη ηνπο ην θείκελν ζησπεξά θαη λα 

ζεκεηψζνπλ ηα ζεκεία πνπ ε εξσίδα αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην 

γηα απηή ηελ εξγαζία ήηαλ πέληε ιεπηά. Καηφπηλ, αθνχ 

νη καζεηέο αλέθεξαλ ηα ζεκεία φπνπ γίλνληαη νη 

αλαθνξέο ηεο αθεγήηξηαο ζην ζχδπγν ηεο, ξσηήζεθαλ ηη 

ππνζέζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα ην ραξαθηήξα ηεο κε 

βάζε απηά ηα ζηνηρεία. Οη καζεηέο επηρείξεζαλ, θαη κε 

επηπιένλ ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ην 

ραξαθηήξα ηεο εξσίδαο ηνπ δηεγήκαηνο. πγθεθξηκέλα, 

απάληεζαλ πσο ε αθεγήηξηα είλαη κάιινλ επηθαλεηαθή 

θαη πσο δελ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη πνηέ νπζηαζηηθά 

γηα ηνλ ζχδπγν ηεο, παξφια απηά θαίλεηαη λα ηνλ 

ζαπκάδεη θπξίσο γηα ηελ εληχπσζε πνπ έθαλε ζε 

ηξίηνπο. Αθνχ έγηλαλ νη αλαθνξέο απηέο δεηήζεθε ζηνπο 

καζεηέο λα εληνπίζνπλ ην ζηνηρείν ηνπ παξαιφγνπ ζην 

δηήγεκα θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ. Οη καζεηέο 

αλέθεξαλ πσο ην παξάινγν αθνξά ηε θπζηθή ππφζηαζε 

ηνπ άληξα, πνπ είλαη απφ πιαζηειίλε, θαη εμήγεζαλ πσο 

απηφ ίζσο γίλεηαη γηα λα αλαδείμεη ηηο επηθαλεηαθέο 

ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα, ή γηα λα δείμεη ηελ 

αδηαθνξία ησλ αλζξψπσλ γηα ηα νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Υσξίο λα 

αλαηξεζεί θακηά απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ε 

εθπαηδεπηηθφο επηζηξέθεη ζηνλ πίλαθα, φπνπ έκελε 

αζπκπιήξσην ην ζέκα ηνπ δηεγήκαηνο θαη δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηη ζα ζπκπιήξσλαλ ηψξα. 

Οη καζεηέο απνθξίζεθαλ πσο ην ζέκα αθνξά ηηο ζρέζεηο 

θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, ην νπνίν θαη 

ζπκπιεξψζεθε ζηνλ πίλαθα.  

4.2.4. 4
ν
 ζηάδην αλάγλσζεο 

ην ηέηαξην ζηάδην επηρεηξείηαη νη καζεηέο λα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ νξίδνληα πξνζδνθίαο έρνληαο φκσο 

πιένλ επεμεξγαζηεί θάπνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 

(Φξπδάθε, 1999: 79). Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνίλσζε 

ζηνπο καζεηέο πσο ππνιείπνληαη δχν αθφκα απνθξίζεηο 

ηεο εξσίδαο ηνπ δηεγήκαηνο θαη δήηεζε απφ ηνπο 

καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ νη ίδηνη ην θείκελν 

αμηνπνηψληαο πέληε ιεπηά πνπ ηνπο δίλνληαη, γηα λα 

γξάςνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηελ έθβαζε, έρνληαο 

ππφςε πσο αμηνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ. ηε 

ζπλέρεηα αθνχζηεθαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

εθδνρέο ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε ε 

απφπεηξα ησλ καζεηψλ λα πξνζεγγίζνπλ ην 
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αθεγεκαηηθφ – δηαινγηθφ χθνο ηνπ δηεγήκαηνο, επίζεο 

απηή ηε θνξά αξθεηνί καζεηέο αμηνπνίεζαλ θαη εθείλνη 

ηελ έλλνηα ηνπ παξαιφγνπ δεκηνπξγψληαο αλαηξεπηηθέο 

ηζηνξίεο. Τπήξραλ βέβαηα πάιη θαη καζεηέο πνπ 

επηρείξεζαλ λα εθινγηθεχζνπλ ηελ αλαηξνπή κε ηελ 

πιαζηειίλε. Σέινο έγηλε αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο 

πνπ παξαιείθζεθε απφ ην αξρηθφ θείκελν πνπ δφζεθε 

ζηνπο καζεηέο, θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ 

ζπγγξαθέα. Οη καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ην ηέινο 

ηνπ δηεγήκαηνο θαη δήισζαλ πσο ην ηέινο είλαη αθφκα 

πην νμχκσξν, εληείλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ παξαιφγνπ. 

Σέινο, εθφζνλ επαξθνχζε ν ρξφλνο δφζεθαλ δχν 

απνζπάζκαηα
41

 ινγνηερλψλ πνπ αμηνπνίεζαλ ην 

παξάινγν ζην έξγν ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Κακχ θαη 

ηνπ Ηνλέζθν, κε βάζε ηα νπνία νη καζεηέο ζπδήηεζαλ 

γηα ην ξφιν ηνπ παξάινγνπ ζηνηρείνπ ζηε ινγνηερλία σο 

αληίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο δνκέο ηεο. Σα 

εξσηήκαηα κε ηα νπνία έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ 

παξαζεκάησλ ήηαλ ηα εμήο:  

 Γηα πνην ιφγν ν Κακχ ζεσξεί πσο ν άλζξσπνο 

θξαηάεη απφζηαζε απφ ηελ «αιεζηλή δσή;» 

 Αλ αλαινγηζηνχκε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ ν 

Κακχ, θαη γεληθφηεξα νη ινγνηέρλεο ηνπ 

παξαιφγνπ, έδεζαλ θαη έγξαςαλ ηη ζεκαζία 

απνθηνχλ ηα ιφγηα ηνπ; (εδψ ε ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαδείμεη ηα γεγνλφηα ηνπ 

Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηελ θξίθε πνπ 

πξνθάιεζε ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ αληίδξαζε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο ζηα γεγνλφηα.) 

 Πσο αληηκεησπίδεη ηε ινγηθή ν Ηνλέζθν ζην 

απφζπαζκα; 

 Οη «δπλαηνί» θαηά ηνλ Ηνλέζθν ηη νθέιε είραλ 

απφ ηε δεδνκέλε ζπγθπξία (π.ρ. Β΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο); 

 Δάλ ν πφιεκνο είλαη ινγηθφο γηα ηνπο «ηζρπξνχο», 

ε ινγνηερλία ηνπ παξαιφγνπ ηη επηρεηξεί λα 

αλαδείμεη; 

5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ αμηνιφγεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ είλαη δηαξθήο θαη δηακνξθσηηθή, θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο δεκηνχξγεζε εθείλν ην 

θαηάιιειν θιίκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

δεηνχζε δηαξθψο λα εξκελεχεη ηηο επηινγέο ηνπ, λα ηηο 

θξίλεη θαη λα ηηο ηξνπνπνηεί κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ηνπ δίλνληαη. Δπηπιένλ εληζρχζεθε ε αληίιεςε φηη θακία 

                                                 
41 πγθεθξηκέλα δφζεθαλ ηα εμήο απνζπάζκαηα: «Ο άλζξσπνο 

δεη ζ‘ έλαλ παξάινγν θφζκν [...] κέζα ζ‘ έλα ζχκπαλ 

ζηεξεκέλν απφ ςεπδαηζζήζεηο θαη θψηα, ν άλζξσπνο ληψζεη 

μέλνο. ‘ απηή ηελ εμνξία [...] δελ ππάξρεη βνήζεηα. Απηή ε 

απφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε δσή ηνπ [...] απνηειεί 

θπξηνιεθηηθά ην ζπλαίζζεκα ηνπ παξαιφγνπ.» (Κακί, 1973: 

14), θαη «ινγηθή είλαη ε ηξέια ησλ δπλαηψλ», δηάζεκε θξάζε 

ηνπ Δπγέληνπ Ηνλέζθν. 

 

επηινγή δελ είλαη δεδνκέλε, αιιά φιεο νθείινπλ λα 

ηεζνχλ ππφ θξίζε θαη ακθηζβήηεζε. Έηζη αλαδείρζεθαλ 

νη γλψζεηο ηνπ καζεηή θαη ηαπηφρξνλα ππνβνεζήζεθε 

ψζηε λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

6. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο απηήο 

εθαξκνγήο, ε νπνία απνηέιεζε ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ 

πινπνηήζεθε θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θεσξία, Πξάμε θαη 

Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ-κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ επφπηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

ρνιηάδνληαο ηε δηδαζθαιία αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο είλαη δπλαηφ λα εηπσζεί πσο έρεη 

ζαθή θαηεχζπλζε. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ζαθείο 

θαη  ζπγθεθξηκέλνη. Ζ πινπνίεζε ηνπο πήγαδε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο, ε 

νπνία επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ δηάινγν κε 

ην θείκελν, λα ζπκπιεξψζνπλ ηα «θελά» ηεο αθήγεζεο 

θαη λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηα δεηήκαηα πνπ άλνηγε.  

Χο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, 

ε πνξεία δηδαζθαιίαο είρε ζαθή δνκή θαη είρε 

ζρεδηαζηεί πξνεγνχκελα. Ζ δηδαζθαιία αθνινπζνχζε 

κηα πνξεία απν ηελ θαηεθηεκέλε γλψζε ζηε λέα, θαη 

απφ ηνλ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ θφζκν ησλ καζεηψλ 

γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε ηελ πξφζιεςε ηνπ καζήκαηνο. 

Οη κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ 

γίλνληαλ νκαιά.  

Δπηπιένλ νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε αλψηεξεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγείεο, επεμεξγάζηεθαλ δεδνκέλα, 

αλέιπζαλ θαη εμήγαγαλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ επίζεο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην κάζεκα 

ηεο ινγνηερλίαο, φπσο ε δεκηνπξγηθή ζπγγξαθή ιφγνπ, 

ε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ηεο αθήγεζεο, ε δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Χο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο 

επηρεηξήζεθε λα αμηνπνηεζνχλ αλψηεξεο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγείεο. Οη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ νη ίδηνη θαη 

κεηαζρεκάηηζαλ ην πιηθφ ηνπ θεηκέλνπ. Γελ ήηαλ 

παζεηηθνί δέθηεο αιιά είραλ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ιεηηνχξγεζαλ 

σο ελεξγνί αλαγλψζηεο. Δπηπιένλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

αιιά θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο θξίλεηαη ζεηηθά. Οη καζεηέο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηείραλ 

ελεξγά θαη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζηνηρείν απηφ επλφεζε θαη ην 

επξχηεξν θιίκα ηεο ηάμεο. Μφλν ζην θιείζηκν ηνπ 

καζήκαηνο ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ παξνπζίαζε 

πησηηθή δηάζεζε, ε νπνία πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ 

θνχξαζε απφ ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο. 

ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηάμεο, 

ν δηδαθηηθφο ρξφλνο θαηαλεκήζεθε νξζά. Ζ δηδαζθαιία 

αθνινχζεζε κηα νινθιεξσκέλε πνξεία θαη θαίλεηαη πσο 

αμηνπνηήζεθε ζσζηά ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ 
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ηέζεθαλ. ρεηηθά κε ην θιίκα ηεο ηάμεο απηφ ήηαλ 

ζεηηθφ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ πςειή ζην ζχλνιν ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα ην ξφιν ηεο αμηνπνίεζεο πνιιψλ κνξθψλ ηέρλεο 

θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζρνιηάδεηαη πσο απηή πξνέθπςε 

νπζηαζηηθά απφ ηελ αλάγθε λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζε 

κηα δχζθνιε έλλνηα φπσο απηή ηνπ παξαιφγνπ. Ζ 

εμνηθείσζε απηή επηρεηξήζεθε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

νηθείσλ παξαζηάζεσλ, ην ζηνραζκφ γχξσ απφ ην ζθνπφ 

ηεο ρξήζεο ηνπ παξαιφγνπ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο, ηηο 

ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο γέλεζεο ηνπ αιιά θαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ κέρξη ζήκεξα εθθξάδεη ηελ ππαξμηαθή αγσλία ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Τπνρξεσηηθά, ππφ κηα έλλνηα, ε 

δηαζεκαηηθφηεηα εληάρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία.  

7. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηζηεκνληθφ επφπηε θν. Πάλν 

Γεκήηξε, αιιά θαη ηελ νκάδα θνηηεηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Θεσξία, 

Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ», ρσξίο 

ηνπο νπνίνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε δηδαθηηθή εθαξκνγή 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο· ππήξμαλ κε ηελ παξέκβαζε θαη 

ηε βνήζεηα ηνπο ζπλνδνηπφξνη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πνλήκαηνο. 
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 ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΦΗΛΑΝΑΓΝΧΗΑ 

ΕΧΝΣΑΝΔΤΟΝΣΑ ΣΟΤ ΖΡΧΔ ΣΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 
 

Καηεξίλα Γεξκαηά  
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ΟΑΔΓ Μνζράηνπ 

 

 

 

 

Πεξίιεςε 

H θνχθια ζηηο δηάθνξεο κνξθέο απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά παηρλίδηα ησλ παηδηψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, ε θνχθια 

απνηειεί παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ κέζν ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα παηδηά θαη 

ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

ζηφρσλ. Ζ παξνχζα εηζήγεζε δηεξεπλά ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο θνχθιαο σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο, αλαπηχζζνληαο κηα πξαθηηθή εθαξκνγή 

ζηελ ηάμε. Ζ ζχλδεζε ησλ δπν ηερλψλ, ηεο ζεαηξηθήο 

πξάμεο κέζσ ηεο θνχθιαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, 

αλαδεηθλχεη ηφζν ηε ζηελή θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε ησλ 

δπν ηερλψλ ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φζν 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, κέζα απφ παηγληψδεηο δξάζεηο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνπθινζέαηξν, εκςχρσζε, 

θηιαλαγλσζία, δηακεζνιάβεζε, παηδηθή ινγνηερλία.  

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ – ΔΝΝΟΗΔ 

Σν ινγνηερληθφ βηβιίν θαη ε ζεαηξηθή θνχθια, δπν 

κέζα πνπ απνηεινχλ θαζεκεξηλή αλαθνξά ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, έρνπλ 

αλαγλσξηζκέλε παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή αμία. Σν 

θνπθινζέαηξν απειεπζεξψλεη θαη ελεξγνπνηεί ηε 

δεκηνπξγηθή θαληαζία, βνεζάεη ην παηδί λα  νλεηξεχεηαη 

θαη λα αηζηνδνμεί πσο φια ζηε δσή ηνπ ζα πάλε θαιά, 

θαιιηεξγεί ηε ζθέςε, πινπηίδεη ην ιεμηιφγην ελψ ην 

παηδί ηαπηίδεηαη κε ηνπο ήξσεο αληηκεησπίδεη θαη 

μεπεξλάεη πην εχθνια ηα πξνβιήκαηά ηνπ, θ.α. 

(Παπαληθνιάνπ – Υαηδεληθνιάνπ 2004: 5).  

Αληίζηνηρα, ε παηδηθή ινγνηερλία, ζεκεηψλεη ε 

Γθίβαινπ (2007: 20-21) «…ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ αηζζεηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή θαη 

γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηε γισζζηθή ηνπ 

θαιιηέξγεηα …». 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ δπν απηψλ ηερλψλ, 

θνπθινζέαηξνπ\ηέρλε ηεο εκςχρσζεο θαη ινγνηερλίαο, 

κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο κε 

ην παηδηθφ θνηλφ θάζε κηα, πξνζθέξνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο γηα ηελ νξγάλσζε  

δξαζηεξηνηήησλ παηγληψδνπο ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ζηφρνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο, δηακνξθψλνληαο 

ζεηηθφ θαη ειθπζηηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο. 

1.1. Λνγνηερλία θαη Φηιαλαγλσζία ζην ρνιείν 

ηνπ 21νπ αηψλα 

πσο νξίδεηαη ζην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (ΝΠ 2011, 28) «Θεκέιηνο ιίζνο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε αλάγλσζε, έλα 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε φιεο ζρεδφλ 

ηηο πιεπξέο ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο νκάδαο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηελ νπνία κηινχκε». Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνηείλεηαη λα αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηξεηο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο: i) Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε ii) 

Κπξίσο αλάγλσζε iii) Μεηά ηελ αλάγλσζε.  

ην Νέν ρνιείν γηα ην λεπηαγσγείν ε ινγνηερλία 

ζρεηίδεηαη κε ηε καζεζηαθή πεξηνρή ηεο Γιψζζαο, κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ (αλάγλσζε 

εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ απφ ηε λεπηαγσγφ θαη απφ 

ηα παηδηά κε ηε ζπλδξνκή ησλ εηθφλσλ, ζπδεηήζεηο 

πάλσ ζηα θείκελα, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θ.α.). Παξάιιεια, ε ινγνηερλία 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ, κε 

εξέζηζκα ινγνηερληθά θείκελα, νη καζεηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο (ΠΝ 2011:  

68-79).  

Ζ «Φηιαλαγλσζία» σο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα  ηεο αλάγλσζεο αιιά θαη ζηηο δξάζεηο πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηε δεκηνπξγία αλαγλσζηψλ, ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ θαινχ βηβιίνπ αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, 

ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο (Παπαδάηνο 2014: 297). Ζ 

Σζηιηκέλε (2008: 95) σζηφζν, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

Βηβιηνθηιία, σο πην αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηηο κηθξέο 

ειηθίεο, φπνπ ην βηβιίν είλαη γηα ην παηδί έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν πξνζεγγίδεη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ην ζρήκα θαη ηε κνξθή ηνπ ζπλνιηθά.  

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 
ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 
ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 

νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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 1.2. Ζ Σέρλε ηνπ Δκςχρσζεο ζην Νέν ρνιείν - 

ρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα  

Ζ Σέρλε θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ηφζν ζην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

γηα ην Νεπηαγσγείν (Γ.Δ.Π.Π. - ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2002), κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο (δσγξαθηθή, δξακαηηθή 

ηέρλε, κνπζηθή), φζν θαη ζην Νέν ρνιείν -ρνιείν ηνπ 

21νπ αηψλα. Σν Νέν ρνιείν πεξηιακβάλεη  πέληε 

κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο: ηα Δηθαζηηθά, ηε 

Μνπζηθή, ην Θέαηξν, ην Υνξφ θαη ηελ Οπηηθναθνπζηηθή 

Έθθξαζε. Ζ ελαζρφιεζε ησλ λεπίσλ κε ηελ Σέρλε 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζεηηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

απφθηεζεο θηλήηξσλ γηα κάζεζε. 

Ζ Σέρλε ηεο εκςχρσζεο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαηηθά πεξηερφκελα ηνπ Θεάηξνπ, κε θεληξηθφ ζηφρν 

ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο ηνπ 

θνπθινζέαηξνπ θαη λα εθθξαζηνχλ παίδνληαο (Νέν 

ρνιείν 2011: 272). ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ηέρλεο ηεο εκςχρσζεο ηα παηδηά παίδνπλ ζηε γσληά 

ηνπ θνπθινζέαηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ 

παηρληδηνχ, απνδίδνληαο κέζσ ηεο θνχθιαο ζηηγκηφηππα 

ηεο θαζεκεξλήο δσήο ή ιατθά παξακχζηα, κχζνπο θαη 

ηζηνξίεο, κηκνχκελα ηηο θσλέο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

εξψσλ ηνπο. Άιινηε πάιη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

ζεάηξνπ (ζέαηξν ζθηψλ, καχξν ζέαηξν θ.α) ελψ ζπρλά  

θαηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηεο θνχθιεο κε δηάθνξα πιηθά 

(θάιηζεο, ραξηφληα, θνπηηά θ.α.) γηα λα παξνπζηάζνπλ 

κηα ηζηνξία ζηελ ηάμε ηνπο ή ζηνπο γνλείο, 

νξγαλψλνληαο κηα γηνξηή ζην ζρνιείνπ. Χο ζεαηέο 

επίζεο, παξαθνινπζνχλ νξγαλσκέλα ζεαηξηθά έξγα. 

1.3. ρέζε θνπθινζέαηξνπ θαη ινγνηερλίαο  

Ζ Σέρλε ηεο Δκςχρσζεο θαη ε Παηδηθή Λνγνηερλία 

είλαη δπν δηαθξηηέο ηέρλεο, πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, νη δπν ηέρλεο απνηεινχλ θαζεκεξηλφ 

εξέζηζκα γηα ηα παηδηά. ηελ ηάμε δπν βαζηθέο γσληέο 

νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ απνηεινχλ – ή ζα κπνξνχζαλ ζε 

ηδαληθέο ζπλζήθεο λα απνηεινχλ – ε γσληά ηεο 

βηβιηνζήθεο ή ηνπ παξακπζηνχ θαη ε γσληά ηνπ 

θνπθινζέαηξνπ. Άιινηε πάιη νη δπν γσληέο 

ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (Γσληά θνπθινζέαηξνπ 

θαη παξακπζηνχ καδί), φπνπ νη θνχθιεο - παξακπζηθνί 

ήξσεο ζπληξνθεχνπλ ηηο αλαγλψζεηο ησλ βηβιίσλ ή 

αμηνπνηνχληαη κεηά ηελ αλάγλσζε γηα ηελ θνπθιν-

ζεαηξηθή απφδνζε ησλ παξακπζηψλ απφ ηα παηδηά θαη 

ηελ παηδαγσγφ.  Σν θνπθινζέαηξν πεξηγξάθεηαη  σο κία 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο ηνπ παξακπζηνχ ζην 

ρψξνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ, αλάκεζα ζε κηα πιεζψξα  

άιισλ ηξφπσλ, φπσο ε αθήγεζε, ε δξακαηνπνίεζε, ην 

πνίεκα, νη θνχθιεο, ηα εηθαζηηθά θ.α. (Παπαληθνιάνπ  

θαη Σζηιηκέλε 1992: 50). 

Παξά ηε ζαθή θαη δηαθξηηή ηνπο δηάζηαζε σο ηέρλεο, 

ην θνπθινζέαηξν θαη ε ινγνηερλία αλαπηχζζνπλ κηα 

πνιχ ζηελή ζρέζε. πσο γξάθεη ε Παξνχζε (1990: 169) 

«...Ζ ζρέζε ηεο θνχθιαο κε ην παξακχζη θαη ην παηρλίδη 

ζπλνςίδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα:  ην παηδί παίδεη κε 

θνχθιεο ην παξακχζη. Σν θνπθινζέαηξν είλαη κηα 

ζεαηξηθή πξάμε, ην δσληάλεκα ελφο παξακπζηνχ κε 

ήξσεο θνχθιεο. Με θπξίαξρν ζηνηρείν ην παξακχζη».  

Δηδηθφηεξα, ηα ιατθά παξακχζηα απνηέιεζαλ θαη 

απνηεινχλ έσο ζήκεξα κηα  απφ ηηο βαζηθέο πεγέο  

έκπλεπζεο ησλ θνπθινπαηρηψλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ 

ηε ζεαηξηθή ηνπ δξάζε πάλσ ζην κχζν ελψ πνιιέο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο θνπθινζέαηξνπ αλεβάδνπλ 

παξαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε γλσζηά παξακχζηα. Ζ 

Παξνχζε (2012a: 95-96) ζεκεηψλεη πσο ηα πεξηζζφηεξα 

έξγα πνπ παξνπζίαδε ην Κνπθινζέαηξν Αζελψλ (1940-

1985) ήηαλ δηαζθεπαζκέλα ειιεληθά θαη μέλα 

παξακχζηα, φπσο ε Κνθθηλνζθνπθίηζα, ε Αιίθε ζηε 

ρψξα ησλ ζαπκάησλ, ν παπνπηζσκέλνο γάηνο, ν 

ηδίηδηθαο θαη ην κπξκήγθη,  ε έμππλε βαζηινπνχια θαη 

ην αιάηη θ.α. Αληίζηνηρα, ζην ρψξν ηεο ηάμεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εηζαγάγνπλ ην θνπθινζέαηξν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα επηιέγνπλ λα 

παξνπζηάζνπλ ζπρλά ιατθά παξακχζηα, ελψ 

νξγαλψλνπλ ηε γσληά ηνπ θνπθινζέαηξνπ κε ηππηθνχο 

παξακπζηθνχο ήξσεο (βαζηιηάο, πξηγθίπηζζα, ιχθνο, 

Κνθθηλνζθνπθίηζα, γνπξνπλάθηα θ.α.), αθνχ απηέο είλαη 

νη θπξηφηεξεο κνξθέο εξψσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην.  

2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

2.1. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε δξάζεσλ 

θηιαλαγλσζίαο, κε ηξφπνπο παηγληψδεηο, ειθπζηηθνχο 

θαη επράξηζηνπο γηα ηα παηδηά. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ αμηνπνηήζεθε, παξάιιεια κε άιιεο δξάζεηο, ε 

ρξήζε ηεο θνχθιαο ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα, ε 

ελεξγφο εκπινθή ηεο θνχθιαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, 

ηφζν ζε νξγαλσκέλεο φζν θαη ζε ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε γσληά ηνπ παξακπζηνχ.  

2.2. Μεζνδνινγία  

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ 

ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα βξίζθεηαη θνληά ζηηο δξάζεηο θαη λα 

παξαηεξεί άκεζα ηηο ελέξγεηεο ησλ δξψλησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Καζψο κάιηζηα ην πξψην κέξνο ησλ 

δξάζεσλ απνηεινχζαλ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εκςπρσηή, αιιά 

θαη ε αμηνπνίεζε ηεο θνχθιαο απαηηεί ηελ παξνπζία 

εκςπρσηή, ν εθπαηδεπηηθφο ήηαλ ελεξγφ κέινο ηεο 

νκάδαο, ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα. 

Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά ην αξρείν 

θαηαγξαθήο ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ηεο ηάμεο καο, 

ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ πνπ δαλείζηεθαλ ηα παηδηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

2.1. Σα ινγνηερληθά θείκελα θαη νη ήξσέο ηνπο 

ιεο νη θνχθιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 

πξφγξακκα αλαπαξηζηνχζαλ ήξσεο βηβιίσλ ζχγρξνλεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αμηνπνηήζεθαλ νη πξσηαγσληζηέο 
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ησλ βηβιίσλ ηνπ ζπγγξαθέα Βαγγέιε Ζιηφπνπινπ 

(αλαιπηηθά νη ηίηινη ησλ βηβιίσλ παξαζέηνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο Βηβιηνπφληηθαο θαη ε Σίηα Γξαβηέξα: πνληηθφο 

πνπ δεη ζηε βηβιηνζήθε θαη ηξψεη ηα βηβιία ησλ 

παηδηψλ, αθνχ πξψηα ηα δηαβάζεη. Ζ Σίηα 

Γξαβηέξα, πνληηθίλα βηβιηνζεθνλφκνο, γπλαίθα 

ηνπ Βηβιηνπφληηθα. Οη ήξσεο είλαη απφ ηα βηβιία 

κε ηνλ νκψλπκν ήξσα, πνπ θπθινθνξνχλ ζηε 

ζεηξά «Υσξίο ζσζίβην» (Δθδ.Παηάθε)
.
 

 Ο Σξηγσλνςαξνχιεο θαη νη θίινη ηνπ: ν 

αγαπεκέλνο ινγνηερληθφο ήξσαο πνπ βνεζάεη 

φπνηνλ έρεη αλάγθε. Εεη ζην βπζφ παξέα κε ηνλ 

Μαπξνιέπηα, ηελ θπξία νππηά, ηνλ ηειεπηαίν 

Ηππφθακπν θαη ηνλ Μεγάιν Καξραξία, ήξσεο 

ζεηξάο βηβιίσλ κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

Σξηγσλνςαξνχιε (Δθδ.Παηάθε). 

 Ήξσεο ησλ Οηθνινγεκάησλ: ν θφηζπθαο, ην 

αζηξνπειέθη, ε κηθξή γνξγφλα απφ ην 

θνππηδνλήζη θαη ε Μεζφγεηνο ζάιαζζα, νη 

νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, παξακπζηαθνί 

ήξσεο ησλ βηβιίσλ ηεο ζεηξάο Οηθνινγήκαηα 

(Δθδ. Παηάθε). 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ έγηλε κε 

θξηηήξηα ζχλζεηα, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ εξψσλ ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε θνχθιεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ δελ είρε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαηαζθεπήο θνχθιαο, ε δσφκνξθε θχζε φισλ ησλ 

εξψσλ θαη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε 

ηα ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα, ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηε κηα ζπληζηψζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξάμεσλ καδί κε ηελ θνχθια. Δπίζεο, ε επηινγή 

βαζίζηεθε ζε θξηηήξηα φπσο νη ηδηφηεηεο ηνπ ήξσα (π.ρ 

ν Βηβιηνπφληηθαο, ιφγσ ηεο βηβιηνθαγίαο - βηβιηνθηιίαο 

ηνπ, αμηνπνηήζεθε ζηελ νξγάλσζε βηβιηνζήθεο θαη 

ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο) θαη ε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ 

επεμεξγαζηήθακε φιε ηε ρξνληά (π.ρ Σα Οηθνινγήκαηα 

αμηνπνηήζεθαλ ζε έλα επξχηεξν πξφγξακκα 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε 

θεηκέλσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο). 

2.2. Οη θνχθιεο  

«Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρεηξηζηή θαη ηελ θνχθια 

αξρίδεη πνιχ λσξίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δπν καδί 

εκθαλίδνληαη (ν έλαο θαλεξά θη ν άιινο θξπθά) ζηε 

ζθελή. Αξρίδεη απφ ηελ ψξα πνπ επηιέγνληαο ηελ 

ηζηνξία πνπ ζα παξνπζηάζεη ν ρεηξηζηήο θάλεη κηα ζεηξά 

επηινγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε 

ηεο θνχθιαο ηνπ», ζεκεηψλεη ε Παξνχζε (2012b: 300). 

 ιεο νη θνχθιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ 

απηνζρέδηεο γαληφθνπθιεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ 

παηδαγσγφ κε πιηθά φπσο θάιηζεο, αθξνιέμ θαη 

δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα. Οη γλψζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ή ζε ζεκηλάξηα κε αλάινγν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Ζ 

θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί 

απφ ην δεκηνπξγφ ηεο λα απαληήζεη ζην βαζηθφ 

εξψηεκα: πνηφο είλαη ν ζηφρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ρξήζεο ηεο θνχθιαο; ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

ζηφρνο θαηαζθεπήο ηεο θνχθιαο δελ ήηαλ ην αλέβαζκα 

κηαο επαγγεικαηηθήο παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ αιιά 

ε δπλαηφηεηα ην πιηθφ λα αμηνπνηεζεί σο 

δηακεζνιαβεηήο - βνεζφο - ζπλεξγάηεο αλάκεζα ζε 

ηξεηο παξάγνληεο: ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηα παηδηά θαη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα. Αθεηεξία ινηπφλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θάζε θνχθιαο ήηαλ ην ινγνηερληθφ θείκελν 

θαη ην βηβιίν γεληθφηεξα, πνπ παξείρε ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ αξρηθή ηδέα (κνξθή θαη ραξαθηήξαο ηνπ 

ήξσα). 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θνχθιαο 

γαληφθνπθιαο θαη ε ρξήζε ησλ πιηθψλ ζπλέβαιιαλ 

ψζηε νη θνχθιεο λα είλαη ειαθξηέο, θηιηθέο θαη εχθνιεο 

πξνο ρξήζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηα 

παηδηά. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζπρλή ήηαλ ε πξνζθπγή ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε 

ηα βαζηθά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ 

πξσηαγσληζηψλ θαη νη θνχθιεο λα κνηάδνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ εηθνλνγξαθηθή απφδνζε ηνπ 

ήξσα, φπσο δειαδή  έβιεπαλ ηα παηδηά ηνπο ήξσεο ζην 

βηβιίν. 

2.3. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζην Σκήκα ησλ κηθξψλ 

λεπίσλ 4-5 ρξνλψλ ηνπ ΒΝ ΟΑΔΓ Μνζράηνπ, θαηά ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 

Καηεξίλα Γεξκαηά. ην πξφγξακκα πήξαλ κέξνο 20 

λήπηα, αγφξηα θαη θνξίηζηα, κέζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  

ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ, 

αλαπηχρζεθαλ δπν ελφηεηεο δξαζηεξηνηήησλ, σο πξνο 

ηα πξφζσπα πνπ ρεηξίδνληαη\εκςπρψλνπλ θάζε θνξά ηελ 

θνχθια:  

 Ζ θνχθια – ινγνηερληθφο ήξσαο ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ζ θνχθια – ινγνηερληθφο ήξσαο ζηα ρέξηα ησλ 

παηδηψλ. 

Παξάιιεια, κε ηηο δπν ελφηεηεο νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγήζεθε ε γσληά κε ηνπο ήξσεο 

– θνχθιεο, ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά είραλ ειεχζεξε 

πξφζβαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζαλ ζην 

εκεξήζην πξφγξακκα. 

2.3.1. Ζ θνχθια – ινγνηερληθφο ήξσαο κέζν 

θηιαλαγλσζίαο ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην 

θνπθινζέαηξν απφ ηα άιια είδε ζεάκαηνο, γξάθεη ε 

Παξνχζε (2012a: 27-28), είλαη ε εκςχρσζε, δειαδή έλα 

άςπρν αληηθείκελν, κηα θνχθια, δσληαλεχεη απφ ην 

ρεηξηζηή ηεο θαη αιιειεπηδξά κε ην θνηλφ. Παξάιιεια 

φκσο ε αιιειεπίδξαζε εθηείλεηαη κέζσ ηεο 

θνχθιαο\καξηνλέηαο αλάκεζα ζην θνηλφ θαη ηνλ 

(αφξαην) ρεηξηζηή ηεο, ψζηε ε καξηνλέηα λα γίλεηαη ην 

θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπ ρεηξηζηή κε ην θνηλφ. 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο, ζηηο νπνίεο ε θνχθια ιεηηνχξγεζε σο 

κεζάδνληαο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ, ηα παηδηά θαη ην 
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ινγνηερληθφ θείκελν. Ο θεληξηθφο  ήξσάο καο, ν 

Βηβιηνπφληηθαο, (Δηθφλα 1) ιφγσ ηνπ εγγελνχο 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο βηβιηνθηιίαο ηνπ, έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα γηα παηρλίδηα πνπ έθεξαλ ηα παηδηά ζε 

επαθή κε ηα ινγνηερληθά θείκελα ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ήξσα, αιιά θαη κε ινγνηερληθά θείκελα άιισλ 

δεκηνπξγψλ θαη άιισλ εξψσλ, θαζψο έγηλε -καδί κε ηελ 

Σίηα Γξαβηέξα  (Δηθφλα 2) - ν  βηβιηνζεθνλφκνο ηεο 

ηάμεο καο.  

 

   

Δηθφλα 1 & 2: ηα εμψθπιια ησλ βηβιίσλ κε ην 

Βηβιηνπφληηθα θαη ηελ Σίηα Γξαβηέξα 

Οη βαζηθέο νξγαλσκέλεο δξάζεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ θνχθια Βηβιηνπφληηθα ήηαλ 

νη αθφινπζεο: 

Γλσξηκία κε ηνλ ήξσα: έλα πξσηλφ ηα παηδηά 

βξήθαλ ηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο άδεηα (εηθ.3). 

Αλαξσηήζεθαλ ηη είρε ζπκβεί. Με απηή ηελ αθνξκή, ν 

Βηβιηνπφληηθαο – θνχθια έθαλε ηελ πξψηε ηνπ 

επίζθεςε ζηελ ηάμε, γηα λα εμεγήζεη ζηα παηδηά πνπ 

πήγαλ ηα ρακέλα ηνπο βηβιία. Ζ εμήγεζε νδήγεζε ζηελ 

αλάγλσζε, απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσηαγσληζηή, ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ, αθνχ ε ζπλζήθε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ απνηειεί ηελ πξψηε εηθφλαο ηνπ βηβιίνπ. 

Με ην ηξφπν απηφ, έλα νπηηθφ εξέζηζκα - ε εηθφλα ηνπ 

βηβιίνπ - θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ, δηακφξθσζαλ ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο, ψζηε ε αλάγλσζε λα δσληαλέςεη 

κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ θαη λα ζπλδεζεί κε ην 

πξφβιεκα πνπ ηα αληηκεηψπηδαλ (άδεηα ξάθηα). 

 

 

Δηθφλα 3: Πνχ πήγαλ ηα βηβιία; Έρνπλ ραζεί. 

Οξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο: ε έληαμε ηνπ 

Βηβιηνπφληηθα ζηελ νκάδα καο νδήγεζε ηηο επφκελεο 

κέξεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο θνχθιαο, ηεο 

Σίηαο Γξαβηέξαο. Μηα κέξα πνπ ηα παηδηά ηαΐδνπλ ζηελ 

παξέα ην Βηβιηνπφληηθα «βηβιηνκεδεδάθηα», θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο ε θνχθια Σίηα. Μαδί ηεο θέξλεη θαη ην 

βηβιίν ηνπο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξία ηεο 

γλσξηκίαο ηνπο (Δηθφλα 2). Οη δπν ήξσεο, αθνχ 

δηαβάζνπλ ην βηβιίν ηνπο ζηα παηδηά, ζπδεηνχλ καδί 

ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηαθηνπνηνχκε ηα βηβιία ζηε 

βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο θαη εηζάγνπλ ζηελ νκάδα ηνπο 

θαλφλεο ηεο Βηβιηνπνληηθνζήθεο, έηζη ψζηε ηα βηβιία 

καο λα παξακείλνπλ φιε ηε ρξνληά ζε θαιή θαηάζηαζε. 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ παξέα ησλ 

πνληηθψλ ζπκπιήξσζε θαη ε ζεία Μνηζαξέια, εξσίδα 

επφκελνπ  βηβιίνπ (Δηθφλα 4). Ο Βηβιηνπφληηθαο θαη ε 

Σίηα Γξαβηέξα έθεξαλ ζηα παηδηά θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο, φπσο απηνζρέδηεο θάξηεο 

κέινπο ηεο Βηβιηνπνληηθνζήθεο
42

, απηνθφιιεηα γηα ηε 

ζήκαλζε ησλ βηβιίσλ ηεο ηάμεο θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζειηδνδείθηεο, αθίζεο βηβιίσλ θηι, 

εληζρχνληαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ην δαλεηζκφ ησλ 

βηβιίσλ.  

 

Δηθφλα 4: Ο Βηβιηνπφληηθαο, ε Σίηα γξαβηέξα θαη ε 

ζεία Μνηζαξέια 

Παηρλίδηα αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ησλ εηθφλσλ: ν εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο εκςχρσζεο ηεο 

θνχθιαο ζρεδίαζε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θαινχζε 

ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ, λα 

ζπδεηήζνπλ γηα απηέο, λα αλαθαιχςνπλ θξπκκέλεο 

ιεπηνκέξεηεο θαζνξηζηηθέο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ 

λνήκαηνο. ε άιιεο δξάζεηο, ε θνχθια κεζάδνληαο 

νξγάλσλε θνπίδ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ 

βηβιίνπ. (π.ρ. Ο Βηβιηνπφληηθαο ξσηάεη:  Ολνκάηηζε 

ηξεηο δνπιεηέο πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη ν 

Βηβιηνπφληηθαο ζηε δεχηεξε πεξηπέηεηά ηνπ). 

Ο δαλεηζκφο ησλ βηβιίσλ: ε Σίηα Γξαβηέξα θαη ν 

Βηβιηνπφληηθαο ήηαλ νη βηβιηνζεθνλφκνη πνπ 

θαηέγξαθαλ θαη δάλεηδαλ ηα βηβιία ζηα παηδηά φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηίηισλ 

ζην αληίζηνηρν δειηίν δαλεηζκνχ, νη ήξσεο ζπδεηνχζαλ 

αηνκηθά γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έθαλαλ ην παηδί λα 

επηιέμεη ην θάζε βηβιίν, ελψ επηζήκαηλαλ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί είρε μαλαδαλεηζηεί ην ίδην 

βηβιίν ζην παξειζφλ. 

Παξάιιεια κε ηα θαζήθνληά ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ 

φκσο, ε επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ηηο θνχθιεο 

βνεζνχο ηεο ηάμεο ππήξμε ζεκαληηθή θαη ζηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ επξχηεξα. Σα παηδηά 

απζφξκεηα έθεξλαλ ζηε παξέα ησλ παξακπζηψλ ηνπο 

δπν ήξσεο θάζε θνξά πνπ ήηαλ ε ψξα λα δηαβάζνπκε 

κηα νπνηαδήπνηε ηζηνξία. πρλά δε, δεηνχζαλ λα 

δηαβάζεη ν ίδηνο ν ήξσαο ην βηβιίν ζηελ νκάδα κε ηε 

                                                 
42ρεηηθφ πιηθφ ζην http://www.sxolikivivliothiki.gr/tools  
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δηθή ηνπ θσλή θαη φρη ν εθπαηδεπηηθφο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ν έλαο ινγνηερληθφο ήξσαο κεηαηξάπεθε ζε 

ελδηάκεζν - δηακεζνιαβεηή γηα λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε 

επαθή κε πεξηζζφηεξα ινγνηερληθά θείκελα θαη λα 

γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξνπο ινγνηερληθνχο ήξσεο (Δηθφλα 

5). 

 

Δηθφλα 5: ηα παηδηά πξνηείλνπλ ζην Βηβιηνπφληηθα 

βηβιία γηα λα ηνπο δηαβάζεη ζηε γσληά ηεο βηβιηνζήθεο 

Δθηφο απφ ην Βηβιηνπφληηθα θαη ηελ Σίηα, πνπ 

εληάρζεθαλ σο βνεζνί ηεο δαζθάιαο ζηελ ηάμε, ε 

γλσξηκία ηεο νκάδαο κε ηηο θνχθιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δπν ηξφπνπο: 

Απφ ην βηβιίν ζηελ θνχθια: Ζ γλσξηκία κε 

θάπνηνπο ινγνηερληθνχο ήξσεο θνχθιεο, φπσο ν 

Σξηγσλνςαξνχιεο, ν Μεγάινο Καξραξίαο θ.α. 

αθνινχζεζε ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

αθνχ ηα βηβιία κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο ππήξραλ ήδε ζηε 

βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο ή ζηηο πξνζσπηθέο βηβιηνζήθεο 

ησλ παηδηψλ θαη ηα είρακε δηαβάζεη. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ν ήξσαο έγηλε γλσζηφο πξψηα κέζσ ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο δξάζεο ηνπ. Ζ εκθάληζε ηεο 

θνχθιαο κεηά ηελ αλάγλσζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζηξέςνπκε ζην βηβιίν θαη λα επεμεξγαζηνχκε μαλά 

ηα ζηνηρεία ηνπ καδί κε ηνλ ήξσα. 

Απφ ηελ θνχθια ζην βηβιίν: Άιιεο θνχθιεο πάιη 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ ηάμε, άγλσζην πσο, θέξλνληαο καδί 

ην βηβιίν κε ηε ηζηνξία ηνπο γηα λα ην δηαβάζνπλ ζηελ 

νκάδα (π.ρ Ζ κηθξή γνξγφλα απφ ην θνππηδνλήζη 

εκθαλίδεηαη: Ση είλαη εδψ; ρνιείν; Α, ήξζα ζην 

θαηάιιειν κέξνο γηα λα δηαβάζσ ηελ ηζηνξία κνπ, 

παξέα κε ηα παηδηά – Δηθφλα 6). 

 

 

Δηθφλα 6: Ζ κηθξή γνξγφλα απφ ην θνππηδνλήζη  

θέξλεη ην βηβιίν ηεο ζηελ ηάμε 

Με φπνηνλ ηξφπν θη αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε γλσξηκία 

κε ηελ νκάδα, νη θνχθιεο απνηέιεζαλ ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο κε ηα θείκελα, κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν είραλ ηα παηδηά λα 

επεμεξγαζηνχλ ηα θείκελα θαη ηηο εηθφλεο, ηα βηβιία 

ζπλνιηθά, λα ζπδεηήζνπλ γηα απηά, λα δηαηππψζνπλ 

απφςεηο, λα αθεγεζνχλ ηα ίδηα ηζηνξίεο . Δλδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ:  

 Ζ θνχθια εκθαλίδεηαη μαθληθά, αθνχ έρνπκε 

δηαβάζεη ηελ ηζηνξία ηεο, θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά  

γηα φζα δηάβαζαλ ζην βηβιίν ζην νπνίν ήηαλ 

πξσηαγσλίζηξηα (Πνηα είκαη εγψ; Γηα θνηηάμηε κε 

θαιά. Με μέξεηε απφ ην βηβιίν κνπ; Ναη, είκαη ε 

Μεζφγεηνο ζάιαζζα). 

 Ζ θνχθια απαληά ζε απνξίεο ησλ παηδηψλ  

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ ηεο (π.ρ Γηαηί Σν 

Αζηξνπειέθη θνηηάδεη κε δηεξεπλεηηθφ βιέκκα 

φζα βιέπεη γχξσ ηνπ;). 

 Ζ θνχθια θηηάρλεη καδί κε ηα παηδηά κηα 

θαηλνχξηα πεξηπέηεηά ηεο (Καη ηη έγηλε κεηά ην 

ηέινο ην βηβιίνπ;). 

 Ζ θνχθια παίδεη παηρλίδηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ 

κέζα ζηα βηβιία (π.ρ παξνηξχλεη ηα παηδηά λα 

βξνπλ ηελ εηθφλα πνπ ν πιαλήηεο είλαη γεκάηνο 

ζθνππίδηα, ηα πνπιηά θάλνπλ απεξγία θηι.)  

 Γπν θνχθιεο ήξσεο παξακπζηψλ ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο, 

αλαθαηεχνπλ ηα παξακχζηα ηνπο, κπιέθεηαη ε κηα 

ζηελ ηζηνξία ηεο άιιεο (Δηθφλα 7). 

 

 

 Δηθφλα 7: Ο Σξηγσλνςαξνχιεο θαη ν αδεξθφο ηνπ     

Σξηγσλνκηθξνχιεο ζπδεηνχλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα  

2.3.2. Ζ θνχθια - ήξσαο παξακπζηνχ κέζν 

θηιαλαγλσζίαο ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ  

«Αλ θαη ην θαζαπηφ ζέαηξν ηξνκάδεη θαη 

απνζαξξχλεη κεξηθνχο, ην θνπθινζέαηξν επηηξέπεη ζε 

πνιιά παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ κηα ηερληθή έθθξαζεο, 

ρσξίο ζχγθξνπζε. Κξπκκέλν πίζσ απφ ηελ θνχθια ηνπ 

ην παηδί, ηαπηηδφκελν καδί ηεο, δε δεζκεχεηαη πηα απφ ηε 

ληξνπή πνπ παξαιχεη, δίλεη ζρεδφλ παξά ηε ζέιεζή ηνπ 

ηε θσλή ηνπ, ζηελ θνχθια πνπ δεηά λα δήζεη» (Delpeux, 

1987: 15).  

Μηα δεχηεξε ελφηεηα νξγαλσκέλσλ θαη ειεχζεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηειάκβαλε ηελ εκςχρσζε ηεο 

θνχθιαο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. ηηο νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο, ηα παηδηά θαινχληαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

θνχθιεο θαη ηα βηβιία ζε δηάθνξεο παηγληψδεηο δξάζεηο, 

φπσο : 
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 Να δηαβάζνπλ ηα παηδηά ζηελ θνχθια – ήξσα 

παξακπζηνχ ην βηβιίν ηεο (Δηθφλα 8).  

 

 

     Δηθφλα 8: ηα παηδηά δηαβάδνπλ ζην Βηβιηπφληηθα 

 Να δσληαλέςνπλ ηελ θνχθια, θαη κέζσ απηήο, λα 

δηαβάζνπλ κηα ηζηνξία ζηελ νκάδα. 

 Να αλαδεηήζνπλ κε βνεζφ ηελ θνχθια ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη άιια βηβιία κε 

παξφκνηα ζέκαηα ή κε παξφκνηνπο ήξσεο (π.ρ 

βηβιία κε πνληίθηα , ςάξηα, γνξγφλεο θηι). 

 Με αθνξκή κηα εηθφλα πνπ επηιέγνπλ απφ ην 

βηβιίν λα παξνπζηάζνπλ ζηελ νκάδα έλα 

ζχληνκν δηάινγν ησλ πξσηαγσληζηψλ (Δηθφλα 9). 

 

 

    Δηθφλα 9: ν θφηζπθαο θαη ην αζηξνπειέθη ζπδεηνχλ 

 Να θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο απηνζρέδηεο θνχθιεο 

καξφη, ρξεζηκνπνηψληαο ραξηηά, μπιάθηα, 

ράξηηλνπο θπιίλδξνπο, θαη ηηο ηερληθέο ηνπ 

θνιιάδ θαη ηεο δσγξαθηθή. ηε ζπλέρεηα 

απέδσζαλ ην ινγνηερληθφ θείκελν κε 

θνπθινζέαηξν, πξνζθαιψληαο ηε δηπιαλή ηάμε 

λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξάζηαζε (Δηθφλα 10). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιάζη κε απηνζρέδηεο 

θνχθιεο ήξσεο παξακπζηψλ θαη λα εμνπιίζνπλ ηε 

γσληά ηεο βηβιηνζήθεο.  

 Να εκςπρψζνπλ ηηο θνχθιεο δπν δηαθνξεηηθψλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, παξνπζηάδνληαο ζηελ 

νκάδα έλα δηάινγν κεηαμχ ηνπο. 

ιεο νη θνχθιεο - πιελ ηνπ Βηβιηνπφληηθα θαη ηεο 

Σίηαο, πνπ δνχζαλ ζην ζεληνχθη ηνπο θαη εκθαλίδνληαλ 

κε δηάθνξεο αθνξκέο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-  

ηνπνζεηήζεθαλ ζε θνπηηά δίπια ζηε βηβιηνζήθε ηεο 

ηάμεο, γηα λα είλαη άκεζε ε ζρέζε ηνπο κε ηα βηβιία απφ 

ηα νπνία «γελλήζεθαλ», ελψ ζηε γσληά πξνζηέζεθαλ 

θαη θιαζζηθέο θνχθιεο θνπθινζέαηξνπ απφ ην εκπφξην 

Ζ γσληά απηή ήηαλ πξνζβάζηκε απφ ηα παηδηά ειεχζεξα 

θαη κε θάζε επθαηξία. Έηζη νη θνχθιεο εληάρζεθαλ ζηε 

δσή ηεο ηάμεο ελεξγά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βηβιία 

ηνπο απνηέιεζαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ησλ καζεηψλ κε ηα ινγνηερληθά 

θείκελα. 

 

 

Δηθφλα 10: νη απηνζρέδηεο θνχθιεο γνξγφλεο 

3. ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε εμέηαζε ηε ζχκπξαμε δπν 

κνξθψλ ηέρλεο, ηνπ θνπθινζέαηξνπ θαη ηεο 

ινγνηερλίαο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, 

παξνπζηάδνληαο έλα εθαξκνζκέλν πξφγξακκα δξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ σο πξνο 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, δει. λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ην παηδί λα 

αλαπηχμεη ζεηηθή ζρέζε κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ελεξγεηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ιφγσλ ησλ 

παηδηψλ σο πξνο ηα βηβιία θαη απφ ηελ αλαθνξά ζηα 

αηνκηθά δειηία δαλεηζκνχ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ παηδηψλ 

δηαπηζηψζεθε πσο δηακνξθψζεθαλ ζπλζήθεο παηρληδηνχ 

θαη επηθνηλσλίαο, πνπ επλφεζαλ ηελ επαθή ησλ παηδηψλ 

κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο 

θνχθιαο. Δηδηθφηεξα:  

Σα παηδηά απζφξκεηα έπαηξλαλ ηηο θνχθιεο ζηα ρέξηα 

ηνπο θάζε θνξά πνπ ζα δηαβάδακε σο νξγαλσκέλε 

δξάζε θάπνην ινγνηερληθφ θείκελν θαη άθνπγαλ ηηο 

ηζηνξίεο κε ηηο θνχθιεο αγθαιηά. Μάιηζηα, νη θνχθιεο 

πνπ «θαινχζαλ» ζηελ παξέα καο θαηά ηελ αλάγλσζε 

δελ ήηαλ κφλν νη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ πνπ ζα δηαβάδακε 

αιιά φινη ζρεδφλ νη ινγνηερληθνί ήξσεο – θνχθιεο, 

γηαηί φπσο έιεγαλ ηα ίδηα «φιεο νη θνχθιεο ζέινπλ λα 

αθνχζνπλ ηα παξακχζηα ησλ θίισλ ηνπο». Έηζη ε παξέα 

ηνπ παξακπζηνχ, κεηά απφ ιίγν ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κεηαηξάπεθε ζε έλα γνεηεπηηθφ 

ςεθηδσηφ παηδηψλ, δαζθάιαο, παξακπζέλησλ εξψσλ θαη 

βηβιίσλ. 

Σφζν θαηά ηελ αλάγλσζε φζν θαη κεηά, ηα παηδηά  

δηαηχπσλαλ εξσηήζεηο, απνξίεο θαη ζθέςεηο ηνπο κε 

αθνξκή ηα ινγνηερληθά θείκελα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

νη παξεκβάζεηο ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ 

ηεο θνχθιαο, πνπ απεχζπλε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κηα 

εξψηεζε/ζθέςε εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ πνπ ηελ 
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εκςχρσλε. Οη θνχθιεο επνκέλσο ζπλέβαιιαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ. 

Πνιχ ζπρλά ηα παηδηά θαζφληνπζαλ ζηε γσληά ηεο 

βηβιηνζήθεο γηα λα δηαβάζνπλ ηα ίδηα έλα νπνηνδήπνηε 

βηβιίν ζε κηα θνχθια, αιιειεπηδξψληαο κέζα κηα 

ηξηαδηθή ζρέζε επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ θνχθια, ην 

βηβιίν θαη ην παηδί αλαγλψζηε, ρσξίο δει. ηελ επέκβαζε 

ηνπ ελήιηθνπ ζπλαλαγλψζηε (Δηθφλα 11). 

Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θνχθιεο γηα ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ κε κηθξέο παξέεο. Παηδηά θαζηζκέλα 

ζε κηθξέο νκάδεο δίπια ηζε βηβιηνζήθε, θξαηψληαο ην 

θαζέλα απφ κηα θνχθια ζην ρέξη, μεθχιιηδαλ έλα βηβιίν 

θαη κηινχζαλ γηα απηφ, είηε απεπζείαο κεηαμχ ηνπο, είηε 

κέζσ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εκςχρσλαλ, αθφκα θη αλ νη 

ραξαθηήξεο δελ ήηαλ νη ήξσεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ πνπ δηάβαδαλ. 

 

 

Δηθφλα 11: Διεχζεξε αλάγλσζε βηβιίνπ ζηε γσληά ηεο 

βηβιηνζήθεο παξέα κε κηα θνχθια 

Καηά ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πξνο δαλεηζκφ, ηα 

παηδηά δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ηνπ Βηβιηνπφληηθα θαη ηεο 

Σίηαο. Ζ΄ νη θνχθιεο ελζάξξπλαλ ηα παηδηά πνπ ήηαλ πην 

δηζηαθηηθά λα δαλεηζηνχλ βηβιία. Έηζη νη θνχθιεο, κε 

ηελ εκςχρσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζπλέβαιιαλ ζηελ 

αλαδήηεζε θξηηεξίσλ πνπ ην παηδί έζεηε γηα ηελ επηινγή 

ηνπ, κέζα απφ ην δηάινγν κε ηελ θνχθια:  

 Βηβιηνπόληηθαο: Ση βηβιία ζνπ αξέζεη λα 

δηαβάδεηο; 

 Παηδί: Μνπ αξέζνπλ ηα βηβιία κε ιχθνπο. 

 Βηβιηνπόληηθαο: Χξαία! Αο ςάμνπκε, γηα βηβιία 

κε ιχθνπο ζηε βηβιηνζήθε.  

 Παηδί: Να, απηά είλαη κε ιχθνπο. Απηφ ζα πάξσ. 

(Γηαιέγεη έλα). Σν έρεηο θάεη εζχ απηφ;  

 Βηιβηνπόληηθαο: Δ… κελ ην πεηο  ζηελ Σίηα, αιιά 

παιηά ην είρα… δαγθψζεη θαη ήηαλ πνιχ λφζηηκν. 

Αιιά ην είρα δηαβάζεη πξψηα. 

Ζ δηαδηθαζία απηή κεηακφξθσλε ηελ ψξα ηνπ 

δαλεηζκνχ ζε έλα παηρλίδη αλάκεζα ζηελ θνχθια, ην 

παηδί θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε επίθεληξν ην βηβιίν. 

Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά δεηνχζαλ λα θηινμελήζνπλ 

ζην ζπίηη ηνπο ηηο θνχθιεο ήξσεο βηβιίσλ «…γηα λα 

δηαβάζνπλ καδί ηα βηβιία ζην ζπίηη». Έηζη θαζηεξψζεθε 

ε θηινμελία ηνπο απφ φζα παηδηά ην επηζπκνχζαλ ην 

αββαηνθχξηαθν. Σε Γεπηέξα, κε ηελ επηζηξνθή ηνπ 

βηβιίνπ, νη θνχθιεο αθεγνχληαλ ζηνπο θίινπο ηνπο ή 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ πσο πέξαζαλ ή κηινχζαλ γηα ηελ 

ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ καδί κε ηα παηδηά. Σα παηδηά 

θηινμελνχζαλ ηηο θνχθιεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε 

ζπγθεθξηκέλε θνχθια ήηαλ ν πξσηαγσληζηήο ηνπ 

βηβιίνπ πνπ δαλείδνληαλ. Με ηελ πξαθηηθή απηή, 

εληζρχζεθε ζπλνιηθά ν δαλεηζκφο φισλ ησλ βηβιίσλ. 

Οη θνχθιεο εληάρζεθαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ ελεξγά, ψζηε ηα ζπληξφθεπαλ ζε θάζε επθαηξία, 

εκπινπηίδνληαο ην παηρλίδη ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα βηβιία 

(π.ρ ε θνχθια έθεξλε έλα βηβιίν λα δηαβάζνπλ, ελψ 

καγείξεπαλ ζην θνπθιφζπηην), ή απηνλνκνχληαλ απφ ηα 

βηβιία ηνπο θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο ζπκπαίρηεο ησλ 

παηδηψλ. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαξηψλ ηεο 

δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο παξαηεξήζεθε φηη: 

 Μεηά απφ ιίγν ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν αξηζκφο ησλ δαλεηδφκελσλ 

βηβιίσλ απμήζεθε ζεκαληηθά, κε κέζν φξν 

δαλεηζκνχ ηα 20-22 βηβιία ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Σα βηβιία ησλ νπνίσλ νη ήξσεο έγηλαλ θνχθιεο 

ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ζην ξπζκφ 

δαλεηζκνχ.  

 ια ηα παηδηά δαλείδνληαλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

βηβιίν κέζα ζηελ εβδνκάδα. 

 Αξθεηά παηδηά (12\20)δαλείδνληαλ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο βηβιία κέζα ζηελ ίδηα εβδνκάδα, ελψ 

ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ (2\20) πνπ 

δαλείδνληαλ ζρεδφλ έλα βηβιίν θάζε κέξα. 

4. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

επηρεηξήζεθε ε ζπλέξγεηα δπν αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο 

ηερλψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ γηα ην παηδί δπν θφζκνπο 

καγηθνχο: ην καγηθφ θφζκν θαη ηε δχλακε ηεο θνχθιαο 

θαη ηε καγεία ηεο ινγνηερλίαο. ηφρνο καο δελ ήηαλ ε 

ηαχηηζε θνπθινζέαηξνπ θαη ινγνηερλίαο ζηελ ηάμε, 

νχηε ε δηαηχπσζε ηεο ζέζεο πσο θάζε ινγνηερληθφ 

βηβιίν γηα λα καγέςεη ην θνηλφ ηνπ πξέπεη λα γίλεη 

θνχθια, ζέαηξν, ή παξάζηαζε. Αληίζεηα, αμηνπνηψληαο 

ηε δχλακε ηεο θνχθιαο λα πείζεη, λα καγεχεη, λα 

δσληαλεχεη θαη λα ζπγθηλεί, ηελ εληάμακε ιεηηνπξγηθά 

ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο, θαη ηελ αμηνπνηήζακε σο 

κέζν εκςχρσζεο ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ ζε κηα 

θπθιηθή πνξεία απφ ην βηβιίν ζηελ θνχθια θαη απφ ηελ 

θνχθια ζην βηβιίν, δεκηνπξγψληαο ειθπζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάγλσζε. Άιισζηε, ε θαιιηέξγεηα 

ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ε δεκηνπξγία αλαγλσζηψλ απφ 

ηελ κηθξή ειηθία κπνξεί λα απνδψζεη απνηειέζκαηα 

κέζα απφ δξάζεηο εκςχρσζεο πνπ ζα θέξνπλ ην παηδί 

θνληά ζην βηβιίν κε ηξφπν επράξηζην. 

Πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζε, σζηφζν, 

ε αλάγθε λα επεμεξγαζηεί θαη λα επηκνξθσζεί κέζα απφ 

ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

θαηαζθεπήο θαη ηερληθήο ηεο θίλεζεο ηεο θνχθιαο. Ζ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ηεο εκςχρσζεο ζε 

ζέκαηα θαηαζθεπήο, νξγάλσζεο θαη ζηεζίκαηνο κηαο 

παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη 

αθφκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ο Παπαδάηνο (2014: 

342-343) γξάθεη, αλαθεξφκελνο ζηηο ζεαηξηθνχ ηχπνπ 

δηαδξνκέο κε αθνξκή ινγνηερληθά θείκελα, πσο «…νη 

κηθξνί καζεηέο αθεγεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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πην απιέο κνξθέο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ή θαη πην 

ζχλζεηεο φπσο ην θνπθινζέαηξν γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα 

ινγνηερληθά θείκελα (…) Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηα 

θείκελα επράξηζηα, εμειίζζνληαη ζε θξηηηθνχο θαη 

δεκηνπξγηθνχο αλαγλψζηεο, παξάιιεια δε, κπνχληαη κε 

έκκεζν ηξφπν ζηε ζεαηξηθή πξάμε, θνηλσληθνπνηνχληαη, 

αλαθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο έθθξαζήο ηνπο απνθηψληαο απηνγλσζία». 

5. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηίεο νθείινπκε ζηνλ ζπγγξαθέα Βαγγέιε 

Ζιηφπνπιν γηα ηα βηβιία πνπ καο ράξηζε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ λα πεηξακαηηζηνχκε κε ηνπο ήξσέο 

ηνπ. 
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Πεξίιεςε 

Ο δξφκνο ηεο ινγνηερλίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο πνίεζεο 

ππήξμε ζπρλά θαη εμαθνινπζεί λα είλαη δχζβαηνο ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ηελ εηζήγεζε απηή θαηαηίζεηαη  κηα 

πξφηαζε ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πνίεζεο ηνπ Οδ. Διχηε, 

πνπ εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

Αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία πξνζέγγηζήο ηεο ε 

δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή. ηφρνο 

είλαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πνηεηηθφ 

θείκελν, λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ δεκηνπξγηθά θαη λα 

απνιαχζνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γεκηνπξγηθή γξαθή, δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε, πνίεζε Οδ. Διχηε, Α΄ Γπκλαζίνπ.  

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο, θαη κάιηζηα ηεο 

κνληέξλαο, είλαη, θαηά γεληθή νκνινγία, έλαο απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηθφηεξνπο ηνκείο ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο 

ηεο ινγνηερλίαο (Βαζηιάθε 2002˙ Καπιάλε 2006).  Ο 

λεαξφο αλαγλψζηεο, ν καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ, 

αηζζάλεηαη πνιχ γξήγνξα ακεραλία απέλαληη ζηε 

κνληέξλα πνίεζε, ηε ραξαθηεξίδεη ζθνηεηλή θαη 

δχζθνιε, θαη ελ ηέιεη αδπλαηεί λα έξζεη ζε επαθή καδί 

ηεο, ελίνηε κάιηζηα εθθξάδεη ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ 

απέλαληί ηεο. Χο έλα βαζκφ ε αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηε κνληέξλα πνίεζε είλαη 

αλακελφκελε, γηαηί ζπλήζσο πξνζπαζνχλ κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο λα απνθσδηθνπνηήζνπλ 

νξζνινγηθά ην πηζαλφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (Πεζθεηδή, 

2002). Μεξίδην επζχλεο – ην κεγαιχηεξν πηζηεχνπκε- 

θέξεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πνίεζε πξνζεγγίδεηαη 

ζηελ ηάμε: ζηε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη θαζαξά εξκελεπηηθφο. Ο 

δάζθαινο θαιείηαη λα δψζεη ηελ έγθπξε εξκελεία ηνπ 

πνηήκαηνο. Ο καζεηήο πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ 

αθξναηή-απνδέθηε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο 

ηνπ δπλαηφηεηεο παξακέλνπλ ζρεδφλ αδξαλείο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε 

θάπνηαο άπνςεο, ηθαλήο λα πξνθαιέζεη δηάινγν κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ δάζθαιν. ε θάζε πεξίπησζε 

ζηφρνο παξακέλεη ε εχξεζε ηνπ λνήκαηνο ή ησλ 

λνεκάησλ ζε θάζε πνίεκα, ε αλεχξεζε ηεο κίαο θαη 

κνλαδηθήο εξκελείαο (Υαξαιακπάθεο, 2002). Οη 

δεμηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο 

είλαη μεθάζαξα γλσζηηθέο (Καπιάλε, 2006). Οη 

δπζθνιίεο πνιιαπιαζηάδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ 

κέζα ζηελ ηάμε, νπφηε ζπρλά ν δηδάζθσλ κέλεη ζην 

ξερφ επίπεδν ηεο πξψηεο αλάγλσζεο. Ζ δπλακηθή ηεο 

πνίεζεο αθπξψλεηαη,  ε ζπρλά αλαηξεπηηθή ηεο 

παξέκβαζε ζην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

αηφκνπ θαηαξγείηαη θαη ν καζεηήο εθδειψλεη 

«αιιεξγία» απέλαληί ηεο (Αζαλαζνπνχινπ, 2005). Οη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ πνίεζε σο κνπζεηαθφ 

θνκκάηη, απφκαθξν θαη απνθνκκέλν απφ ηε δσή ηνπο 

(πκεσλάθε, 2013).  Κάπνηε είρε πεη ν Πσι Βαιεξχ φηη 

ε πνίεζε δνινθνλείηαη ζηα ζρνιεία (Υαξαιακπάθεο, 

2002). Χο έλα βαζκφ, παξά ηελ ππεξβνιή ηεο 

δηαηχπσζεο, επηβεβαηψλεηαη… 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθθξάδεηαη έληνλα ε επηζπκία 

γηα ξηδηθή αλακφξθσζε θαη αλαθαίληζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ινγνηερλίαο (Απνζηνιίδνπ, Υνληνιίδνπ θαη 

Καπιάλε, 2004˙ Καινγήξνπ θαη Λαιαγηάλλε, 2007), 

ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηνλ καζεηή αλαγλψζηε, πνπ δελ 

είλαη ν ηδαληθφο αλαγλψζηεο ηνπ θάζε θεηκέλνπ νχηε 

θηιφινγνο αιιά έλαο έθεβνο πνπ βξίζθεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο (Καπιάλε θαη Κνπληνπξά, 

2004). Ζ παξνπζίαζε απηή αθνξά ζε κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Διχηε, κηα 

πξνζέγγηζε δεκηνπξγηθή, βησκαηηθή θαη θηλεηηθή 

(Πεζθεηδή, 2002), κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Θεσξνχκε πσο ε δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε θαη γξαθή κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ ηελ 

απφιαπζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, λα 

δσληαλέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα 

εκςπρψζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα 

απειεπζεξψζνπλ ηελ αληαπφθξηζή ηνπο απέλαληη ζην 

πνηεηηθφ θείκελν. ηελ παξνπζίαζε απηή ε δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε θαη γξαθή αμηνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπλαιιαγήο ησλ 

καζεηψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κε ηελ πνηεηηθή ηέρλε ηνπ 

Οδ. Διχηε, σο κέζα αθχπληζεο ή φμπλζεο ηεο πνηεηηθήο 

λνεκνζχλεο (Διχηεο, 2009) ησλ καζεηψλ.   

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 
ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 
ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 

νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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2. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ 

Ζ δεκηνπξγηθή αλάγλσζε είλαη νπζηαζηηθά ε 

δεκηνπξγηθή πξφζιεςε θαη αληαπφθξηζε πξνο ην 

θείκελν. Ζ αλάγλσζε είλαη δεκηνπξγηθή, φηαλ νη λεαξνί 

αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αξζξψλνπλ ιφγν γηα ην λφεκα 

θαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια 

εθθξαζηηθά κέζα θαη φρη κφλνλ ηε γιψζζα, ζπλδένληάο 

ηα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ρσξίο λα επζπγξακκίδνληαη κε 

ην λφεκα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη θξχβεη ην 

θείκελν (Απνζηνιίδνπ, 2003). Ζ δεκηνπξγηθή αλάγλσζε 

απνξξέεη απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αηζζεηηθήο ηεο πξφζιεςεο 

(παλφο, 2010). ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ ν 

καζεηήο αλαγλψζηεο έρεη λα παίμεη έλα ξφιν ηφζν 

ζεκαληηθφ φζν θαη ην ίδην ην θείκελν.  Γη‘ απηφ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ν δάζθαινο δίλεη ρψξν γηα δξάζε ζηνλ 

καζεηή ππνβάιινληαο εθείλα ηα εξσηήκαηα πνπ ηνλ 

δηεπθνιχλνπλ ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ θφζκν ηνπ 

θεηκέλνπ αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ εκπεξηέρνπλ 

έηνηκεο απαληήζεηο ή δελ πεξηραξαθψλνπλ ηελ 

απνθιίλνπζα ζθέςε ηνπ καζεηή. Ζ δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ελαιιαθηηθφ 

εξκελεπηηθφ κνληέιν ηεο ινγνηερλίαο, φπνπ ην θέληξν 

βάξνο κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζηνλ 

αλαγλψζηε, κεηαηφπηζε πνπ επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

ζεσξίεο ηεο αλαγλσζηηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη κηα 

ζπγγξαθηθή πξαθηηθή, κε ηελ νπνία νη καζεηέο 

νδεγνχληαη ζην λα «επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο θαη γεληθά ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο σο ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα (νη δεκηνπξγνί) δελ ‗‗πεξηγξάθνπλ‘‘ απιψο ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζε απηφ 

θαη ην αλα-δεκηνπξγνχλ» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

Κχπξνπ, 2010). Ζ «δηδαζθαιία» ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο ζην ζρνιείν δελ έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη 

λένπο ζπγγξαθείο. Απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ ζην λα 

απειεπζεξψζεη ην κπαιφ θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ, λα ηνπο θαζνδεγήζεη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, λα εθηνλψζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζή 

ηνπο, λα ηνπο απνθαιχςεη φηη ζηε ινγνηερλία ν θαζέλαο 

κπνξεί λα είλαη ν εαπηφο ηνπ «κε πξνζσπεία, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηα πξφζσπα» (Νηθνιαΐδνπ, 2013). 

ηελ πξάμε ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο είλαη ην 

κνλαδηθφ κάζεκα ζην νπνίν, ελψ πξνζεγγίδεηαη κηα 

κνξθή ηέρλεο,  δελ πξνβιέπεηαη  ε εμάζθεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηέρλε. Δλψ δελ λνείηαη κάζεκα 

δσγξαθηθήο κε καζεηέο πνπ δελ καζαίλνπλ λα 

δσγξαθίδνπλ, θαίλεηαη θπζηνινγηθφ έλα κάζεκα 

ινγνηερλίαο ζην νπνίν νη καζεηέο δελ παξάγνπλ ιφγν 

παξά κφλν εμεγεηηθφ θαη εξκελεπηηθφ (Φξπδάθε, 2003). 

Με ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ν δηδάζθσλ δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα 

θείκελν, γηα λα παξαγάγνπλ θαη έλα θαηλνχξην· έλα 

θείκελν «απάληεζε» ζην πξνεγνχκελν, «κεηακφξθσζε» 

ή παξαιιαγή ηνπ. Έηζη, νη καζεηέο θαηαλννχλ ηηο 

θεηκεληθέο θαηαζθεπέο θαη παξάγνπλ, ηαπηφρξνλα, δηθφ 

ηνπο ιφγν, κέζα απφ ηνλ νπνίν δηαιέγνληαη θαη κε ην 

αξρηθφ θείκελν (Φξπδάθε, 2003). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, 

φηαλ δειαδή ν καζεηήο είλαη ζπλ-παξαγσγφο γλψζεο, 

φηαλ παξάγεη ηνλ δηθφ ηνπ ιφγν γηα ηε ινγνηερλία, απηφ 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ ηάμε είλαη πνιχ πην 

πέξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε πνπ απιψο 

αλαπιαηζηψλεηαη: είλαη δεκηνπξγία γλψζεσλ, είλαη 

παξαγσγή βησκαηηθνχ θαη «απζεληηθνχ» ιφγνπ γηα ηε 

ινγνηερλία κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Υνληνιίδνπ, 2006). Ζ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ 

είλαη δήηεκα ηαιέληνπ ή πςειψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

θάπνηνη δηαζέηνπλ – άιισζηε, νη θσλέο ησλ καζεηψλ 

πξέπεη λα αθνπζηνχλ αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ηξαπιέο, 

αβέβαηεο, άηερλεο ή μεληθέο κπνξεί λα αθνχγνληαη 

(Παζραιίδεο, 2006)· είλαη αληηθείκελν θνπηαζηηθήο θαη 

ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο ζηε γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο 

ηεο ινγνηερλίαο.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ηδηαίηεξε δεκνθηιήο ζηηο 

κέξεο καο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πιεζψξα 

αληίζηνηρσλ ζεκηλαξίσλ θαη ηνπο πνιινχο ηίηινπο 

βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. Ζ δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε θαη γξαθή ζηε Λνγνηερλία απνπζηάδεη απφ ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην πνπδψλ θαη ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (2003), αλ θαη εληνπίδνληαη ίρλε 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Ζ είζνδφο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε σο πξνέθηαζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηφζν γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ, φζν θαη γηα ηε δηεχξπλζή ηνπ ελζαξξχλεηαη 

απφ ηα Νέα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (2011), 

παξακέλεη σζηφζν ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη 

«θπνθνξείηαη» ζε ζπγθεθξηκέλα (Πεηξακαηηθά θαη 

Καιιηηερληθά) ρνιεία ή εθαξκφδεηαη πεηξακαηηθά απφ 

νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη 

απνζπαζκαηηθή, ρσξίο ζπλέρεηα, ελ είδεη αζθήζεσλ 

αληαπφθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. έλα 

ελαιιαθηηθφ ηέινο, κεηαβνιή ηεο εζηίαζεο θ.ιπ.), ζηηο 

νπνίεο νη ζηφρνη δελ εθηείλνληαη πνιιέο θνξέο πέξα απφ 

ηε δεκηνπξγηθή εθηφλσζε ησλ καζεηψλ. Να 

ζεκεηψζνπκε σζηφζν ηε δπλακηθή θαη γφληκε είζνδν 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Λνγνηερλίαο ηεο Κχπξνπ απφ ην 2010. 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί, πηζηεχνπκε, λα 

αμηνπνηεζεί δπλακηθφηεξα θαη επξχηεξα θαη λα 

απνηειέζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο. Μπνξεί 

θαηαξράο λα ζπκβάιεη ζηελ «απνζρνι(ε)ηνπνίεζε» 

(Καινγήξνπ θαη Λαιαγηάλλε, 2007) ηεο ινγνηερλίαο, 

παξέρνληαο ηελ επθαηξία ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ινγνηερληθνχ θαλφλα, ηεο αλάγλσζεο πέξα απφ ηα 

ζρνιηθά αλζνιφγηα, θαη άξα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Κπξίσο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κχεζε 

ηνπ καζεηή ζηηο ηερληθέο ηεο θεηκεληθήο θαηαζθεπήο, 

ελζαξξχλνληαο ηε κεηαηφπηζή ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ 

δέθηε ζε εθείλε ηνπ πνκπνχ. Ο καζεηήο παξαηεξεί, 

εθαξκφδεη, κηκείηαη δεκηνπξγηθά ηηο ζπγγξαθηθέο 

ηερληθέο, ζπλεηδεηνπνηεί εθ ησλ έζσ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

απνδνκεί ην θείκελν θαη πεηξακαηίδεηαη κε απηφ, σο 

νησλεί ζπγγξαθέαο, θαη ρσξίο λα θηινδνμεί λα 
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αλακεηξεζεί καδί ηνπ, «γεχεηαη» ηε ινγνηερληθή 

πεξηπέηεηα. Βηψλεη κε άιια ιφγηα ηε ινγνηερλία, 

θαηαλνεί θαιχηεξα ηνπο θψδηθεο θαη ηε ξεηνξηθή ηεο. 

Μνηξαία εκπινπηίδεη ηελ αλαγλσζηηθή θαη ινγνηερληθή 

ηνπ θαξέηξα. 

3. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

3.1. Ο ζρνιηθφο Διχηεο 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε αμηνπνηεί ηε ινγνηερληθή 

ζεσξία, αλαπιαηζηψλνληάο ηελ θαη πξνζαξκφδνληάο ηελ 

ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο (Φξπδάθε, 2003˙ Υνληνιίδνπ, 

2006). Με άιια ιφγηα, ε ινγνηερληθή ζεσξία πθίζηαηαη 

ηε δένπζα δηδαθηηθή κεηάζεζε θαη αλαπιαηζίσζε θαη 

κεηαδίδεηαη σο ζρνιηθή γλψζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζπγθεθξηκέλα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο ηνπ 

Οδ. Διχηε αμηνπνηνχληαη ε Δξκελεπηηθή Μέζνδνο (πνπ 

πξνθξίλεηαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ), ε 

πγθξηηηθή Μέζνδνο θαη νη Αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο, πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή.  

ην ζρνιηθφ βηβιίν Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ αλζνινγνχληαη δχν 

πνηήκαηα ηνπ Οδ. Διχηε: ην απφζπαζκα απφ ηε ζπιινγή 

«Ήιηνο ν πξψηνο» κε ηίηιν «Κάησ ζηεο καξγαξίηαο ην 

αισλάθη»  θαη ην ηξαγνχδη «ια ηα πήξε ην θαινθαίξη» 

απφ ηε ζπιινγή «Σα Ρσ ηνπ έξσηα». Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

πνίεζεο ηνπ Οδ. Διχηε παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Α‘ Γπκλαζίνπ,  γηαηί ε ειιεηπηηθή πνηεηηθή 

γξαθή ηνπ Διχηε, ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

ειεχζεξν ζπλεηξκφ εηθφλσλ, αληηζηέθεηαη ζε κηα 

νξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε (Πεζθεηδή, 2002), ηελ 

νπνία ζπλήζσο πηνζεηνχλ νη λεαξνί καζεηέο θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ε 

ηδηνκνξθία ηεο πνίεζεο απηήο εκπεξηέρεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ παηδηθή 

δεθηηθφηεηα (έθπιεμε, αλνίθεηεο εηθφλεο θ.ά.) 

(Παπαδάηνο, 2002). Άιισζηε «Σα Ρσ ηνπ έξσηα» - 

ηξαγνχδηα ηα νλνκάδεη ν πνηεηήο- αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξνζιεπηηθή δηάζεζε ηνπ παηδηνχ (Ππιαξηλφο, 2002).  

3.2. ηφρνη 

Με ηελ παξέκβαζε απηή επηδηψρζεθε: 

 λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

«ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ», λα θαηαθηήζνπλ 

βαζηθά θιεηδηά αλάιπζεο ελφο πνηεηηθνχ 

θεηκέλνπ (ζηνηρεία «γξακκαηηθήο» ηεο πνηεηηθήο 

γιψζζαο) (Αζαλαζνπνχινπ, 2010). 

 λα θαηαθηήζνπλ βαζηθά θιεηδηά αλάιπζεο ελφο 

πνηεηηθνχ θεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ πνηεηηθή γξακκαηηθή ηνπ 

Διχηε (ε ρξήζε παξαιιειηζκψλ (Μπακπηληψηεο, 

2002), ε «θξπθή αξρηηεθηνληθή» πνηεκάησλ 

(Γαληήι, 2002), νη πξσηφηππεο θαη αλνίθεηεο 

εηθφλεο, ν ειεχζεξνο ζηίρνο, ε αλάκεημε 

πξαγκαηηθψλ κε νλεηξηθά - θαληαζηηθά ζηνηρεία, 

ε ζπλεηξκηθή ιεηηνπξγία (Κνπλέιε, 2002) θ.ιπ. 

 λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο κέζσ 

ηεο βαζκηαίαο εμνηθείσζήο ηνπο κε ζπγγξαθηθέο 

πξαθηηθέο (δεκηνπξγηθή γξαθή) θαη λα 

αληηιεθζνχλ πσο ν δεκηνπξγφο αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ινγνηερληθήο 

ζπλζήθεο (ζχκβαζεο), ελίνηε θαη ηηο ππεξβαίλεη 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2010), 

 λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνηλφηεηα «ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ» (Αζαλαζνπνχινπ, 2010) κέζα ζε 

ζπλζήθεο δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη 

ζπιινγηθήο κάζεζεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο λα απνθηήζνπλ 

θξηηηθή επίγλσζε ηεο πνιπθσλίαο αιιά θαη ηεο 

αζπκκεηξίαο ησλ νπηηθψλ γσληψλ, ηεο 

ζρεηηθφηεηαο αιιά φρη ηεο απζαηξεζίαο ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ ηδεψλ (Αζαλαζνπνχινπ, 2010), 

 λα θαηαλνήζνπλ εμειηθηηθά, θαζψο ζα σξηκάδνπλ 

δειαδή, φηη ην θαληαζηηθφ «παηρλίδη» ηεο 

ινγνηερλίαο είλαη έλα παηρλίδη ζνβαξφ, πνπ δελ 

γίλεηαη απζαίξεηα αιιά έρεη λφκνπο (ζχζηεκα) 

θαη θψδηθεο (είδε θαη ηχπνπο θεηκέλσλ) πνπ 

εμειίζζνληαη (αιιάδνπλ) ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ησλ θαλνληθψλ 

ζπλζεθψλ, θαη ζπλαθφινπζα ησλ λννηξνπηψλ θαη 

ηνπ γνχζηνπ (αιιαγή επαηζζεζίαο) 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2010),  

 λα βηψζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή απφιαπζε  

(Καινγήξνπ θαη Λαιαγηάλλε, 2007) θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ή λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ πνίεζε.  

3.3. Φάζεηο παξέκβαζεο 

Ζ ελαιιαθηηθή παξέκβαζε νξγαλψλεηαη ζε δχν 

θάζεηο: ηε θάζε ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαη ηε 

θάζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάγλσζεο.  

3.3.1. Φάζε δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο 

ηε θάζε ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ήπηα θαηεπζπληηθψλ εξσηήζεσλ 

ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πνίεκα ζε δνκή 

«επηθαλείαο» θαη ζην επίπεδν ηεο «βαζηάο δνκήο». 

Απνθεχγνληαη νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο «θιεηζηνχ 

ηχπνπ» (σο πην «βαηέο», θαηά ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή, 

αιιά κάιινλ απινπζηεπηηθέο γηα ηε λνεκνζχλε ησλ 

καζεηψλ), θαη πξνηηκψληαη εξσηήζεηο δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο ή θαηεπζπλφκελεο  «θξίζεσο» πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο νδεγνί δξάζεο: ππνδεηθλχνπλ ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 

θαζψο θαη εμσθεηκεληθά ζηνηρεία  - φπνπ ρξεηάδεηαη -  

πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ, λα επηιεγνχλ ή λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα λα αλαδπζεί κηα λέα ζεκαζία θαη 

ελεξγνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάγλσζεο πνπ 

ππνβάιιεη ην θείκελν: ην θείκελν «πξνγξακκαηίδεη» ηηο 

αλαγλψζεηο ηνπ, θαηαζθεπάδεη ηε ζέζε απφ ηελ νπνία 

«ζα ήζειε» λα δηαβαζηεί (Οηθνλνκίδνπ, 2000). Οη 

εξσηήζεηο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζην λα «αλνίγνπλ» ηελ 

θξππηηθφηεηα ή λα ππεξβαίλνπλ ηελ αζάθεηα ηνπ 

πνηήκαηνο, εδξαηψλνληαο ηελ θαζνδεγνχκελε 

απηελέξγεηα (παλφο, 2010). Ο θαζεγεηήο παξαζχξεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζην παηρλίδη ησλ εξκελεπηηθψλ 

ππνζέζεσλ (Φξπδάθε, 2003).  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή εκπιέθεηαη ζηε θάζε απηή. 

Πξφθεηηαη γηα κεζνδεπκέλε αλάπηπμή ηεο κε ηελ νπνία 

νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη βαζκηαία κε ινγνηερληθέο 



161   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

πξαθηηθέο. Δίλαη «θαζνδεγνχκελε» απφ ηνλ δηδάζθνληα, 

φρη αζχδνηε, θαη απνζθνπεί ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

θαη λα αθνκνηψζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο νη 

καζεηέο πηπρέο ηεο ινγνηερληθήο ξεηνξηθήο. (αληί γηα ηε 

κεραληθή απνκλεκφλεπζε). Δπηρεηξείηαη λα γίλεη θαλεξφ 

ζηα παηδηά φηη ε γξαθή πνηεκάησλ δελ είλαη κηα ηπραία 

θαη εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε, πξντφλ «έκπλεπζεο» θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο έμαξζεο, αιιά κηα πξάμε πνπ απαηηεί 

απμεκέλεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, άζθεζε θαη ζθιεξή 

δνπιεηά (Καπιάλε, 2004). 

Ζ θάζε ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο δηήξθεζε κία ψξα θαη 

ηξηάληα ιεπηά. Σν πνίεκα δηαβάζηεθε κεγαιφθσλα απφ 

ηνλ θαζεγεηή. Αθνινχζσο ηέζεθαλ εξσηήζεηο πξνο ηνπο 

καζεηέο κε ζηφρν απηνί λα μεθιεηδψζνπλ εξκελεπηηθά 

ην θείκελν. Οη εξσηήζεηο δελ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλεο ή 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο, πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-εκςπρσηή θαη καζεηή-

δεκηνπξγνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

(κία ψξα θαη ηξηάληα ιεπηά) δηαδέρηεθε ηε δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε σο δξαζηεξηφηεηα βίσζεο, αληαπφθξηζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο κίκεζεο. Οη αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο έγηλαλ ζηελ ηάμε.  

Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο ελδεηθηηθέο απηψλ πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ ηάμε, δεισηηθέο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηεο 

ινγηθήο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ επηρεηξήζεθε κε ηε 

δεκηνπξγηθή αλάγλσζε: 

Ση παξαηεξείηε φζνλ αθνξά ζηα ζεκεία ζηίμεο; Ση 

παξαηεξείηε αλαθνξηθά κε ηελ νκνηνθαηαιεμία; Πνην 

είλαη ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο; ε πνηνλ αλαθέξεηαη ην β‘ 

εληθφ θαη ην α‘ πιεζπληηθφ πξφζσπν; Δληνπίζηε ηηο 

εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην πνίεκα. Ση παξαηεξείηε; ην 

πνίεκα ππάξρεη ην ζρήκα ηεο επαλάιεςεο. Πνηνο/ πνηνη 

ζηίρνο/ ζηίρνη επαλαιακβάλεηαη/ επαλαιακβάλνληαη; 

Πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπ/ηνπο; Παξαηεξήζηε ηε δνκή θάζε 

ζηξνθήο. Ση δηαπηζηψλεηε; Δληνπίδεηε αζπλήζηζηνπο 

ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ; Πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπο; 

Παξαηεξήζηε ηνπο ζηίρνπο 2-3, 4-6 ηεο 2εο ζηξνθήο. 

Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζε 

άζρεηα εθ πξψηεο φςεσο ζηνηρεία (φπσο π.ρ. ηα 

κηζφινγα θαη ηα θαξαβφπαλα). Πψο κπνξεί λα 

νδεγήζεθε ζε απηνχο ηνπο ζπζρεηηζκνχο ε ζθέςε ηνπ 

πνηεηή; Ση «γεχζε» ζαο αθήλεη ην πνίεκα; Αηζηφδνμε, 

απαηζηφδνμε; Γιπθηά, πηθξή; «φια ηα πήξε ηα πήγε 

πέξα»: ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ε θξάζε «ηα πήξε πέξα»; 

ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ βηβιίνπ ζαο αλαθέξεηαη: 

Σν ηξαγνχδη πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή «Σα Ρσ ηνπ 

έξσηα». ηνλ Πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν Oδπζζέαο 

Διχηεο έγξαςε γηα ηα ηξαγνχδηα απηά: «Oη άγγεινη 

ηξαγνπδάλε. Καη νη εξσηεπκέλνη επίζεο. Πίζσ απφ θάζε 

αλάηαζε, απφ θάζε κεξάθη, κηα θηζάξα πεξηκέλεη έηνηκε 

λα πάξεη ηα ιφγηα θαη λα ηα ηαμηδέςεη απφ ρείιε ζε 

ρείιε. Γελ είλαη ιίγν απηφ. Δίλαη ε ραξά λα δίλεηο ραξά 

ζηνπο άιινπο, είλαη απηφ πνπ καο βαζηάεη ζηε δσή. Γη‘ 

απηφ, θνληά ζηα πνηήκαηά κνπ, δνθίκαζα λα γξάςσ θαη 

κεξηθά ηξαγνχδηα».  Αο αθνχζνπκε ην  πνίεκα- ηξαγνχδη 

κεινπνηεκέλν. Ζ κεινπνίεζή ηνπ ηνπ είλαη θαηά ηε 

γλψκε ζαο πεηπρεκέλε;  

Αμηνπνηήζεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, φπσο: ―Γεκηνπξγήζηε έλα δηθφ ζαο πνίεκα 

αμηνπνηψληαο ην κνηίβν ηεο επαλάιεςεο, ηε 

ζπζζψξεπζε εηθφλσλ, αζπλήζηζηα νλνκαηηθά ζχλνια 

θαη ηελ ηερληθή ησλ ζπλεηξκψλ‖. Ζ καζήηξηα Α.Κ 

έγξαςε: 

 

 

3.3.2. Φάζε ζπγθξηηηθήο αλάγλσζεο 

ηε θάζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάγλσζεο θσηίδνληαη 

πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ Οδ. Διχηε 

κέζσ ηεο ζπλαλάγλσζεο ηνπ άιινπ πνηήκαηνο -  

απνζπάζκαηφο ηνπ πνπ αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Κάησ 

ζηεο καξγαξίηαο ην αισλάθη» θαη πνπ αμηνπνηείηαη σο 

παξάιιειν θείκελν.  ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα 

δηεηζδχζνπλ πνιχπιεπξα ζηνλ θψδηθα, ηνλ θφζκν θαη 

ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Έηζη, ην παξάιιειν 

θείκελν κεηαηξέπεηαη ζε εξκελεπηηθφ εξγαιείν, πνπ 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηελ θαηάιιεια 

ζηηγκή. ηε ζπγθξηηηθή αλάγλσζε θαηά ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε αμηνπνηήζεθε ε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη 

ε δεκηνπξγηθή γξαθή, θαηά ηελ νπνία αμηνπνηήζεθαλ 

ζπλεηθφλεο ηνπ Οδ. Διχηε: αθνχ πξνβιήζεθαλ ζηελ 

ηάμε, επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη αμηνπνηήζεθαλ 

σο κνριφο έκπλεπζεο. 

ηε θάζε ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο ηέζεθαλ 

ήπηεο θαηεπζπληηθέο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, φπσο: 

 Πνην είλαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηνπ πνηήκαηνο; 

Πνηα ρξψκαηα θπξηαξρνχλ ζην πνίεκα; Πνηνη 

ήρνη; 

 Δληνπίζηε ζην θείκελν ηηο εηθφλεο. Υαξαθηεξίζηε 

ηεο (εηθφλεο νπηηθέο, ερεηηθέο, νζθξεηηθέο, 

θηλεηηθέο, γεπζηηθέο). Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε 

ζαο ε ιεηηνπξγία ηνπο;  

 Δληνπίζηε ζην πνίεκα αηαίξηαζηα ζχλνια 

ιέμεσλ. Ση παξαηεξείηε; Δίλαη πνιιά ή ιίγα; Ση 

πεηπραίλεη ν πνηεηήο κε ηε ρξήζε ηνπο; 

 Παξαηεξήζηε ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο; Δίλαη ζπλεζηζκέλεο; Ση 

πεηπραίλεη ν πνηεηήο 

 Ση ζαο αξέζεη ζην πνίεκα; Ση φρη; 

 Αθξφαζε ηεο κεινπνηεκέλεο εθδνρήο ηνπ 

πνηήκαηνο. Ζ κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε 

αλακελφκελε; αο άξεζε; Γηαηί;  

 Αο δνχκε ηψξα ηελ ςεθηνπνηεκέλε εθδνρή ηεο. 

Ση ζαο άξεζε θαη ηη φρη; 
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(βι.ζρεη.http://www.youtube.com/watch?v=EahS

JfSxBU4  ή  

 www.youtube.com/watch?v=DaaEqweYACM)   

 Γηαβάζηε ζηελ νινκέιεηα εθθξαζηηθά ην πνίεκα, 

ψζηε λα απνδψζεηε ηα λνήκαηά ηνπ.  

 Καη πξνηάζεθαλ πάιη δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, φπσο: 

 Γεκηνπξγήζηε θη εζείο έλα πνηεηηθφ θείκελν 

ζπλδπάδνληαο αηαίξηαζηεο ιέμεηο θαη εηθφλεο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε φλεηξν ή δελ εμεγνχληαη κε ηε 

ινγηθή…. 

 Αληιψληαο έκπλεπζε απφ ηηο «ζπλεηθφλεο» ηνπ 

Διχηε, δεκηνπξγήζηε έλα πνηεηηθφ θείκελν ζε 

νκνηνθαηαιεμία ή ειεχζεξν ζηίρν. 

Οη καζεηέο Ο.Κ. θαη Υ.Υ. έγξαςαλ - δεκηνχξγεζαλ, 

εκπλεφκελνη απφ ηηο ζπλεηθφλεο ηνπ Οδ. Διχηε (1 & 2) 

πνπ επέιεμαλ: 

 
πλεηθφλα 1. 

 
πλεηθφλα 2. 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο νη καζεηέο πξνζέγγηζαλ πνηήκαηα ηνπ Οδ. Διχηε 

κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 νη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ κε ην ινγνηερληθφ 

θείκελν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θαληαζία, ηελ 

επηλνεηηθή θαη «ελζπλαηζζεηηθή» ηνπο 

ηθαλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα παξαγάγνπλ 

δεκηνπξγηθά έλα δηθφ ηνπο,  

 αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο θξηηηθνχ ινγνηερληθνχ 

γξακκαηηζκνχ (δεκηνπξγηθή, βησκαηηθή, θξηηηθή 

αλαγλσζηηθή πξφζιεςε ινγνηερληθψλ έξγσλ), 

 γλψξηζαλ ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε σο 

δηαδηθαζία ειθπζηηθή, αλαθαιππηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα,  

 θαηέθηεζαλ ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπ Οδ. 

Διχηε, επαλαπξνζδηνξίζηεθε ή εγθαηληάζηεθε ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην πνηεηηθφ ζχκπαλ ηνπ 

Διχηε: εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

αλάγλσζε θη άιισλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο 

πνηεηηθέο ζπιινγέο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή 

(«Ήιηνο ν πξψηνο», «Σα Ρσ ηνπ έξσηα», «Σν 

θσηφδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά», 

«Πξνζαλαηνιηζκνί», «εκαηνιφγηνλ») θαη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε (θξαηήζεθε 

εκεξνιφγην παξαηεξήζεσλ) θαη ηηο ζπδεηήζεηο 

κε ηνπο καζεηέο, ηνπο άξεζε ε πνίεζε ηνπ Διχηε 

(απηφ ην κηθξφ ηεο δείγκα) θαη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο αλαζεψξεζαλ ηελ αξρηθά αξλεηηθή 

θαη απνξξηπηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληί ηεο. 

Οξηζκέλνη καζεηέο κάιηζηα εκπλεπζκέλνη απφ ηα 

πνηήκαηα εθηφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ πνπ 

δηαβάζηεθαλ ζηελ ηάμε έγξαςαλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία θαη άιια θείκελα-πνηήκαηα. 

Διπίδνπκε πσο ηέηνηεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ινγνηερλίαο, φπσο ε ζπγθεθξηκέλε, ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

παχζε ηεο δηαηψληζεο απφ ην ζρνιείν ηεο δηρνηνκηθήο 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε-κάζεκα (αλνχζηα 

θαη θαηαλαγθαζηηθή) θαη ηελ αλάγλσζε - απφιαπζε 

(εζεινχζηα θαη θπζηθή, γη‘ απηφ αθξηβψο αλαγθαία θαη 

αλαπφηξεπηε) (Καινγήξνπ θαη Βεζζαξάθε, 2007). 

Άιισζηε, ε αλαγλσζηηθή απφιαπζε είλαη ε ππμίδα γηα 

λα μεπεξάζεη ε δηδαζθαιία ηε ζνβαξνθάλεηα θαη ηελ 

αδηαθνξία (νπιηψηεο, 2010) θαη, ίζσο, ν πην 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα λα απνβάινπλ νη καζεηέο ηε 

δπζζπκία ηνπο (Αζαλαζνπνχινπ, 2005), απέλαληη ζηελ 

πνίεζε. «ηελ εμνρή ηεο πνίεζεο δελ έρνπλε πηα ζηέγεο 

ηα ζπίηηα», ιέεη ν Διχηεο. Οη λεαξνί αλαγλψζηεο ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ πεξπάηεζαλ ζηνπο εμνρηθνχο δξφκνπο ηεο 

πνίεζεο ηνπ Διχηε, αλαθάιπςαλ κπζηηθά ηεο θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζ‘ απηή κε ηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο.   
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο (Αληηγφλε, Β΄ 

Λπθείνπ), ηδσκέλν ππφ ην πξίζκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ζπληζηά κία δηδαθηηθή πξφηαζε κέζσ ηεο 

νπνίαο επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθή εθδνρήο 

ηνπ ραξαθηήξα ηεο Αληηγφλεο, εληαγκέλεο ζην δηθφ ηεο 

θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ζπγθείκελν,  ηφζν κέζα απφ ην έξγν 

«Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή φζν θαη ηνπ πνηήκαηνο 

«Ηζκήλε» ηνπ Ρίηζνπ («Σέηαξηε Γηάζηαζε»). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη, ζπληεινχληαη ζε 

νκαδηθφ πιαίζην, κε επηζηέγαζκα απηή ηεο ππφδπζεο 

ξφισλ (role playing), επηρεηξψληαο ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδηψθεηαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

χπαξμε πνιιαπιψλ νπηηθψλ θαη απφςεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηε ζπλχπαξμε αληηθαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα  ελφο αηφκνπ θαη 

ηελ επηξξνή ηνπ πεξίγπξνπ ζηελ αλάδεημε ή θαηαπίεζε 

πιεπξψλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. πλεπψο, νη καζεηέο ζα 

νδεγεζνχλ ζηελ άκβιπλζε καληρατζηηθψλ αληηιήςεσλ, 

φληαο δεθηηθνί ζηελ αιιαγή θαη ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα 

ηε κεηέπεηηα πηνζέηεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

δηεξγαζίαο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Mεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, παηρλίδη 

ξφισλ, αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε. 

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1. Δλλνηνιφγεζε Μεηαζρεκαηίδνπζαο 

Μάζεζεο 

Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζπληζηά 

κία εθιεθηηθή ζεσξία κε θχξην εθθξαζηή ηεο ηνλ 

ακεξηθαλφ Jack Mezirow (βι. ελδεηθηηθά 1991˙ 1997˙  

2007). Kαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ζεσξία ηνπ δηαδξακάηηζαλ 

έλλνηεο άιισλ επηζηεκφλσλ, κε βαζηθφηεξεο εθείλεο ηνπ 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ηνπ Dewey (1933), ηεο έλλνηαο ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηνπ Kuhn (1962), ηεο αθππληζκέλεο 

ζπλείδεζεο ηνπ Freire (1970), ησλ πεδίσλ ηεο γλψζεο 

ηνπ Habermas (1971) θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ηνπ Goleman (1975) (Κφθθνο, 2005˙  

Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). 

1.1.1. Οξηζκφο 

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε λνείηαη σο ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο αλαπιάζεηαη ην πξνβιεκαηηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο, ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθφ, ζαθέο, 

αλνηθηφ θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξφζθνξν ζηελ αιιαγή 

(Mezirow, 2007). 

1.1.2. Πιαίζην Αλαθνξάο 

Σν πιαίζην αλαθνξάο, απνηεινχκελν απφ δχν 

δηαζηάζεηο, ηηο λνεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηηο απφςεηο, 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζέαζεο κίαο εκπεηξίαο, ηελ 

εξκελεία θαη/ή ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηνλ εθάζηνηε 

άλζξσπν (Μezirow, 2007). πγθεθξηκέλα, νη λνεηηθέο 

ζπλήζεηεο ή έμεηο ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν απφ παξαδνρέο 

πνπ δξνπλ σο θίιηξα γηα ηελ εξκελεία κηαο εκπεηξίαο, 

ελψ παξάιιεια δηαθξίλνληαη ζε θνηλσλην-

γισζζνινγηθέο, εζηθέο, επηζηεκνινγηθέο, θηινζνθηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη αηζζεηηθέο ζπλήζεηεο (Mezirow, 2007). 

Ζ έθθξαζε ησλ λνεηηθψλ απηψλ ζπλεζεηψλ επηηειείηαη 

κέζσ ησλ απφςεσλ, δειαδή, ησλ λνεκαηηθψλ ζρεκάησλ 

(ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, αηζζεκάησλ, ζπκπεξηθνξψλ, 

θξίζεσλ, πξνζδνθηψλ) ηα νπνία ππνγείσο θαηεπζχλνπλ 

θαη δηαπιάζνπλ ηελ εθάζηνηε εξκελεία, απνηειψληαο 

θνκβηθφ ζεκείν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηεγνξηνπνηνχκε ηα αληηθείκελα θαη εξκελεχνπκε ηηο 

ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο (Μezirow, 2007). Ο 

άλζξσπνο, δειαδή, πηνζεηεί ζην πέξαο ηνπ ρξφλνπ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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άθξηηα θαη ππνζπλείδεηα νξηζκέλεο παξαδνρέο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο πξνζιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Δθαιηήξην γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε απνηειεί 

ε αληηκεηψπηζε ελφο απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ δηιήκκαηνο 

(disorienting dilemma), ην νπνίν έγθεηηαη ζε κία 

εκπεηξία (απφιπζε), έλα γεγνλφο (ζάλαηνο), κία 

δηαθνξεηηθή άπνςε (κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο) ή ζε νηηδήπνηε δπλάκεη θέξλεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πθηζηάκελεο 

παξαδνρέο ηνπ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, θαζηζηψληαο ηνλ 

παξάιιεια αληηκέησπν κε αλνίθεηεο φςεηο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ (Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). Ο 

βαζκφο επίδξαζεο ηνπ απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ 

δηιήκκαηνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξνπζηάδεη 

δηαθνξνπνηήζεηο, πξνθαιψληαο θάζε δπλαηή ζπγθίλεζε, 

ζηξεο θαη αλεζπρία, θφβν, ζπλαηζζήκαηα κίζνπο θαη 

αγάπεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή, αλάινγα κε ηελ 

αλεθηηθφηεηα ηελ νπνία επηδεηθλχνπλ θαη ηα 

παξαθείκελα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη αλ εθθξαζηεί 

απφ θάπνηνλ πνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφ θαη 

ζαπκαζκφ, ζα πξνθαιέζεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (Roberts, 2006).  

1.1.3. Κξηηηθφο ζηνραζκφο θαη νξζνινγηθφο δηάινγνο 

Κπξίαξρα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο απνηεινχλ ν θξηηηθφο 

ζηνραζκφο θαη ν νξζνινγηθφο δηάινγνο, ηα νπνία 

ζπληζηνχλ ην κέζν, γηα λα επέιζεη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο νπηηθήο (Kitchenham, 2008). Ο ζηνραζκφο 

δηαθξίλεηαη ζε απιφ θαη θξηηηθφ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα 

δηαρσξίδεηαη ζε θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ παξαδνρψλ θαη 

ζε θξηηηθφ απην-ζηνραζκφ ησλ παξαδνρψλ. Ο απιφο 

ζηνραζκφο πξαγκαηεχεηαη ηα εξσηήκαηα «ηί» θαη 

«πψο», ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηελ εκπεηξία 

(ζηνραζκφο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζήο ηνπ). Αληίζεηα, ν θξηηηθφο 

ζηνραζκφο αγγίδεη ηα ζεκέιηα ησλ αληηιήςεσλ θαη 

παξαδνρψλ, θαζψο πξαγκαηεχεηαη ην εξψηεκα «γηαηί» 

δειαδή, ηηο αηηίεο βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ αλαθχπηνπλ (π.ρ. ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη κία ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή 

κνξθή αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηί 

αληίθηππν έρεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ) (Κφθθνο, 2005). Ο 

θξηηηθφο ζηνραζκφο ζπληειείηαη βάζεη θξηηηθήο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ άιισλ, ελψ παξάιιεια επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο αλαπιαηζίσζεο, δειαδή, κέζσ 

ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ ζην πιαίζην κίαο νκάδαο 

(π.ρ. ν ξφινο ηνπ «θξηηηθνχ θίινπ» ζηηο επαγγεικαηηθέο 

θνηλνηήηεο κάζεζεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θξηηηθφο 

απηφ-ζηνραζκφο εζηηάδεη ζηελ θξηηηθή ησλ παξαδνρψλ 

θαη αληηιήςεσλ ελφο αηφκνπ κέζσ ηεο ππνθεηκεληθήο 

αλαπιαηζίσζεο, δειαδή ηεο απηνδηεξεχλεζεο (π.ρ. 

απφξξηςε ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο-

θαηλφκελν ηνπ Ππγκαιίσλα, κεηά απφ απηφ-δηεξεχλεζε) 

(Κφθθνο, 2005˙ Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). 

πκπεξαζκαηηθά, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ζπκβάιιεη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ 

παξαδνρψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηξφπσλ δξάζεο θαη ηέινο, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο λα ζθέθηνληαη απηνδχλακα (Κφθθνο, 2005), 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπο 

(Καζηκάηε, 2015) θαη ηε ζπλερψο δηεπξπλφκελε 

«ζπλεηδεηνπνίεζε» (Zαξίθεο, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Goleman (1995), ε απνηειεζκαηηθή 

εκπινθή ζηνλ ζηνραζηηθφ δηάινγν θαη θαηά επέθηαζε 

ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ. Σα κέιε 

ηεο νκάδαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηαλφεζε, 

απηνέιεγρν, εηιηθξηλή δηάζεζε αληαιιαγήο απφςεσλ, 

αλνηρηφηεηα, παξαρσξψληαο ζηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηάινγν, ψζηε λα απνηειέζεη γφληκν έδαθνο γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ (Mezirow, 2007). 

1.1.4. Φάζεηο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο 

Ζ δηεξγαζία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο 

ζπλίζηαηαη ζε δέθα θάζεηο, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ κία 

απζηεξή θαη γξακκηθή αθνινπζία (Roberts, 2006). ηελ 

αξρή, ν εθάζηνηε εκπιεθφκελνο αληηκεησπίδεη έλα 

απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα, ην νπνίν ηνλ ζέηεη ζηε 

δηαδηθαζία απηνεμέηαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη 

ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ βαζηθψλ ηνπ παξαδνρψλ. 

Έπεηηα, αλαγλσξίδνληαο ηελ πεγή ηεο δπζαξέζθεηάο 

ηνπ, κνηξάδεηαη ηε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε 

ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο θαη αθνχ δηεξεπλήζεη 

ηηο επηινγέο γηα αλάιεςε λέσλ ξφισλ, γηα ζρέζεηο θαη 

δξάζεηο, πξνβαίλεη ζην ζρεδηαζκφ κηαο πνξείαο 

ελεξγεηψλ. Έρνληαο απνθηήζεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

επί ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, δνθηκαζηηθά εθαξκφδεη 

ηνπο λένπο ξφινπο, γηα ηνπο νπνίνπο «νηθνδνκεί» 

ηθαλφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ελψ ηέινο, 

«επαλεληάζζεηαη» ζηε δσή βαζηζκέλνο ζηηο εθ λένπ 

δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

πξννπηηθψλ (Mezirow, 2007˙ Roberts, 2006˙ Καξαιήο 

θαη Ληνδάθε, 2013˙ Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). ην 

ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, εθφζνλ ν 

κεηαζρεκαηηζκφο απνηειεί κία θαηά θφξνλ πξνζσπηθή 

δηαδηθαζία, ν ρξφλνο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ν 

εθάζηνηε εθπαηδεπφκελνο ζε κία θάζε πνηθίιεη αλάινγα 

κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη ηα δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηελ επξχηεξε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

(Roberts, 2006). 

1.2. Μαζεζηαθφ Κιίκα 

Καζψο ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζπληζηά κία 

επίπνλε δηεξγαζία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ελφο ηδαληθνχ καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ε 

δηαδηθαζία. Ηδαληθφ καζεζηαθφ θιίκα λνείηαη εθείλν ην 

νπνίν εκπλέεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε, ελψ 

παξάιιεια είλαη αλνηρηφ θαη δεκνθξαηηθφ. Δπηπιένλ, 

εθφζνλ νθείιεη λα εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή θαη λα 

πξνάγεη ηελ απηνλνκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, βαζίδεηαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζε 

πξνζσπηθψλ βησκάησλ, ζθέςεσλ, απφςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ζε έλα θιίκα 

ζπλεξγαζίαο (Εαξίθεο, 2009). Σν καζεζηαθφ θιίκα 

απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ επηηπρία ή κε ηεο 
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απφπεηξαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ, λνψληαο ηνλ ηφζν σο 

δηαδηθαζία, φζν θαη σο απνηέιεζκα. Σέινο, αθνχ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Brackett θαη Rivers (2014), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, αλ δελ είλαη ζεηηθή, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

θαιιηέξγεηα φισλ ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνκέα.  

πλεπψο, ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε απνηειψληαο 

κία ακηγψο θνλζηξνπθηνπβηζηηθή απφπεηξα πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο, ζπληειείηαη ηδαληθά κέζα ζε κία θνηλφηεηα 

κάζεζεο. Ζ ηειεπηαία νξίδεηαη σο ε νκάδα ε νπνία 

αιιειεπηδξά, εξγάδεηαη απφ θνηλνχ κε ζθνπφ λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δεηνχκελεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη 

δηακνηξάδεηαη ειεχζεξα ηηο πεγέο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

(Φξπδάθε, 2009). 

1.3. O ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή 

Ο εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα κπεη ν ίδηνο ζε ζέζε 

ελεξγνχ καλζάλνληνο, έρνληαο θαηαθηήζεη ηε δηεξγαζία 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα λα κπνξέζεη λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, λα 

θαηαλνήζεη ηνπο γχξσ ηνπ θαη λα ζπκβάιεη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ (Blackie, Case θαη Jawitz, 2010). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πεγψλ, ηεο θχζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ παξαδνρψλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (Cranton, 2007). Παξάιιεια, 

θαιείηαη κέζσ ηεο έθζεζεο ελφο απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ 

δηιήκκαηνο, λα ζπληαξάμεη ηνλ εδξαησκέλν ηξφπν 

ζθέςεο ησλ εκπιεθφκελσλ, λα ηνπο «αθππλίζεη», ψζηε 

εθείλνη λα αλαδεηήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζεκέιηα ηεο ζθέςεο ηνπο, ζηηο 

ελζηεξληδφκελεο θαη εζσηεξηθεπκέλεο παξαδνρέο, 

παξέρνληάο ηνπο θαηάιιειεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ 

ελδερνκέλσο νδεγήζνπλ ζηελ αλάιεςε δξάζεο ηφζν 

πξνζσπηθήο φζν θαη θνηλσληθν-πνιηηηθήο. 

1.4. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο πξνσζνχλ 

ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ησλ καζεηψλ 

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζπληειείηαη θαηά βάζε 

ζηελ ελήιηθε θάζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη δηακνξθψζεη ην πιαίζην 

αλαθνξάο ηνπ, έρεη βηψζεη αξθεηέο εκπεηξίεο θαη είλαη 

γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ψξηκνο, ψζηε λα εκπιαθεί 

επαξθψο ζηε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σν 

άηνκν, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία ηεο 

σξηκφηεηαο ηνπ, λα απηνπξνζδηνξίδεηαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ πεξίγπξφ 

ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν (Κφθθνο, 2005), νδεγείηαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο ελειηθηφηεηαο. Αλ θαη δελ απνηειεί 

ζέζθαην φηη απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιεια κε 

ηελ είζνδν ζηελ ελήιηθε θάζε ηεο δσήο, έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπληειεζηεί ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. κσο, νη βάζεηο γηα ηελ 

ελειηθηφηεηα κπνξνχλ λα ηεζνχλ νπζηαζηηθά ζηελ 

πεξίνδν ηεο χζηεξεο εθεβείαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

ζηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο λα 

εηζρσξήζεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο δχλαηαη λα εθαξκφζεη νξηζκέλεο καζεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηε 

κεηέπεηηα πηνζέηεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηεξγαζίαο 

απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο εθάπηνληαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο, 

απηψλ ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ηεο 

πξνβιεκαηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηνλ δηεξεπλεηηθφ 

δηάινγν, ηεο νξηδφληηαο ζρέζεο δαζθάινπ θαη καζεηή 

θαη ηεο θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ελφο 

δεηήκαηνο (Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). 

Αλαιπηηθφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

αμηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κέζσ ηεο 

πνιππξηζκαηηθφηεηαο ελφο ζέκαηνο, πξνάγνπλ 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ καληρατζηηθψλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νιφηεηά ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ηίζεληαη ππφ εμέηαζε παξαδεδνκέλεο 

παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο πνπ δηαησλίδνληαη κέζα ζην 

πέξαο ηνπ ρξφλνπ, ελψ παξάιιεια αμηνπνηείηαη ν 

δηάινγνο, ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θξηηηθήο ηνπο κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Δθηφο απηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληειεζηή πνιηηηθήο 

αθχπληζεο, ρσξίο φκσο, λα πξνθαζνξίδεη θαη λα θαηερεί 

ηε δξάζε πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. πλεπψο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη ε θαζέδξαο δηδαζθαιία θαη ε 

πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηεο απζεληίαο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο 

κεηαηξέπεηαη ζε νξηδφληηα, θαζηζηψληαο θαη ηνπο δχν 

ηζφηηκα κέιε (Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). 

1.5. Σερληθέο Αμηνιφγεζεο Πξνψζεζεο -

Δπίηεπμεο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεσξήζεθε 

αλαγθαία ε ρξήζε ηεο ηερληθήο νκάδσλ, ηεο ππφδπζεο 

ξφισλ θαη ηεο ζπδήηεζεο ππφ ηε κνξθή ζπλνκηιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί αιιά θαη λα ειεγρζεί ν 

βαζκφο επίηεπμεο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο 

ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ. κσο, ζην ζεκείν απηφ 

θαζίζηαηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ν Μezirow δελ 

έρεη εληάμεη ζηε ζεσξία ηνπ ηερληθέο αμηνιφγεζεο, 

θαζψο ζεσξεί φηη είλαη δχζθνιν έσο αδχλαηνλ λα 

επηηεπρζεί αμηνιφγεζε ζηνλ βαζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηνπ θάζε αηφκνπ απφ εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο, πνιιψ 

δε κάιινλ ζε αλήιηθνπο καζεηέο.  

1.5.1. Παηρλίδη ξφισλ (role playing) 

Σν παηρλίδη ξφισλ (role playing) ζπκβάιιεη ζχκθσλα 

κε ηνλ Morry Van Ments (1978, φπ. αλαθ. ζην Cohen, 

Manion θαη Morrison, 2008), ζηελ θαηαλφεζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαδηθαζία, θαζψο ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

εμεηάζνπλ ζε ηί έγθεηηαη ε αλάιεςε ελφο ξφινπ θαη πψο 

ιεηηνπξγνχλ νη ίδηνη, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο επί ηνπ 

πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδίνπ νξγάλσζεο ηνπ, 



168   |   Πιήξε Κείκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    
 

 

εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο ζε εηθνληθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο «πξφβα» γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Ments, 1978 φπ. αλαθ. ζην Cohen 

θ.ά., 2008). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη επαλαζχλδεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαζηνραζκφο φζνλ αθνξά ηε 

δξαζηεξηφηεηα (Γθαξαβέιαο, 2011), έηζη ψζηε λα 

λνεκαηνδνηεζεί ε εκπεηξία (Dewey, 1980). Αλάινγα κε 

ηε ζηνρνζεζία ηνπ δηδάζθνληα, ην role playing νδεγεί 

ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, ζηελ 

αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε θηλήηξσλ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Σaylor 

θαη Walford, 1972, φπ. αλαθ. ζην Cohen θ.ά., 2008). 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ρψξα ζε έλα πιαίζην 

θαηλνηνκίαο, ζην νπνίν νη παξαδνζηαθνί ξφινη 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή παχνπλ λα πθίζηαληαη, νη 

καζεηέο ληψζνπλ ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ θαη λα 

εκπιαθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα 

ληψζνπλ θφβν, κήπσο εθηεζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο (Γξακκαηάο, 2004).  

1.6. ηνρνζεζία 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο έγθεηηαη 

ηφζν ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ φζν θαη ζηελ θξηηηθή 

απνηίκεζε ησλ παξαδνρψλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ δχν εθδνρψλ ηεο Αληηγφλεο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 

θαη ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ θαινχληαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ γηα λένπο ξφινπο, 

ζρέζεηο θαη δξάζεηο. 

1.7. Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο δελ αμηνπνηείηαη ζην 

κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, βαζηθφ εξψηεκα γηα 

ηε ζχιιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, 

απνηέιεζε ην πψο κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ 

καζεηψλ.  

2. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ ΜΑΘΖΖ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αθνινπζνχλ, 

παξνπζηαδφκελεο αληηζηηθηηθά κε ηηο θάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πξνηείλνληαη σο 

ελδεηθηηθέο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. Αθνξνχλ ζηε κειέηε 

ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή «Αληηγφλε»
43

, θαζψο θαη 

ηνπ πνηήκαηνο «Ηζκήλε» ηνπ Ρίηζνπ
44

, κε έλαπζκα ην 

κάζεκα «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» 

Γεληθήο Παηδείαο ζηε Β‘ Λπθείνπ, ηδσκέλα ππφ ην 

πξίζκα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο ηξαγσδίαο, 

φπσο νξίδεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

θαη ην Βηβιίν ηνπ Καζεγεηή, ζα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 

                                                 
43  Βι. ζρεη. Μαξθαλησλάηνπ, 1979. 
44  Βι. Ρίηζνο, ρ.ρ.  

πξαγκαηηθή (πξαγκαηνινγηθά, εζηθά, ηδενινγηθά, 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία) θαη αηζζεηηθή (δξακαηνπνίεζε 

θαη φ,ηη ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ) 

αλάιπζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηξεηο 

ηνκείο θεηκεληθήο πξνζέγγηζεο (γισζζηθή, πξαγκαηηθή, 

αηζζεηηθή), παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη έρεη πξνεγεζεί 

ε γισζζηθή (ιεμηινγηθέο, εηπκνινγηθέο, ζπληαθηηθέο 

αζθήζεηο, απφδνζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ ζε 

λενειιεληθά) (Φνπληνπνχινπ, 2014). Μέζσ, δειαδή, 

ηεο θαηάθηεζεο γλσζηηθψλ ζηφρσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη ζπκκεηνρηθψλ-θνηλσληθψλ (Μαπξφπνπινο, 2013), 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα επίηεπμεο «ελλνηνινγηθήο αιιαγήο» 

θαη θαηά ζπλέπεηα κεηαζρεκαηηζκνχ. Απψηεξνο ζθνπφο 

ηε πξνθείκελεο πξνζέγγηζεο είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο χπαξμεο πνιιαπιψλ νπηηθψλ γηα 

έλα δήηεκα, θαζψο θαη αληηθαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

εμσηεξηθψλ επηξξνψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο. πληειείηαη, δειαδή, ε πξνζπάζεηα θαηάξξηςεο 

ηεο καληρατζηηθήο ινγηθήο θαη ε αλάδεημε ηεο χπαξμεο 

πνιιψλ ελδηάκεζσλ «απνρξψζεσλ» γηα έλα δήηεκα 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσήο, θαζηζηψληαο ηνπο πην 

αλνηρηνχο ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

πξφζθνξνπο ζηελ αιιαγή.   

 

2.1. Α΄ Δλδεηθηηθή Γξαζηεξηφηεηα Πξνψζεζεο 

ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο 

ην πιαίζην ηεο πξψηεο επεμεξγαζίαο ηεο ηξαγσδίαο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ζα 

πξνζεγγηζηνχλ νη ζηίρνη 18-99 ηεο «Αληηγφλεο». 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα εληνπίζνπλ 

αθελφο, ηηο πξσηαγσλίζηξηεο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη 

αθεηέξνπ πνην είλαη ην δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη ζηνπο 

ζηίρνπο 21-22 (δήηεκα ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε). ηε 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο νθείινπλ ζηνπο ζηίρνπο 78-99 λα 

βξνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο Ηζκήλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

αξλείηαη λα βνεζήζεη ηελ αδεξθή ηεο (ηα επηρεηξήκαηα 

αθνξνχλ ζην πψο αληηιακβάλεηαη ε Ηζκήλε ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο αιιά θαη ζην πψο αληηδξά απέλαληη ζηελ 

εμνπζία ηνπ Κξένληα). Δθηφο απηψλ, ζα δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ θξάζεηο ζηνπο ζηίρνπο 18- 

99 νη νπνίεο «πξνδίδνπλ» ηηο αληηιήςεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε ζηάζε ησλ δχν εξσίδσλ. 

Θα αθνινπζήζεη «ζπδήηεζε κε ηε κνξθή 

ζπλνκηιίαο» (Φξπδάθε, 2009) γχξσ απφ άμνλεο φπσο 

«πνην είλαη ην εζηθφ δήηεκα ην νπνίν πξνθχπηεη ζηνπο 

ζηίρνπο 18-99, πνηεο αξρέο θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ησλ 

δχν εξσίδσλ, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ 

νη αξρέο απηέο λα δηαθνξνπνηεζνχλ;», «ζεσξείηε φηη ε 

Αληηγφλε ή ε Ηζκήλε πήξε ηε ζσζηή απφθαζε;», «εζείο 

ηί ζα θάλαηε, αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε κίαο εθ ησλ δχν 

εξσίδσλ (θαηά επηινγή δηθή ηνπο). Ζ ζηφρεπζε αθνξά 

ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ–ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ Αληηγφλε, γηα ηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε 

ηεο αιιά θαη ελφο αλζξψπνπ ελ γέλεη απέλαληη ζε θάπνην 

δήηεκα.  

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο ζα 

θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ «δειηία» ησλ ραξαθηήξσλ 

(Φνπληνπνχινπ, 2010), ζηα νπνία ζα εκπεξηέρνληαη 

ραξαθηεξηζκνί, επηρεηξήκαηα, ζθέςεηο ηεο εθάζηνηε 
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εξσίδαο. Παξάιιεια, αθνχ εληνπίζνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηξφπν ηέιεζεο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή, αλακέλεηαη 

λα απεηθνλίζνπλ ηηο θηγνχξεο ησλ δχν 

πξσηαγσληζηξηψλ, εκθαίλνληαο ζθελνγξαθηθέο θαη 

ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηεο επνρήο, νχησο ψζηε λα 

βνεζεζνχλ γηα ηελ ηειηθή θάζε ηεο δξακαηνπνίεζεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ινγίδεηαη σο «πξνπαξαζθεπαζηηθή» γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ, θαζψο 

πξνσζεί κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (θξηηηθή 

ζθέςε), νη νπνίεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. 

 
Υαξαθηήξαο  

Ση ζθέθηεηαη;/ Ση ληψζεη;  

Πνηα επηρεηξήκαηα 

πξνβάιιεη; 
 

ρεδίαζε ηε δηθή ζνπ 

Αληηγφλε 
 

Πίλαθαο 1. Δλδεηθηηθφ «Γειηίν» Αληηγφλεο 

2.2. Β΄ Δλδεηθηηθή Γξαζηεξηφηεηα  

ην επφκελν ζηάδην, εζηηάδνληαο ζηνπο ζηίρνπο 497-

531, ζηνπο νπνίνπο ζπλνκηιεί ε Αληηγφλε κε ηνλ 

Κξένληα, ζα δεηεζεί απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο λα 

εληνπίζεη αθελφο, ηα επηρεηξήκαηα ηεο Αληηγφλεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ δηαθαίλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επέιεμε λα πξάμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη αθεηέξνπ, 

πνηα είλαη ε αληίιεςε ηεο γηα ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Αθνχ εληνπηζηνχλ ηα επηρεηξήκαηα, ηίζεληαη εξσηήζεηο 

φπσο, «γηαηί πηζηεχεηε φηη νη ππφινηπνη Θεβαίνη (καδί κε 

ηελ Ηζκήλε) δελ αληέδξαζαλ;», «εζείο ηη ζα θάλαηε ζηε 

ζέζε ησλ Θεβαίσλ;». ηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη, 

κεηά ηηο απαληήζεηο, λα πξνθχςεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ην αλ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηηο παξαδνρέο 

-θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δξάζε- ησλ εξψσλ αιιά θαη ησλ 

ίδησλ ησλ καζεηψλ, ζπκβάινληαο ζηελ απηνεμέηαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

παξαδνρψλ ηνπο, ζηάδηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Mezirow, 2007˙ Roberts, 2006˙ Καξαιήο 

θαη Ληνδάθε, 2013˙ Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 2011). ην 

ζεκείν απηφ, νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

ήδε ππάξρνληα «δειηία» κε ηα λέα ζηνηρεία, φπσο απηά 

ζα πξνθχςνπλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

2.3. Γ΄ Δλδεηθηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

ην ηξίην ζηάδην φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζην ηέινο ηεο ζπλνιηθήο 

αλάιπζεο ηεο ηξαγσδίαο, ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο 

νιφθιεξν ην πνίεκα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ «Ηζκήλε» απφ 

ηε ζπιινγή «Σέηαξηε Γηάζηαζε», δίλνληαο έκθαζε ζηα 

θνκκάηηα ηα νπνία ζπλνκηινχλ κε ηνλ κχζν. ην ζεκείν 

απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ ζηάδην ζπληζηά 

ην νπζηαζηηθφ απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα 

(disorienting dilemma) (Mezirow, 2007 ̇ Roberts, 2006 ̇ 

Kαξαιήο θαη Ληνδάθε , 2013 ̇ Μακνχξα θαη Φξπδάθε, 

2011), εθφζνλ ζην πνίεκα νη δχν εξσίδεο 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο Ηζκήλεο 

δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηνλ νθνθιή, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά πξφζθνξν ην έδαθνο γηα πξνβιεκαηηζκφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθ λένπ ην «δειηίν» ηεο 

Αληηγφλεο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα κάηηα 

ηεο Ηζκήλεο, ελψ παξάιιεια ζα ηελ απεηθνλίζνπλ 

ζθελνγξαθηθά θαη ελδπκαηνινγηθά, αληιψληαο 

θεηκεληθά ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα 

ζπδεηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ηνπο 

γελληνχληαη απφ ηε ζχγθξνπζε φπσο πξνθχπηεη αλάκεζα 

ζηε λέα νπηηθή θαη ζηνλ παγησκέλν ραξαθηήξα ηεο 

Αληηγφλεο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε θξηηηθή απνηίκεζε ησλ 

έσο ηφηε παξαδνρψλ ηνπο, θαιχπηνληαο έηζη ηα δχν 

επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο.  

ηελ ηειεπηαία θάζε, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε 4 

νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ ζα ζπλζέζνπλ δηαιφγνπο κεηαμχ 

ησλ δχν αλαπαξαζηάζεσλ ηεο Αληηγφλεο (νθνθιή- 

Ρίηζνπ) σο πξνο ην δήηεκα ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε, 

ηνπο νπνίνπο ζα ππνδπζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Οη καζεηέο νθείινπλ ζρεδηάδνληαο ηνπο δηαιφγνπο λα 

επηκειεζνχλ παξάιιεια ζθελνγξαθηθά (θνζηνχκηα, 

κνπζηθή) ζηνηρεία, φπσο απηά θαηεγξάθεζαλ ζηα δειηία 

ραξαθηήξσλ, ψζηε λα γίλεη πην αηζζεηή ε αληίζεζε ησλ 

δχν φςεσλ. θνπφο ηεο δξακαηνπνίεζεο είλαη: i) ε 

πξψην επίπεδν, νη καζεηέο λα νπηηθνπνηήζνπλ ηε 

δηαθνξεηηθή εθδνρή ζέαζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

Αληηγφλεο απφ ηνλ θάζε ζπγγξαθέα εληαγκέλν ζην δηθφ 

ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ζπγθείκελν, ζπλεηδεηνπνηψληαο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο αληηθαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ, ii) 

ε δεχηεξν επίπεδν, λα αλαγλσξίζνπλ ηελ χπαξμε 

πνιιαπιψλ νπηηθψλ θαη απφςεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο ελ γέλεη θαη ηελ επηξξνή ηνπ πεξίγπξνπ ζηελ 

αλάδεημε ή θαηαπίεζε πιεπξψλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Σα 

άλσζελ επηρεηξνχληαη λα πξαγκαησζνχλ κέζσ ηεο 

βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ππφδπζεο ξφισλ, ψζηε 

λα θηλεηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην νη καζεηέο θαη λα 

αλαπηπρζεί παξάιιεια ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξακαηνπνίεζεο, ζα 

αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γχξσ απφ εξσηήκαηα φπσο 

«έρνληαο δεη ηηο δχν νπηηθέο, ηφζν απηή ηνπ νθνθιή 

φζν θαη απηή ηνπ Ρίηζνπ, πνηνο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο 

πνπ απνδίδεηε ζηελ Αληηγφλε θαη ηελ Ηζκήλε;», «αλ 

ιάβεηε ππ‘ φςηλ ην γεγνλφο φηη νη δχν νπηηθέο ηεο 

Αληηγφλεο δελ αληηηίζεληαη αιιά νηθνδνκνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηεο, πνηεο ππνζέζεηο κπνξνχκε λα 

θάλνπκε γηα ηελ ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ;» «ηί 

ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζεγγίδνπκε έλα γεγνλφο; Απφ πνηεο παξακέηξνπο 

επεξεάδεηαη ε πξνζέγγηζή καο;». ην ηέινο, ζα ηεζνχλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο αξρηθέο εξσηήζεηο, φπσο απηέο 

δηαηππψζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί, αλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ή 

κεηξηάζηεθαλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ: 

«Θεσξείηε φηη ε Αληηγφλε ή ε Ηζκήλε πήξε ηε ζσζηή 

απφθαζε;», «Δζείο κε πνηα απφ ηηο δχν εξσίδεο 

ηαπηίδεζηε θαη γηαηί;», «Ση ζα γηλφηαλ εάλ ε Ηζκήλε 

δερφηαλ λα βνεζήζεη ηελ αδεξθή ηεο ζην έξγν ηνπ 

νθνθιή;». Παξάιιεια, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο κία ζπλνπηηθή εξγαζία, νχησο 
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ψζηε νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ εκκέζσο ζε αλάιεςε 

δξάζεο (ζηάδην ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο), 

απαληψληαο ζην εξψηεκα «πψο ζα δηαρεηξηδφζαζηαλ 

νπηηθέο, πνπ αληηηίζεληαη ζηηο δηθέο ζαο;». ην ζεκείν 

απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ελδειερψο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

παξαηεξεηή, κε απνηέιεζκα νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη λα 

δίλνπλ κνλάρα ςήγκαηα ηεο επίηεπμήο ηεο. 

3. ΤΕΖΣΖΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαζρεκαηίδνπζα 

κάζεζε δελ αμηνπνηείηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην, 

πξνζδνθνχκε ε δηδαθηηθή καο πξφηαζε λα απνηειέζεη 

ην έλαπζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ δηδαζθφλησλ σο πξνο απηήλ, ην νπνίν ζα νδεγήζεη 

ζηελ έληαμή ηεο ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε  ζα 

πξνσζεζεί, βαζίδνληαο ν εθπαηδεπηηθφο ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζε δχν θαιιηηερληθά έξγα, αθελφο ζηελ «Αληηγφλε» 

ηνπ νθνθιή (ζεαηξηθφ έξγν) θαη αθεηέξνπ ζηελ 

«Ηζκήλε» ηνπ Ρίηζνπ (ινγνηερληθφ έξγν).  Οη καζεηέο 

θαινχληαη ζηεξηδφκελνη ζηα δχν απηά έξγα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ππνζεηηθφ δηάινγν ησλ δχν 

εθδνρψλ ηεο Αληηγφλεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ηαθήο 

ηνπ Πνιπλείθε, αληιψληαο ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, φπσο δηαθαίλνληαη άκεζα ή 

ζπκπεξαίλνληαη έκκεζα απφ ην εθάζηνηε θείκελν. ην 

ηέινο θαινχληαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηνλ δηάινγν 

απηφλ, ψζηε λα νπηηθνπνηήζνπλ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο. Ζ ζπδήηεζε πιαηζηψλεη  θάζε  βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζπλδένληαο ηε κεκνλσκέλε γλψζε κε 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί απζεληηθή κάζεζε (Καζηκάηε, 2015). 

πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα πξφηαζε κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα 

πξνζεγγίζνπλ  πνιππξηζκαηηθά ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

Αληηγφλεο θαη λα νδεγεζνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκα 

θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο, ε πξνζσπηθή 

νπηηθή, νη παξαδνρέο, ηα βηψκαηα θαη ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχνπκε ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο πξάμεηο, θαζψο θαη ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ απνδίδνπκε ηφζν ζε άιια 

πξφζσπα φζν θαη ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. πλεπψο, ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ελψ κέζσ 

ηεο ηέρλεο εθπνξεχεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο, 

απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη 

εκπιεθφκελνη ζε κία ξένπζα θαη πνιπζρηδή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία ε ηαπηφηεηα βξίζθεηαη ππφ 

ζπλερή αλαθαηαζθεπή. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΓΤΡΧ – ΓΤΡΧ ΟΛΟΗ» ΣΟΤ ΤΜΔΧΝ ΑΒΒΗΓΖ 
 

Αηθαηεξίλε Νηδάκε 
2

ν
 Νεπηαγσγείν Νέσλ Μαιγάξσλ 

 
Βάγηα Παληδάξε 

Ηδησηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο «Ληιηπνχηε» 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ 

«Γχξσ-γχξσ φινη» ηνπ . αββίδε έρεη ηε δνκή 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Δίλαη εληαγκέλε ζην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..) θαη κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ 

ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ζα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηζηξαηεχεηαη ε ηέρλε σο 

απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν κειέηεο, αλάιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο κέζσ ηεο ζπλδξνκήο πνηθίισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ( γιψζζαο, καζεκαηηθψλ, θπζηθήο αγσγήο, 

κνπζηθήο θ.α).  Σν έξγν θαη ην ιατθφ παηρλίδη πνπ 

παξνπζηάδεη, επηδηψθνπλ κέζα απφ ην ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ, λα εηζάγνπλ ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ηεο 

ηέρλεο, ηεο έθθξαζεο αιιά παξάιιεια θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο, γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηνπο, αλάπηπμεο, φπσο αλαδεηθλχεηαη σο λέα καζεζηαθή 

πεξηνρή ηνπ Νένπ Πηινηηθνχ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν θαη δηαηξέρεη φιεο ηηο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο (Τ.ΠΑΗ.Θ.ΠΑ - ΗΔΠ, 2011). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αηζζεηηθή παηδεία, δεκηνπξγία, 

θαιιηέξγεηα, απηνεθηίκεζε. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ηελ Υ.Μαπξνπνχινπ - Σζηνχκε, σο 

Αηζζεηηθή Παηδεία νξίδεηαη ε «επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επηρεηξεί ηελ πξφζθηεζε, απφ ηα λέα 

άηνκα,   παηδείαο    δηακέζνπ   ηεο   ηέρλεο,   φπσο   απηή 

νξγαλψλεη ην πιηθφ ηεο ζην ρψξν, (Αξρηηεθηνληθή), 

Εσγξαθηθή, Γιππηηθή), ζην ρξφλν (Μνπζηθή, Πνίεζε, 

ρνξφο), ή ζε ζπλδπαζηηθέο ηέρλεο (π.ρ. Κηλεκαηνγξάθνο, 

Βίληεν). Δίλαη επίζεο ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

αηζζεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ επξχηεξε παηδεία ηνπ 

αλζξψπνπ». Ζ δε Αηζζεηηθή Αγσγή νξίδεηαη σο « ε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

απνηειέζκαηνο απηνχ (δει. ηεο Αηζζεηηθήο Παηδείαο), 

κε ηελ επξχηεξε επνπηεία ηνπ «Χξαίνπ» ζηε Φχζε θαη 

ζηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγία. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δηεξγαζίαο απηήο, ζπληειεί ζην πνηνηηθφ απνηέιεζκα 

ηνπ αλζξψπνπ θαη δίλεη, κηαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσή» 

(Παπαλησλίνπ, 2006). 

Ζ Δηθαζηηθή Σέρλε θξίλεηαη ζήκεξα απαξαίηεηε ζην 

ζρνιείν επεηδή: 

 Μπνξεί λα απνηειέζεη ηε γέθπξα κεηαμχ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 

ζπλδένληαο ηελ πξνζσπηθή επαηζζεζία θαη 

εκπεηξία κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο 

αμίεο, θαιιηεξγψληαο ηηο αηζζήζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ήζε θαη δίλνληαο ζηνπο 

καζεηέο, απηνπεπνίζεζε θαη θίλεηξα γηα 

θαιχηεξε δσή θαη κάζεζε. 

 Αλαγλσξίδνληαο ηελ εζληθή πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά σο αθεηεξία, ηα παηδηά θαη νη λένη, 

κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα ζχλνξα ηνπ ηφπνπ 

ηνπο θαη ηα γισζζηθά εκπφδηα θαη λα νδεγεζνχλ 

ζε κηα επηθνηλσλία κε παλαλζξψπηλνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηδέεο, ηδηαίηεξα κε ηελ 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

 Ενχκε ζηελ επνρή πνπ ε εηθφλα θπξηαξρεί, 

δηεθδηθψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γλψζεο 

(Γ.Δ.Π.Π., 2002). 

Με ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην «Γχξσ – γχξσ φινη» ηνπ 

. αββίδε ηα παηδηά εηζάγνληαη ζηνλ θφζκν ηεο 

Δηθαζηηθήο ηέρλεο θαη ζηφρνο καο είλαη ε δηακφξθσζε 

ηφζν αηζζεηηθψλ φζν θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ παηδηψλ.  Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ην  παηδί  

νδεγείηαη  ζηε γλψζε, αθνχ νη ζηφρνη αθνξνχλ ζε  φια 

ηα επίπεδα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ 

εκπιέθνληαη πεδία φπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο, 

ησλ καζεκαηηθψλ, ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, 

(ιατθά παηρλίδηα, παξάδνζε), θαιιηέξγεηα 

ζπλαηζζεκάησλ, κνπζηθή, θπζηθή αγσγή. 

1. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ . 

ΑΒΒΗΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΟΤ «ΓΤΡΧ- ΓΤΡΧ ΟΛΟΗ» 

1.1Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ . αββίδε 

Ο πκεψλ ή ίκσλ αββίδεο γελλήζεθε ζην Σνθάη 

(Επδνθηνχπνιε) ηεο Μηθξά Αζίαο ζηα 1859. πνχδαζε 

αξρηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αξγφηεξα ζηελ 

Δκπνξηθή ρνιή ηεο Υάιθεο θαη ζε ειηθία 19 ρξνλψλ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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ζπνπδάδεη γηα δχν ρξφληα (1878-1880) ζην ρνιείν ησλ 

Σερλψλ ζηελ Αζήλα. Καζεγεηήο ηνπ ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ ν Νηθεθφξνο Λχηξαο. Σν 1880 έθπγε γηα ζπνπδέο 

ζην Μφλαρν ηεο Βαπαξίαο, ράξε ζηελ ππνζηήξημε ελφο 

νκνγελνχο απφ ηελ Μαζζαιία. πνχδαζε θνληά ζηνπο 

θαζεγεηέο Julius Beuczur, Ludwig von Loffz, Wilhem 

von Diez θαη Γχδε. ηνλ Diez, ν αββίδεο ρξσζηά 

θπξίσο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξψκαηνο ζαλ βαζηθφ 

εθθξαζηηθφ θνξέα. Απφ απηήλ ηελ ίδηα ηάμε βγήθαλ 

κεξηθνί απφ ηνπ ζπνπδαηφηεξνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ 

ππαηζξηζκνχ, απφ ηνπο νπνίνπο δελ ππνιείπεηαη ζε 

ηίπνηε ν Έιιελαο δσγξάθνο. Μεηά απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζπλέρηζε λα κέλεη Μφλαρν, φπνπ έδεζε ζαξάληα πέληε 

πεξίπνπ ρξφληα. Γελ είλαη κφλν ε δσγξαθηθή πνπ ηνλ 

ζπλαξπάδεη θαη κε ηελ νπνία ζπζηεκαηηθά θαηαπηάλεηαη. 

Δλδηαθέξεηαη ηαπηφρξνλα γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, γηα 

ηελ αξραηνινγία θαη ηελ θηινζνθία (Λπδάθεο, 1976). 

Ο αββίδεο πηζηεχεη φηη ε ηέρλε βαζίδεηαη ζηηο 

ζπζρεηίζεηο ηνπ θαιιηηέρλε - ππνθεηκέλνπ κε ηνλ 

αληηθεηκεληθφ θφζκν, βξίζθεηαη επνκέλσο κέζα ζηα 

πιαίζηα ελφο ξεαιηζκνχ- λαηνπξαιηζκνχ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά πηζηεχεη φηη ε δσγξαθηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

κηα απφιπηα μεθάζαξε επηζηεκνληθή βάζε θαη ιέεη 

ελδεηθηηθά φηη: «ν δσγξάθνο πξέπεη λα θαηεπζχλεη ην 

πηλέιν ηνπ κε ηελ ίδηα γλψζε θαη αθξίβεηα πνπ ν 

ρεηξνπξγφο ρξεζηκνπνηεί ην λπζηέξη ηνπ». 

Αζρνιήζεθε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα κε ηα ρξψκαηα. 

Εεζηά ρξψκαηα είλαη γηα ηνλ αββίδε απηά πνπ 

πεξηέρνπλ θφθθηλν θαη ςπρξά φζα εκπεξηέρνπλ κπιε. 

Απφ ηα έμη ρξψκαηα πνπ αλαιχεηαη ε ειηαρηίδα, ηα κηζά 

ζεσξνχληαη δεζηά ελψ ηα ππφινηπα ςπρξά. Ο αββίδεο 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ χπαξμή ηνπ δψληαο ζπλεηδεηά. Γη‘ 

απηφ δελ είλαη αδηάθνξνο γηα ηίπνηα. Ο Θσκφπνπινο 

ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ 

αββίδε: «Καισζνξίδεη κ‘ επγλσκνζχλε θάζε ειηαρηίδα 

ζηε δνθεξφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γέρεηαη ηε δσή 

αθφκε θαη ζηελ πην αξλεηηθή ηεο εθδήισζε» (Υξήζηνπ, 

2000). 

1.2. Αλαιπηηθή  πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ «Γχξσ -

γχξσ φινη» 

πάληα έλαο ηφζν κηθξφο πίλαθαο, φπσο ην «Γχξσ -

γχξσ φινη» (Eηθφλα 1), πξνζθέξεη ηφζν ζεκαληηθά 

κελχκαηα γηα ην ρξψκα. 

 

 
Δηθφλα 1: Γχξσ – γχξσ φινη, . αββίδεο 

 

Ο αββίδεο είλαη παζηαζκέλνο ρεηξηζηήο ηνπ 

ρξψκαηνο, βαζχο ζεσξεηηθφο ηνπ θσηφο. ε θάζε πίλαθά 

ηνπ πξνβάιιεη ε έξεπλα πάλσ ζ‘ απηφ. Ίζσο ζα πξέπεη 

λα απνδψζεη θαλείο ζηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπ, ηελ 

αθξίβεηα ηεο εθηέιεζεο θαη ζε απηφ αθφκα ην γξήγνξν 

ζθίηζν, ηελ παξάζεζε ησλ ρξσκάησλ πνπ δελ «παίδνπλ» 

ζε κηα ρξσκαηηθά ελφηεηα, αιιά, παξαηαθηηθά, 

ηνπνζεηεκέλα «δνκνχλ» έλαλ πίλαθα ζπγθεθξηκέλν, 

δειαδή κε ηα – ρξσκαηηθά – επαλάγλσζηα, ζπλζέηνληαο 

ηε ζθελή ρξσκαηηθά, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα έλα νξγαληθφ ζχλνιν (Λπδάθεο, 1976). 

Ζ παηδηθή απηή ζθελή ηνπ αββίδε απνδίδεη φιε ηελ 

αθέιεηα ησλ θνξηηζηψλ πνπ καδεχνληαη γηα ην παηρλίδη. 

Γελ έρνπλ αθφκε νξγαλσζεί. Οη κεγαιχηεξεο θπζηθά 

θαίλεηαη πσο ζέινπλ λα επηβιεζνχλ. Απηά βέβαηα δελ 

δηαθξίλνληαη ζηα κφιηο ζθηηζαξηζκέλα πξφζσπα. Ο 

αλάιαθξνο φκσο ηξφπνο, ην ραξνχκελν χθνο, αθήλνπλ 

λα δηαηζζαλζεί θαλείο πσο, απηή ε αθίλεηε γηα κηα 

ζηηγκή ζθελή, ζε ιίγν ζα γεκίζεη θσλέο θαη ηξεράκαηα. 

Ο πίλαθαο απηφο ήηαλ ζθίηζν γηα έλα έξγν πνπ ράζεθε. 

ην ρεηξφγξαθφ ηνπ ν αββίδεο αλαθέξεηαη ζην έξγν 

«Γχξσ-γχξσ φινη», πεξηγξάθνληαο ηα ρξψκαηα θαη 

θαηαιήγεη ζηελ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε πνπ 

ζεκειηψλεη ηελ αξρή, φηη ην ρξψκα είλαη πάληα 

παξάγσγν ηνπ θσηφο, ππνζηεξίδνληαο φηη «νη θνξκνί 

ησλ δέλδξσλ, ελψ κε θσηηζκέλν θφλην είλαη πην δεζηνί, 

κε ζθηεξφ κεηαβάιινληαη ζε γθξη. Οη ζθιεξέο γξακκέο 

ζηα πεξηγξάκκαηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ο ζσζηφο 

θσηηζκφο θάλεη ην έξγν λα θαίλεηαη  πην έηνηκν απφ φηη 

νη γξακκέο θαη ε κεγάιε ιεπηνκέξεηα» (Υξήζηνπ, 2000). 

‘ απηφ ην ζρέδην ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν 

δσγξάθνο πξνζπαζεί κε ειαθξηέο, αέξηλεο πηλειηέο λα 

απαζαλαηίζεη ηε ζηηγκή απηνχ ηνπ παηδηθνχ-ιατθνχ 

παηρληδηνχ θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ηνληθφηεηεο ησλ 

ρξσκάησλ αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο. 

Οη ελδπκαζίεο ησλ παηδηψλ, κε ηα θαπέια, ηνπο 

θηφγθνπο θαη ηα αηζέξηα θνξέκαηα, ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπ αββίδε γηα ην ηειηθφ έξγν, ελψ «έλα 

είδνο ππιψλα κε κηα ρξπζίδνπζα πνξηνθαιί επηθάλεηα 

αλαγλσξίδεηαη ζην βάζνο», φπσο πεξηγξάθεη γηα ην 

θφλην ηνπ ηνίρνπ, ν δσγξάθνο. 

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

Ο θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί έλαλ θφζκν θαληαζίαο γηα 

λα επελδχζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (Μαγνπιηψηεο, 

2002). Σν παηδί αληίζεηα δεη κέζα ζ‘ έλα θφζκν 

θαληαζίαο, δεκηνπξγεί θφζκνπο ράξηηλνπο, νλεηξηθνχο. 

Μπεξδεχεη ηελ θαληαζία κε πξαγκαηηθφηεηα θαη δεη 

απηφ πνπ δελ κπνξεί λα δήζεη. αλ κέζν λα δήζεη απηά 

πνπ δελ κπνξεί λα εμεγήζεη θαη λα απνδψζεη 

δηαθνξεηηθά. Ζ έθθξαζε ηνπ παηδηνχ είλαη ηέρλε απφ 

κφλε ηεο, ε ηέρλε πνπ γελληέηαη. 

Σν παηδί παξαηεξεί, αλαθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

πιηθψλ, κε ηελ θαληαζία ηνπ, επηλνεί εηθαζηηθά ζηνηρεία 

θαη ηα κεηαηξέπεη ζε εηθφλεο. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγία ηεο ηέρλεο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη εκθαλίδεηαη ζηε γε ηαπηφρξνλα κε ηνλ 

άλζξσπν (Φίζεξ, 1984) θαζψο ν άλζξσπνο αλαθάιπςε 

πσο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ επηβίσζή ηνπ. 
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Πέξα απφ ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ηνλ 

άλζξσπν ζηελ ηέρλε, φπσο ε αλάπηπμε ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηάο ηνπ, δεκηνπξγεί θαη θαηαζθεπάδεη 

εξγαιεία, πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηε δξάζε ηνπ ρεξηνχ 

ηνπ, βειηηψλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αθνχ φιεο εκπιέθνληαη 

ζηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ ηέρλε. 

Σν παηρλίδη είλαη ηέρλε. Σν παηρλίδη πξνεηνηκάδεη ην 

παηδί λα δνθηκάζεη ξφινπο ηεο δσήο. Φεχγεη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ελζαξθψλεη ήξσεο, δσγξαθίδεη 

θφζκνπο βγαικέλνπο απφ ηα παξακχζηα, αλαθαιχπηεη, 

γλσξίδεη, δηδάζθεηαη. Ο Duruy, ζεσξεί κέζν 

δηαπαηδαγψγεζεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, γηα ηελ 

αλάπηπμε καηηνχ-ρεξηνχ θαζψο θαη ηνπ αηζζεηηθνχ 

θξηηεξίνπ (Γθαγηψ, 2002). Αλαπηχζζεη ηελ 

παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ 

ιεπηνκέξεηα, καζαίλεη λα ζπιιέγεη ( Βίλθεικαλ, 2001). 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην παηδί επηζπκεί λα έξζεη ζε επαθή 

κε ηνλ πιηθφ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα. Ζ ρεηξνλαθηηθή 

εξγαζία αλαπηχζζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη δπλακψλεη ηελ 

ζέιεζή ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο θαη ε ραξά ηεο  

δεκηνπξγίαο ηνλψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη 

απμάλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Ο Pabst ιέεη, πσο ε 

παξακέιεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε θχξηα 

αηηία λεπξηθφηεηαο, έιιεηςεο ελεξγεηηθφηεηαο απφ ηα 

ληάηα καο (Μαγνπιηψηεο, 2002). 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο 

ν Gardner, ηζρπξίδεηαη πσο ε ηέρλε είλαη κία έθθξαζε 

ηνπ εαπηνχ πνπ βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα δεη κέζα ηνπ, 

λα εμειηρζεί θαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ 

ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαθέξεη φηη νη ηέρλεο 

είλαη ρψξνο γηα ζηνραζκφ, γλσζηηθή επεμεξγαζία, 

αλαιπηηθή ζθέςε, δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ, ιεθηηθήο 

αηηηνιφγεζε, αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Παξαηεξψληαο 

ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο αλαπηχζζεηαη ε 

δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε. Σέινο, ην παίμηκν ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ, ε δσγξαθηθή, ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη 

αλαπηχζζνπλ ζσκαηηθά, θηλαηζζεηηθά ηνλ άλζξσπν 

θαζψο θαη ηελ νπηηθνρσξηθή ηνπ λνεκνζχλε (Gardner, 

2012). 

ην ζχγρξνλν ζρνιείν ινηπφλ, ν καζεηήο, πξέπεη λα 

έρεη πξφζβαζε ζηελ ηέρλε σο αληηθείκελν ή ζηάζε, είηε 

γηα λα πξνζιάβεη ηελ έλλνηα φηη ε ηέρλε είλαη ην 

«σξαίν», είηε φηη ε ηέρλε είλαη δεκηνπξγία (Ardouin, 

2000). 

 Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ είλαη, λα εηζάγεη ηα 

παηδηά ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, κέζα απφ ηα έξγα 

κεγάισλ θαιιηηερλψλ. Δμ‘ αηηίαο ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζ‘ έλα ιατθφ παηρλίδη, 

γίλεηαη αθνξκή επίηεπμεο ζηφρσλ, δηαθνξεηηθψλ, 

γλσζηηθψλ, αληηθεηκέλσλ. Σα παηδηά θαινχληαη λα 

απνθηήζνπλ κέζα απφ ην παηρλίδη, καζεκαηηθέο θαη 

θπζηθέο γλψζεηο. Σνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηά απφ 

ηελ παξαηήξεζε ησλ έληνλσλ ρξσκάησλ ηνπ πίλαθα λα 

εκπιαθνχλ κε ηα ρξψκαηα, ηηο κείμεηο ησλ ρξσκάησλ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δειψλνπλ ηα ρξψκαηα θαζψο θαη ηηο 

αμίεο ησλ ρξσκάησλ. Καζψο παξαηεξνχλ εκπιέθνληαη 

ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, φπσο ε πνίεζε, ν ρνξφο, ην 

ηξαγνχδη, ε κνπζηθή. Σα παηδηά θαινχληαη, λα 

ρνξέςνπλ, λα αηζζαλζνχλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

κνπζηθέο, λα δσγξαθίζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινχλ νη κνπζηθέο, λα εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά, λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ιατθή ηνπο παξάδνζε. 

Απφ ην Νεπηαγσγείν ινηπφλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ καζεηή λα ζπλαληήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 

θαηλφκελν ηεο ηέρλεο θαη κέζσ απηψλ ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ εκπεηξηψλ λα θαιιηεξγεζεί σο άλζξσπνο (Βάνο, 

2008). 

3. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο, επηζεκαίλεηαη 

φηη, φια ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πξέπεη: 

 λα μεθηλνχλ απφ πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ 

παηδηψλ, 

 λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, 

 λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, 

 λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 

 λα ηα θηλεηνπνηνχλ ζε πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, 

 λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ, 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εηθαζηηθή, κνπζηθή, ζεαηξηθή 

αγσγή, 

 λα έρνπλ σο θχξην  κέζν ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

 ε φιε εθαξκνγή λα είλαη έλα παηρλίδη. 

3.1. Γεληθνί ζηφρνη ηεο πξνζέγγηζεο 

 Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο. 

 Ζ δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε 

 Σν « άλνηγκα» ηεο αηζζεηηθήο. 

3.2. Δηδηθνί ζηφρνη ηεο πξνζέγγηζεο 

 Ζ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο 

εηθαζηηθήο, ζεαηξηθήο θαη κνπζηθήο ηέρλεο. 

 Να γλσξίζνπλ ηελ ηέρλε σο κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη λα εηζαρζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

εξγαζία. 

 Να δεκηνπξγεζεί ζηα παηδηά ε αλάγθε γηα 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε. 

 Ζ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δερφκαζηε 

κέζσ απηψλ. 

 Καιιηέξγεηα ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

κλήκεο ησλ παηδηψλ. 

 Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αληιήζνπλ 

γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηθά 

παξαδνζηαθά παηρλίδηα. 

 Να γλσξίζνπλ πιηθά δσγξαθηθήο. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηα ρξψκαηα (ζεξκά-ςπρξά). 

 Να γλσξίζνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα, 

χζηεξα απφ ηηο κείμεηο ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ. 

 Να γλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 
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 Να γλσξίζνπλ θαη λα αλαβηψζνπλ ιατθά έζηκα. 

4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΥΧΝ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ -

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Πξψηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε 

ην έξγν «Γχξσ - γχξσ φινη». ε θφιια Α3 θάλνπκε κηα 

έγρξσκε θσηνηππία ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζεηνχκε 

ζηνλ πίλαθα αλαθνξάο ηεο ηάμεο καο.  

Εεηάκε απ‘ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηνλ πίλαθα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε καδί ηνπο ζρεηηθά κε ην κα 

δείρλεη ν πίλαθαο, ηη πηζηεχνπλ, ηη θαληάδνληαη φηη 

δείρλεη. 

Δλζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θη 

απζφξκεηα. Μπνξνχκε αθφκα κέζα απφ κηα ζεηξά 

αλνηρηψλ εξσηήζεσλ λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά, λα 

θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ έξγνπ.  

Σα παξνηξχλνπκε λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο πξνθαιεί ν πίλαθαο, θαζψο επίζεο, (απφ ηελ 

ελδπκαζία ή άιια ραξαθηεξηζηηθά) λα ππνζέζνπλ πφηε 

πεξίπνπ έγηλε απηφο ν πίλαθαο θαη πσο ην θαηάιαβαλ. 

Αθνχ εληνπίζνπκε ηα ζηνηρεία θιεηδηά ηνπ έξγνπ, 

φινη καδί, ζρεδηάδνπκε ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο. 

4.1 ηνηρεία – θιεηδηά ηνπ έξγνπ «Γχξσ – γχξσ 

φινη» 

ηνηρεία - θιεηδηά ηνπ έξγνπ, ηα νπνία είλαη 

θαηάιιεια γηα λα ζηεξηρζεί, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη: 

 Σν «Γχξσ – γχξσ φινη», είλαη έλα παηδηθφ 

παηρλίδη, ην πνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

δηαρξνληθφηεηά ηνπ. 

 Βαζίδεηαη ζηελ θπθιηθή θίλεζε, ζην ρνξφ θαη 

ζην ηξαγνχδη. 

 Καζψο ηα λήπηα παίδνπλ ην παηρλίδη, ζρεκαηίδνπλ 

έλαλ «θχθιν», βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

θαηαλφεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ φπσο ηα 

ζρήκαηα. 

 Γλσξηκία κε ηα ρξψκαηα, δηαρσξηζκφο δεζηψλ / 

ςπρξψλ, κείμεηο ρξσκάησλ. 

 Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ παίδνπλ ζηνλ 

πίλαθα. 

4.2 Γξαζηεξηφηεηεο 

4.1.1 Λατθφ παηδηθφ παηρλίδη (ζηνηρείν ηνπ έξγνπ) 

Με αθνξκή ην έξγν καο αζρνιεζήθακε κε ηελ 

αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ ιατθψλ παηρληδηψλ θαη ηελ 

δηαρξνληθφηεηά ηνπο. 

ηόρνο: Σήξεζε θαλφλσλ, ζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

εξγαζίαο, απνδνρήο θνηλνχ ζθνπνχ, αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κέζα 

απφ ηνλ ρνξφ, ην ηξαγνχδη θαη ην παηρλίδη. 

Οκαδηθά παηρλίδηα κε θαλφλεο: 

 Ζ κηθξή Διέλε 

 Αιάηη ρνληξφ - αιάηη ςηιφ 

 Έλα ιεπηφ θξεκκχδη 

 Λχθε - ιχθε είζαη εδψ; 

 Ζ αιεπνχ θαη ηα πνπιηά 

 Σπθιφκπγα θ.α. 

Σν παηρλίδη είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν δηνρεηεχεηαη ην 

πεξίζζεπκα ηεο ελεξγεηηθφηεηαο, ηφζν απφ ςπρνινγηθή 

άπνςε, φζν θη απφ θπζηνινγηθή άπνςε, ζπκβάιινληαο 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Απφ 

παηδαγσγηθή άπνςε ζεσξείηαη αλαληηθαηάζηαην κέζν 

αγσγήο. Παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

εκπινπηίδνληαο ην παηδί κε κηα πνηθηιία θηλεηηθψλ 

απηνκαηηζκψλ θαη ζπκβάιιεη απεξηφξηζηα ζηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Γ.Δ.Π.Π.., 2002). 

4.1.2 Κχθινο: Αλαγλψξηζε, νλνκαζία θαη ηαμηλφκεζε 

ζρεκάησλ 

Ο θχθινο απνηειεί ζηνηρείν ηνπ έξγνπ (Δλφηεηα 

εληαγκέλε ζηα Μαζεκαηηθά κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, 

ζπγθξίζεηο - εθηηκήζεηο κεγεζψλ, ζπκκεηξία, 

ηαμηλφκεζε, αιιά θαη ζηε Γιψζζα, αμηνπνηψληαο ηε 

Γξαθή). Σν έξγν «Γχξσ – γχξσ φινη», ελδείθλπηαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θχθινπ απφ ηα παηδηά κε βησκαηηθφ 

ηξφπν.  

ηόρνο:λα κεηαγξάςνπλ ηα παηδηά ην λνεηηθφ ζρήκα 

δηαδξνκψλ θχθινο , πνπ έρνπλ βηψζεη κε ην ζψκα ηνπο, 

ζην γξαθηθφ ρψξν, θαη ην έρνπλ  εθθξάζεη ιεθηηθά. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ είλαη: 

 Σα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ παίδνληαη πάλσ ζε 

θχθιν ελδείθλπληαη γηα ηελ εκπέδσζε ηεο 

έλλνηαο «θχθινο» βησκαηηθά. Ζ λεπηαγσγφο δεηά 

απφ ηα παηδηά λα ζρεκαηίζνπλ λνεηά έλαλ θχθιν 

κε ην δάρηπιφ ηνπο, κεηά αθνχ ραξαρζεί έλαο 

θχθινο ζην πάησκα, ηα παηδηά αθνινπζνχλ έλα, 

έλα ηελ δηαδξνκή θαη κεηά παίδνπλ φια καδί ην 

ιατθφ παηρλίδη πνπ έρεη επηιεγεί.  

 Μπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε καζεκαηηθέο 

έλλνηεο κεγεζψλ θαη ζπγθξίζεσλ αθνχ βιέπνπλ 

θαη ζπγθξίλνπλ ηνπο θχθινπο πνπ έθηηαμαλ θαη 

ηνπο ηαμηλνκνχλ απφ ηνλ κεγαιχηεξν πξνο ηνλ 

κηθξφηεξν θαη ην αληίζεην.  Με αθνξκή ηνλ 

θχθιν, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαη κε ηα 

άιια γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νδεγνχληαη θαη ζε 

αζθήζεηο ζπκκεηξίαο. 

  ηα ηξαπέδηα αξγφηεξα θαινχληαη, λα 

ζρεκαηίζνπλ θχθινπο, λα ηνπο ρξσκαηίζνπλ, λα 

ηνπο θφςνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα πιηθά 

φπσο πηλέια, καξθαδφξνπο, δαρηπινκπνγηέο θ.α. 

(Δηθφλα 2): 
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 Δηθφλα 2. ρεδηαζκφο, θνπή, ηαμηλφκεζε θχθισλ 

 

 Δπίζεο θαινχληαη λα θηηάμνπλ θχθινπο κε 

δηάθνξα πιηθά, πιαζηειίλε, θνξδέιεο, θνξδφληα, 

δπκάξη (Δηθφλα 3): 

Δηθφλα 3. ρεδηαζκφο θχθισλ κε δηάθνξα πιηθά 

 

 Ακθηπιεπξηθφηεηα. Σα παηδηά πεξπαηψληαο, (ν 

έλαο λα βιέπεη ηελ πιάηε ηνπ άιινπ) πάλσ ζην 

θχθιν, ζεθψλνπλ ην θαηάιιειν ρέξη κεηά απφ 

ππφδεημε ηεο λεπηαγσγνχ, πηάλνπλ ηνπ ψκν ηνπ 

κπξνζηηλνχ ηνπο κε ην ρέξη πνπ ζα ηνπο δεηεζεί. 

Μεηά βιέπνληαο φινη ην  θέληξν ηνπ θχθινπ 

αγγίδνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε ην 

θαηάιιειν ρέξη. 

4.1.3 Υξψκαηα ηνπ πίλαθα (ζηνηρείν ηνπ πίλαθα) 

δεζηά / ςπρξά 

ηφρνο ηεο ζεκαηηθήο είλαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά 

ηα ρξψκαηα, θαη λα θαηαηάμνπλ ζε δεζηά, ςπρξά (φπσο 

ηα είδε ν δσγξάθνο) βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Σα 

πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ραξηη γθνθξέ 

δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, δηάθαλα πνηήξηα πιαζηηθά, 

λεξφ, δαρηπινκπνγηέο, ραξηί ηνπ κέηξνπ, θχιια Α4, 

δηαβήηεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη πξνο επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ είλαη: 

 Δπηιέγεηαη κηα κέξα βξνρεξή θαη κνπληή. 

Σνπνζεηείηαη ραξηί ηνπ κέηξνπ ζηνλ ηνίρν θαη 

δεηείηαη απφ ηα παηδηά, λα απνηππψζνπλ κε 

δαρηπινκπνγηέο ηα ρξψκαηα ηεο θχζεο πνπ 

παξαηεξνχλ έμσ ζηελ θχζε. Απνρξψζεηο 

κνπληέο, ςπρξέο φπσο κπιε, ζηέι, γθξη, άζπξν, 

καχξν. 

 Δπηιέγεηαη κηα κέξα κε ήιην θαη ηα παηδηά 

δηαπηζηψλνπλ φηη κε ην θσο ηνπ ήιηνπ ηα 

ρξψκαηα ηεο θχζεο είλαη δηαθνξεηηθά. 

Καινχληαη ινηπφλ λα απνηππψζνπλ ηα ρξψκαηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θχζε κε ηελ παξνπζία ηνπ 

ήιηνπ. Απνρξψζεηο δεζηέο φπσο θφθθηλν, θίηξηλν, 

πνξηνθαιί, κσβ. 

 Καηαλφεζε βαζηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ρξσκάησλ. ε πνηεξάθηα πιαζηηθά δηάθαλα (φρη 

ιεπθά, δηάθαλα), ηνπνζεηείηαη λεξφ. 

Σνπνζεηψληαο κέζα ζην λεξφ έλα θνκκάηη 

γθνθξέ ραξηί, ην λεξφ παίξλεη ην ρξψκα ηνπ 

ραξηηνχ. Πάληα ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

γίλεηαη κε ηα βαζηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, θίηξηλν, 

κπιε) θαη έπεηηα ζηα ρξψκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ κείμεηο. Αλ ρπζεί ιίγν λεξφ ζε έλα άδεην 

πνηήξη απφ ην πνηήξη κε ην κπιε λεξφ θαη ιίγν 

απφ ην θίηξηλν λεξφ, δηαπηζηψλνπλ φηη γίλεηαη 

πξάζηλν θη νχησ θαζ‘ εμήο. 

 Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ηψξα ζην 

ραξηί. ε θχιια εξγαζίαο πνπ δηαλέκνληαη ζηα 

παηδηά βάθνπλ ηνπο θχθινπο κε δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα θαη ζηνλ θνηλφ ηφπν δεκηνπξγείηαη ην 

θαηλνχξην ρξψκα εμ‘ αηηίαο ηεο κείμεο (εηθφλα 1). 

Σα παηδηά κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα κε δαρηπινκπνγηέο ή κε πηλέια 

ζην θαβαιέην. 

 

 
 

Γξάθεκα 1: Μείμεηο ρξσκάησλ 

4.1.4 πλαηζζήκαηα (ζηνηρείν ηνπ έξγνπ) 

Ξαλαβιέπνπλ θαη παξαηεξνχλ ηα παηδηά ηνλ πίλαθα. Χο 

ζηφρνη νξίδνληαη:  

 Να παξαηεξήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ (άζθεζε 

αλάπηπμεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ).  

 Να αλαξσηεζνχλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε. Να κηιήζνπλ γηα ηα 

ρξψκαηα.  

 Να καληέςνπλ θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα 

εθθξάζνπλ.  

 Να κηκεζνχλ ζπλαηζζήκαηα. 

 Να πεξηγξάςνπλ θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηα 

δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. 

 Να επηζεκάλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή.  

 Να ζπγθξίλνπλ άιινπο πίλαθεο κε παξφκνην ζέκα 

θαη λα εληνπίζνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο 

ην χθνο, ρξψκα, ζπλαίζζεκα, αηζζεηηθή.  
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 Να δσγξαθίζνπλ κε πηλέια ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ  

παηρλίδηα κε ζέκα ηνλ θχθιν, φπσο ην «Γχξσ-

γχξσ φινη», ηε «κηθξή Διέλε», ηελ 

«Σπθιφκπγα», θ.α. (Eηθφλα 4 θαη  Eηθφλα 5). 

 

Δηθφλα 4. Εσγξαθηθή  ιατθψλ παηρληδηψλ ζε ραξηί ηνπ 

κέηξνπ κε πηλέια 

 

 Δπίζεο λα δσγξαθίζνπλ κε καξθαδφξνπο, 

θεξνκπνγηέο θαη μπινκπνγηέο ηα παξαπάλσ 

παηρλίδηα.  

 

 
Δηθφλα 5. Εσγξαθηθή  ιατθψλ παηρληδηψλ ζε Α4 

 

Αλαθέξνπκε, ζηε ζπλέρεηα, κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, 

φπσο:  

 Ση απεηθνλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο; 

 Ση θάλνπλ απηά ηα παηδηά ή νη άλζξσπνη 

 Πσο αηζζάλνληαη θαη γηαηί πηζηεχεηε φηη 

αηζζάλνληαη έηζη; 

 Δζείο ηη ληψζεηε φηαλ βιέπεηε ηνπο πίλαθεο; 

 Ση ζαο αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνλ θάζε πίλαθα θαη 

ηη φρη; 

 Μπνξείηε λα δψζεηε έλαλ άιιν ηίηιν; 

 Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη έθηηαμε ν δσγξάθνο 

απηφλ ηνλ πίλαθα; 

 Ση ρξψκαηα ρξεζηκνπνηεί; 

 Αλ επηιέγαηε λα δσγξαθίζεηε θάηη παξφκνην ηη 

ζα δσγξαθίδαηε; 

Πξνηεηλφκελνη πίλαθεο κε ζέκα κε θνηλφ «ηφπν» ηνλ 

θχθιν: 

 Ζ γέλλεζε ηεο Παλαγίαο, ηνπ Albrecht Altdorfer. 

  Ζ ηπθιφκπγα, ηνπ Francisco Jose Goya y 

Lucientes. 

 Γχξσ – γχξσ φινη, ηνπ Hans Thoma 

 Φπιαθηζκέλνη ζην πξναχιηo, ηνπ Vincent Van 

Gogh. 

o  

5. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ – ΥΟΡΟ 

– ΜΟΤΗΚΖ 

Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ έξγνπ είλαη φηη πεξηγξάθεη έλα 

παηδηθφ ιατθφ παηρλίδη, ην νπνίν ηα παηδηά ην ρνξεχνπλ 

θπθιηθά θαη ην ηξαγνπδνχλ. Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ ηα 

παηδηά λα αθνινπζήζνπλ θη άιιεο δηαδξνκέο γηα λα 

αγγίμνπλ εθπαηδεπηηθά ην έξγν. ηφρνο είλαη ε 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην ρνξφ 

θαη ην ηξαγνχδη, κέζα απφ ηελ δξακαηνπνίεζε, ηελ 

παληνκίκα ηελ ζσκαηηθή έθθξαζε. Σα παηρλίδηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ψζηε λα 

αλαθαιχςνπλ θη άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο εθηφο ηεο 

ιεθηηθήο είλαη: ην Απνθξηάηηθν Γατηαλάθη θαη ηα 

γατηαλνπαηρλίδηα (θπθιηθφο ρνξφο, ζηνηρείν ηνπ έξγνπ).  

ηα πιαίζηα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο ή κηαο ζεκαηηθήο 

γηα ηηο Απφθξηεο, ρνξεχνπλ ην γατηαλάθη θαη ηξαγνπδνχλ 

ή παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα. Σα παηδηά ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 Ο ηξειφο ρνξφο ηεο θνξδέιαο: πξηλ θηηάμνπλ ηα 

παηδηά ην γαίηαλάθη κηκνχληαη κε ην ζψκα ηνπο 

ηελ θίλεζε ηεο θνξδέιαο ηξαγνπδψληαο «ηελ 

θνξδέια κνπ θξαηψ θαη ην ζψκα κνπ θνπλψ, δελ 

θνπξάδνκαη εγψ, θάλεη απηή φηη θαη γσ». 

 Σν ρξσκαηηζηφ γατηαλάθη: κέζα ζ‘ έλα θνπηί 

βξίζθνληαη θνξδέιεο πθαζκάηηλεο ζε δηάθνξα 

ρξψκαηα. Έλα παηδί θιείλεη ηα κάηηα ηνπ θαη 

ηξαβάεη κία ζηελ ηχρε. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 

καληέςεη ην ρξψκα απφ ηηο νδεγίεο ησλ παηδηψλ 

π.ρ. έρεη ην ρξψκα ηνπ δέλδξνπ, ηνπ ήιηνπ, ηεο 

παπαξνχλαο, ηνπ νπξαλνχ. Μεηά ε θνξδέια πνπ 

ηξαβάεη ην παηδί κπαίλεη θαη ζηεξεψλεηαη ζην 

γατηαλάθη θαη έηζη ην θαηαζθεπάδνπλ. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θνξδέιεο ηνπ ίδηνπ 

ρξψκαηνο αλ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ είλαη 

κεγαιχηεξνο. 

 Γχξσ – γχξσ ζα γπξλψ: βγάδνπκε έλα παηδί έμσ 

απφ ηνλ θχθιν θαη ηνπ θιείλνπκε ηα κάηηα. Σα 

ππφινηπα παηδηά ηπιίγνπλ ην γατηαλάθη 

ηξαγνπδψληαο ην γχξσ – γχξσ φινη. Μφιηο ε 

παηδαγσγφο πεη ζηνπ, ηα παηδηά ζηακαηνχλ θαη 

παξακέλνπλ αθίλεηα ζηε ζέζε ηνπο. 

 Οη θνξδέιεο ζην γατηαλάθη: ηα παηδηά θάζνληαη 

ζε θχθιν γχξσ απφ ην γατηαλάθη. Κξαηνχλ ηηο 

θνξδέιεο ηελησκέλεο. Σν θάζε παηδί αθνχ πεη ην 

ρξψκα ηεο θνξδέιαο ηνπ, θαη θάλεη φηη ηνπ 

δεηεζεί, π.ρ. λα θηππήζεη παιακάθηα, λα θάλεη 

πεδεκαηάθηα, αθήλεη ηελ θνξδέια θαη ηξέρεη 

γχξσ απφ ην γατηαλάθη θαη επηζηξέθεη ζηε ζέζε 

ηνπ (Δηθφλα 6). 
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Δηθφλα 6: Οη θνξδέιεο ζην γατηαλάθη 

 

 Οη καγηθέο ιέμεηο: ηα παηδηά επηιέγνπλ ηξεηο 

ιέμεηο ζρεηηθά κε ηελ Απνθξηά π.ρ. ζεξπαληίλα, 

γατηαλάθη, θιφνπλ. Υνξεχνπλ θαη ηξαγνπδνχλ ην 

γατηαλάθη. Ζ λεπηαγσγφο θσλάδεη κηα απφ ηηο 

καγηθέο ιέμεηο. Σα παηδηά πξέπεη λα κείλνπλ 

αθίλεηα. Ζ λεπηαγσγφο παξεκβάιιεη θαη άιιεο 

ιέμεηο θαη ηα κπεξδεχεη αιιά κφλν κε ηηο καγηθέο 

ιέμεηο κέλνπλ αθίλεηα (χγρξνλν Νεπηαγσγείν, 

2005). 

 Αλνημηάηηθν γατηαλάθη: ηα πιαίζηα ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο « Άλνημε», γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο αλαγέλλεζεο ηεο θχζεο, ηεο 

γνληκφηεηαο, ηεο θαξπνθνξίαο θαη ηελ ζεκαζία 

ηεο απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο σο ζήκεξα.  

 

Ηζηνξία ηνπ εζίκνπ: ηα παιηά ρξφληα γηφξηαδαλ νη 

άλζξσπνη ηνλ εξρνκφ ηεο Άλνημεο. Σελ παξακνλή ηεο 

Πξσηνκαγηάο άλαβαλ θσηηέο, εηνίκαδαλ θαγεηά θαη 

θξαζί θαη πξνεηνίκαδαλ ηνλ εξρνκφ ηεο λχρηαο θαη ηελ 

ηειεηνπξγία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Πήγαηλαλ ζην δάζνο 

θαη έθνβαλ έλα δέλδξν θαη ην ζηεξέσλαλ ζηε γε. 

Νηχλνληαλ ζηα άζπξα. Σα αγφξηα θνξνχζαλ ζηεθάληα 

απφ θιαδηά θαη ηα θνξίηζηα απφ ινπινχδηα. Υφξεπαλ 

γχξσ- γχξσ θαη ηξαγνπδνχζαλ ηηκψληαο ην Πλεχκα ηεο 

Άλνημεο. Εεηνχζαλ απφ ην Πλεχκα θαιή ζνδεηά θαη 

πνιιά γεξά παηδηά. Κάπνηα παηδηά ήηαλ εθνδηαζκέλα κε 

θνπδνχληα γηα λα απνκαθξχλνπλ ηα θαθά πλεχκαηα πνπ 

εξρφηαλ λα ραιάζνπλ ηελ γηνξηή. Φπζηθά ηα θαθά 

πλεχκαηα θεχγνπλ θαη ζπλερίδεηαη ν ρνξφο θαη ην 

ηξαγνχδη. Σν καγηάηηθν ζηεθάλη είλαη θνκκάηη απηνχ ηνπ 

αξραίνπ εζίκνπ. Σα παηδηά κνηξάδνληαη ηνπο ξφινπο θαη 

ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα γηα ηελ Άλνημε, ηελ θηιία, ηελ 

αγάπε. 

 Σν έζηκν ηεο Πεξπεξνύλαο: ηα παηδηά αλαβηψλνπλ 

ην Μαθεδνληθφ έζηκν ηεο Πεξπεξνχλαο 

(θπθιηθφο ρνξφο. Σα παηδηά αξρίδνπλ λα 

ζηνιίδνπλ έλα θνξίηζη κε θιαδηά θαη θχιια. 

Κάλνπλ έλαλ θχθιν γχξσ ηνπ θαη αξρίδνπλ λα 

ρνξεχνπλ, ηξαγνπδψληαο ην ηξαγνχδη ηεο 

Πεξπεξνχλαο. Μπξνζηά απφ ην θνξίηζη ππάξρεη 

κία ιεθάλε κε λεξφ. Μφιηο ηειεηψζεη ην ηξαγνχδη 

βνπηάλε ηα ρέξηα ηνπο θαη πηηζηινχλ ην θνξίηζη. 

Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην έπαηδαλ ζηελ 

Μαθεδνλία ζε επνρέο ιεηςπδξίαο γηα λα 

μνξθίζνπλ ην θαθφ ηεο αλπδξίαο (Δηθφλα 7). 

 
Δηθφλα 7: Σν έζηκν ηεο Πεξπεξνχλαο 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην: Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

έξγνπ «Γχξσ – γχξσ φινη» ηνπ . αββίδε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Ηδησηηθφ Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ 

Ληιηπνχηε ζηελ Θεζζαινλίθε.  

Ζ λεπηαγσγφο θαη ε γπκλάζηξηα αλέιαβαλ καδί ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ήηαλ έλα γνεηεπηηθφ θαη καθξχ 

ηαμίδη αθνχ αζρνιήζεθαλ επξέσο κε ην ζέκα πνιινχο 

κήλεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηδηά  γλψξηζαλ ηνλ θφζκν ησλ 

Σερλψλ, δηακέζνπ ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ ρνξνχ, ηεο 

κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ.  

Οη  καζεηέο  πήξαλ κέξνο βησκαηηθά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ γλσξίδνπκε πσο ε ελεξγφο 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

εληζρχεη ηελ ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ κάζεζε, 

θαζψο ηνλψλεη ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηελ θαληαζία θαη 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. (Dodge θαη Colker, 1998).  

Σν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ήζε θαη 

έζηκα ηεο ιατθήο ηνπο παξάδνζεο. Να γλσξίζνπλ θη 

άιια έξγα,  δηάζεκσλ δσγξάθσλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

πάλσ ζηελ ηέρλε, λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, λα αηζζαλζνχλ, λα ζπγθηλεζνχλ, λα 

δσγξαθίζνπλ, λα ρνξέςνπλ, λα ηξαγνπδήζνπλ, λα 

παίμνπλ.  

Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηελ ηέρλε, κνλαδηθφ ζθνπφ 

έρεη, λα « εμνπιίζεη» ην παηδί κε δπλάκεηο πνπ ζα ηνπ 

δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ αξρή λα αμηνινγεί ην 

θαιαίζζεην θαη λα αηζζάλεηαη φκνξθα ζηνλ άκεζν θαη 

έκκεζν ρψξν πνπ δεη θαη θηλείηαη (Υαξαιάκπνπο, 2005). 

Δίλαη ρξένο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ λα πξνζπαζήζεη λα 

εηζάγεη ην παηδί ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο. 

 Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο, ζε ζέαηξα, νη 

παξαζηάζεηο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζρέδηα 

εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηέρλε θάζε κνξθήο. Ζ 

επαθή ησλ παηδηψλ κε κνπζηθέο απ‘ φιν ηνλ θφζκν, ζα 

ην βνεζήζνπλ λα εμειηρζεί. Ζ ηέρλε νδεγεί ην παηδί ζε 

κηα αλνδηθή πνξεία θαη ε αλαβάζκηζή ηνπ είλαη νξαηή 

θαη αηζζεηή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

Οη δηδάζθνληεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εηζαγσγήο 

ησλ παηδηψλ ζην θφζκν ηεο ηέρλεο, πέξα απφ ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο ζηηο ζρνιέο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπο, 

ρξεηάδεηαη ε «δηα βίνπ» επηκφξθσζε ηνπο. Μφλν κε ηελ 

δχλακε ηεο  ηέρλεο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα ιπζνχλ 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο πνπ καζηίδνπλ ηα ζρνιεία.  Γελ 

είλαη ηπραίν φηη ζηα κνπζηθά ζρνιεία φινπ ηνπ θφζκνπ, 
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δελ πθίζηαηαη bulling. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα φινπο 

καο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία αθνξά ζε κία δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί, κέζα απφ ηνλ θξηηηθφ 

ζηνραζκφ θαη ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν, ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηππηθψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα 

πεξηγξάςεη κηα δηδαζθαιία πνπ πινπνηήζεθε ζε έμη 

βαζηθά ζηάδηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά. 

Απνηειεί εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ θαη 

πινπνηήζεθε ζε νκάδα εθπαηδεπφκελσλ ρνιείνπ 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο κέζα απφ ηελ επαθή κε έξγα ηέρλεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, 

αηζζεηηθή εκπεηξία, πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν επέιεμα λα 

εθαξκφζσ ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν είλαη έλα ρνιείν 

Γεχηεξεο  Δπθαηξίαο. Σα  ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

(ΓΔ)  απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη 

απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Απνηεινχλ δνκή 

παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ζρνιείνπ, κε ειηθηαθφ εχξνο  

θπξίσο 18-55, αλήθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο (άλεξγνη, κέιε κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο, πνιχηεθλνη, ΡΟΜ, άηνκα κε ςπρνινγηθά ή 

ειαθξά λνεηηθά πξνβιήκαηα). Δπίζεο σο ελήιηθνη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πνιιά θαζήθνληα θαη δεζκεχζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο  ξφινπο σο 

ζχδπγνη, γνλείο, εξγαδφκελνη θ.η.ι.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηφρνπ ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ πξνυπνζέηνπλ επειημία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κάζεζεο. Μηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο/κεζφδνπο  πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε έλα 

ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη απηή ηεο  

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία.  

Ζ πεξηγξαθφκελε δηδαζθαιία ζηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηειεί εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ θαη 

πινπνηήζεθε ζε νκάδα ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζε 

ηκήκα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ρσξίο έληνλα 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ. Ζ νκάδα 

πεξηιακβάλεη εξγαδφκελνπο, αλέξγνπο θαη λνηθνθπξέο. 

Σν ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη «Ζ Αλζξψπηλε Δπηπρία» 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ 

Γξακκαηηζκνχ. Χο  βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο  

ηέζεθε  ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

απέλαληη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Δπίζεο ζηφρνο ήηαλ λα 

ζηνραζηνχλ θξηηηθά πάλσ ζην «θπλήγη ηεο επηπρίαο» 

φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα ΜΜΔ θαη λα 

απνθηήζνπλ κηα πην ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζηάζε  απέλαληη 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν βαζχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη 

πξνζδίδνπλ λφεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

2. ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΔΝΝΟΗΧΝ 

2.1. Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε 

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία αθνξά ζε κία δηδαθηηθή θαη 

καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί, κέζα απφ ηνλ 

θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν, ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηππηθψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  Ο 

Mezirow (1997), ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθά ν εηζεγεηήο 

ηεο, ππνζηήξημε πσο ν θαζέλαο απφ εκάο έρεη  

δηακνξθψζεη θάπνηεο θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ δηάθνξεο πεγέο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ καο 

πεξηβάιινληνο νη νπνίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, φηαλ νη ζεσξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ελφο αηφκνπ δελ βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο 

λεαπνθηεζείζεο εκπεηξίεο. 

ηελ Διιάδα  άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην 2009 κε 

εηζεγεηή ηνλ Αιέμε Κφθθν (Kokkos, 2009). Δληάζζεηαη 

θαη ιεηηνπξγεί ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο πνπ αξρηθά δηαηππψζεθε 
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απφ ηνλ Mezirow κε ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε 

απφςεσλ ησλ Freire (1970), ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο ε 

ρξήζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ζθίηζσλ  επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλδξάκεη ζηελ 

αιιαγή παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ηνπ Dewey (1980) ν 

νπνίνο ππνζηήξημε πσο ε ζπλάληεζε ησλ παιηψλ καο 

αληηιήςεσλ κε ηηο λέεο,  φπσο απηέο αλαδχνληαη κέζα 

απφ ηελ επαθή κε ηελ ηέρλε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ παξειζφληνο  θαη ηελ ελίζρπζε  ηεο  

ηθαλφηεηά καο λα θαηαλννχκε κε θαηλνχξγην ηξφπν ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπ Gardner (1990), ζρεηηθά κε ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία σο ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο. Αμηνπνηνχληαη επίζεο απφςεηο ηεο ρνιήο 

ηεο Φξαλθθνχξηεο (Αdorno, Horkheimer, Marcuse θ.α.) 

ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο σο 

ελαπζκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ ζεκάησλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο επίζεο ε 

ηερληθή ηνπ Perkins (1994), ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε 

λνήκαηνο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο. Ο 

Perkins επηζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεζνδηθήο παξαηήξεζεο ελφο εηθαζηηθνχ 

έξγνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηφ θαη έρνπλ ηελ 

επθαηξία φρη κφλν λα εκπινπηίζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο 

εκπεηξία, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κηα θξηηηθή-

ζηνραζηηθή δηάζεζε. πσο κάιηζηα επηζεκαίλεη θαη  ε 

Μέγα (2011), αλαθεξφκελε ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, ε ηέρλε 

ζαθψο ελδπλακψλεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηνλ 

θξηηηθφ ζηνραζκφ κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηνχληαη 

δεδνκέλα θαη  κέρξη ηνχδε παξαδνρέο.  

3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ  

3.1. Πξψην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο 

γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015 ζην 

ΓΔ, ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Γξακκαηηζκνχ 

εμεηάζζεθαλ ζέκαηα απφ άξζξα εθεκεξίδσλ  φπσο  « Σν 

γέιην ζηε δσή καο», φπνπ επηζεκάλζεθαλ πνιιά  απφ  

ηα νθέιε ηνπ γέιηνπ ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ. Παξάιιεια έγηλε αλαθνξά ζηελ έιιεηςε 

πεγαίνπ γέιηνπ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έδεηρλαλ φηη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

έιιεηςε ηνπ γέιηνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο 

επραξίζηεζεο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ 

εληφπηζαλ ηα αίηηα ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ηφληζαλ φηη γηα ην «θαηζνχθηαζκα» θαη 

«ηελ θαηάζιηςε» πνπ επηθξαηεί επζχλεηαη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε «ζηελ νπνία καο έξημαλ», ε αλεξγία θαη ε έιιεηςε 

ρξεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθε φηη: «ρσξίο ρξήκαηα 

δε γίλεηαη ηίπνηα». Δπίζεο αλαθέξζεθαλ παξάγνληεο 

φπσο ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ε απνμέλσζε «πνπ επηβάιιεη ν ηξφπνο δσήο» κε ηηο 

δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ.  Αθφκε 

αλαθέξζεθαλ σο αίηηα ν θαηαλαισηηζκφο, πνπ επεηδή 

δελ κπνξεί πηα ιφγσ θξίζεο λα ηθαλνπνηεζεί καο θάλεη 

λα αηζζαλφκαζηε «κεηνλεθηηθά» θαη ην άγρνο πνπ «φινη 

έρνπκε» θαη απφ ην νπνίν «δελ κπνξνχκε εχθνια λα 

απαιιαγνχκε». Οη απφςεηο ηνπο ήηαλ θαλεξφ φηη ήηαλ 

δηακνξθσκέλεο απφ ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζηα δηάθνξα ΜΜΔ θαη εηδηθά ηελ 

ηειεφξαζε, ελψ  ηαπηφρξνλα ππήξρε κηα ηάζε απνδνρήο 

ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο σο αλαπφθεπθηεο. 

Ζ εθπαηδεχηξηα ζθέθηεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζε κηα δηαδηθαζία θξηηηθήο 

δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο «Αλζξψπηλε επηπρία» θαη  λα 

εκβαζχλνπλ ζην ξφιν πνπ παίδνπλ ν ηξφπνο ζθέςεο θαη 

δξάζεο, νη ζπλεηδεηέο επηινγέο, ε αηνκηθή επζχλε, ε 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ, ε χπαξμε ζηφρσλ, ε 

δηαρείξηζε ησλ απνηπρηψλ, νη επγεληθέο πξάμεηο, ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ καο 

θαη ησλ άιισλ ζηελ εδξαίσζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο 

επηπρίαο θαη ηθαλνπνίεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζαλφλ 

νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα δηεπξχλνπλ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 

κεηαθηλεζνχλ απφ παγησκέλεο απφςεηο πνπ ηνπο 

θαζηζηνχλ παζεηηθνχο δέθηεο φζσλ ζπκβαίλνπλ γχξσ 

ηνπο. 

Ζ εθπαηδεχηξηα θαη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκθψλεζαλ 

λα εμεηαζηεί ην ζέκα «Αλζξψπηλε επηπρία» ζηηο 

επφκελεο ζπλαληήζεηο, ζε δηάξθεηα 4 σξψλ, κε ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο», αθνχ ελεκεξψζεθαλ φηη απηή ζα  

πεξηιακβάλεη εξγαζία ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ θξηηηθά θάπνηα εξσηήκαηα παίξλνληαο 

«ηδέεο» απφ έξγα ηέρλεο.  

3.2. Γεχηεξν ζηάδην: Έθθξαζε ησλ απφςεσλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ην ζηάδην απηφ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
λα  απαληήζνπλ γξαπηψο κε κηα παξάγξαθν ζην 
εξψηεκα: «Ση καο θάλεη επηπρηζκέλνπο;» αθνχ 
ρσξηζηνχλ ζε δπν νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ. Οη 
απαληήζεηο πνπ έδσζαλ  αλά νκάδα ζηελ νινκέιεηα 
έρνπλ δηνξζσζεί κφλν σο πξνο ηελ νξζνγξαθία θαη  ήηαλ 
νη εμήο: 

Οκάδα 1ε 

«Καη΄αξρήλ λα έρνπκε πγεία. Να ππάξρνπλ γχξσ κνπ 
άλζξσπνη πνπ αγαπψ θαη κε αγαπνχλ. Να έρσ εξγαζία 
άλσ ησλ 1500 επξψ, έλα θαιφ ηδηπάθη, ειεπζεξία 
ρξφλνπ, ηαμίδηα, λα γλσξίζσ φιν ηνλ θφζκν. Έλα 
φκνξθν ζπίηη 120η.κ. κε πηζίλα θαη έλαλ φκνξθν θήπν 
κε ινπινχδηα. Θεηηθνχο αλζξψπνπο θαη ζσζηνχο δίπια 
κνπ. Σα ηαβεξλάθηα κνπ, ηα θνπηνπθάθηα κνπ θαη φρη 
γθξίληα. Να κελ έρσ ρξέε θαη λα δσ αμηνπξεπψο.  Να 
έρσ ηνλ ηδαληθφ ζχληξνθν. Έλα ηδνθεξ!» 

Οκάδα 2ε 

«Σν λα βξηζθφκαζηε κε ηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηα παηδηά 
καο. Να πεγαίλνπκε πνιιά θαη καθξηλά ηαμίδηα. Να 
βξηζθφκαζηε ζηε θχζε θαη ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη ηελ 
πξαζηλάδα πνπ ππάξρεη θαη είλαη κνλαδηθή! Να έρνπκε 
δνπιεηά. Να έρνπκε πγεία θαη αγάπε. Να έρνπκε θνληά 
καο θαινχο θίινπο. Να κπνξνχκε λα εξρφκαζηε 
ζρνιείν. Σα επράξηζηα γεγνλφηα. Σν λα βξίζθεζαη κε 
ζπγγεληθά πξφζσπα. Καη ην ηειεπηαίν λα ηξσο γιπθά!» 
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3.3. Σξίην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ππνζεκάησλ θαη ησλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ 

Ζ εθπαηδεχηξηα αθνχ ζπγθέληξσζε θαη κειέηεζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ δπν νκάδσλ θαηέιεμε ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: Καη νη δπν νκάδεο αλαγλσξίδνπλ σο 

αγαζά ηελ πγεία θαη ηνπο αγαπεκέλνπο αλζξψπνπο γχξσ 

καο, θίινπο θαη νηθνγέλεηα. Δπίζεο ζεσξνχλ απαξαίηεηε 

ηελ εξγαζία θαη επηζπκεηά ηα καθξηλά ηαμίδηα. Ζ πξψηε 

νκάδα έρεη επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηα πιηθά αγαζά 

θαη ηα ρξήκαηα σο πξνυπνζέζεηο επηπρίαο. Ζ δεχηεξε 

νκάδα, κε ιηγφηεξν πιηζηηθφ πλεχκα, έρεη 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ επαθή κε ηε θχζε, ζην αίζζεκα 

ηεο αγάπεο θαη ζηε δπλαηφηεηα κφξθσζεο θαη ζηα 

επράξηζηα γεγνλφηα. Κακηά σζηφζν νκάδα δελ αλέθεξε 

πσο ε αίζζεζε ηεο επηπρίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε 

θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ καο δίλνληαη,  κε αγαπεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ πάληα κε 

πνιιά ρξήκαηα, κε ηελ «θξνληίδα» θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ ζρέζεσλ καο, κε ηελ πξνζθνξά ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο,  κε ηελ έθθξαζε επγλσκνζχλεο ζε 

απηνχο πνπ ην αμίδνπλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, κε 

ηελ αηζηνδνμία, κε ηελ αίζζεζε φηη έρνπκε ηνλ έιεγρν 

ηεο δσήο καο θαη δελ ππνθείκεζα ζε θνηλσληθέο 

ζπγθξίζεηο, κε ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθφηεηάο καο θαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, 

ησλ απνηπρηψλ θαη ησλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πάληα ζα ππάξρνπλ ζηε δσή φισλ. Κακία νκάδα δελ 

είδε ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ  σο 

παξάγνληα γηα ηε δηεθδίθεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

επηπρίαο.  

        Σα ζπκπεξάζκαηα ζπδεηήζεθαλ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επφκελε ζπλάληεζε θαη 

πξνέθπςαλ δπν ππνζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε: i)Ζ 

επηδίσμε ηεο επηπρίαο απφ ηνλ άλζξσπν, ii) Ο ξφινο ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαηάθηεζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο επηπρίαο. Βάζεη απηψλ ησλ ππνζεκάησλ 

δηακνξθψζεθαλ ηα εμήο θξηηηθά εξσηήκαηα: i) Πψο  ν 

άλζξσπνο   «ζακπνηάξεη» ηελ  πξνζσπηθή ηνπ επηπρία; 

ii) Πνηεο αιιαγέο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζθεθηφκαζηε θαη ελεξγνχκε γηα λα είκαζηε πην 

ηθαλνπνηεκέλνη; 

3.4. Σέηαξην ζηάδην: Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα 

Καηά ην ζηάδην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο έμη έξγα ηέρλεο ρσξίο ηνπο ηίηινπο 

ηνπο θαη ην φλνκα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπο δεηήζεθε λα 

επηιέμνπλ ηξία απφ απηά γηα λα αζρνιεζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. Σα έξγα απηά επειέγεζαλ γηαηί ζεσξήζεθε φηη 

εμππεξεηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ζπλδένληαη 

κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα, έρνπλ κεγάιε αηζζεηηθή αμία 

θαη ζα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα θξηηηθή ζπδήηεζε κε 

ηελ νκάδα, θαζψο είλαη κεζηά λνεκάησλ θαη επηδέρνληαη 

πνιιαπιέο εξκελείεο. Αλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη δελ 

έρνπλ πξφηεξε επαθή κε θάπνην είδνο ηέρλεο,  

ζεσξήζεθε φηη ηα έξγα απηά δηαζέηνπλ ζηνηρεία 

θαηαλνεηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζρεηίδνληαη 

κε εκπεηξίεο απφ ηε δσή ηνπο θαη γη απηφ ε επεμεξγαζία 

ηνπο ζα ήηαλ εθηθηή. Έηζη πξνηάζεθαλ ηέζζεξα 

εηθαζηηθά έξγα αλαγλσξηζκέλσλ δσγξάθσλ, έλα ιατθφ 

παξακχζη πνπ σο αθεγεκαηηθφ είδνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

νηθείν θαη έλα πνίεκα πνπ έρεη κεινπνηεζεί θαη γη απηφ 

ίζσο κπνξεί λα γίλεη θαη πην πξνζηηφ ζηελ νκάδα σλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  Σα έξγα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ ηα 

εμήο: 

 Γατηεο: «Ζ δηάιεμε», 1973  

 Paxton: «Σhe housemate»,  1910  

 Γχδεο : Ζ Υαξά  

 Οη δπν ιχθνη : Ηλδηάληθν παξακχζη 

 Νίθνο Δγγνλφπνπινο : «Σν πλεχκα ηεο 

κνλαμηάο», 1939 

 Οδπζζέαο Διχηεο : Σν παξάπνλν  

Αθνινπζεί ν πίλαθαο ζπζρεηηζκνχ ησλ έξγσλ ηέρλεο 

κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα σο εμήο: 
 

 

Δπηιεγκέλα έξγα ηέρλεο 

 

χλδεζε κε ηα 
θξηηηθά εξσηήκαηα 

 
Α 

 
Β 

Γατηεο: «Ζ δηάιεμε», 1973 √  

Paxton: «Σhe housemate», 

1910 

 √ 

Ν.Γχδεο: Ζ Υαξά  √ 

Οη δπν ιχθνη: Ηλδηάληθν 

παξακχζη 

 √ 

Νίθνο Δγγνλφπνπινο: «Σν 

πλεχκα ηεο κνλαμηάο», 1939 

√ √ 

Οδπζζέαο Διχηεο: Σν 

παξάπνλν 

 

√  

Πίλαθαο 1. πζρεηηζκνχ έξγσλ ηέρλεο κε ηα θξηηηθά 

εξσηήκαηα 

3.5. Πέκπην ζηάδην: Δπεμεξγαζία ησλ έξγσλ 

ηέρλεο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα θξηηηθά 

εξσηήκαηα 

Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ 

απφ δπν έξγα ν θαζέλαο.  Μεγαιχηεξε απήρεζε είρε ν 

πίλαθαο ηνπ Paxton, ελψ  άιινη δχν ηζνβάζκεζαλ ζηελ 

πξνηίκεζε ηνπο θαη ηειηθά  επειέγεζαλ ηξία έξγα:  Οη 

πξνηηκήζεηο  ηνπο θαζνξίζηεθαλ απφ ην ζέκα θαη ηα 

ρξψκαηα γηα ηα δπν πξψηα, ελψ ην ηξίην ην επέιεμαλ, 

γηαηί ηνπο θάλεθε «παξάμελν». Σα θείκελα δελ 

επειέγεζαλ, γηαηί φπσο θάλεθε ήζειαλ θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ θείκελν. ην ζηάδην απηφ ε 

εθπαηδεχηξηα δηεπθφιπλε ηελ δηεξγαζία, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ επεμεξγαζία θαζελφο επηιεγκέλνπ έξγνπ 

ηέρλεο 
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Δηθφλα 1:Paxton: «Σhe housemate», 1910 

Δηθφλα 2: Γχδεο : «Ζ Υαξά» 

Δηθφλα 3: Νίθνο Δγγνλφπνπινο: 

«Σν πλεχκα ηεο κνλαμηάο», 1939 

Δπεμεξγαζία πξψηνπ έξγνπ 

Γηα ην έξγν «Σhe housemate» πνπ ήηαλ ην πξψην γηα 

επεμεξγαζία επηιέρζεθε ε ηερληθή ησλ ηεζζάξσλ 

θάζεσλ ηνπ Perkins. Αξρηθά δελ δίλεηαη ην φλνκα ηνπ 

δσγξάθνπ ή ηνπ πίλαθα. 

ηελ πξψηε θάζε, ε εθπαηδεχηξηα μεθηλά κε 

εξσηήζεηο  φπσο: «Ση βιέπεηε; Δληνπίζηε ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία». Δλδεηθηηθά θαηαγξάθεθαλ: «βιέπσ κηα 

ππεξέηξηα πνπ θξαηά έλα βηβιίν, δηάθνξα δηαθνζκεηηθά, 

έλα θηεξφ, έλα αγαικαηίδην, κηα κπηδνπηηέξα». ην 

ζεκείν απηφ ε εθπαηδεχηξηα θάιεζε ηελ νκάδα λα 

δηαηππψζεη εξσηήκαηα θαη απνξίεο πνπ ηπρφλ γελλά ην 

έξγν. Σα εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ήηαλ: Γηαηί 

δηαβάδεη; Γηαβάδεη γηα λα κελ είλαη  ππεξέηξηα;, Ση 

δηαβάδεη;. 

ηε δεχηεξε θάζε, ηνπο θαιεί λα παξαηεξήζνπλ πην 

πξνζεθηηθά  θαη ζε βάζνο ην έξγν θαη λα εθθξάζνπλ 

απφςεηο  ζρεηηθά κε ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ ηνπο 

εληππσζηάδνπλ, πνπ ηνπο πξνθαινχλ έθπιεμε ή ηνπο 

παξαμελεχνπλ κε εξσηήζεηο: Ση ζαο θαίλεηαη παξάμελν 

ζε απηόλ ηνλ πίλαθα;. Οη εθπαηδεπφκελνη έθαλαλ ηηο εμήο 

παξαηεξήζεηο: «ε θνπέια είλαη ζηξηκσγκέλε ζηε γσλία» 

«ην βηβιίν είλαη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα». ηαλ ε 

εθπαηδεχηξηα θάιπςε ην βηβιίν ηνπ πίλαθα φινη νη 

εθπαηδεπφκελνη είπαλ φηη: «Ο πίλαθαο αιιάδεη ηειείσο, 

δελ έρεη ην ίδην λφεκα». Ζ νκάδα ζηε ζπλέρεηα 

πξνζπάζεζε λα αληρλεχζεη ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ πίλαθα πνπ ήηαλ «ζηελαρψξηα γηαηί δνπιεχεη θαη 

ηαπηφρξνλα δηαβάδεη αιιά θαη κηα εξεκία απφ ην 

δηάβαζκα». ην ζεκείν απηφ δφζεθαλ θάπνηα ζηνηρεία 

γηα ηνλ πίλαθα θαη ην φλνκα ηνπ θαιιηηέρλε.  ηαλ ε 

νκάδα θιήζεθε λα δψζεη ε ίδηα έλαλ ηίηιν ζην πίλαθα 

νκφθσλα είπαλ: «Ζ ππεξέηξηα»! 

ηελ ηξίηε θάζε, ηνπο δεηά λα επηζηξέςνπλ ζε απηφ 

πνπ ηνπο παξαμελεχεη θαη λα βξνπλ έλα θξπκκέλν 

κήλπκα ηνπ έξγνπ κε εξσηήζεηο φπσο: Γηαηί ν δσγξάθνο  

βάδεη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα ην βηβιίν; Ση ζέιεη λα καο 

ηνλίζεη; Γηαηί ε θνπέια παξνπζηάδεηαη ζηξηκσγκέλε πίζσ 

από ην ηξαπέδη;, Παξαηεξήζηε ηα θπξίαξρα ρξώκαηα. Ση 

ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνύλ;  Αθνχζηεθαλ απφςεηο φπσο: 

«ην βηβιίν είλαη ζην θέληξν γηαηί ζπκβνιίδεη ηε γλψζε» 

«θπξηαξρνχλ ην κπιε θαη ην άζπξν», «ε θνπέια δηαβάδεη 

ζηξηκσγκέλε ελψ δνπιεχεη, γηαηί θάηη ηεο θηλεί ηελ 

πεξηέξγεηα».  Να ζεκεησζεί φηη ππήξμε δπζθνιία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λα αλαθεξζνχλ ζε ζπλαηζζήκαηα. 

Αθνινχζεζε ε εμήο εξψηεζε απφ ηελ εθπαηδεχηξηα: Ση 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηάβαζκα ζε κηα θνπέια πνπ 

εξγάδεηαη σο ππεξέηξηα;. Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ: 

«Ζ κφξθσζε  είλαη πινχηνο, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο, 

δίλεη θαιιηέξγεηα». 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε, ηνπο δεηά λα 

μαλαδνχλ ην έξγν, λα ζθεθηνχλ φια φζα είραλ 

ζπδεηεζεί θαη ηηο εξκελείεο πνπ έδσζαλ θαη λα ηα 

ζπζρεηίζνπλ κε ην δεχηεξν θξηηηθφ εξψηεκα: Πνηεο 

αιιαγέο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηνλ ηξόπν πνπ 

ζθεθηόκαζηε θαη ελεξγνύκε γηα λα είκαζηε πην 

ηθαλνπνηεκέλνη; Δθθξάζηεθαλ απφςεηο φπσο «ν θαζέλαο 

καο πξέπεη λα πξνζπαζεί γηα ην θαιχηεξν», «αλ ζέιεη 

θαλείο, κπνξεί λα θαηαθέξεη πξάγκαηα», «ε θνηλσληθή 

ηάμε παίδεη ξφιν, αιιά ην άηνκν κπνξεί λα ηελ 

ππεξβεί», «πξέπεη λα ππάξρεη εμέιημε θαη ζηφρνη ζηε 

δσή ηνπ θαζελφο». 

Δπεμεξγαζία ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ 

Γηα ην έξγν «Ζ Υαξά» ηνπ Ν. Γχδε, επηιέρζεθε ε 

ηερληθή Visible Thinking, ε νπνία απαηηεί ιηγφηεξν 

ρξφλν. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή δίλνληαη ζηνλ 

παξαηεξεηή κηα ζεηξά απφ καηεπηηθέο εξσηήζεηο κε 

επέιηθηε ζεηξά, φπσο: Ση βιέπεηο; Ση ζπκβαίλεη; Ση 

θάλνπλ ηα πξόζσπα; Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θάλνπλ; Πνηα 

είλαη ε θεληξηθή κνξθή ηνπ πίλαθα; Με ηη κνηάδεη; Ση ιέηε 

λα ζπκβνιίδεη; Ση ζθέςεηο ζαο γελλάεη ν πίλαθαο ζρεηηθά 

κε ην δηθό καο ηξόπν δσήο; 
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Οη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ήηαλ: «Βιέπνπκε έλαλ 

άγγειν ή κηα λεξάηδα θαη έλα δέληξν ζηε κέζε», «κηα 

κνχζα ηνπ δάζνπο πνπ θξαηάεη ιχξα, ζπκίδεη άλνημε ή 

θζηλφπσξν», «παηδηά κε αζψεο θηλήζεηο», «ππάξρεη 

ραξνχκελε αηκφζθαηξα, επεηδή ηα παηδηά είλαη αζψα, 

ελεξγνχλ απζφξκεηα, έρνπλ θαληαζία, δνχλ ζηε θχζε, 

αθνπγθξάδνληαη» «ε γπλαίθα ζπκβνιίδεη ηε ραξά, ηελ 

αξκνλία, ηε θαληαζία, ηελ αγλφηεηα, ηε ζηνξγή, ηελ 

ειεπζεξία, ηελ ειπίδα, ηελ πγεία- εκείο έρνπκε ράζεη 

πνιιά απφ απηά». 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην έξγν 

κε ην δεχηεξν θξηηηθφ εξψηεκα: Πνηεο αιιαγέο κπνξνύκε 

λα θάλνπκε ζηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε θαη ελεξγνύκε 

γηα λα είκαζηε πην ηθαλνπνηεκέλνη; Οη εθπαηδεπφκελνη 

απάληεζαλ φηη «κπνξνχκε λα έιζνπκε πην θνληά ζηε 

θχζε θαη λα βάινπκε ζηε δσή καο φζα ζπκβνιίδεη ε 

γπλαηθεία θηγνχξα ζηνλ πίλαθα». 

Δπεμεξγαζία ηξίηνπ έξγνπ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ «Σν πλεχκα ηεο 

Μνλαμηάο», ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ επηιέρζεθε, επίζεο, ε 

κέζνδνο Visible Thinking  θαη ηέζεθαλ ηα εμήο 

δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: Ση βιέπεηο; Ση ζπκβαίλεη; Ση 

θάλνπλ ηα πξόζσπα; Γηαηί πηζηεύεηε όηη ην θάλνπλ; αο 

παξαμελεύεη θάηη; Ση ζπκβνιίδνπλ νη κνξθέο θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ εηθνλίδνληαη; Πνηα  αλζξώπηλα 

πξνβιήκαηα εθθξάδνπλ; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθαιεί ν 

πίλαθαο;  

Δλδεηθηηθέο επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ νη εμήο: 

«Βιέπνπκε έλα ηξαπέδη θαη θάπνηνλ ζθπκκέλν, έλα 

δέληξν, θνπέια ρσξίο πξφζσπν πνπ θξαηάεη θαζξέθηε 

θαη θφξεκα βξαδηλφ, έλα ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ», «είλαη 

κνλαρηθέο παξνπζίεο», «έθπιεμε πξνθαιεί ε πφξηα ζην 

πνπζελά, ην φηη θνηηάδεη ηνλ θαζξέπηε ελψ δελ έρεη 

πξφζσπν, ε θξνπηηέξα, ην ελνηθηαζηήξην, ηα πξφζσπα 

πνπ θνηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία», «εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη  ηξφκνπ αλάκεηθηα», 

«ζπκβνιίδνπλ κνλαμηά, ζιίςε, σξαηνπάζεηα, 

ζεμνπαιηθφηεηα, παξαίζζεζε, φια είλαη ξεπζηά». 

 ηε ζπλέρεηα ην έξγν ζπλδέζεθε κε ηα δπν θξηηηθά 

εξσηήκαηα:  

 Πώο  ν άλζξσπνο «ζακπνηάξεη» ηελ  πξνζσπηθή 

ηνπ επηπρία; Οη εθπαηδεπφκελνη απάληεζαλ «φηαλ 

δηαζέηεη ρσξίο ζθέςε ηηο δπλάκεηο ηνπ, φηαλ 

θάλεη απξφζσπεο ζρέζεηο, δείρλεη αδηαθνξία θαη 

εγσηζκφ», 

  ii) Πνηεο αιιαγέο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηνλ 

ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε θαη ελεξγνύκε γηα λα 

είκαζηε πην ηθαλνπνηεκέλνη; Οη εθπαηδεπφκελνη 

πξφηεηλαλ: «αιιαγή παξέαο, φρη ζηελ απιεζηία, 

λα κελ θνηηάκε ηελ βηηξίλα αιιά θαη ην βάζνο, λα 

παίξλνπκε φ,ηη θαιφ ππάξρεη απφ ην παξειζφλ». 

ια ηα παξαπάλσ ζεκεηψζεθαλ ζην πίλαθα απφ έλαλ 

εθπαηδεπφκελν θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεχηξηαο 

θσηνγξαθήζεθαλ, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζηε 

ζπλέρεηα.  

3.6. Έθην ζηάδην: Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη 

απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

θξηηηθφ/δεκηνπξγηθφ ζηνραζκφ 

ην ζηάδην απηφ, νη εθπαηδεπφκελνη θιήζεθαλ πάιη 

λα απαληήζνπλ  γξαπηά  ζην αξρηθφ ηνπο εξψηεκα: ηη 

καο θάλεη επηπρηζκέλνπο; ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φζα 

είραλ ζπδεηεζεί ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα. Μπνξνχζαλ, 

είηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο  εξγαζία πνπ 

εθπφλεζαλ θαηά ην 2ν ζηάδην, είηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα λέα εξγαδφκελνη ζηηο ίδηεο νκάδεο.  

Καη νη δπν νκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηελ αξρηθή ηνπο 

εξγαζία. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο γξαπηήο δηαδηθαζίαο 

έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα δηάβαζε δπλαηά ην 

θείκελν θαη αθνινχζεζε ζχληνκε ζπδήηεζε.  

Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψζεθε γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ζχληνκσλ γξαπηψλ ζεκεησκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ε εθπαηδεχηξηα  δήηεζε απφ θάζε 

εθπαηδεπφκελν λα ζεκεηψζεη ζε έλα κηθξφ ραξηάθη κηα ή 

δπν ιέμεηο πνπ έξρνληαη απζφξκεηα ζην λνπ θαη 

αθνξνχλ ηελ εληχπσζή ηνπ γηα ην ζεκεξηλφ κάζεκα.  

ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεχηξηα πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

θαη λα απνηηκεζεί ε αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθήο/θξηηηθήο ζθέςεο πξνρψξεζε ζηελ κειέηε 

θαη  αληηπαξαβνιή ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ θεηκέλσλ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Πξνζπάζεζε λα δηαπηζηψζεη, εάλ, 

ζε πνηα ζεκεία, ππήξμε εμέιημε ζηε δεκηνπξγηθή θαη 

θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζχγθξηζεο θαηέζηε εθηθηή κέζσ 

ηεο Κιίκαθαο Απνηίκεζεο ηεο Κξηηηθήο θέςεο πνπ είρε 

εθαξκφζεη ην πξφγξακκα ΑRTiT. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο βαζίζηεθε ζηνπο νξηζκνχο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο πνπ είρε πηνζεηήζεη ην ΑRTiT θαη 

αληινχληαη απφ ηηο ηδέεο ησλ Devey, Eisner, Freire, 

Gardner, Mezirow, Brookfield θαη Perkins. 

Ζ θάζε απάληεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηαηάρηεθε 

ζε κηα απφ ηηο βαζκίδεο γηα λα ιάβεη αληίζηνηρε 

βαζκνιφγεζε σο εμήο: 

A. ηελ πξψηε βαζκίδα κε ηε ρακειφηεξε 

βαζκνιφγεζε (i) θαηαηάρζεθαλ ηα θείκελα πνπ 

δελ πεξηείραλ ελδείμεηο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

εθθξάδνπλ ζπλεζηζκέλεο θαη ιίγεο ηδέεο. 

B. ηελ δεχηεξε βαζκίδα κε βαζκνιφγεζε (ii) 

θαηαηάρζεθαλ θείκελα πνπ πξνζέγγηδαλ 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, σζηφζν 

ήηαλ αθφκε πεξηγξαθηθά θαη δελ πεξηείραλ ηε 

δηάζεζε γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε παξαδνρψλ. 

C. ηελ ηξίηε βαζκίδα κε βαζκνιφγεζε (iii) 

θαηαηάρζεθαλ ηα θείκελα πνπ εμέηαζαλ πνιιέο 

παξακέηξνπο ηνπ ζέκαηνο θαη ηαπηφρξνλα 

εθθξάδνπλ κηα δηάζεζε θξηηηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ θαη 

ίζσο δηάζεζε αλάιεςεο δξάζεο, επζχλεο ή 

πξσηνβνπιίαο. Αθνινπζνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο: 
 

Α/Α νκάδσλ ηελ 
έλαξμε 

ηε 
ιήμε 

Γηαθνξά 

1ε  1 2 1 

2ε 1 1,5 0,5 

Μέζνο φξνο  1 1,75 0,75 
 

Πίλαθαο 2: Απνηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε (ρξήζε θιίκαθαο 1-3) 
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Α/Α ομάδων  Στην έναπξη Στη λήξη Διαφοπά  

1η  1 2,5 1,5 

2η 1 1,5 1 

Μέσος όρος  1 2 1,25 

 

Πίλαθαο 3: Απνηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο (ρξήζε θιίκαθαο 1-3) 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζπγθξηηηθψλ θεηκέλσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπο 

πίλαθεο θαη νη δπν νκάδεο ζθέθηεθαλ πην δεκηνπξγηθά 

θαη θξηηηθά θαη εκπινχηηζαλ ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο 

ελψ εκθάληζαλ δηάζεζε γηα αλάιεςε πξνζσπηθήο  

δξάζεο, θάηη πνπ δελ ππήξρε θαζφινπ ζηα αξρηθά ηνπο 

θείκελα. Μπνξνχκε ινηπφλ λα δερηνχκε φηη ε κέζνδνο 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο είλαη κηα ελεξγεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ 

κέζα απφ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ηνλ νξζνινγηθφ 

δηάινγν θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηελ πξφζιεςε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δηεπξχλνληαο ηελ αληίιεςε γχξσ απφ απηφ. 
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Ζ ΑΦΖΓΖΖ Χ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ, ΔΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 
Βηθησξία Καηζηγηάλλε 

Πξσηνβάζκα Δθπαίδεπζε Πεηξαηά 

 

Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ησάλλα ειίδνπ 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 
Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 

αθήγεζεο σο δηδαθηηθήο ηερληθήο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. Σν ζρέδην 

εξγαζίαο ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Μάξηην 

έσο θαη ηνλ Απξίιην 2015 ζε νκάδεο καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη 

Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο Teachers4Europe 2014-15. Ζ 

αλαδήηεζε, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ε δεκηνπξγηθή 

ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ αθεγεκαηηθή 

αλαζχζηαζή ηνπο  απφ ηνπο καζεηέο έγηλε κε βάζε ηα 

ζηάδηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δφκεζε ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαζψο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπιιάβνπλ φρη κφλν 

ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο θαηάζηαζεο αιιά επηπιένλ λα 

θαηαλνήζνπλ φια φζα νδήγεζαλ ζε απηφ θσηίδνληαο ηηο 

ζρέζεηο ρξνληθήο ζπλάθεηαο θαη αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζπκβάλησλ. Δπηπξφζζεηα, ππνγξακκίζηεθε, επίζεο, ν 

δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Θαιάζζηα απνξξίκκαηα, ηζηνξία-

storytelling, επίιπζε πξνβιήκαηνο, Δθπαίδεπζε γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

αθήγεζεο σο δηδαθηηθήο ηερληθήο ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζην πεδίν 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κε εηδηθφηεξε 

αλαθνξά ζην πξφβιεκα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο  βαζίζηεθε ζηε δηαπίζησζε φηη ε 

απμαλφκελε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ζηεξεά 

απνξξίκκαηα απνηειεί απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, 

ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκία ηφζν ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηνπηθά ή εζληθά φξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ απαηηεί πεξηθεξεηαθφ ζπληνληζκφ, 

δηεπξπκέλεο ζπλεξγαζίεο θαη επείγνπζα αλάιεςε 

δξάζεο ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζεζκηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ δηδαθηηθή 

δηαπξαγκάηεπζή ηνπ κε ηνπο καζεηέο θξίζεθε φηη κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία 

θαζψο ε νιηζηηθή ηνπ πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη πνηθίιεο 

δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή.    Ζ 

παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε θαη 

εθαξκφζηεθε θαηά ην δηάζηεκα Μάξηηνο – Απξίιηνο 

2015 ζε νκάδεο καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο Teachers4Europe 2014-15. Δηδηθφηεξα, 

επηρεηξήζεθε λα δνζεί έλαο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ λα 

ζέηεη σο καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ηε δεκηνπξγία 

επξσπαίσλ πνιηηψλ νη νπνίνη ζα έρνπλ εθπαηδεπηεί ψζηε 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ππφ κειέηε πξφβιεκα 

εθθηλψληαο απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ δσήο. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα απηή ζπγθιίλεη κε ηε ζηφρεπζε ελφο 

επξσπατθνχ γξακκαηηζκνχ  κε βάζε ηνλ νπνίν ηα άηνκν 

ζα είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγεί, λα εξκελεχεη θαη λα 

επηθνηλσλεί κελχκαηα ζην πιαίζην κηαο επξσπατθήο 

πξννπηηθήο.  

Ζ αθήγεζε είλαη ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία 

πξνηάζζεηαη λα παξνπζηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Σν αθήγεκα ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε σο ηειηθφ πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο 

θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζχλζεζεο απνζπαζκάησλ-

ηκεκάησλ απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ νκάδσλ ησλ παηδηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ. Χζηφζν, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

εκπινπηίζηεθε θαη κε άιιεο επηκέξνπο δηδαθηηθέο 

ηερληθέο  φπσο είλαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ν 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε αλάιπζε 

θεηκέλσλ, ε εηθαζηηθή δεκηνπξγία, ε κειέηε πεδίνπ.  

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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2. ΑΦΖΓΖΖ: Ζ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΛΑΗΗΧΖ 

Ζ αθήγεζε (storytelling) κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ θαζψο 

ζπλίζηαηαη ζε έλα ηζρπξφ κέζν αλαπαξάζηαζεο θαη 

κεηαθνξάο ζχλζεησλ θαη πνιπδηάζηαησλ ηδεψλ. Ηζηνξίεο 

κε θαιφ ζρεδηαζκφ θαη θαιή δηήγεζε κπνξνχλ λα 

κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπλαίζζεκα, απηά πνπ 

δειψλνληαη ξεηά θαη ππφξξεηα, ην βαζηθφ ππξήλα αιιά 

θαη ην πιαίζην κηαο θαηάζηαζεο (Snowden, 2000). Γηα 

ην ζθνπφ απηφ κηα ζαθήο ηζηνξία κε εηζαγσγή, 

αλάπηπμε θαη γξήγνξε νινθιήξσζε είλαη ζθφπηκν λα 

δηαθξίλεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο: ε δξάζε, ε 

γιαθπξή πεξηγξαθή, ε επαλαιακβαλφκελε έκθαζε ζην 

βαζηθφ ζέκα, ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε 

ζπγθίλεζε, νη ραξαθηήξεο κε ηνπο νπνίνπο ην θνηλφ 

κπνξεί λα ηαπηηζηεί. Ζ αθήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαζψο επηηξέπεη ζηα άηνκα 

φρη κφλν λα ζπιιάβνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο 

θαηάζηαζεο αιιά, επηπιένλ λα θαηαλνήζνπλ φια φζα 

νδήγεζαλ ζε απηφ ην ηέινο θσηίδνληαο ηηο ζρέζεηο 

ρξνληθήο ζπλάθεηαο θαη αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζπκβάλησλ (Fisher, 1984 φπ.αλαθ. ζην Andrews θ.ά.,  

2009 ).  

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη ελίζρπζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αθήγεζε 

θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 

ζεκαληηθψλ ζεκάησλ φπσο είλαη ηα ζχγρξνλα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  Καηά ηελ Gersie (1992) ε 

αθήγεζε έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηηο επίθαηξεο αλεζπρίεο 

γηα ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο επηθεληξψλνληαη ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ φηαλ ν άλζξσπνο μερλά ή απαμηψλεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ηφζν κε ηε Γε 

φζν θαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.  

Σα νθέιε ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ νη ίδηνη 

νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο, εξγαδφκελνη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά,  

ζρεηίδνληαη κε ηηο απνθαινχκελεο Γεμηόηεηεο γηα ηνλ 21
ν
 

αηώλα ή ην Γξακκαηηζκό γηα ηνλ 21
ν
 αηώλα ή (Brown θ.ά, 

2005). ηελ θαηεχζπλζε απηή νη πξνζδνθψκελεο 

δεμηφηεηεο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ, ζηελ 

αμηνιφγεζε, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφδνζεο θαζψο θαη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ παξαγσγή νπηηθψλ εηθφλσλ. 

ην ίδην πιαίζην, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα δηεξεπλνχλ 

απφ θνηλνχ έλα ζέκα, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα 

νξγαλψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ αθεγήζεηο πνπ έρνπλ λφεκα 

(Robin, 2008). Οη Brown θ.ά. (2005) ππνγξακκίδνπλ φηη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο νη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο δηεπξχλνληαη γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα κέιε κηαο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο 

θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ δηθηχνπ.  

Αλαθέξεηαη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα  καζαίλνπλ πην 

εχθνια  θαη λα ζπγθξαηνχλ απηά κε ηα νπνία 

αλαπηχζζνπλ κηα πξνζσπηθή ζχλδεζε. Ζ ρξήζε θαη 

θπξίσο ε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδεζνχλ κε έλα πην πξνζσπηθφ είδνο κάζεζεο 

(Andrews θ.ά.,  2009). χκθσλα κε ηνπο Soke θαη 

Wilson (2002) είλαη κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

κέζσ ηεο νπνίαο επλνείηαη ε δηάδνζε πξνηχπσλ θαη 

αμηψλ, ε αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο θαη δέζκεπζεο θαη ε 

κεηαβίβαζε γλψζεσλ ρσξίο ξεηέο δηαηππψζεηο. Χο εθ 

ηνχηνπ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζην πεδίν 

ηεο ΠΔ ε νπνία είλαη καζεηνθεληξηθή, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε θαη επηδηψθεη ηελ 

πξνζσπηθή δέζκεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

κηαο αίζζεζεο θπξηφηεηαο κέζσ κηαο θπθιηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε θχξηα ζηάδηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δξάζε, 

ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ σο πξνο ηε δξάζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θ.ν.θ. 

(Smith θ.ά., 1999).  

Ο Denning (2000) πξνζζέηεη φηη κηα θαιή ηζηνξία 

πξνηείλεη κηα ζεηηθή πξννπηηθή, δειαδή, έρεη έλα αίζην 

ηέινο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο ΠΔ ζην επίθεληξν 

ηεο νπνίαο ηίζεηαη ε επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα κηαο «απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» κεηαζρεκαηηζηηθήο δπλακηθήο. Ζ Srtrife (2010, 

φπ.αλαθ.ζην Γεσξγφπνπινο, 2014: 268) ζπλεγνξεί ππέξ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειπηδνθφξσλ ζεηηθψλ 

κελπκάησλ θαζψο είλαη απηά ηα νπνία κπνξνχλ λα 

παξαθηλήζνπλ πξνο ηελ έκπξαθηε θηινπεξηβαιινληηθή 

εκπινθή ησλ αλζξψπσλ ζε αληίζεζε κε ηα κελχκαηα 

πνπ πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο είλαη ε 

ελνρή θαη ν θφβνο.  

2.1. Ζ δηαδηθαζία δφκεζεο κηαο αθήγεζεο  γηα 

ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα 

2.1.1. Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην  

ην πιαίζην ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο αιιά 

θαη ηεο βησκαηηθήο θαη επηθνηλσληαθήο  κάζεζεο αξρηθά 

επηδηψρζεθε ε δηεξεχλεζε-αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ηερληθήο ηνπ θαηαηγηζκνχ 

ηδεψλ. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ απζφξκεηα 

ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο έξρνληαλ ζην κπαιφ ζην άθνπζκα 

ηεο ιέμεο «ζάιαζζα».  ιεο νη ηδέεο ησλ παηδηψλ 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ πίλαθα. 

Αθνινχζεζε ε νκαδνπνίεζε ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ νη αθφινπζεο 

ηξεηο θαηεγνξίεο: i) ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, ii) 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα 

θαη iii) πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ππνζηεξίρζεθε απφ αλάινγν ζρήκα ην 

νπνίν αμηνπνηήζεθε σο ππνζηεξηθηηθή επηθάλεηα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ (Δηθφλα 1). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή απνηέιεζε ηελ αθφξκεζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ζην ζέκα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ 

θαζψο ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηα 

«ζθνππίδηα» αλαδείρηεθε έληνλα απφ ηνπο καζεηέο. 
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Δηθφλα 1. Οκαδνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηε ζάιαζζα 

 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ε βηβιηνγξαθηθή θαη ε δηαδηθηπαθή 

έξεπλα ε νπνία απαηηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία-ζχλζεζε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ θεηκέλσλ πάλσ ζην ζέκα 

ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ έγηλε απφ ηελ 

εκπιεθφκελε εθπαηδεπηηθφ. ην ζεκείν απηφ, αο 

πξνηαζεί φηη ζην πιαίζην κηαο πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλεο 

ρξνληθά δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (ρνιηθφ Πξφγξακκα 

ΠΔ, Γηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπέιηθηε Εψλε) 

ε αλαδήηεζε θαη ε ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. ηε πεξίπησζε απηή, ζα κπνξνχζε 

ζπκπιεξσκαηηθά λα αμηνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο 

ηζηνεμεξεχλεζεο. Χο ηίηινο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

θεηκέλσλ επηιέρζεθε ν φξνο Πιαζηηθόο θίλδπλνο θαζψο 

ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα επηζηακέλσο έρεη κειεηήζεη 

θαη πξνεηδνπνηήζεη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ 

πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζην ζαιάζζην θαη παξάθηην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηνχληαη εθαηνληάδεο ρξφληα. Δλδεηθηηθή ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δηαπίζησζε φηη 

ηα πιαζηηθά αλέξρνληαη ζην 60% κε 80% ησλ 

ζπλνιηθψλ απνξξηκκάησλ ησλ επξσπατθψλ ζαιαζζψλ. 

Μέζα απφ ηα επηιεγκέλα θείκελα επίζεο 

ππνγξακκίζηεθαλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ κηθξν-πιαζηηθψλ. Ζ δηάιπζε ησλ πιαζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ πιήηηνπλ ηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο θαζψο 

εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα (European 

Environment Agency, 2013). 

Οη Tilbury θαη Wortman  (2008) ππνγξακκίδνπλ φηη ε 

κάζεζε ζην πεδίν ηεο  ΠΔ είλαη αλάγθε λα ελζαξξχλεη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην φξακα γηα ην 

κέιινλ, ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ηε δηαζαθήληζε αμηψλ 

θαη ηηο νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. ην πιαίζην ηνπ 

παξαπάλσ καζεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα θείκελα έηζη ψζηε λα 

εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αλαδείμνπλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο κειέηεο. 

Ζ αλαδήηεζε, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ε δεκηνπξγηθή 

ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Information Literacy) έγηλε 

κε βάζε ηα ζηάδηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (problem 

solving teaching method): πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ, ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ (ζην πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ 

νηθνλνκία) θαη αλαδήηεζε ιχζεσλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία νξάκαηνο γηα ην κέιινλ κε έκθαζε ζηελ 

επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη ηηο αληίζηνηρεο 

πξνσζνχκελεο ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν Γεσξγφπνπινο (2014) απνδίδεη ζηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ κηα ελδπλακσηηθή πξννπηηθή ηελ νπνία 

ζπλδέεη κε ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ θπξίαξρνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ΠΔ ν νπνίνο, φπσο αλαθέξεη, 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

Σα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο απνηέιεζαλ θαη ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο, εξγαδφκελνη ζε νκάδεο, 

θιήζεθαλ αξρηθά λα πξνεηνηκάζνπλ θαη αξγφηεξα λα 

δνκήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο.  Αθνχ έγηλε ν απαξαίηεηνο 

δηακνηξαζκφο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ-ζεκαηηθψλ,  θάζε 

νκάδα αλέιαβε λα αμηνινγήζεη θξηηηθά ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζην ζηάδην πνπ 

κειεηνχζαλ: α) ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ησλ 

ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ, β) ηα αίηηα πξφθιεζήο ηνπ, 

γ) ηηο ζπλέπεηεο γα ην ζαιάζζην-παξάθηην νηθνζχζηεκα 

θαη ηνλ άλζξσπν θαη δ) ηηο ζηξαηεγηθέο αιιαγήο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθνινχζεζαλ νη 

παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ 

νινκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρηεί ε δφκεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ  κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο κεηαμχ ηνπο 

αιιεινπρίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή θξίζεθε ζεκαληηθή ζην 

βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ 

δεκηνπξγηθά ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξνηνχζαλ ηελ αθεγεκαηηθή 

χιε ηεο ηζηνξίαο ηνπο. ην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

γεγνλφησλ/θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

κεηέπεηηα νξγάλσζε θαη ε θαηαλνκή ηεο αθεγεκαηηθήο 

χιεο.  

ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα πνπ αθνινχζεζε, ε 

εθπαηδεπηηθφο ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε πξφβιεκα. Ζ αλάπηπμε κηαο βαζχηεξεο 

πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν 

πξφβιεκα επελεξγεί ππνζηεξηθηηθά βνεζψληαο ηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά 

ζηηο δπλαηφηεηεο λα παξέκβνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο.  Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπηκν ε ΠΔ λα 

αμηνπνηεί καζεζηαθά ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Ο ζθνπφο πνπ 

ηίζεηαη είλαη λα δνκεζεί κηα γλψζε απζεληηθή, 

πξνζσπηθή θαη πξνπαληφο νπζηαζηηθή ζηελ νπνία νη 

καζεηέο ηείλνπλ λα απνδίδνπλ αμία θαζψο ηε ζπλδένπλ 

κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Orr, 1994˙ 2004). 

2.1.2. Ζ ζπλζεηηθή δφκεζε ηεο ηζηνξίαο  

Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ζην 

δηαζέζηκν ρξφλν αιιά θαη ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο 
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ζε νκάδεο κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, νη 

καζεηέο κε ην ζπληνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζπλέζεζαλ 

απφ θνηλνχ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο απαληψληαο ζηα 

εξσηήκαηα Πνηνο/νη; Πόηε; Πνύ; Πώο;  Πξφθεηηαη γηα 

ην ζηάδην πνπ ζην πξνηεηλφκελν δνκηθφ ζρήκα απφ ηνπο 

Labov θαη Waletzky (1967, φπ.αλαθ. ζηνλ Πνιίηε, 

2006) πξνζδηνξίδεηαη σο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

αθήγεζεο.  Ζ ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνκηθνχ 

ζπζηαηηθνχ έγθεηηαη ζην φηη ζε απηφ δίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο-"ήξσεο"  

θαη ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία εθθηλεί ε αθήγεζε 

ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδεηαη ην ρσξν-ρξνληθφ 

πιαίζην. Αο αλαθεξζεί φηη ζηε θάζε απηή 

αμηνπνηήζεθαλ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηα νπνία νη 

καζεηέο είραλ κνηξαζηεί θαη ζπλαπνθαζίζηεθε ν ηίηινο 

ηεο αθήγεζεο απφ ην ζχλνιν απηψλ νη νπνίνη 

πξνηάζεθαλ. Αθνινπζεί ε εηζαγσγή ηεο ηζηνξίαο έηζη 

φπσο ζπλ-δεκηνπξγήζεθε  απφ ηνπο καζεηέο. 

 

Τίτλος: Οι θαλασσινές περιπέτειες των 

απορριμμάτων 

Σήμερα είμαι Σάββατο η αγαπημέμη μέρα 

της Αγγελικής. Να τη!  Κάμει βόλτα με τομ 

παππού της  που έχει έρθει από το μησί για 

μα τη δει. Οι άμθρωποι της γειτομιάς  

κάμουμ τα ψώμια της εβδομάδας. Σε μια 

γωμιά του πάρκου μία παρέα παιδιώμ  έχει 

στήσει έμα μικρό πάρτι. Γιορτάζουμ τα 

γεμέθλια κάποιου φίλου. Ο παππούς, σαμ 

παλιός μαυτικός που είμαι, έχει γυρίσει 

σχεδόμ όλες τις θάλασσες του κόσμου κι έχουμ 

δει τα μάτια του τόσα και τόσα. Πάμτα έχει 

μα πει μια όμορφη ιστορία στημ  εγγομή του.  

Σε αυτή τη βόλτα, όμως, είμαι σιωπηλός 

 
ηε ζπλέρεηα επηζεκάλζεθε ε βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ 

νπνία επξφθεηην  νη καζεηέο λα «ρηίζνπλ» ηελ ππφινηπε 

ηζηνξία ε νπνία ηαπηίζηεθε κε ην κήλπκα ην νπνίν 

επηδηψρζεθε λα κεηαδνζεί. Σα κέιε θάζε νκάδαο 

εξγάζηεθαλ  γηα ηελ αθεγεκαηηθή αλαζχζηαζε ησλ 

πνηθίισλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ κε ζθνπφ ηε ζπκπιεξσκαηηθή θαη 

ζπλζεηηθή δφκεζε κηαο ηζηνξίαο κε ινγηθή πινθή θαη 

πεηζηηθά επηρεηξήκαηα. Ζ επηινγή ηεο δηαινγηθήο 

κνξθήο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ «εξψσλ» (ηνπ παππνχ 

θαη ηεο εγγνλήο) φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξίαο αλέδεημε πνηφηεηεο φπσο ε δηαγελεαθή 

επηθνηλσλία θαη αιιειεγγχε ζε ζρέζε κε ην 

εμεηαδφκελν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα.   Οη δηαζηάζεηο 

ηηο νπνίεο νη νκάδεο ελζσκάησζαλ ζηελ αθήγεζή ηνπο 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζε αδξέο γξακκέο σο 

αθνινχζσο:  

 1
ε
 νκάδα: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 

καζεηέο επέιεμαλ λα αλαθέξνπλ ηηο πηζαλέο 

ρεξζαίεο δηαδξνκέο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ 

κε ηειηθφ απνδέθηε απηψλ ηε ζάιαζζα. Γηα 

παξάδεηγκα, ν παππνχο ηεο ηζηνξίαο  αλαθέξεη 

θάπνηεο απφ ηηο  δηαδξνκέο πνπ ε εγγνλή ηνπ 

θαίλεηαη λα αγλνεί: « …αξθεηά από απηά κπνξεί 

λα θάλνπλ έλα κεγάιν ηαμίδη θαη λα θαηαιήμνπλ κε 

θάπνην ηξόπν θαη πάιη θνληά καο. ηηο πεξηνρέο 

πνπ ζπγθεληξώλνληαη κπνξεί έλα αεξάθη πνπ θπζά 

λα ηα ζπξώμεη ζην δηπιαλό πνηάκη. Ζ νξκή ηνπ 

λεξνύ ζα ηα κεηαθέξεη εθεί πνπ ην πνηάκη ζπλαληά 

ηε κεγάιε ζάιαζζα.»   

 2
ε
 νκάδα: Δληνπηζκφο ησλ αηηηψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Οη ρεξζαίεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

απηέο νη νπνίεο επζχλνληαη θπξίσο γηα ην 

πξφβιεκα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ θαη 

απηέο νη νπνίεο δηαζέηνπλ έλαλ ραξαθηήξα 

εγγχηεηαο θαη άξα πξνζσπηθήο ζχλδεζεο κε ηνπο 

καζεηέο. Δπνκέλσο, φπσο αλακελφηαλ, ζηελ 

αθήγεζή ηνπο νη καζεηέο αλέθεξαλ σο αίηηα ηελ 

αλεπαξθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηελ 

αδηαθνξία ησλ αλζξψπσλ φηαλ απνξξίπηνπλ 

αλεμέιεγθηα ζθνππίδηα ζην πεξηβάιινλ θαη ηα 

θαηαλαισηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο.  

 3
ε
 νκάδα: Αλάδεημε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο: Οη καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηεξεά ζαιάζζηα 

απνξξίκκαηα βιάπηνπλ ηφζν ηα δψα πνπ δνπλ 

κέζα ή θνληά ζε απηή, είηε άκεζα (παγίδεπζε, 

ηξαπκαηηζκφο, θαηάπνζε)  είηε έκκεζα κέζσ ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ βηνηφπνπ ηνπο, φζν θαη ηνλ 

άλζξσπν κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, θαηαλφεζαλ θαη απέδσζαλ ην  

αιιειέλδεην θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ αλζξψπνπ.  

 4
ε
 νκάδα: Αλαδήηεζε ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ. Καηά 

ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε 

αλάγθε λα ππνζηεξηρζνχλ νη καζεηέο ψζηε λα 

εηζαρζνχλ ζην πλεχκα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

πξνθξίλνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ ζχλζεησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Χο απνηέιεζκα, 

ζηελ ηζηνξία ηνπο νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο  αληίζηνηρεο  

ζεζκηθέο  ζηξαηεγηθέο (επξσπατθέο νδεγίεο, 

λφκνη) θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο 

(εζεινληηθέο νξγαλψζεηο). Οινθιήξσζαλ ηελ 

αθήγεζή ηνπο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αηνκηθή 

επζχλε θαη ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ 

αλάπηπμε θηινπεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ: «Ζ επζύλε είλαη θαη δηθή καο 

παππνύ. ην ζρνιείν κάζακε όηη ππάξρνπλ πνιινί 

ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ ιύζε ζην 

πξόβιεκα. Μηιήζακε γηα ηελ ππεύζπλε 

θαηαλάισζε δειαδή λα κελ αγνξάδνπκε πεξηηηά, 

πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηαδόκαζηε. Να ξίρλνπκε ηα 

ζθνππίδηα καο ζηνπο μερσξηζηνύο θάδνπο 

αλαθύθισζεο. Να ελεκεξσλόκαζηε θαη λα 

ζπκκεηέρνπκε ζε εζεινληηθέο νκάδεο θαζαξηζκνύ 

ησλ αθηώλ. Να λνηαδόκαζηε γηα ην πεξηβάιινλ θαη  

λα ην θξνληίδνπκε.». 
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Δηθφλα 2 & 3. H νπηηθνπνίεζε ηεο αθήγεζεο 

 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο απνθάζηζαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο  δεκηνπξγψληαο ηε 

δηθή ηνπο εηθνλνγξάθεζε ε νπνία ππήξμε ην 

απνηέιεζκα είηε ηεο δσγξαθηθήο ησλ παηδηψλ είηε ηεο 

δεκηνπξγίαο θνιιάδ ή ζχλζεησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε 

ζπλδπαζκφ δσγξαθηθήο θαη εηθφλσλ clipart (Δηθφλα 2 

θαη 3). Μέζσ ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο αθήγεζεο 

απνθεχγεηαη ν κνλνκεξήο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο. Με ηνλ ηφπν απηφ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε δπλαηφηεηα κάζεζεο καζεηψλ 

κε δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ ζηπι (Stoke, 2002). 

Ζ αθήγεζε νινθιεξψζεθε κε ηελ ςεθηαθή εθδνρή 

ηεο σο κηα πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παξαγσγή νπηηθψλ 

κελπκάησλ (νπηηθφο εγγξακκαηηζκφο). ηελ πξνεγκέλε 

ηερλνινγηθά επνρή καο ε δπλαηφηεηα απηή 

ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε καζεζηαθή αμηνπνίεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ πνιπκέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπκπεξηέιαβε ηε 

ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνξίαο ζηνλ ππνινγηζηή 

κε ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ηελ 

ςεθηαθή ερνγξάθεζε θαη ηέινο, ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ δσγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαζψο 

θαη ερεηηθψλ αξρείσλ (movie maker/Windows). Χο 

ηειηθφ πξντφλ απνδφζεθε ην βίληεν ηεο ςεθηαθήο πιένλ 

αθήγεζεο κε ηνλ ηίηιν Οη ζαιαζζηλέο πεξηπέηεηεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Απφ ηελ εθαξκνγή, δηαπηζηψζεθε φηη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δφκεζε ηεο αθήγεζεο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα ζπιιάβνπλ ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ησλ 

πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα ηνπ αιιειέλδεηνπ θαη ηεο 

ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ αλζξψπνπ. Οη καζεηέο 

πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αθεγεκαηηθήο δφκεζεο κηαο ηζηνξίαο γηα ηα ζαιάζζηα 

απνξξίκκαηα ρξεηάζηεθε λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά θαη 

λα ζπλζέζνπλ δεκηνπξγηθά θαη πεηζηηθά ηηο ζρέζεηο 

ρξνληθήο ζπλάθεηαο θαη αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζπκβάλησλ. Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο επίζεο απφ 

παηδαγσγηθή ζθνπηά είλαη ε δπλαηφηεηα παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ ησλ καζεηψλ 

σο πξνο ην εμεηαδφκελν πξφβιεκα ε νπνία δηεπθφιπλε 

ηε ζχλδεζε ηεο αθήγεζεο κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη θαηά ζπλεπαγσγή ηελ 

ππνζηήξημε κηαο νπζηαζηηθήο θαη κε λφεκα κάζεζεο. 

ηνπο πεξηνξηζκνχο κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξν ρξφλν έηζη ψζηε νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ 

πην ελεξγά ζηελ αλαδήηεζε, ηε ζπιινγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 

ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

ηερληθή ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί σο επθαηξία 

αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ζην ζρνιείν φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηερληθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο κπνξνχζε λα 

επηκειεζεί ηελ ερεηηθή θαη κνπζηθή επέλδπζε, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξηθήο λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ειθπζηηθφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αθήγεζε, ν/ε 

εηθαζηηθφο λα ζπληνλίζεη ηε δξακαηνπνίεζε ηεο 

αθήγεζεο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θπζηθήο αγσγήο λα 

επηκειεζεί θηλεζηνινγηθά ηε δξακαηνπνηεκέλε εθδνρή 

ηεο αθήγεζεο. 

Σν γεγνλφο φηη ε Π.Δ. ζηνρεχεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ εκθχζεζε 

αμηψλ θαη ζηάζεσλ, δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εμαληιεηηθή εθκεηάιιεπζε ή/θαη 

ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, είλαη έλα 

ζεκείν πνπ εγείξεη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζην πεδίν ηεο 

Π.Δ. Ζ αμηνπνίεζε καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε αθήγεζε,  πνπ πξνσζνχλ ηε 

δηάδνζε θηινπεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη αμηψλ θαη 

ηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ ρσξίο  ζαθείο αλαθνξέο θαη 

ξεηέο δηαηππψζεηο κπνξεί λα είλαη απάληεζε ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν πξνβιεκαηηζκφ. Μπνξεί, επίζεο, λα 

απνηειέζνπλ ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιαίζην γηα ηε 

κεηαζηξνθή ηεο ηάζεο γηα θαηήρεζε θαη επηβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, θάηη πνπ δελ 

ζπλάδεη κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ αηφκσλ κε θξηηηθή 

ζθέςε πνπ απνηειεί δεηνχκελν ηφζν γηα ηελ ΠE φζν θαη 

γεληθά γηα ηελ εθπαίδεπζε.  
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ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΡΑΞΖ  
 

Διέλε Σζεθαιά  
Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 

 

 
Πεξίιεςε 

Σν ζέαηξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κνξθνπαηδαγσγηθφ  

εξγαιείν ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο αληίιεςεο 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ σο κέζνπ 

κειέηεο ζηελ ηζηνξία  ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ιαψλ θαη 

εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο ή/θαη μέλεο γιψζζαο. Ζ 

εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηνλ κνξθνπαηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ 

δί/πνιχ-γισζζνπ ζεάηξνπ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηξηψλ 

δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (projects) κε ζέκα: 

«Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ζέαηξν»: α) σο δηδαθηηθφ 

εξγαιείν ηεο ηζηνξίαο  ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ιαψλ θαη 

ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, β) σο κέζν δηαηήξεζεο ηεο 

γιψζζαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ηεο ηαπηφηεηαο ζηηο θνηλσληθν-πνιηηηθν-/νηθνλνκηθν-

/πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, πνπ είλαη κελ ίδηεο, δηαθέξνπλ 

φκσο νη πξνζιακβάλνπζεο ησλ αηφκσλ απφ γεληά ζε γεληά 

θαη γ) σο κέζν δηακφξθσζεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη 

κεηάδνζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο επφκελεο 

γεληέο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, Γηαπνιηηηζκηθή 

παηδαγσγηθή, Σαπηφηεηα, Δπηλνεηηθφ Θέαηξν, 

Μεηαλάζηεπζε. 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ηελ ζεαηξνπαηδαγσγφ Sita Brahmachari 

(1998:23), ν ζθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο σο «θνηλή αηζζεηηθή αμία» ζην 

πιαίζην ηεο ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο 

κηθξν-πνιηηηθφο ζηφρνο. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη νη 

δάζθαινη ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο δπζθνιεχνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ λννηξνπίεο θπιεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ απνπζία, 

πνιηηηζκηθά, δηαθνξεηηθψλ ζεαηξηθψλ κνξθψλ 

έθθξαζεο θαη ε ζπνξαδηθή ζπλεξγαζία πξαθηηθψλ ηνπ 

ζεάηξνπ κε Δπξσπατθήο θαηαγσγήο έρεη σο απνηέιεζκα  

ηελ θαζηέξσζε ηεο αληίιεςεο ζηνπο καζεηέο, φηη ν 

λαηνπξαιηζκφο πνπ θπξηαξρεί ζηελ ηειεφξαζε, απνηειεί 

ηε κνλαδηθή κνξθή έθθξαζεο. Σέινο, ε έιιεηςε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ corpus δηαζέζηκνπ πιηθνχ γηα ηνπο 

δαζθάινπο, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο αηζζεηηθά δηαπνιηηηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, εληζρχεη ηνλ κνλνπνιηηηζκφ. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή αηζζεηηθή κπνξεί λα εληζρπζεί, 

εθφζνλ επαλεμεηαζηνχλ μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θάζε καζεηή. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ δελ 

επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε 

«θίκσζε» παξά ζηελ εκςχρσζε. Με ην λα 

ηνπνζεηνχληαη νη καζεηέο ζε έλα «θαινχπη», ζηακαηνχλ 

λα δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

δηακέζνπ ηεο ηζηνξίαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, κε 

ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο λα ηνπο ηζνπεδψλνπλ. Ζ 

αλαθάιπςε ησλ ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ 

θαη θαιιηηερληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ καζεηψλ ρξεηάδεηαη 

λα γίλεηαη κε ηξφπν απειεπζεξσηηθφ, πέξα απφ εζληθνχο 

απνιπηαξρηζκνχο (Small, 1995: 61). 

Ζ κειέηε ηεο δξακαηνπξγηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ 

ζεαηξηθψλ παξαδφζεσλ ησλ «ζθελψλ» ηνπ θφζκνπ θαη 

ησλ ηζηνξηψλ ηνπο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο απηψλ πνπ δηδάζθνπλ θαη 

έηζη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ απηήλ 

ηελ θνηλή θιεξνλνκηά σο ην θνηλφ θαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ελψ απηή 

αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη (Brahmachari,1998: 24).   

Ο Rustom Bharucha (1993), επηζεκαίλεη πσο δελ 

ρξεηάδεηαη λα απαξλεζεί θαλείο ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα ράξηλ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο αιιά λα 

ελζσκαηψζεη ζε απηήλ άκεζεο ζρέζεηο ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηζκηθψλ ηζηνξηψλ θαη παξαδφζεσλ κέζα ζε έλα 

ελδν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην εξγαζίαο, ζθέςεο θαη πξάμεο 

(Bharucha, 2000:156). Άιισζηε, κέρξη ηψξα, απηή ε 

πνιηηηζκηθή επίδξαζε έρεη ήδε θαζνξίζεη ηελ πνξεία 

εμέιημεο πνιηηηζκψλ ππνδνρήο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε έλα «απζεληηθφ» 

πξντφλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα έρεη δηνρεηεπζεί ζηελ 

αγνξά σο «avant-garde». Απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί 

ζπκβαίλνπλ ζηηο «δπηηθέο» θνπιηνχξεο, κε ζπλέπεηα, 

φκσο, νη ρψξεο απφ ηηο νπνίεο εθπνξεχνληαη νη 

επηδξάζεηο λα κε ιακβάλνπλ θακία ηθαλνπνίεζε θαη 

αλαγλψξηζε γηα απηήλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκηθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη θαη 

λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο νη επηξξνέο πνπ 

έρνπλ δερηεί ζεαηξάλζξσπνη φπσο: ν Antonin Artaud 

απφ ην Μπαιηλέδηθν ζέαηξν, ν Bertold Brecht απφ ηελ 

φπεξα ηνπ Πεθίλνπ, νη Grotowski, Mnouchkine, 

Schechner θαη Brook απφ ην Αζηαηηθφ θαη Αθξηθαληθφ 

Θέαηξν. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλνίγεη θαηλνχξηεο 

πξννπηηθέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο, 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 
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ππεξβαίλνληαο ηα θαζηεξσκέλα φξηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

γιψζζαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ (Bharucha, R., 

2000). 

Δπνκέλσο, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα σο φρεκα άκβιπλζεο ησλ δηαθνξψλ 

θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο πξνθαηάιεςεο, 

ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ ΣΖ 

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Ζ ΣΖ 

ΘΔΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

Οη ζεαηξνπαηδαγσγηθέο νκάδεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα κηθηή κνξθή ζπλεξγαζίαο, απηήλ ηεο 

παξάζηαζεο θαη ελφο ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία δηεχξπλζεο ησλ αηηηψλ ηεο 

ξαηζηζηηθήο έληαζεο. Μέζα απφ θαιά δνκεκέλνπο 

ξφινπο/ραξαθηήξεο νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

κηιήζνπλ γηα ηε κηζαιινδνμία θαη λα «πξνθαιέζνπλ» 

ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ ν έλαο γηα ηνλ 

άιινλ θαη γηα ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ. Οη καζεηέο 

κέζα απφ ηνλ ξφιν κπνξεί λα βηψζνπλ ηε δπζαλεμία, 

αιιά ζπάληα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο θαη πνιππινθφηεηεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

Σν ζέαηξν, σο δξαζηεξηφηεηα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο λα βξνπλ κηα ζέζε 

«πέξα απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο», ηδηαίηεξα ζην πιαίζην 

κηαο πνιηηηζκηθά πνηθίιεο θαη δπλακηθήο ηάμεο. ε έλα 

ζχγρξνλν πνιηηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θιίκα, φπνπ ν 

κνλνγισζζηζκφο θαη ε κνλνπνιηηηζκηθή πξννπηηθή 

δεζπφδνπλ, εκπνδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ  ε 

δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ηεο εκπεηξίαο, ζπκβάιινληαο 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθθξαζεο, ησλ αηζζεηηθψλ θαη 

δηαλνεηηθψλ επηινγψλ. Ο δάζθαινο, παξ‘ φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρεη απφ έλα κνλνδηάζηαην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα φπσο π.ρ. ζην κάζεκα ηεο 

ζεαηξηθήο αγσγήο, ζην κάζεκα ηεο εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ζην κάζεκα ηεο παγθφζκηαο 

κεηαλαζηεπηηθήο ηζηνξίαο ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαδείμεη ηε δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή. Γχλαηαη λα 

δηεπξχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ έθθξαζε, θαζψο θαη ηε 

δηαλνεηηθή θαη αηζζεηηθή επηινγή, παξάιιεια δε λα 

εληζρχζεη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Σν πιηθφ θάζε 

εκπεηξίαο ζην ζέαηξν είλαη ην «πξαγκαηηθφ» 

πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε 

δηαδηθαζία. Οη  θαηαζηάζεηο θαη νη έλλνηεο πνπ πνιιέο 

θνξέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ δξακαηνπνηήζεηο, 

ζεαηξηθνχο απηνζρεδηαζκνχο, εληζρχνληαη απφ ηηο δνκέο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην κέζν ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο, παξαδφζεσλ, ξφισλ, 

άιινηε παξάιιεια, άιινηε ζε ζπλδπαζκφ θαη άιινηε ζε 

αληίζεζε. Απηφ βνεζά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ κηα 

επθνιία ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη επίζεο λα καζαίλνπλ λα δνπλ θαη 

λα εξγάδνληαη κέζα ζε πεξηβάιινληα κε πνιηηηζκηθέο 

εηεξφηεηεο. Σν παηδί καζαίλεη λα ζεσξεί ηε γιψζζα ηνπ 

σο έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα κεηαμχ άιισλ. Μφλνλ φηαλ 

θαλείο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε γιψζζα ηνπ θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ θαη εκπιέθεηαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο, 

κπνξεί ηφηε πξαγκαηηθά λα θαηαλνήζεη ηνλ δηθφ ηνπ 

κέζα απφ ηηο «ελαιιαθηηθέο» δηαδξνκέο
45

, φπσο:  

 Nα καζαίλεη λα «αλαγλσξίδεη» θαη λα «θαηαλνεί» 

ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ 

πεξηερνκέλσλ. Μέζα απφ ηελ εηεξφηεηα, κε κηα 

δηαδηθαζία απνρσξηζκνχ θαη δηαθνξνπνίεζεο, 

απνθηνχλ επίγλσζε, κηα αληίιεςε δειαδή ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε ζηνλ 

ζπιινγηζκφ ηνπ, πψο καζεηέο ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο θαηαλννχλ (come to 

understand) θαη πξνζαξκφδνπλ (adapt) ηελ 

αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφλ ηνπο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο
46

. Απηή ε 

δηαδηθαζία δελ ηνπο δηεπξχλεη απιά ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο αιιά ηνπο νμχλεη θαη ηελ θξηηηθή 

ηνπο αληίιεςε,  

 Nα πξνσζήζεη ηε ρξήζε κηα πνηθηιίαο 

πνιηηηζκηθψλ γισζζψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

απηφκαηα ηελ πξννπηηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ησλ ζεκάησλ πνπ δηεξεπλψληαη, ιφγσ ηεο 

αιιειέλδεηεο ζρέζεο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. 

Απηφ ην θάζκα έθθξαζεο θαη λνεκάησλ κπνξεί 

λα επηηξέςεη ηδενινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

πξνθαηαιήςεηο λα εθηεζνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

κέζα απφ εξσηήζεηο θαη έλλνηεο πνπ έρνπλ ζρέζε 

θαη ζεκαζία γηα ηηο δσέο ηνπο.  

Σν έξγν ηνπ δαζθάινπ ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ή ηεο 

ζεαηξνπαηδαγσγηθήο νκάδαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ 

εχξεζε κε ηεξαξρηθψλ δνκψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ κηα επξχηεξε 

πνηθηιία πνιηηηζκηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη γισζζψλ, 

δηαζέζηκσλ ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο θαη πέξα απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Έηζη, κπνξεί λα πξνθχςεη λέν πεξηερφκελν κέζσ 

απηνζρεδηαζκνχ, λα επηλνεζνχλ λένη θαληαζηηθνί 

ραξαθηήξεο θαη απφςεηο θαη λα αλαπηπρζνχλ λέεο 

ζρέζεηο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

«λέα» γιψζζα απφ δξακαηνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο, λα 

ππνζηεξηρζνχλ «λέα θαλάιηα» επηθνηλσλίαο θαη λα 

δνζνχλ νη επθαηξίεο,  νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε κειινληηθή δπλακηθή ηεο ηάμεο θαη ηα 

δείγκαηα ζρέζεσλ πέξα απφ ην πιαίζην θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δξακαηνπνίεζεο
47

.  

Ζ Landon-Smith
48

  ζεσξεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

νη δάζθαινη λα αλαπηχζζνπλ ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπο ζην 

πψο λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε δηαπνιηηηζκηθέο 

δηαδξνκέο. Πηζηεχεη φηη θαηαξρήλ ζα πξέπεη λα 

ζθέπηεηαη θαλείο δεκηνπξγηθά (creatively) θαη κεηά λα 

κηιά θπιεηηθά (racially), αθνχ ν δεκηνπξγηθφο ξφινο 

είλαη απηφο πνπ ελζαξξχλεη θάπνηνλ λα επηδηψμεη ηελ 

επηινγή (confidence to pursue) έξγνπ απφ έλαλ άιιν 

πνιηηηζκφ (δειαδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

απνθηήζεη θαλείο ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηεο λέαο 

                                                 
45 Birch, Annie, 1995, Bilingualism and Drama, πεξ. Drama, 

ηεπρ. 4(1), ζζ. 15-21. 
46  .π., ζ. 17. 
47  Birch, φ.π., ζ.18. 
48 Brahmachari,Sita – Landon-Smith, K., 2001, «Intercultural 

Drama»,Drama,vol.8., no 2, ζ. 15. 
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γλψζεο, ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο). ην θείκελν ηεο  

Landon-Smith ππάξρνπλ ιέμεηο φπσο «πξνζαξκνζηεί», 

«κεηα-ηεζεί», πνπ ρξεηάδεηαη λα ζρνιηαζηνχλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη ε 

πνιηηηζκηθή «πξνζαξκνγή» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πνιηηηζκηθή «έληαμε» νχηε ε «δέζκεπζε» κε ηελ  

«εκπινθή», νχηε ε «κεηάζεζε» είλαη ζπλεηδεηή επηινγή. 

Άιισζηε κέζα απφ ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα δελ ελλνείηαη 

ε απηφκαηε πηνζέηεζε φισλ ησλ αμηψλ ηνπ «λένπ» 

πνιηηηζκνχ θαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ην «λέν» 

πεξηβάιινλ (Σζεθαιά, 2003: 90). «Πξνζαξκνγή» 

ζεκαίλεη κηα δηαδηθαζία «αιιαγήο» ηνπ δσληαλνχ 

νξγαληζκνχ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ελαξκνληζηεί 

κε ην πεξηβάιινλ ζηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη. Απηφ σο ζεψξεζε ηαηξηάδεη 

ζε κηα αθνκνησηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Κξίλεηαη 

ζθφπηκν ινηπφλ λα εηπσζεί πσο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη δελ 

είλαη ε «πξνζαξκνγή» θεηκέλσλ αιιά ίζσο ε 

«κεηαθνξά» πιαηζίνπ-κχζνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα 

εθ λένπ εθθνξά ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηε γισζζηθή θαη 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ελφο άιινπ ιανχ ή ε αλάπιαζε 

κχζνπ κε παξφκνην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, ίζσο κε 

δηαθνξεηηθά ζχκβνια  κεηαθνξάο θαη αιιεγνξίεο πνπ 

είλαη ε πεκπηνπζία ελφο ιανχ. Σφηε, ην λέν θείκελν 

κπνξεί θαλείο λα πεη φηη αλαπλέεη, ηξέθεηαη, 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ειεχζεξα, φπσο θάζε λένο 

νξγαληζκφο. Ζ δηαδηθαζία απηή ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα 

εκπεξηέρεη ηελ αλάπηπμε ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, ηε 

«κεηαθνξά» θιαζηθψλ έξγσλ ζε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, ηε δηαζθεπή δηεγεκάησλ θαη κχζσλ ζε 

ζεαηξηθφ έξγν, κε δηνξαηηθφηεηα, ψζηε λα 

αλαδεηθλχνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. Οη καζεηέο κέζα απφ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο απνιακβάλνπλ ην κέγεζνο αιιειεπίδξαζεο 

πνπ βηψλνπλ, φηαλ κνηξάδνληαη ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπο 

πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ «άιινπ».  

 Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ/ζθελνζέηε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ ζεάηξνπ ζπλδπάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ππνθξηηηθήο, ηεο ζθελνζεζίαο θαη σο παηδαγσγφο 

βξίζθεη ηξφπνπο πξφζβαζεο, πξφζθιεζεο, κε ζθνπφ λα 

παξαζχξεη ηνλ θάζε ραξαθηήξα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε 

κηα  πεξηζζφηεξν ζε βάζνο έξεπλα ηεο δσήο ηνπ θαη ηνπ 

θφζκνπ γχξσ ηνπ. Ο δάζθαινο ρξεηάδεηαη λα είλαη ν 

πξψηνο πνπ ζα βξεη ηε δηθή ηνπ θσλή, ψζηε λα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ηνπο λα βξνπλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε είλαη κηα 

ηδηφηεηα πνιχ ζεκαληηθή πνπ ρξεηάδεηαη ν δάζθαινο θαη 

ζθελνζέηεο λα θαιιηεξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιηηηζκηθέο 

αλαθνξέο δεκηνπξγηθά θαη φρη ξαηζηζηηθά.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ/ζθελνζέηε ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία ζε ξφινπο απφ άιιεο πνιηηηζκηθέο θαηαγσγέο 

απφ ηε δηθή ηνπ, εθπιήζζεη επράξηζηα ηνπο καζεηέο θαη 

ιεηηνπξγεί σο «θαηαιχηεο», αθνχ παίξλεη κέζα απφ 

απηήλ ηε δηαδηθαζία ηελ επζχλε ηεο πξφζβαζεο απηνχ 

ηνπ «άιινπ» πνιηηηζκνχ σο κέινο ―insider‖ θαη φρη σο 

μέλνο ―outsider‖ θαη απφ ζέζε εμνπζίαο. Σν πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εζνπνηνί/καζεηέο γηα ηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπο ην αληινχλ απφ ηα εκεξνιφγηα έξεπλαο. Μέζα απφ 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ πνπ νη εζνπνηνί / 

καζεηέο δσληαλεχνπλ, ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ γισζζψλ 

επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

πξαθηηθήο (Σζεθαιά, 2003: 96-97). 

Ζ επηινγή ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν λα 

κεηαηξαπνχλ ζε «πεδίν» δηαπνιηηηζκηθνχ ζεάηξνπ. 

Δπίζεο, κπνξνχλ ηα θείκελα  λα επηλννχληαη κέζα απφ 

ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο «αλαθξηηηθήο θαξέθιαο» / 

‘hot seating‘. Μέζα απφ απηήλ ηελ ηερληθή ν εζνπνηφο, ν 

νπνίνο δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ 

δηεξεπλάηαη, έξρεηαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε 

(emotional engagement) κε απηφλ ηνλ θφζκν 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνλ παξνπζηάζεη επηθαλεηαθά θαη 

πεξηγξαθηθά. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζαξκνγήο ελφο 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ζε έλα λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζαθήο ν ιφγνο κεηάζεζήο ηνπ θαη λα 

αλαδεηθλχνληαη ηα θνηλά ζεκεία ηνπ έξγνπ κε ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη εθ λένπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηηξέπεη θαλείο ζηνπο ζεαηέο λα κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ κε πξφζσπα, πξάγκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη εκπξφο ηνπο (Brahmachari, 2001). 

Απηή είλαη κία δηαπνιηηηζκηθή πξφηαζε θαη πξαθηηθή σο 

κνληέιν εθαξκνγήο ζε δαζθάινπο.  

Ζ επηλφεζε ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κέξνο κηαο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, αληαιιαγήο θαη 

έθθξαζεο. Ζ πνηθηιία ξφισλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

εθθξάζεσλ ζα ζπκπιερηνχλ απηφκαηα κε ηε κνξθή θαη 

ηε ζεκαζία ηεο ππφζεζεο πνπ εμειίζζεηαη. Οη καζεηέο 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθά 

είδε πνιηηηζκηθψλ κνξθψλ, παξαδφζεηο θαη ξφινπο 

παξάιιεια, ζε ζπλδπαζκφ θαη ζε αληίζεζε ηνπ ελφο κε 

ηνλ άιινλ. Πξάηηνληαο θάηη ηέηνην νη καζεηέο, νη νπνίνη 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινληα κε πνιηηηζκηθέο 

εηεξφηεηεο, βξίζθνληαη ζίγνπξα ζε πιενλεθηηθή ζέζε, 

αθνχ έρνπλ κηα ηεξάζηηα εκπεηξία κε ηε ζπλδηαιιαγή 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο. 

3. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΓΛΧΗΑ ΣΟ 

ΘΔΑΣΡΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΘΔΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Ο αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο παξάγεη γιψζζα γηα λα 

επηθνηλσλεί ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ο άλζξσπνο 

κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη λα 

θηάζεη ζηελ ζθέςε  κέζα απφ ηελ νκηιία. Ζ πνιηηηζκηθή 

θαη γισζζηθή εηεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ δελ έγθεηηαη ζηε 

ζθέςε αιιά ζηνπο ηξφπνπο πνπ εθθξάδνληαη απηέο νη 

ζθέςεηο. Ο ιφγνο κηαο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ είλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ κεηαγισζζηθή επηθνηλσλία είλαη ε 

ρξήζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε 

άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε αίζζεκα 

αζθάιεηαο ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. Οη 

ρεηξνλνκίεο, νη ζσκαηηθέο θηλήζεηο θαη νη εθθξαζηηθνί 

κνξθαζκνί είλαη ζπγθξίζηκα γισζζνινγηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία νθείινπκε λα ηα ιακβάλνπκε ππφςε καο (Keesing 

θαη Strathern,1998: 26-43). 
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Ζ ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο γιψζζαο φρη απιά 

ζεσξείηαη λνκηκνπνηεκέλε αιιά θαη επηβεβιεκέλε. 

χκθσλα κε ηνλ Stuart Hall (1992) νη άλζξσπνη πνπ 

θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο δηακνξθψλνπλ κηα 

ηαπηφηεηα, ε νπνία κνξθνπνηείηαη απφ ηε «δηαηέκλνπζα 

κεηάζεζε» (translation) θπζηθψλ ζπλφξσλ» (Hall θαη 

Stuart, 1992: 310).  εζληθψλ πνιηηηζκψλ. Οη άλζξσπνη 

απηνί δηαηεξνχλ δπλαηνχο δεζκνχο κε ηνπο ηφπνπο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο αιιά 

ζπγρξφλσο δελ ζπληεξνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε κηαο 

«επηζηξνθήο» ζε κηα πνιηηηζκηθή 

θαζαξφηεηα/γλεζηφηεηα. Ζ ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα ηνχο 

αλαγθάδεη λα «δηαπξαγκαηεπηνχλ» ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

λέν πνιηηηζκφ πνπ βηψλνπλ, ρσξίο λα αθνκνησζνχλ ή λα 

ράζνπλ νινθιεξσηηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Κνπβαινχλ 

ηα ίρλε ηνχ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, ηηο παξαδφζεηο, 

ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία, απφ ηα νπνία 

ζρεκαηνπνηήζεθαλ. Με ηα ρξφληα, φκσο, νη ίδηνη 

κεηαηξέπνληαη ακεηάθιεηα ζε «πξντφληα» 

ζπκπιεθφκελσλ πνιηηηζκψλ. Οη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ 

ζε ηέηνηνπο πνιηηηζκνχο πβξηδηθφηεηαο έρνπλ 

ακεηάθιεηα κεηαηεζεί. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ 

ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο 

ηαπηφρξνλα. Μαζαίλνπλ λα κηινχλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

γιψζζεο, λα κεηαηίζεληαη πνιηηηζκηθά θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη κέζσ απηψλ. Οη πβξηδηθνί 

πνιηηηζκνί είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα λένπο 

ηχπνπο πβξηδηθψλ ηαπηνηήησλ ζηελ επνρή ηεο 

πζηεξνκνληεξληθφηεηαο (Hall, 1992: 308). 

Οη δίγισζζνη καζεηέο κέζα απφ απηφ ην πιαίζην 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα θηλεζνχλ κεηαμχ πνιηηηζκηθψλ 

θφζκσλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο γλψζεσλ θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ εαπηψλ ηνπο, φπσο δηαηππψλεη ε Annie 

Birch (1995) ζην άξζξν ηεο «Γηγισζζία θαη Θεαηξηθή 

Δθπαίδεπζε»/ ‗Bilingualism and Drama‘. Άιισζηε, φινη 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ γισζζηθέο εθθξάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οη ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ είλαη 

πνιχπινθεο θαη κεηαβαιιφκελεο, γηαηί  απνηεινχληαη 

απφ πβξηδηθέο κνξθέο πνιηηηζκνχ, δειαδή θηηαγκέλεο 

απφ έλα κείγκα εκπεηξηψλ θαη ηξφπνπο κέζα απφ ηνλ 

νπνίν νξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. ηαλ νη γιψζζεο θαη 

νη πνιηηηζκνί αληηπξνζσπεχνληαη ζε κηα ηάμε ζεαηξηθήο 

εθπαίδεπζεο, δάζθαινη θαη καζεηέο καζαίλνπλ πνιιά 

κέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, ζε φ, ηη αθνξά ηφζν ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε, φζν θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα (Birch, 1995: 15-21). 

Ζ ρξήζε ηεο δηγισζζίαο ζηα  δηεξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα / project βνεζά ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζέζεο ησλ καζεηψλ. ηαλ ηα παηδηά 

καζαίλνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ, ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

αθνινπζεί ηα ίδηα πξφηππα (patterns) θαη ηνπο θαλφλεο 

πνπ ελππάξρνπλ ήδε σο εγγελήο γλψζε. Ζ αλάγθε ηνπο 

γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο είλαη απηή 

πνπ ηνπο θαζηζηά θαη θαιχηεξνπο δαζθάινπο, αθνχ νη 

ίδηνη γλσξίδνπλ ήδε ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Οη δίγισζζνη καζεηέο 

ρξεηάδεηαη λα εθηεζνχλ ζε πνιιά κνληέια γιψζζαο, 

πξνηνχ κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ελεξγεηηθά ζηελ 

μέλε γιψζζα. Άιισζηε ε γιψζζα βξίζθεηαη ζε κηα 

ζπλερή εμέιημε. Πνιινί καζεηέο εζσηεξηθεχνπλ ηε 

γιψζζα, αιιά ιφγσ έιιεηςεο απηνπεπνίζεζεο δηαλχνπλ 

πεξίνδν «ζησπήο». Σν ζέαηξν κπνξεί λα ηελ «ιχζεη», 

αθνχ ηνπνζεηεί φινπο ηνπο καζεηέο ζην θέληξν ησλ 

γεγνλφησλ παξέρνληαο έηζη έλα δσληαλφ επηθνηλσληαθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία γηα κηα 

κεγαιχηεξε ελλνηνινγηθή εμέιημε. Οη δίγισζζνη 

καζεηέο ζην πιαίζην κηα ηέηνηαο θαζεκεξηλήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παχνπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα 

πεξηζσξηνπνηεκέλε θαηάζηαζε θαη νη δάζθαινη ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ κε επζχλε, αλαπηχζζνληαο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφζβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αληί λα ζεσξνχλ ηνπο καζεηέο σο 

«πξνβιήκαηα» ηεο εχξπζκεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία απνθεχγεηαη ε 

ζχλζεζε ηνπ ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ,  φπνπ αλαπηχζζνληαη 

ζπλαηζζήκαηα ξαηζηζκνχ, δηαθξίζεσλ θαη θπιεηηθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ. ε κηα πνιχγισζζε, πνιππνιηηηζκηθή 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο θνηλήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, γηαηί 

θαηαξξίπηνληαη έηζη ηα θξάγκαηα ησλ θπιεηηθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ. Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη 

λα πξνζθέξεη ζρεδηαζκέλεο επθαηξίεο γηα ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε ζπλνκειίθσλ, ζρεδηαζκέλε έληαμε 

πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο, επθαηξίεο γηα 

δηαπξαγκάηεπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη έλα 

άλεην, ρσξίο άγρνο πεξηβάιινλ, γηα γισζζηθή, γλσζηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. 

 Οη δάζθαινη ρξεηάδεηαη λα εζηηάδνληαη ζηηο 

ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Ζ 

πςεινχ επηπέδνπ αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο κπνξεί λα 

σθειήζεη ηε δηαλνεηηθή πξφνδν ησλ παηδηψλ, γηα ηνχην 

ρξεηάδεηαη λα πηζηνπνηείηαη φηη ηνπο παξέρεηαη έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ πνπ λα ηνπο επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο. Σν ζέαηξν είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Σν 

επηλνεηηθφ ζέαηξν είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηελ καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη βνεζά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ πνιχ-πξηζκαηηθή ηνπο αληίιεςε, ζε κηα επνρή 

πνπ ε θνηλσλία γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κεραληθή, 

απνζπαζκαηηθή θαη πνιπθαηαθεξκαηηζκέλε θαη ε 

ηδενινγία ηεο εθπαίδεπζεο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή 

(Hart, 1996: 12-16). 

πλεπψο, νη δάζθαινη, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη πνιηηηζκφ ζε παηδηά κεηαλαζηψλ, 

νθείινπλ:  

 Να εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζεαηξηθέο ηερληθέο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

γιψζζαο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ.  

 Να εξγάδνληαη πάλσ ζε δίγισζζα ζεαηξηθά θαη 

ινγνηερληθά θείκελα κε ηνπο καζεηέο ηνπο απφ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαγσγέο, αθνχ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη αμίεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. 

 Να ζπλεξγάδνληαη κε θαιιηηερληθνχο νξγαλη-

ζκνχο θαη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θνηλφηεηεο γηα λα 
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παξέρεηαη δεκηνπξγηθή θαη πνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ νπνία νη λένη ρξεηάδνληαη θαη 

αμίδνπλ. 

Σα ζεαηξνπαηδαγσγηθά παξαδείγκαηα / project  πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη ηξεηο ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ζην 

πιαίζην ηεο ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ νπνίσλ εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη ην 

ζέαηξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

πνιηηηζκνχ θαη σο κέζν δηεξεχλεζεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ηζηνξίαο ησλ ιαψλ βησκαηηθά. ηα 

project απηά παξνπζηάδνληαη ηξεηο εξεπλεηηθέο 

εθαξκνγέο, φπνπ παξνπζηάδνληαη κνληέια εξγαζίαο κε 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κέζα απφ απηά κπνξεί  

θαλείο λα ελεκεξσζεί:  

 Πψο λα κεηαθέξεηαη κηα ηζηνξία ή έλα ζεαηξηθφ 

έξγν απφ  έλα πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηερφκελν ζε έλα άιιν. 

 Πψο κπνξεί λα εξγάδεηαη απεπζείαο απφ ην 

θείκελν.  

 Πψο λα δξακαηνπνηείηαη κία ηζηνξία ή έλα 

δηήγεκα ζηε ζθελή.  

 Πψο λα ζπλζέηεη θαλείο θαη λα παξνπζηάδεη κία 

ηζηνξία/ηδέα απφ θείκελν βαζηζκέλν ζε έξεπλα.  

3.1. Σν ζέαηξν σο δηδαθηηθφ εξγαιείν ηεο 

ηζηνξίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ιαψλ θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο  

Project 1: Blood moon - Μαησκέλν θεγγάξη ηεο Tes 

Lyssiotis, ζε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ Blood Moon 

[Μαησκέλν Φεγγάξη] ηεο Διιελν-Απζηξαιήο  ζεαηξηθήο 

ζπγγξαθέσο Tes Lyssiotis,  δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

«πβξηδηθήο» ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ε 

νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δχν 

πνιηηηζκηθψλ κνληέισλ, άιινηε ζχκθσλα θαη άιινηε 

αληηηηζέκελα κεηαμχ ηνπο (ζηελ πεξίπησζή καο ην 

‗Australianness-Englishness‘ κε ηνλ ειιεληθφ 

«παξαδνζηαθφ» πνιηηηζκφ ησλ γνληψλ). Ζ επηινγή ηνπ 

έξγνπ θξίζεθε  θαηάιιειε γηαηί κέζα απφ ηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ αλαγλσξίζακε θαη θαηαλνήζακε 

ην πψο αληηιακβάλεηαη ηελ ειιεληθφηεηά ηεο ε 

ζπγγξαθέαο, κέζα απφ ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

θνκκάηηα ηήο κηαο θαη κφλεο ζειήλεο, δειαδή ηεο 

ζειπθήο ηεο νληφηεηαο. 

Ζ κεηάθξαζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, απφ ηελ αγγιηθή 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θχξην ζηφρν είρε ηελ δηαηήξεζε 

ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πνιπγισζζία, ηελ 

ξπζκνινγία θαη ην χθνο ηνπ αγγιφθσλνπ θεηκέλνπ ηφζν 

ζην ειιελφθσλν θείκελν φζν θαη ζηελ απφδνζή ηνπ, 

αθνχ ζπκκεηείρα  ε ίδηα θαη ζηε ζθελνζεζία ηνπ έξγνπ. 

Σν έξγν δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ειιεληθφ λεζί ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘80, φπνπ ηέζζεξηο αδειθέο  ζπλαληηψληαη  

ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη, κε αθνξκή ην κλεκφζπλν ηεο 

κεηέξαο ηνπο,  γηα λα κνηξάζνπλ ηα πξάγκαηά ηεο. Οη 

ηέζζεξηο γπλαηθείνη ραξαθηήξεο  ζε απηήλ ηε ζπλάληεζή 

ηνπο, απνθαιχπηνπλ κπζηηθά πνπ θνπβαινχλ επί ρξφληα, 

εθθξάδνπλ πηθξίεο, ζπκφ, παξάπνλν… 

3.2. Σν ζέαηξν σο  κέζν δηαηήξεζεο ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, δηακφξθσζεο κίαο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

θαη κεηάδνζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ζηηο επφκελεο γεληέο. 

Project 2: Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε ζε έκκεηξε 

δηαζθεπή ηεο Διέλεο Σζεθαιά 

Ζ δηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο Λπζηζηξάηεο, ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ζε έκκεηξν ιφγν γηα παηδηά ειηθίαο 9-13 

ρξφλσλ, σο «δνχξεηνο ίππνο», επηρεηξεί λα παξαθάκςεη 

ή λα ακβιχλεη απηνχ ηνπ είδνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

ζηελψλ νξίσλ ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ «άιινπ». Με ηελ 

επηινγή ελφο ‗universal‘/«θαζνιηθνχ ραξαθηήξα» έξγνπ 

κε ‗universal‘ / «θαζνιηθνχ ελδηαθέξνληνο» ζέκαηα, 

ζηνηρεία απαιιαγκέλα θαηλνκεληθά απφ δηαπνιη-

ηηζκηθφηεηα, ηνπνζεηεκέλν φκσο ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ-

παξνηθηαθφ ζθειεηφ πάλσ ζε άθξα θαζνιηθήο αμίαο θαη 

απνδνρήο, φπσο ην δίγισζζν ζηνηρείν, ηελ εζλφιεθην, 

ηελ ειιεληθή θαη ζχγρξνλε «μέλε» κνπζηθή, ηνπο 

ειιεληθνχο θαη ζχγρξνλνπο «μέλνπο» ρνξνχο. ηε 

δηαζθεπή ηεο  Λπζηζηξάηεο  ηνπ Αξηζηνθάλε ππάξρεη 

ζπλπθαζκέλν πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηνπ έξγνπ έλα 

δεχηεξν έξγν (κεηα-έξγν) , ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζην 

δηαπνιηηηζκηθφ ηνπ ζηνηρείν. Μέζα απφ απηφλ ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ζπλδηαιέγεηαη κε ην θνηλφ 

άκεζα θαη κε απηφλ ην ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ε 

κνξθνπαηδαγσγηθή ηνπ αμία. Μέζα απφ ηε κνπζηθν-

ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο αληηπνιεκηθήο θσκσδίαο ηνπ 

Αξηζηνθάλε, Λπζηζηξάηε (ζε δηαζθεπή ηεο εξεπλήηξηαο 

ζε έκκεηξν ιφγν), δηεξεπλάηαη ε αλάπηπμε κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο αληίιεςεο ζηελ επηθνηλσλία (ηνλ 

θσλνχκελν ιφγν) κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη πξνηείλεηαη 

κέζνδνο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

πνιηηηζκνχ.  

Σν Project 2, πξαγκαηνπνηήζεθε κε καζεηέο ηξίηεο 

γεληάο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο Μειβνχξλεο θαη Βηθηψξηαο-

Παξάξηεκα Doncaster ζην ζέαηξν ηνπ Doncaster 

Secondary College ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2010. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ηζηνξίαο θαη ζηνηρείσλ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Οη καζεηέο, ειηθίαο 9-13 ρξφλσλ, ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο κηιάλε ειάρηζηα ειιεληθά. Ζ ρξήζε ηήο ειιεληθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ παππνχ 

θαη ηε γηαγηά. Αξθεηνί είλαη παηδηά απφ κηθηνχο γάκνπο. 

Παξνπζίαζαλ, ζε άςνγα ειιεληθά, ηε δηαζθεπή, ζε 

έκκεηξν θείκελν, ηεο αληηπνιεκηθήο θσκσδίαο 

Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε, ηελ νπνία  θαη 

ζθελνζέηεζα.  

Οη καζεηέο «ηαμίδεςαλ» λνεηά ζηελ Αζήλα, θάησ 

απφ ηα ηείρε ηεο Αθξφπνιεο θαη αλαβίσζαλ ηε δχζθνιε 

πεξίνδν ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, γχξσ ζην 431 

π.Υ., φπνπ νη γπλαίθεο, έρνληαο βαξεζεί ηελ απνπζία 

ησλ αλδξψλ ηνπο, αθνχ θαηαγίλνληαλ ζπλέρεηα κε ηνλ 

πφιεκν, απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γπλαηθεία 

ηνπο πνλεξηά,  δειψλνληαο απεξγία θαη απνρή απφ ηηο 

νηθηαθέο ηνπο επζχλεο θαη ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ 

ηνπο.  
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Σν έξγν δηαζθεπάζηεθε ζε έκκεηξν ιφγν, γηαηί κέζα 

απφ ηνλ ξπζκφ ηεο πνίεζεο είλαη επθνιφηεξν νη καζεηέο 

λα απνζηεζίζνπλ ην θείκελν. Οη πξνηάζεηο είλαη κηθξέο 

θαη ην λφεκα επθνινλφεην. Σα κελχκαηα πνπ μερψξηζαλ 

ήηαλ «ιεο ελσκέλεο πνηέ ληθεκέλεο» θαη «ινη καδί λ‘ 

αγθαιηαζηνχκε, θηιησκέλνη, ελσκέλνη ζηε δσή καδί λα 

πάκε. Μφλνλ έηζη δε γεξλάκε». Ζ αγάπε είλαη θσο πνπ 

δίλεη ηε δσή, ζξέθεη ηνλ εζηθφ, πλεπκαηηθφ θαη ςπρηθφ 

θφζκν ησλ αλζξψπσλ. 

Σν έξγν πιαηζηψλεηαη απφ κνπζηθή  εηδηθά γξακκέλε 

γηα ηελ παξάζηαζε. Εσληαλή νξρήζηξα κνπζηθψλ 

νξγάλσλ κε καζεηέο ζπλφδεπαλ ηελ παξάζηαζε. Σν 

ζθεληθφ θαη ηα θνζηνχκηα,  πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. ζηφρν είραλ λα εηζάγνπλ ζεκεηνινγηθά 

ζηνηρεία ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, ψζηε νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ λα ηε δηαθξίλνπλ απφ άιιεο πεξηφδνπο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

3.3. Ζ ρξήζε ηνπ Θεάηξνπ σο κέζνπ κειέηεο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο 

κεηαλάζηεπζεο. 

Project 3: Σν ρξνληθφ ελφο μεξηδσκνχ - devised 

theatre (επηλνεηηθφ ζέαηξν) 

Γηεξεπλήζεθαλ ηα εξσηήκαηα: θαηά πφζν ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη επινγία ή θαηάξα, δίιεκκα ή 

επηινγή. Παξάιιεια εμεηάδνληαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ε 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ, σο 

κνξθνπαηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο κεηαλάζηεπζεο. ε απηφ 

ην Project παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο επηλνεκέλεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, 

Σν Υξνληθφ ελφο Ξεξηδσκνχ. 

Με αθνξκή ην λέν θχκα κεηαλάζηεπζεο ησλ 

Διιήλσλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ Διιάδα, ζπκκεηείρακε (ε δηδάζθνπζα-

ζπληνληζηήο-ζθελνζέηεο θαη  είθνζη ηξεηο καζεηέο ηεο 

ζεαηξνπαηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ, δεθαελλέα 

(19) ηεο Α‘ ηάμεο Λπθείνπ θαη ηέζζεξηο (4) ηεο Β‘ ηάμεο 

Λπθείνπ) ζε κηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πινπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-

2012 ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Λπθείνπ. Σν 

ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο  εγθξίζεθε απφ ηνλ 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ 2νπ Γεληθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ 

Τκεηηνχ, κε ηνλ ηίηιν: «Μεηαλάζηεπζε θαη 

Γηαπνιηηηζκηθφηεηα κέζσ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ- devised 

theatre». Ζ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ζα ήηαλ κέζσ ηνπ  

νκαδν-επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ/group-devised theatre σο 

κνξθνπαηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

ππήξρε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο γξαθήο ηνπ έξγνπ ήηαλ 

θαηά πφζν ε κεηαλάζηεπζε είλαη επινγία ή θαηάξα, 

δίιεκκα ή επηινγή. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο σο θαηλoκέλνπ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε 

ηεο «Οδχζζεηαο» ησλ κεηαλαζηψλ, απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ πεξίπησζε επαλαπαηξηζκνχ ηνπο 

κέζα απφ ηα παξαθάησ: α) ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη αίηηα 

κεηαλάζηεπζεο, β) ζπλζήθεο κεηάβαζεο, γ) ζπλζήθεο 

ππνδνρήο, δ) δηαπνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο, ε) πξνθιήζεηο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παιηλλφζηεζεο θαη ζη) ε ζρέζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 

Σν Υξνληθφ Δλφο Ξεξηδσκνχ - είλαη έλα έξγν ζε δχν 

πξάμεηο, δεθαέμη ζθελέο. ηελ παξνχζα έθζεζε ζα 

παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο.  

ην Δπηλνεηηθφ Θέαηξν νη εζνπνηνί θαη ν ζθελνζέηεο 

ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζεαηξηθφ έξγν απφ 

ηελ αξρή. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί απφ ηνλ/ηελ 

εζνπνηφ θαη ηνλ/ηελ ζθελνζέηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηλνήζνπλ κηα παξάζηαζε. ην devised theatre 

(επηλνεηηθφ ζέαηξν) δελ ππάξρεη κφλν κία ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο, αιιά πνιιέο. Δθηελείο απηνζρεδηαζκνί θαη 

ελεξγφο πεηξακαηηζκφο είλαη ε βάζε φισλ απηψλ ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ην πιηθφ. ε απηφ ην εξγαζηήξην νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ 

κεξηθά απφ ηα πξναπαηηνχκελα ηεο επηλφεζεο ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Υξεηαδφηαλ λα απνθηήζνπλ 

επίγλσζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηλφεζεο 

(devised theatre) παξάγνληαο πιηθφ, θάλνληαο επηινγέο, 

ζπλζέηνληαο θαη ηειηθά δεκηνπξγψληαο κηα δξακαηηθή 

δνκή. Δίραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ 

πξνζσπηθά ηελ επηλφεζε σο εξγαιείν εθπαίδεπζεο γηα 

λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ο/Ζ ζθελνζέηεο πνπ 

εξγάδεηαη ηφζν κε ζέαηξν ηνπ ιφγνπ, φζν θαη κε ην 

ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, κπνξεί λα ελψζεη απηνχο ηνπο 

δπν θφζκνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Οη εκπεηξίεο πνπ 

απνθηά θαλείο ζηνλ έλαλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζηνλ 

άιιν. Σν επηλνεηηθφ ζέαηξν, (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο 

ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία, ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο), είλαη κηα κνξθή ζεάηξνπ, φπνπ ην ζελάξην 

δελ πξνέξρεηαη απφ έλαλ ζπγγξαθέα ή ζπγγξαθείο, αιιά 

απφ ζπλεξγαζία, ζπλήζσο απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ, αιιά 

φρη θαη' αλάγθε εζνπνηψλ. Απηφ κνηάδεη κε ηελ 

Commedia dell'Arte θαη ην Θέαηξν ηνπ Γξφκνπ. Δίλαη 

δχζθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη αθξηβείο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηλφεζε, αθνχ θάζε νκάδα 

ζπλεξγαηψλ έρεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο 

ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε κία πνιχ 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο κε ηελ νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη 

θαλείο. Απηή  είλαη λα εζηηαζηεί ζηε θφξκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εμάγεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ θάζε νκάδα 

αλαιακβάλεη λα επηλνήζεη ηε δηθή ηεο ζεκαηηθή ελφηεηα 

θαη κεηέπεηηα ζα ζπλεξγαζηνχλ νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο. 

Χο ζεκείν εθθίλεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπρλά ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα. ρεηηθά κε ην πνηα κέζνδν 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπλεξγάηεο, εμαξηάηαη πνιχ απφ 

ην χθνο ηεο νκάδαο απφδνζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

νκάδα πνπ θάλεη λαηνπξαιηζηηθφ ζέαηξν κπνξεί λα 

μεθηλήζεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηαδηαθά λα αξρίζεη λα δνκεί καδί ηα κέξε ηήο 

αθήγεζεο ησλ ραξαθηήξσλ κε βάζε ηελ 

απηνζρεδηαζηηθή αιιειεπίδξαζε. Μηα νκάδα πην 

ρνξνγξαθηθνχ ραξαθηήξα είλαη πηζαλφ λα μεθηλήζεη κε 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ρψξν ή / θαη 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ζ δηθηά καο νκάδα, ζην ζχλνιφ ηεο, 

επέιεμε ηνλ πξψην ηξφπν. Ξεθηλήζακε απφ ηελ αθήγεζε 

ησλ ραξαθηήξσλ. 
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Σν επηλνεηηθφ ζέαηξν κπνξεί λα είλαη έλα ελδηαθέξνλ  

θαη ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη πξνο ηελ πινπνίεζε κηαο 

παξάζηαζεο. Δίλαη ε ζπγρψλεπζε κνλαδηθψλ ηαιέλησλ 

θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, έλα 

ηαμίδη κε δηαδξνκέο ζηξσκέλεο, άβαηεο, πξσηφγλσξεο, 

αδηέμνδεο. Σν επηλνεηηθφ ζέαηξν είλαη έλα  ζεκαληηθφ 

εξγαιείν εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ. «Κάλσ ζέαηξν» ζεκαίλεη πξνγξακκαηίδσ 

έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην ζεκείν 

ηεο ζχιιεςεο ηνπ ζελαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλα-

παξάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ-θεηκέλνπ. ην νκαδν-

επηλνεηηθφ ζέαηξν ν εζνπνηφο είλαη έλαο δεκηνπξγηθφο 

θαιιηηέρλεο, γηαηί ιεηηνπξγεί θαη σο ζπγγξαθέαο θαη σο 

ζθελνζέηεο. Οη εζνπνηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα 

ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζεαηξηθφ έξγν απφ 

ηελ αξρή. Απηή ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία απαηηεί ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο, φπσο είλαη 

παηρλίδη ξφισλ, δάζθαινο ζε ξφιν, δξακαηνπνηήζεηο, 

απηνζρεδηαζκνί ραξαθηήξσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη 

ελεξγφο πεηξακαηηζκφο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην 

πιηθφ. Ζ δεκηνπξγία ηεο δξακαηηθήο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ 

ζε  πξάμεηο θαη ζθελέο ζεκεηψλεηαη ζε ζηάδηα.  

ηε ζεαηξηθή αθήγεζε, νη κλήκεο ηνπ παξειζφληνο 

ζπλπθαίλνληαη θαη ζπλδηαιέγνληαη κε ην παξφλ. Ο 

ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ε δπζθνιία έληαμεο ηνπ μέλνπ, 

ηνπ «αιιφηξηνπ», ε θαρππνςία απέλαληη ζηνπο 

πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο είλαη ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ, 

πξνβιεκαηίδνπλ θαη ζπδεηνχλ νη  ζεαηξηθνί ραξαθηήξεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ, επηλνεηηθά, νη καζεηέο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε, ζπγθεθξηκέλα ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ν ζθεληθφο ιφγνο νηθεηνπνηείηαη, παξαζέηεη ή 

κεηαπιάζεη ηα ζηνηρεία ελφο «άιινπ» πνιηηηζκνχ, 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο αξρηθά απφ ηε ρξήζε 

κνξθψλ δηγισζζίαο. Ζ δπλαηφηεηα καζεηψλ «άιιεο» 

εζλν/πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο λα εθθξάζνπλ ηε δηθή 

ηνπο κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία θαη λα αθνπζηεί ε  δηθή 

ηνπο «δηαθνξεηηθή θσλή»  ζην θείκελν, ιεηηνπξγεί σο  

δηαπνιηηηζκηθή πξαθηηθή. 

ηνπο καζεηέο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα θέξνπλ ζην 

πξνζθήλην θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ δεηήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ ή ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ (ηί ηνπο ελδηαθέξεη, 

ηί ηνπο απαζρνιεί, ηί γλσξίδνπλ, ηί ζέινπλ λα κάζνπλ), 

λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο αγσλίεο θαη ηα φλεηξά ηνπο, ηηο 

ακθηβνιίεο θαη ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο ζε θξηηηθφ θαη 

απηνθξηηηθφ ιφγν, λα απηελεξγήζνπλ θαη λα δψζνπλ 

δεκηνπξγηθέο δηεμφδνπο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηνλ «άιιν» ζπκκαζεηή / ζπκκαζήηξηα, λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ,  

ζπλνκηιψληαο κε επηρεηξήκαηα ζηε βάζε ηνπ 

αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο αιιεινθαηαλφεζεο, κε 

απνηέιεζκα νη ζθέςεηο ησλ καζεηψλ λα νδεγεζνχλ ζε 

λέα κνλνπάηηα, κε πιήξε ζπλείδεζε. Ζ νκάδα ησλ 

καζεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα απηφ, κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, 

αλέπηπμε κηα ζχλδεζε θη έλα αίζζεκα αιιειεγγχεο θαη 

ππνζηήξημεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν, γηα ηνπο άιινπο 

καζεηέο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

γχξσ ηνπο, αθνχ ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξίζεο είραλ ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη. 

Κιείλνληαο, αλαθέξνληαη κεξηθά ζρφιηα ή ζθέςεηο 

ησλ καζεηψλ. «Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεξεπλεηηθή εξγαζία 

κε ζέκα «κεηαλάζηεπζε θαη πξνζθπγηά» κάο πξνζέθεξε 

ηε δπλαηφηεηα λα γπξίζνπκε ηνλ ρξφλν πίζσ, λα 

εξεπλήζνπκε, λα αλαθαιχςνπκε, λα κάζνπκε αιιά 

θπξίσο λα αηζζαλζνχκε. Μνηξαζηήθακε ηνλ πφλν, ηελ 

αγσλία, ηελ ηαιαηπσξία απηψλ ησλ θαηαηξεγκέλσλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη απνρσξίζηεθαλ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

παηξίδα, έραζαλ ηελ εξεκία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο. Ζ 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ. Μέζα απφ ην ζέαηξν 

κάζακε λα πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα καο κέζα απφ πξάμεηο 

θαη φρη κέζα απφ ζεσξία, κάζακε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο έθθξαζεο, θπξίσο φκσο κάζακε πψο λα 

ιεηηνπξγνχκε σο νκάδα, σο ζχλνιν θαη φρη απιά σο 

άηνκα». 

Απφ ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ απνδεηθλχεηαη φηη ην 

Θέαηξν πξάγκαηη δελ είλαη κηα ςπραγσγία απιά, αιιά 

έλα κέζν εζηθήο αλχςσζεο, γηαηί κεηαθέξεη ηνλ ζεαηή 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαζεκεξηλφ θφζκν πνπ δεη, θαη πνπ 

ηηο πην πνιιέο θνξέο ην δίθηφ ηνπ δελ ηθαλνπνηείηαη, ζε 

έλαλ θφζκν πςειφηεξν θαη ηδαληθφηεξν, πνπ αξγά ή 

γξήγνξα ην «θαθφ» ηηκσξείηαη θαη ιάκπεη ε ζετθή 

δηθαηνζχλε, θέξλνληαο ηελ εζηθή βειηίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη αξραίνη Έιιελεο ην 

‗απφ θελήο‘ παξηζηάκελν δξάκα ην νλφκαδαλ 

«δηδάζθεηλ» 
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Άχρθςτθ  

Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΔΝΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 
Δπάγγεινο Κπξηαθνπιφπνπινο 

Πεηξακαηηθφ Λχθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

Διέλε Καλλά 
Πεηξακαηηθφ Λχθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

Βαζηιηθή Γεκεηξνπνχινπ 
Πεηξακαηηθφ Λχθεην Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

 

Πεξίιεςε 

Ζ εξγαζία απηή πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ηεο Μνπζηθήο σο 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Ζ θαζ‘ εκάο Μηθξά Αζία». ην πιαίζην 

ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε κηα 

νξρήζηξα κηθξαζηαηηθήο κνπζηθήο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ 

νη πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη ε ζπλέρεηα ηεο παξάδνζήο ηεο ζηε 

ζεκεξηλή κνπζηθή. 

1. ΑΝΑΓΚΑΗΌΣΖΣΑ…. 

Αλ κειεηήζεη θαλείο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (Α.Π.) θαη ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.) ηνπ  ζχγρξνλνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζα δηαπηζηψζεη ηελ πξντνχζα 

ππνβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ζην 

Γπκλάζην πνπ εμειίζζεηαη ζε παληειή απνπζία ηνπ ζην 

Λχθεην. Κη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη εδψ θαη ηξεηο 

ηνπιάρηζην δεθαεηίεο ν  Gardner (1983), ςπρνιφγνο 

θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, εηζεγεηήο 

ηεο «Σheory of Μultiple Ηntelligences» είρε επηζεκάλεη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κνπζηθήο λνεκνζχλεο, ε νπνία 

είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο λνεκνζχλεο πνπ είλαη ζρεηηθά 

απηφλνκεο θαη παξνχζεο ζε θάζε άλζξσπν θαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε  ινγηθνκαζεκαηηθή, ηε γισζζηθή ή ηελ 

θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη 

λα θαιιηεξγείηαη ζηνλ ίδην βαζκφ κε απηέο, ελψ ε 

ειιηπήο αλάπηπμή ηεο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο 

(Πεξαθάθε, 2009˙  Σζίξεο θαη Παπαζηαχξνπ, 2011). 

ε δηακεηξηθή αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ην 

ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη ηελ ηάζε λα ππνηηκά ην κάζεκα 

ηεο Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην θαη λα ην έρεη πιήξσο 

εμνβειίζεη απφ ην Λχθεην (Κηεληαδάθε, 2008).  ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ πξνηάζζνληαη ε παξνρή 

γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή 

θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ, ε πξναγσγή 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή 

δσή, νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγή θνηλψλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ.  Χζηφζν νη ζθνπνί 

απηνί έρνπλ ζπλζιηβεί απφ ην γλσζηνθεληξηθφ θαη 

ρξεζηκνζεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Λπθείνπ πνπ 

ππνηάζζεηαη ζηελ θπξίαξρε θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

κεηξήζηκε απνηειεζκαηηθφηεηα. Φπζηθά νη γλψζεηο, νη 

ηδέεο, νη ζηάζεηο, νη αμίεο θαη γεληθφηεξα ηα αληηθείκελα 

ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ ην ζρνιείν ζηνλ καζεηή σο 

κνξθσηηθά αγαζά, θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

θνζκνζεσξεηηθή αληίιεςε θαη ηελ πεξί αλζξψπνπ 

εηθφλα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Κη αθνχ ε ζχγρξνλε 

απαίηεζε είλαη ε δεκηνπξγία αλζξψπσλ  πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο απνδνηηθέο παξαγσγηθέο κεραλέο, ζα 

πξέπεη θαη  ε παηδεία λα ππαθνχζεη ζε απηή ηελ 

σθειηκηζηηθή  ινγηθή αδηαθνξψληαο γηα ηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ θαη πξνπάλησλ ηζνξξνπεκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ. Ζ παξαδνρή φηη  «ε κνπζηθή είλαη 

έλαο άιινο ηξφπνο γλψζεο, έλαο άιινο ηξφπνο 

ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Απφ ηελ αδξαλή θαη 

εηθνληθή ιεηηνπξγία ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηνλ 

θφζκν κέζσ ηεο δξάζεο, ηεο αληίιεςεο, θαζψο θαη ηεο 

εηθφλαο, ε κνπζηθή γίλεηαη έλαο ζπκβνιηθφο ηξφπνο 

κάζεζεο» (Κεθαιίδνπ, 2015) θαίλεηαη πσο ζεσξείηαη 

ακειεηέα γηα ηνπο εθπνλνχληεο ηα Α.Π.. 

Σν θελφ πνπ ηα Α.Π. θαη ηα Γ.Δ.Π.Π. αθήλνπλ ζην 

ρψξν ηεο κνπζηθήο λνεκνζχλεο έξρνληαη λα θαιχςνπλ 

ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ θάπνηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εθπνλνχληαη ζηα ρνιεία θαη 

θηινδνμνχλ λα πξνζεγγίζνπλ δεκηνπξγηθά ηα ζέκαηα ηεο 

κνπζηθήο, ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα, 

παξέρνληαο πξφζθνξν έδαθνο γηα δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (Αγγειάθνο, 2003˙ Θενθηιίδεο, 1997) θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνπζηθή (Σζηξίδεο, 2007).  

ην Πεηξακαηηθφ Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014 -15, εθπνλήζεθαλ 

ηξία Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα κε θνηλή ζεκαηηθή, ηελ 

«Καζ‘ εκάο Μηθξά Αζία», ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

επηρεηξεζεί έλα λνεηφ ηαμίδη ζηνπο ρψξνπο εθείλνπο πνπ 

άθκαζε ην ειιεληθφ ζηνηρείν θαη πνπ ηψξα δνπλ κφλν 

κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο θαη ζηε κλήκε ηνπ ιανχ 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015 Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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καο. ε έλα ηέηνην ηαμίδη, ε κνπζηθή δε ζα κπνξνχζε 

παξά λα έρεη θαζνξηζηηθή ζέζε (Εατκάθεο, 2008).   

 Γηα ην ιφγν απηφ, νκάδα καζεηψλ καο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα Πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζαλ ηελ θαζ‘ 

εκάο Μηθξά Αζία  κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ θαη 

εθπφλεζαλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε κνπζηθή 

ηεο πεξηνρήο. ην ηέινο ε νξρήζηξα πνπ ζπλαπάξηηζαλ 

καζεηέο ησλ Πξνγξακκάησλ εθηέιεζε θαη απνηχπσζε 

ζε CD ελλέα ραξαθηεξηζηηθά κηθξαζηαηηθά ηξαγνχδηα. 

ηελ επφκελε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην 

πξφγξακκα κε έκθαζε ζε απηέο πνπ ε κνπζηθή 

δηαδξακαηίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ελψ ζηελ ηξίηε 

ελφηεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ην πιαίζην ησλ ηξηψλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, νη 

καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε πνιιέο πιεπξέο ηεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Γεκηνπξγηθφηεηα, θαιιηηερληθή δξάζε θαη 

έθθξαζε, ζπλεξγαηηθφηεηα. 

 Δπαθή κε ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή 

δεκηνπξγία ησλ Μηθξαζηαηηθψλ Κέληξσλ.  

 Πξνζέγγηζε ησλ Μηθξαζηαηηθψλ θαιιηηερληθψλ 

εθθξάζεσλ.  

 Δμνηθείσζε κε ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ.  

 Δμνηθείσζε κε ηα κνπζηθά αθνχζκαηα ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. 

 Υνξεπηηθή ηρλειαζία 

 Μειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

κνπζηθήο ζηα λενειιεληθά αθνχζκαηα. 

 Μνπζηθνρνξεπηηθή έθθξαζε 

 πλεξγαηηθφηεηα. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νκάδεο καζεηψλ ζπλέηαμαλ αλαθνξέο 

βαζηζκέλεο ζε πεγέο ζην δηαδίθηπν γηα ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο θαη πεξηφδνπο ηεο Μηθξάο Αζίαο (Μαζηξαπάο, 

2008). Καηαζθεχαζαλ, επίζεο, καθέηεο γηα ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ηε βνήζεηα θνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

θαη αλαπαξήγαγαλ ςεθηδσηά απφ ηελ πεξηνρή. 

Σαπηφρξνλα κηα νκάδα καζεηψλ αζρνιήζεθε κε 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο Μηθξάο Αζίαο καζαίλνληαο 

απηάιηθν, ραζάπηθν πνιίηηθν, θαξζηιακά θαη ρνξφ ησλ 

θνπηαιηψλ. Σέινο, δεκηνχξγεζαλ πνηθίιν ςεθηαθφ 

πιηθφ φπσο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο 

(ληνθηκαληέξ), εηθνληθά κνπζεία, δηαδξαζηηθνχο ράξηεο, 

ειεθηξνληθά βηβιία, πάδι θαη θνπίδ. Σν πιηθφ απηφ 

αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν «Μηθξαζηαηηθέο Νφηεο» πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη θηινμελείηαη 

ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (βι.ζρεη.ζην: 

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/). 

Ζ κνπζηθή είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο Μηθξάο Αζίαο κέζσ ησλ 

θαιιηηερληθψλ εθθξάζεσλ ηνπ ηφπνπ. Γηα ηελ εηζαγσγή 

κηαο νκάδαο καζεηψλ ζηε Μηθξαζηαηηθή κνπζηθή 

αμηνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

νξγάλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο (κπνπδνχθη, θαλνλάθη, 

ζαληνχξη θ.α.). Ο ζηφρνο ηεο παξνπζίαζεο ήηαλ δηηηφο: 

αθελφο εμνηθείσλε ηνπο καζεηέο κε ηα κνπζηθά φξγαλα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε Μηθξά Αζία θαη αθεηέξνπ 

έθαλε εκθαλή ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

κηθξαζηαηηθήο θαη ηεο ζεκεξηλήο ιατθήο κνπζηθήο. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

δεκηνπξγήζεθε κηα καζεηηθή νξρήζηξα απνηεινχκελε 

απφ αθνξληεφλ, κπνπδνχθη, βηνιί, δχν θηζάξεο θαη δπν 

θσλέο.  Ζ νκάδα ησλ καζεηψλ απηψλ αζρνιήζεθε κε 

ελλέα ηξαγνχδηα. Μειέηεζαλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπο ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή ηνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα ηα παξνπζηάδνπλ σο 

κνπζηθφ ζχλνιν. Σα ελλέα ηξαγνχδηα επηιέρζεθαλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ψζηε λα αλήθνπλ ζηελ 

κηθξαζηαηηθή παξάδνζε αιιά ηαπηφρξνλα λα κελ είλαη 

άγλσζηα αθνχζκαηα αιιά ζεκεξηλά: 

 Σδηβαέξη 

 ' αγαπψ γηαηί είζαη σξαία 

 Έρε γεηα Παλαγηά 

 Ση ζε κέιιεη εζέλαλε 

 ην ‗πα θαη ζην μαλαιέσ 

 Σα κπξλέηθα ηξαγνχδηα 

 θεξηζνπεηαρηφ 

 Γε ζε ζέισ πηα 

 Θα ζπάζσ θνχπεο 

ην δίσξν πνπ αλαηέζεθε γηα ην πνιηηηζηηθφ 

πξφγξακκα νη καζεηέο ηεο νξρήζηξαο έθαλαλ πξφβεο ηα 

ηξαγνχδηα απηά, ηα νπνία κε ην ηέινο ηνπ ρνιηθνχ 

Έηνπο ερνγξαθήζεθαλ ζε CD ζην πλεδξηαθφ Κέληξν 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ 

δσληαλά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

3. ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ…. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πνιηηηζηηθφ 

πξφγξακκα ζεσξνχλ ηελ καζεηηθή νξρήζηξα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηνπ  Πξνγξάκκαηνο θαη παξαθνινχζεζαλ ηελ 

πνξεία ηεο ζε φιε ηελ ζρνιηθή ρξνληά. Ζ ελαζρφιεζε 

ησλ καζεηψλ κε ηελ κνπζηθή είλαη ζεκαληηθή ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ελψ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία άιισλ  γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δμάιινπ, 

«ε κνπζηθή έρεη εγγελή αμία θαη απηή ε ίδηα. Ζ κνπζηθή 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε 

θαη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε» (Κεθαιίδνπ, 2015). 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νξρήζηξα ε 

απνπζία εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο ήηαλ εκθαλήο. Οη 

καζεηέο πξνζπαζνχζαλ λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ θαη 

ζε θάζε δπζθνιία αληάιιαζζαλ ζθέςεηο θαη απφςεηο, 

θαζψο θαη ηηο φπνηεο εκπεηξίεο είραλ απφ αληίζηνηρεο 

ζπκκεηνρέο. Γεδνκέλεο ηεο βειηίσζεο πνπ παξνπζίαδαλ 

νη καζεηέο απφ εβδνκάδα ζε εβδνκάδα είλαη βέβαην πσο 

δαπαλνχζαλ πξνζσπηθφ ρξφλν γηα εθκάζεζε ησλ 

ηξαγνπδηψλ ζην ζπίηη. 

ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απάληεζαλ πσο ε 

ςπραγσγία ήηαλ έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επέιεμαλ ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα. Πεξίπνπ γηα ηνπο 

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/
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Άχρθςτθ  

κηζνχο καζεηέο ηα κηθξαζηαηηθά ηξαγνχδηα αλήθνπλ ζηα 

αθνχζκαηά ηνπο.  

Οη καζεηέο δήισζαλ πσο κεηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηα κηθξαζηαηηθά ηξαγνχδηα αηζζάλνληαη πσο 

εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. Θεσξνχκε πσο απηφ δελ επηηεχρζεθε κφλν 

κέζσ ηεο κνπζηθήο αιιά θαη κέζσ ηεο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ησλ 

ηξαγνπδηψλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη αλαδήηεζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ ηξαγνπδηψλ. πγθεθξηκέλα νη καζεηέο 

αθνχ αλαδήηεζαλ πνιιά ηξαγνχδηα ηεο Μηθξάο Αζίαο 

πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922 , ηα θαηέηαμαλ 

ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο (εξσηηθά, λαλνπξίζκαηα, ηεο 

μεληηηάο, ηνπ γάκνπ.θ.ιπ.). ηε ζπλέρεηα κειέηεζαλ ηνπο 

ζηίρνπο (ην πνηεηηθφ θείκελν) θαη κέζσ κηθξψλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη επηρείξεζαλ λα ζπλζέζνπλ ην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν, δειαδή ηηο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ γέλλεζαλ ηα 

ηξαγνχδηα. ην βαζκφ πνπ ην θάζε ηξαγνχδη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη ηηο απνηππψλεη, 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ηζηνξηθή πεγή κε ηελ 

επηθχιαμε σζηφζν ηεο αθξηβνχο απφδνζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα κνξθή 

ηέρλεο πνπ ππαθνχεη ζηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο.  Σν 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ  δήισζε πσο ε ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηα ηξαγνχδηα ηεο Μηθξάο Αζίαο ηνπο θαιιηέξγεζε ηε 

δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Δπίζεο, ζπκθσλνχλ πσο 

ηα ηξαγνχδηα γξάθνπλ ηζηνξία, κηα δήισζε πνπ ηνλίδεη 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηξαγνπδηψλ θαη ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. 

Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

άπνςε ηεο Μαγαιηνχ πνπ ζε εηζήγεζή ηεο (2005)  

έγξαθε: «ε κνπζηθή ελφο πνιηηηζκνχ είλαη κέξνο ηεο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ θαη πεξλψληαο 

απφ γεληά ζε γεληά εγγξάθεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ, ζηηο 

κλήκεο ηνπ, ζην ζπιινγηθφ ηνπ ζπλεηδεηφ θαη 

αζπλείδεην. Δπηπιένλ, ε κνπζηθή απνηειεί ζπλεθηηθή 

δχλακε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο κε θνηλή εζληθή, 

ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή ή ηδενινγηθή ηαπηφηεηα». 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνχξγεζε ε κνπζηθή ηεο Μηθξάο Αζίαο νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πεξηειάκβαλαλ κφλν ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (επραξίζηεζε, ζπγθίλεζε, ζαπκαζκφ θαη 

αγάπε). εκεηψλεηαη πσο νη καζεηέο δελ ήηαλ απινί 

αθξναηέο ηεο κνπζηθήο αιιά θαη δεκηνπξγνί ηεο κε 

φινπο ηνπο θφπνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηνχληαη. 

Έηζη, πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη δελ εζηίαζαλ 

ζε αξλεηηθέο απαληήζεηο φπσο ε θνχξαζε, αιιά κφλν ζε 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

ινη νη καζεηέο θάλεθε λα αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο 

πσο ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ηξαγνχδη έρεη επεξεαζηεί απφ 

ην κηθξαζηαηηθφ θαη εληνπίδνπλ απηή ηελ επηξξνή ζην 

έληερλν θαη ζην ξεκπέηηθν. Αλ θαη ε ζηάζε ηνπο πξνο 

ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή δελ ήηαλ ζεηηθή πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειψλνπλ φηη ληψζνπλ πιένλ 

πην θνληά ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή.  

Οη καζεηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηε Μνπζηθή ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ελψ δίλνπλ ζεηηθέο 

απαληήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

Θεσξνχλ πσο ν ρξεζηκνζεξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

Λπθείνπ θαζψο θαη ε ηερλνθξαηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

πξνάγεη, αλήθνπλ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο έρεη εμνβειηζηεί απφ ην Λχθεην 

θαη πσο ζα πξέπεη λα επαλέιζεη. Σέινο ζεσξνχλ πσο ην 

ηδαληθφ ηνπ «θαινχ θαγαζνχ πνιίηε», αλ απηφ  απνηειεί 

πξαγκαηηθά έλα ζηαζεξφ desideratum ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο,  δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε 

κνπζηθή θαη ηελ θαιιηηερληθή δηδαζθαιία θαη έθθξαζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

κνπζηθή ζην πιαίζην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Ζ θαζ' εκάο Μηθξά Αζία» είρε επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδαγσγηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν Μνπζείν απνηειεί έλαλ ρψξν εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο. 

Υάξε ζηελ επνπηηθφηεηα θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο κπνξεί λα πεηχρεη ηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θπξίσο ησλ παηδηψλ, θαιχπηνληαο 

αλάγθεο ζηα νπνία ην ζρνιείν αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί. 

Απηέο είλαη ε θαιιηέξγεηα αηζζεηηθήο αγσγήο, ε αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ε 

θηλεηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ε εμνηθείσζε κε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, κέζσ 

βησκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ 

κάζεζεο. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα γίλεη κηα 

βησκαηηθή πξνζνκνίσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα «Ο Μίκεο θαη ε Άλλα 

πάλε…ζην Μνπζείν», πνπ ζα πινπνηεζεί κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζθνπεχεη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ 

παιηψλ αλαγλσζηηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

εηθνλνγξάθνπ Κ. Γξακκαηφπνπινπ. Πέξα απφ ηελ επαθή 

κε ηελ ηέρλε ηεο εηθνλνγξάθεζεο αλακέλνπκε φηη απηή ζα 

απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε 

ησλ καζεηψλ κε ην θείκελν θαη ην αλαγλσζηηθφ ζηελ 

νιφηεηά ηνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζεηνπαηδαγσγηθή επηζηήκε, 

Μνπζείν, Αλαγλσζηηθά, Δηθνλνγξάθεζε, Αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα. 

1. Ο ΜIΜΖ ΚΑΗ Ζ AΝΝΑ ΠAΝΔ… ΣΟ 

ΜΟΤΔIΟ 

Ζ αηζζεηηθή εθπαίδεπζε θαη ε θαιιηηερληθή 

επαηζζεηνπνίεζε ζπρλά παξακεινχληαη ζην ζρνιείν θαη 

επηζθηάδνληαη απφ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Χζηφζν, 

ε επαθή κε ηελ Σέρλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο εθεπξεηηθφηεηαο, 

ηεο θαληαζίαο, αθφκα θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ. Δπίζεο, ε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε δελ 

πξνζθέξεηαη κφλν γηα αηζζεηηθή απφιαπζε θαη 

θαιιηέξγεηα, αιιά απνηειεί παξάιιεια θαη παηδαγσγηθφ 

εξγαιείν. Μάιηζηα ηα αληηθείκελα ηνπ πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ πνπ απνηεινχλ έξγα ηέρλεο κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ δηαζεκαηηθά θαη λα αιιειν-

ζπκπιεξσζνχλ κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Δπνκέλσο, ε Σέρλε είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πνηθίιεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη νιηζηηθή κάζεζε (Σδηαθέξε 

2005: 30-45˙ Νηθνλάλνπ, 2005: 18-25). 

Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη βξεη δηέμνδν ζηνλ ρψξν ησλ 

Μνπζείσλ, ηα νπνία έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην παηδηθφ θνηλφ θαη ζπλεζέζηεξα ζε 

ζρνιηθέο νκάδεο. ηε θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ην 

Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο θαη Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

επηρεηξεί κέζα απφ πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

λα πξνάγεη ηελ αηζζεηηθή επαηζζεζία, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο, ηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο, 

ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο εθεπξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο, πξνθαιψληαο λέεο εληππψζεηο, 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο (Καινχξε - Αλησλνπνχινπ, 1988: 

42-46). 

1.1. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θνπφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ο Μίκεο 

θαη ε Άλλα πάλε ζην…Μνπζείν» είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο κε βησκαηηθφ θαη επράξηζην ηξφπν δηάθνξεο 

φςεηο ηνπ παιηνχ ζρνιείνπ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα κε απηή ησλ παιαηφηεξσλ 

ρξφλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο.  

Δπηπιένλ ζηφρνη, γλσζηηθνί, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ 

είλαη: 

 Ζ επαθή κε ην πιηθφ ησλ παιαηφηεξσλ ζρνιείσλ. 

 Ο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ (πνδηά, ην 

πειίθην, ηελ πιάθα, ην θνληχιη θ.ηι.). 

 Ο εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

παξειζφληνο. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηεο 

απηελέξγεηαο θαη ηεο θαληαζίαο δεκηνπξγψληαο 

ηζηνξίεο κε νινθιεξσκέλε πινθή, αμηνπνηψληαο 

ηα δνκηθά κέξε ησλ παξακπζηψλ. 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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 Ζ ζπλεξγαζία θαη θαηαλνκή εξγαζηψλ. 

 Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ ιεπηέο 

θηλήζεηο. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε. 

 Ζ θαιιηηερληθή έθθξαζε. 

1.2. Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε θαη Μεζνδνινγία 

Σν ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

επηιέρζεθε κε γλψκνλα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Ζ ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη νηθεία 

ζε απηνχο. Σν ζέκα ελδείθλπηαη γηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο κπνξεί λα κειεηεζεί απφ ηελ νπηηθή 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(ηζηνξίαο/κπζνινγίαο, γιψζζαο, ινγνηερλίαο θαη ηέρλεο. 

Έηζη νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ κηα 

ζθαηξηθή εηθφλα θαη λα απνθνκίζνπλ νιηζηηθέο γλψζεηο 

θαη αμίεο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη μεθνκκέλεο, αιιά 

εληαγκέλεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. 

Οη νκαδνζπλεξγαηηθέο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

αλαθάιπςε ηεο βαιίηζαο, ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ 

εμσθχιισλ ησλ αλαγλσζηηθψλ, ε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ 

θαη ε ζπκπιήξσζε ελφο πάδι πνπ ζα πάξνπλ καδί ηνπο 

αλακέλεηαη φηη ζα απμήζνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ 

θαη ζα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Μέζα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο ζα 

αλαθαιχςνπλ νη ίδηνη ηηο γλψζεηο αιιειεπηδξψληαο ηφζν 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Μνπζείνπ. 

Σν ζελάξην ζρεδηάζηεθε πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ 

επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Οη 

καζεηέο θαζψο αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ρηίζνπλ 

κφλνη ηνπο ηηο γλψζεηο θαη λα ζηεξηρζνχλ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. Δπίζεο ε λέα γλψζε ζα θαηαθηεζεί κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο  αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη κε ηα αληηθείκελα 

ηνπ Μνπζείνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ. ε απηή ηελ θάζε ν 

Μνπζεηνπαηδαγσγφο ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

εκςπρσηή, ζπλεξγάηε θαη δηεπθνιπληή.  

2. ΔΝAΡΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟY 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο Μίκεο θαη ε Άλλα μεπήδεζαλ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

παιηνχ αλαγλσζηηθνχ θαη επηζθέθζεθαλ ην Μνπζείν 

ρνιηθήο Εσήο θαη Δθπαίδεπζεο. Γηαηί άξαγε ήξζαλ εδψ 

θαη ηη έθεξαλ καδί ηνπο γηα εκάο; Μαδί ηνπο ζα 

γλσξίζνπκε ηα παιηά καζεηηθά ρξφληα κέζα απφ 

παηρλίδηα θαη ηζηνξίεο θαη ζα μεθπιιίζνπκε ηα 

αλαγλσζηηθά ησλ γνληψλ θαη ησλ παππνχδσλ καο. 

Καη θπζηθά γηα ην ηέινο καο άθεζαλ κηα έθπιεμε 

Πξηλ μεθηλήζεη ην πξφγξακκα πξνεγείηαη έλα παηρλίδη 

γλσξηκίαο, ην νπνίν κπνξεί λα πνηθίιιεη θάζε θνξά. 

Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη, θαζψο νη καζεηέο θάζνληαη ζε 

έλαλ κεγάιν θχθιν, λα ιέλε δπλαηά ηα νλφκαηά ηνπο 

θξαηψληαο έλα αληηθείκελν, φπσο κηα ζβνχξα. ηε 

ζπλέρεηα ν Μνπζεηνπαηδαγσγφο θάλεη κεξηθέο αλνηρηέο 

εξσηήζεηο ζηα παηδηά κε ζθνπφ λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ρψξν. Μέζα απφ απηφλ ηνλ 

θαηαηγηζκφ ηδεψλ εθηφο ησλ άιισλ ζα θαηαθέξεη λα 

αληηιεθζεί ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη λα δηαθξίλεη 

πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

1
ν
 Μέξνο 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ν 

Μνπζεηνπαηδαγσγφο μεθηλά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

κε ηελ εμήο ηζηνξία, ηα θελά ηεο νπνίαο ζπκπιεξψλνπλ 

νη καζεηέο: «ήκεξα ην πξσί επηζθέθζεθαλ ην Μνπζείν 

δπν παηδηά… νη γνλείο θαη νη παππνχδεο ζαο ηα 

γλσξίδνπλ ζίγνπξα, κπνξεί θαη εζείο! Δίλαη ν Μίκεο θαη 

ε Άλλα! Σνπο μέξεηε; (βιέπνπλ ζρεηηθή εηθφλα). Απηνί 

ήηαλ νη ήξσεο ελφο παιηνχ αλαγλσζηηθνχ θαη καδί κε 

ηνπο καζεηέο κάζαηλαλ ηα γξάκκαηα, αλάγλσζε, 

έπαηδαλ θαη πήγαηλαλ εθδξνκέο. Δζείο μέξεηε θαλέλαλ 

ήξσα απφ ην δηθφ ζαο βηβιίν ηεο Γιψζζαο;» (Β΄ 

Γεκνηηθνχ: Λνπθάο, Υαξά, Γαιήλε, Αξκπέλ, Γ΄ 

Γεκνηηθνχ: σθξάηεο, νθνθιήο, Πελειφπε, νθνχια, 

Αξίζηνο, Δχξπο, Γήκνο, Σίκνο), «…Καη γηαηί άξαγε 

ήξζαλ ν Μίκεο θαη ε Άλλα ζε απηφ ην Μνπζείν;» (νη 

καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη κεηά ν 

Μνπζεηνπαηδαγσγφο ηνπο απνθαιχπηεη ηνλ πξαγκαηηθφ 

ιφγν:), «…ηα δχν παηδηά επηζθέθζεθαλ πνιιά 

ζρνιεία….κπνξεί λα ήξζαλ θαη ζην δηθφ ζαο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ην 

δηθφ ηνπο, ην παιηφ ζρνιείν. Καη κάιηζηα θάηη άθεζαλ! 

Έθξπςαλ έλα βαιηηζάθη κέζα ζην Μνπζείν. Θέιεηε λα 

ην βξνχκε;»  

Οη καζεηέο ζεθψλνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ην 

θξπκκέλν βαιηηζάθη κέζα ζηελ αίζνπζα φζν παίδεη ην 

ηξαγνχδη ηεο Ληιηπνχπνιεο «Μεο ζην Μνπζείν». Αθνχ 

ηε βξνπλ θάζνληαη πάιη ζε έλαλ κεγάιν θχθιν θαη 

θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. 

2
ν
 Μέξνο 

1ε Γξαζηεξηφηεηα 

Σν βαιηηζάθη αλνίγεη θαη ν Μνπζεηνπαηδαγσγφο 

μεθηλά λα δνπιεχεη κε ην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε 

απηφ. Πξψην βγάδεη έλα παιηφ ηεηξάδην ηνπ Μίκε, κέζα 

ζην νπνίν ν Μίκεο καο δείρλεη εηθφλεο ησλ δηθψλ ηνπ 

καζεηηθψλ ρξφλσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ην 

παιηφ ζρνιείν πξνέξρνληαη απφ ηνλ αλαγλσζηηθφ. 

Δλαιιαθηηθά γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο ν 
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Μνπζεηνπαηδαγσγφο δείρλεη εηθφλεο ηνπ παιηνχ 

ζρνιείνπ θαη νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ηηο 

αληηζηνηρίζνπλ κε ζεκεξηλέο, θηηάρλνληαο έλα θνιάδ κε 

παιηά θαη λέα ζρνιηθά είδε.  

Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπδήηεζε νη 

καζεηέο φρη κφλν γλσξίδνπλ ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

παιηνχ αλαγλσζηηθνχ, αιιά θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη 

ζεκεηψλνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπ παιηνχ 

θαη ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. 

2ε Γξαζηεξηφηεηα 

«Ο Μίκεο θαη ε Άλλα έθεξαλ καδί ηνπο έλα παιηφ 

παηρλίδη γηα λα παίμνπκε!».  

Ο Μνπζεηνπαηδαγσγφο κνηξάδεη ηπραία ζηνπο 

καζεηέο ιαζηηράθηα δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ θαη έηζη 

ζρεκαηίδνληαη έμη ηζάξηζκεο νκάδεο. Κάζε νκάδα 

παίξλεη 12 θχβνπο, νη νπνίνη αλ ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά 

απεηθνλίδνπλ έλα εμψθπιιν αλαγλσζηηθνχ. Κάζε νκάδα 

έρεη δηαθνξεηηθφ εμψθπιιν. Γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ 

θαη πάιη αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη ηεο Ληιηπνχπνιεο. Έλα 

παηδί απφ θάζε νκάδα φηαλ ζα αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη 

ην εμψθπιιν ζα αλαιάβεη λα θηλεζεί κέζα ζηελ αίζνπζα 

γηα λα βξεη ην αληίζηνηρν αλαγλσζηηθφ. 

Μφιηο ηειεηψζεη ν ρξφλνο καδεχνληαη φιεο νη νκάδεο 

ζην θχθιν θαη παξνπζηάδνπλ ηα εμψθπιια πνπ 

ζπλαξκνιφγεζαλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δθεί κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε, ηη 

απεηθνλίδνπλ, αλ κνηάδνπλ κε ηα δηθά ηνπο βηβιία θαη 

πνηφ ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν. 

3ε Γξαζηεξηφηεηα 

«Ζ Άλλα ζθέθηεθε λα καο θέξεη κεξηθέο εηθφλεο θαη 

απφ άιια αλαγλσζηηθά, γηα λα γλσξίζνπκε ηνπο ήξσεο 

ηνπο. Με απηέο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε ηζηνξίεο».  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Κάζε νκάδα 

παίξλεη εθηά θάξηεο, κηα απφ θάζε ρξψκα: θφθθηλε, 

θίηξηλε, ξνδ, πξάζηλε, κπιε, γαιάδηα θαη κπεδ. ε απηέο 

εηθνλίδνληαη αληίζηνηρα: ν ήξσαο, ν ηφπνο πνπ δεη, ην 

φλεηξφ ηνπ/επηζπκία, ν αληίπαινο ηνπ ήξσα, ν ζχκκαρνο, 

έλα καγηθφ αληηθείκελν πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ληθήζεη 

ζηνλ θαθφ θαη ην ηέινο. Οη καζεηέο κε βάζεη απηά 

θηηάρλνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία. Οη εηθφλεο πξνέξρνληαη 

απφ δηάθνξα παιηά αλαγλσζηηθά. Οη ηζηνξία θάζε 

νκάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ νινκέιεηα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ζην παηρλίδη «Ζ 

ηξάπνπια ηνπ Propp» ή αιιηψο «Κάζε θνξά… κηα 

ηζηνξία». 

 

4ε Γξαζηεξηφηεηα 

«Αθνχ είδακε πνιιά αλαγλσζηηθά, ηη ζα ιέγαηε λα 

θηηάμνπκε ην εμψθπιιν ηνπ αλαγλσζηηθνχ πνπ ζα 

ζέιακε λα έρνπκε ηνπ ρξφλνπ ζην ζρνιείν καο;».  

Αλά δπν νη καζεηέο παίξλνπλ έλα θνκκάηη 

καθεηφραξην ζε ζρήκα πάδι θαη δσγξαθίδνπλ φ,ηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα έρεη ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπο. 

Αθνχ ηειεηψζνπλ ν Μνπζεηνπαηδαγσγφο ηνπο θαιεί λα 

ελψζνπλ ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Έηζη ζρεκαηίδεηαη έλα 

κσζατθφ δηαθνξεηηθψλ εμσθχιισλ απφ ηελ κηα κεξηά 

θαη απφ ηελ άιιε εηθνλίδεηαη ν Μίκεο θαη ε Άλλα. 

Καζψο κάιηζηα είλαη απφ ρνληξφ ραξηφλη κπνξεί λα 

ζηαζεί φξζην. ιε απηή ηε θαηαζθεπή ηελ παίξλνπλ 

καδί ηνπο νη καζεηέο ζην ζρνιείν.  

Δλαιιαθηηθά νη καζεηέο πάιη ζε νκάδεο 

αλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίζνπλ έλαλ ήξσα ή έλα απφ ηα 

βαζηθά ζρέδηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, 

παηρλίδηα θηι) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα θνιιήζνπλ ζε 

ραξηί ηνπ κέηξνπ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ έλαλ 

ηίηιν ηελ πίλαθά ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηζηνξία 

πνπ ζέιεη λα πεη απηφο ν πίλαθαο. 

3ν Μέξνο 

Πξναηξεηηθά πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ δάζθαιν ησλ καζεηψλ πνπ ζα 

έρνπλ ηελ κνξθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο εθαξκνγήο 

ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηαλ νη καζεηέο επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν κπνξνχλ 

λα θηηάμνπλ έλα project ζρεηηθφ κε ηελ επίζθεςή ηνπο 

ζην Μνπζείν, κε θάηη πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη ζα 

ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κε απηφ. 

Ο Μνπζεηνπαηδαγσγφο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνλ 

δάζθαιν ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Σε δεκηνπξγία κηαο «γσληάο Μνπζείνπ» κέζα 

ζηελ ηάμε, ηελ νπνία νη καζεηέο ζα αλαιάβνπλ 

λα ηελ δηακνξθψζνπλ ζπιιέγνληαο απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αληηθείκελα απφ 

ηα καζεηηθά ρξφληα ησλ γνληψλ θαη ησλ 

παππνχδσλ ηνπο. 

 Σε ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ απφ 

κεγαιχηεξνπο ζπγγελείο ή γλσζηνχο. 

 Έλα παηρλίδη ξφισλ, κε δηαιφγνπο θηηαγκέλνπο 

απφ ηνπο καζεηέο, ζρεηηθά κε ηα παιηά ζρνιηθά 

ρξφληα. 

ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο επηζπκνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή λα παξάμνπλ 
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νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ έξγν, απηφ ζα απνζηαιεί ζην 

Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

2.1. Δπέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ην εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ην 

πξφγξακκα, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα εμνηθεησζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ. 

Δπηπιένλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ ηδέεο ζηνπο δαζθάινπο γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ νη 

ίδηνη ζηελ ηάμε πξηλ, κεηά ή αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επίζθεςε ζην κνπζείν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

ε νκάδεο νη εθπαηδεπηηθνί/καζεηέο θαινχληαη λα 

θηηάμνπλ έλα domino εμσθχιισλ παιηψλ 

αλαγλσζηηθψλ. ηφρνο είλαη ε θαιή παξαηήξεζε ησλ 

ζρεδίσλ, ησλ ρξσκάησλ, ησλ ζηπι δσγξαθηθήο θαη ε 

ζχλδεζε ησλ εμσθχιισλ βάζεη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ην ηέινο θάζε νκάδα 

παξνπζηάδεη ζηηο ππφινηπεο ην δηθφ ηεο domino 

εμεγψληαο ην ζθεπηηθφ ηεο. 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

ε νκάδεο νη εθπαηδεπηηθνί/καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ 

κε πιηθά πνπ ζα ηνπο δνζνχλ (ρξψκαηα, ραξηφληα, 

ςαιίδηα, εηθφλεο απφ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο), ην 

αλαγλσζηηθφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν. Δθηφο απφ ην εμψθπιιν κπνξνχλ νη νκάδεο λα 

θηηάμνπλ ελδεηθηηθά θαη κεξηθέο ζειίδεο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ αλαγλσζηηθνχ. 

3
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Οη νκάδεο θαινχληαη λα ζπλαξκνινγήζνπλ παδι κε 

εηθφλεο απφ ην αλαγλσζηηθφ. Έλα απφ ηα θνκκάηηα πνπ 

είλαη ιεπθφ πξέπεη λα ην δσγξαθίζνπλ κηκνχκελνη ην 

ζηπι δσγξαθηθήο ηνπ αληίζηνηρνπ αλαγλσζηηθνχ. 
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ΣΟ „‟DRAMA‟‟ ΣΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔ ΘΔΜΑ:  

ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΡΑΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ANIMATION Χ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

ππξηδνχια Μπηξπίιε 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Ζιέθηξα Μήηζνπξα 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 
Πεξίιεςε 

 

Σν βηβιίν δαζθάινπ ηεο Γεσγξαθίαο (Σ΄δεκνηηθνχ) 

αλαθεξφκελν ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ, ππνγξακκίδεη φηη πέξαλ ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη καζεηέο αμηνινγνχληαη γηα ηελ θαληαζία, 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Σν εξψηεκα είλαη πψο ζα θαιιηεξγεζνχλ απηέο νη 

δεμηφηεηεο θαη πψο ηειηθά ζα αμηνινγεζνχλ. Θπκνχληαη 

θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο φζα δηδάζθνληαη θαη πφζν 

κπνξεί έλα δηαγψληζκα λα δείμεη εάλ έρεη επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο ηεο κάζεζεο; Μήπσο ηειηθά ην θιεηδί βξίζθεηαη 

ζηηο ηξεηο πξνηάζεηο ηνπ Κνκθνχθηνπ: «Σν αθνχσ θαη ην 

μερλψ. Σν βιέπσ θαη ην ζπκάκαη. Σν θάλσ θαη ην 

θαηαιαβαίλσ».  ην εξγαζηήξη απηφ κε αξσγφ ηηο ηερληθέο 

ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε (drama in education) θαη 

ηελ ηερληθή ηνπ animation, πξνηείλεηαη κηα δηαθνξεηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Γεσγξαθίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ δίδεηαη ζην θαηά πφζν απηέο 

ζπκβάιινλ ζηελ θαηαλφεζε θαη επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηφρνπ ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ. Ζ Γεσγξαθία έρεη 

θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε καζεηψλ θαη δαζθάισλ σο 

«δεπηεξεχνλ» κάζεκα. Απηφο ν αληηθαηηθφο νξηζκφο ηελ 

νξίδεη απφ ηε κία σο κάζεκα, δειαδή σο έλα ζνβαξφ 

αληηθείκελν πνπ νη καζεηέο σθεινχληαη απφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ θαη απφ ηελ άιιε σο «δεπηεξεχνλ», δειαδή σο έλα 

κάζεκα πνπ δελ έρεη ηφζε ζεκαζία. Έηζη, ε Γεσγξαθία 

γίλεηαη κηα δξακαηηθή ψξα γηα δαζθάινπο θαη καζεηέο. 

ην εξγαζηήξη απηφ ζα δψζνπκε άιιε δηάζηαζε ζηε ιέμε 

«δξακαηηθή».  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γξάκα ζηελ εθπαίδεπζε, animation, 

Γεσγξαθία, Γηδαθηηθέο ηερληθέο, Βησκαηηθή κάζεζε. 

1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή 

κάζεζε θεξδίδεη έδαθνο, ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη νη 

νδεγίεο πξνο ηνπο δαζθάινπο δίλνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ρψξν ζηνπο καζεηέο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο 

ζηνρεχεη θαηά θχξην ιφγν ζην θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο θάζε ζρνιηθνχ καζήκαηνο ζε 

ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλέο. χκθσλα κε ην 

βηβιίν ηνπ δαζθάινπ: «Οη θπξηφηεξεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ην απαξαίηεην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ε επνηθνδνκεηηθή, ε αλαθαιππηηθή, ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή, ε βησκαηηθή θαη ν ζπλδπαζκφο 

απηψλ» (Κνπηζφπνπινο, σηεξάθνπ, Σαζηζηφγινπ θαη 

Εσγφγηαλλεο, 2015: 2). Σα ζέκαηα ησλ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

δαζθάινπ πεξηέρνπλ παηρλίδηα ξφισλ θαη 

δξακαηνπνίεζε, θαζψο θαη θαηαζθεπέο δεκηνπξγηθψλ 

ζπλζέζεσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα εκπεδψζνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο γεσγξαθίαο. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

θαη έθθξαζε (Κνπηζφπνπινο, σηεξάθνπ, Σαζηζηφγινπ 

θαη Εσγφγηαλλεο, 2015: 15).  

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη λα πξνηείλεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα 

εληζρχζεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γεσγξαθίαο ηεο Σ΄Γεκνηηθνχ. Οη ηερληθέο πνπ ζα 

αλαιπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηε κεζνδνινγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο (δηθαζηήξην/ tribunal, ξεπνξηαδ/ 

reportage, δάζθαινο ζε ξφιν/ teacher in role, καλδχαο 

ηνπ εηδηθνχ/ mantle of the expert, εκηηειή πιηθά/ 

unfinished materials). Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα κε ην 

πιήζνο ησλ ηερληθψλ πνπ δηαζέηεη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα κε βησκαηηθφ 

ηξφπν. Σν πιενλέθηεκα ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο είλαη 

φηη πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα «θάλνπλ» αληί 

απιψο λα «αθνχζνπλ», γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ βνεζά 

ζηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί επηρεηξνχλ κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αλάιεςε ξφισλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ νπζηψδε θαηαλφεζε ησλ δηδαζθφκελσλ 

ελλνηψλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζεάηξνπ είλαη φηη  

πξνζθέξεη έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν νη 

γλψζεηο πνπ κφιηο θαηαθηήζεθαλ κπνξεί λα έρνπλ 

εθαξκνγή. Σν καγηθφ  ζεαηξηθφ «εάλ» δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

ππνζεηηθά πεξηβάιινληα, έλα είδνο πξνζνκνίσζεο κε ηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη επηιεγκέλεο 

ηερληθέο εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, φρη κε πνζνηηθφ ηξφπν 

(βαζκνινγία), αιιά νπζηαζηηθά.  

ε δπν ππνθεθάιαηα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ animation. Σν 

πιενλέθηεκά ηεο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη 

ζπλδπάδεη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Ζ ειθπζηηθή απηή κίμε είλαη ηθαλή λα 

παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ πάλσ ζηηο 

γλσζηηθέο βάζεηο πνπ πήξαλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 
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θεθαιαίνπ. Ζ ηερληθή αληαπνθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο. Δίλαη 

παηδνθεληξηθή αθνχ αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα θαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

(Μαηζαγγνχξαο, 1996: 203). Βαζίδεηαη ζηελ απηελέξγεηα 

ησλ καζεηψλ, λα ζέινπλ δειαδή νη καζεηέο λα κάζνπλ 

θαη ν δάζθαινο λα δψζεη ρψξν γηα λα εληζρχζεη ηελ 

ελεξγεηηθφηεηά ηνπο. πλδπάδεη ηηο αξρέο ηεο επνπηείαο 

θαη ηεο απηελέξγεηαο αθνχ ν καζεηήο είλαη απηφο πνπ 

αλαπαξηζηά νπηηθά ην κάζεκα κε ηξφπν πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ κέζσ ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ δνπιεηά ζε νκάδεο εληζρχεη 

ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαζψο ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Σέινο κέζα απφ ηελ ηερληθή 

ηνπ animation εληζρχεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο 

ζέκαηνο θαη καζήκαηα φπσο ε Γεσγξαθία, ηα Δηθαζηηθά 

(θαηαζθεπή κε πιαζηειίλε) θαη ε Πιεξνθνξηθή 

(δεκηνπξγία νιηγφιεπησλ ηαηληψλ) εκπιέθνληαη 

δεκηνπξγηθά. 

Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο, θνηηεηέο 

θαη απφθνηηνπο παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, αιιά θαη 

δαζθάινπο εηδηθνηήησλ (ζεαηξνιφγνπο, εηθαζηηθνχο, 

πιεξνθνξηθνχο), νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα έρνπλ κηα 

πξψηε επαθή γηα ην πψο έλα κάζεκα κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί δηαζεκαηηθά θαη ζθαηξηθά εκπιέθνληαο 

πνιιέο εηδηθφηεηεο. 
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ΓΟΚΗΜΔ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ 
 

Γεσξγία Πνιπδψε  
1ν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Μαξάζιεην)  

 

 

Πεξίιεςε 

Σν εξγαζηήξην επηρεηξεί ηελ πξνζέγγηζε πνηεηηθψλ 

θεηκέλσλ ελ είδεη πξνζνκνίσζεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη 

απνζθνπεί ζηε βησκαηηθή αλάπηπμε ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

πνίεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σν κνληέιν πνπ 

αλαπηχζζεηαη βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

αλαγλσζηηθνθεληξηθέο ζεσξίεο θαη ζηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηνπ 

J. Gottman. Με ηελ εθαξκνγή απηή δίλεηαη ζην καζεηή ε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ θφζκν, ηνλ 

αηζζεηηθφ εκπεηξηθφ θφζκν πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξάμεη 

ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα, αλάγνληάο ηνλ θεληξηθφ 

λνεκαηνδφηε θαη εξκελεπηή ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ν αλαγλψζηεο λνεκαηνδνηεί 

ην θαηλνκεληθφ θφζκν βξίζθεη ζηελ πνίεζε ην θπζηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ θαη επηηξέπεη ηελ πνηθηιφηξνπε έθθξαζή ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ, επηρεηξείηαη ε αηνκηθή έθθξαζε επί 

πξφηππσλ ζρεκάησλ, ζε νκνηνθαηάιεθην ή ειεχζεξν 

ζηίρν, θαη δνθηκέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε βάζε ην 

πνίεκα ηνπ Γ. Μ. Μαξίλνπ «Σν ηξαγνχδη ηνπ θιφνπλ». Ζ 

επηινγή ηνπ πνηήκαηνο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 

Αλζνιφγηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, αλνίγεη ην δηάινγν 

αλάκεζα ζην ππνθείκελν «πνηεηήο» θαη ζην ππνθείκελν 

«αλαγλψζηεο» θαη θαηαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο,  δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαιιηέξγεηα, έθθξαζε θαη δηαπαηδαγψγεζή ηνπ λεαξνχ 

αλαγλψζηε.  

Λέμεηο θιεηδηά: Πνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, 

δεκηνπξγηθή γξαθή. 

1. Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Ζ ζπγθηλεζηαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ πνίεζε 

ζπκβάιιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ 

αλαγλψζηε. Αλ θαη δελ πξνθαιεί ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα 

ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο ηεο, θαιιηεξγεί εζηθά θαη 

δηαπαηδαγσγεί ρσξίο λα «δηδάζθεη». Καζψο δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη αμηψλ (κεηαμχ άιισλ θαη αηζζεηηθψλ), 

απνηειεί πνιχηηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα λα 

κνξθψζεη θαη λα ζκηιεχζεη ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο κε 

ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. 

Οη έξεπλεο, φκσο, δείρλνπλ φηη ε πνίεζε δελ απνηειεί 

κηα απφ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ θαη 

ε αλαγλσζηκφηεηά ηεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ηφζν ζην 

αλήιηθν φζν θαη ζην ελήιηθν θνηλφ.
49

  

χκθσλα κε ηνλ Ν. J. Karolides (1997) απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

δηαζπλδένπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάδνπλ. 

Παξφκνηα, ε A. Soter (2009) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζσπηθήο εκπινθήο ηνπ καζεηή (γλσζηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο, αηζζεηηθήο θαη θηλαηζζεηηθήο) θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε 

ζχλζεζε πνηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο ζπλεπνχο 

δηδαζθαιίαο ηεο εληφο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

ε νπνία δηεζλψο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη (Cahnmann, 

2003), φπσο θαη ζηελ Διιάδα, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη πεξηνξηζηεί αζθπθηηθά. 

ηελ εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη, αλ θαη ε 

ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ πνίεζε ήηαλ ζεηηθή 

φηαλ πξσηνήξζαλ ζην ζρνιείν, ε ζηάζε ηνπο αιιάδεη 

θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ. Κάηη ηέηνην εξκελεχεηαη 

πνιιαπιψο. Καηά ηνλ Μ. Ford (1987), ην θαηλφκελν 

απηφ νθείιεηαη ζε νξηζκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 

αιιά, φπσο πξνηείλεη ν ίδηνο, κε ηελ θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε είλαη δπλαηφ λα κεηαβιεζνχλ νη ζηάζεηο θαη 

νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο 

είλαη –κεηαμχ άιισλ– θαη ε ζηάζε ησλ δαζθάισλ, νη 

νπνίνη γεληθψο απνθεχγνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνίεζεο.
50

 Ο Κ. Μαιαθάληεο (2005) επηζεκαίλεη 

ζρεηηθά φηη ζηε δηδαζθαιία πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο ησλ εξεπλψλ γηα ηηο 

πνηεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ, φπσο ε ζεκαζία ηεο 

γλψζεο απηήο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε ζρέζε ησλ 

πνηεκάησλ κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη 

                                                 
49 ηελ Διιάδα θάησ απφ ην 20%, πνπ δειψλνπλ φηη 

δηαβάδνπλ πνίεζε είλαη α) αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, β) απνηειεί 

«εηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ», γηαηί δηαβάδεη θαη άιια είδε κε 

δεκνθηιψλ βηβιίσλ (π.ρ. ζεαηξηθά έξγα, θξηηηθέο θαη δνθίκηα), 

γ) είλαη θπξίσο γπλαίθεο (19%, νη άλδξεο θπκαίλνληαη ζην 

16%) θαη δ) είλαη αηζζεηά ρακειφηεξν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

απφ φ,ηη ζηηο ππφινηπεο (Δ.ΚΔ.ΒΗ., 2004/2010). 
50 Απηφ, εμεγεί ν Μ. Ford, νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο: α) ζηελ 

αδπλακία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνίεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή ηεο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, β) ζε πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη γ) ζε 

έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο (Ford, 

1987). 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 

αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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ην ζπλαίζζεκα, νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο απηέο απφ 

ειηθία ζε ειηθία, ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απέλαληη ζηελ πνίεζε θ. ά.  

Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηελ πνίεζε 

είλαη, θαηά ηελ άπνςή καο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αλ ν 

ίδηνο δε ζπκκεηέρεη ζπλαηζζεκαηηθά, δελ είλαη ζεηηθφο, 

δελ θαηαλνεί ή δελ ηνπ αξέζεη απηφ πνπ δηδάζθεη θαη, 

θπξίσο, αλ δελ δηδάζθεη κε ελζνπζηαζκφ, πηζαλφλ λα 

κελ έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε έλαλ άιιν πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζε φζα «ηνπ ιέεη» ην πνίεκα. 

Έρνληαο ππφςε φηη ε πνίεζε σο κέζν θαιιηέξγεηαο 

θαη αλάπηπμεο ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ θαιείηαη λα 

ζπκβάιεη μερσξηζηά ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηίζεηαη 

ζπλνπηηθά ην εξψηεκα «ε ηη απνζθνπνύκε θαη πώο ζα 

ην επηηύρνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο;» Ζ 

ζέζε ηνπ Α. Ν. Αθξηηφπνπινπ (1993: 132) δίλεη κηα 

απάληεζε, ηελ νπνία ζεσξνχκε αθεηεξία γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ζπιινγηζηηθήο ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο: 

«Υσξίο λα ηππνπνηείηαη θάζε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη, 

απνβιέπεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ απνδέθηε ηεο 

πνίεζεο … [θαη] ζα εκκείλνπκε ζηνλ αθνξηζκό: 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηεο αλζξώπηλεο επαηζζεζίαο». Γη‘ 

απηφ, ην πνίεκα ζηελ παξνχζα εθαξκνγή ζα κειεηεζεί 

απνθιεηζηηθά σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην πιαίζην ησλ 

ζθνπψλ ηεο Λνγνηερλίαο, φρη ζπλεπηθνπξηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εζηηάδνληαο ζηελ 

αλάδεημε ηνπ αλαγλψζηε σο ελεξγφ «ππνθείκελν» θαη 

απηφβνπιν λνεκαηνδφηε ηνπ θεηκέλνπ. 

2. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ηηο ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο ζεσξίεο, ε ζέζε ηνπ 

αλαγλψζηε θαηέρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία θαη ε 

βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ αηνκηθή αληαπφθξηζή ηνπ. Ζ 

ινγνηερληθή απφιαπζε (σο παξάιιεινο, αιιά φρη θαη ν 

κνλαδηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο) βαζίδεηαη αθξηβψο 

ζε απηφ, δειαδή ζηηο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

καζεηή, κηα ηθαλφηεηα πνπ καζαίλεηαη (Wolf, 2004: 86-

87). Ζ πνίεζε, σο θαηεμνρήλ ελεξγνπνηφο δχλακε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ (θαη φρη κφλν), 

επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε ηεο λα αλαθαιεί 

ζπγθεθξηκέλα βηψκαηα θαη αλακλήζεηο απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ηνλ δηεπθνιχλεη λα 

επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηά 

πεξίπησζε, θαζψο ειθχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα νηθεία 

(πνιηηηζηηκηθά ή άιια) ζρήκαηα, ζηα νπνία 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα (Karolides, 1997). Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά επηηξέπνπλ λα ζπιιάβνπκε ην 

ζεκείν αηρκήο ηεο αλαγλσζηηθήο πξνζέγγηζήο καο, ην 

νπνίν ζα είλαη ηα νηθεία πξνο ηα παηδηά ζρήκαηα. Ζ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πνηεκάησλ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Travers, 1984), αιιά, θπξίσο, 

ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο δηδαθηηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο.  

Οη Βlake θαη Blake (2002: 132) αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρεη έλα αμίσκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε: «ν ηξόπνο πνπ νη καζεηέο κειεηνύλ ηα πνηήκαηα, 

εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ δηδαρζεί λα ηα 

κειεηνύλ» θαη απηφ νθείινπκε λα ην ιάβνπκε ζνβαξά 

ππφςε καο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνηείλεηαη ε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηνπ 

J. Gottman, πνπ αθνινπζεί θαη βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ 

ζηάδηα: 

 Δπίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ.  

 Αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηεο εθδήισζήο ηνπο.  

 Δλζπλαηζζεηηθή αθξφαζε / παξαηήξεζε θαη 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ.  

 πλδξνκή ζηε ιεθηηθή απνηχπσζή ηνπο (φρη ηη 

πξέπεη λα αηζζάλνληαη, αιιά ηη πξαγκαηηθά 

αηζζάλνληαη).  

 Καζνξηζκφο νξίσλ θαη βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Gottman, 2000· Gottman θαη 

Declaire, 1997).  

To κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κε ζηφρν ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, φπνπ ν 

δάζθαινο σο κέληνξαο ηνπ παηδηνχ ζα ην βνεζήζεη κε 

ηνλ βέιηηζην ηξφπν λα αληαπνθξηζεί ζπλαηζζεκαηηθά. 

Καηαξρήλ απηφ ζεκαίλεη απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ εθθξάδεη ν καζεηήο, θαζνδήγεζε κε πιαίζην 

ζηήξημεο, άκεζεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο 

(ηαπηφρξνλεο θαη φρη πζηεξφρξνλεο ηεο αληαπφθξηζήο 

ηνπ), ραξηνγξάθεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ 

γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, απφ θνηλνχ εχξεζε ιχζεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, έλα 

ζχλνιν δειαδή πξναπαηηνχκελσλ πνπ ζα βνεζήζεη ην 

παηδί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα αλαπηχμεη δπλακηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αληαπφθξηζε. ην πιαίζην απηφ, ν 

J. Gottman αλαδεηθλχεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο 

ινγνηερλίαο πνπ δηαζπλδέεη ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ κε 

ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

ζπδήηεζε κε πιεζψξα ζεκάησλ, βειηηψλεη ην 

ιεμηθνινγηθφ ηνπο πινχην θαη, θπξίσο, ηνπο επηηξέπεη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ νη 

άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη 

ρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. 

2.1. Ζ επηινγή ηνπ πνηήκαηνο θαη ην αξρέηππν 

ηνπ ραξαθηήξα  

Οη θιφνπλ (κε φιν ην ζπκθπξκφ ησλ ζπλσλπκηθψλ: 

παιηάηζνο, γεισηνπνηφο θ.ά.) απνηεινχλ κία κπζηήξηα 

ηππνινγία ραξαθηήξσλ πνπ θαηλνκεληθά εθθξάδεη ην 

ξφιν ηνπ δηαζθεδαζηή, αιιά ζπρλά ε εκθάληζή ηνπο 

ππνβφζθεη κε κία κειαγρνιία δηακεηξηθά αληίζεηε ηνπ 

επηδσγξαθηζκέλνπ ρακφγεινπ ζην πξφζσπφ ηνπο. 

Μνλαρηθνί, κειαγρνιηθνί θαη ελίνηε βαζηά 

πξνβιεκαηηζκέλνη δηεγείξνπλ ζπγθηλεζηαθά σο 

ππνθξηηηθφ πξφηππν, θηάλνληαο αθφκε λα αγγίδνπλ ην 

φξην ηνπ ηξνκαρηηθνχ θαληαζηαθνχ, φπσο ζηε λνπβέια 

ηνπ S. King It. O δηπνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θιφνπλ 

απνηειεί κία ζεκαηηθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηε Λνγνηερλία 

θαη‘ επαλάιεςε, θξαηψληαο ηηο ξίδεο ζηελ 

αλαγελλεζηαθή πνίεζε, ζηελ commedia dell arte θαη ζην 

ξφιν ηνπ εζνπνηνχ-δηαζθεδαζηή ζε ηδησηηθά ζπκπφζηα ή 

ζε πιαηείεο. Ο ραξαθηήξαο απηφο νηθεηνπνηείηαη ην ξφιν 

θαη άιινηε θξηηηθφο θαη απνζηαζηνπνηεκέλνο θηλείηαη 

«εληφο-εθηφο» ησλ δξψκελσλ ηεο ηζηνξίαο, φπσο ν 

«ηξειφο» ζην ζαημπεξηθφ Βαζηιηά Λεξ, θαη άιινηε 

εκθαλίδεηαη ππνδπφκελνο έλα «πξνζσπείν» ηνπ πνηεηή, 
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ην πνηεηηθφ «ππνθείκελν». Ο πνηεηήο σο αθεγεηήο θαη 

αθεγνχκελνο, γλσξίδεη ην αληηθείκελν θαη ζπγρσλεχεηαη 

κε απηφ. Δίλαη ν πνηεηήο πνπ δαλείδεηαη ηε κνξθή ηνπ 

ππνθξηηή θαη ζπγρσλεχεηαη κε ηνλ θσκσδφ:  «Πηεξόηνη 

εζύ θη εγώ θη άιινη θνληά ηνπ» («Πηεξφηνο» ηνπ Ρ. 

Φίιπξα),
51 

«Κη είκαη έλαο θιόνπλ ηξαγηθόο, πνπ νη 

άλζξσπνη ζα δνύλε» (Καξπσηάθεο, 2008: 75), ή φπσο ν 

Hans Schnier, ήξσαο ηνπ Böll πνπ δηεξσηάηαη «Μήπσο 

παίδσ έλα από ηα λνύκεξά κνπ;» (Böll, 2010: 11).
 
Σν 

δσγξαθηζκέλν πξφζσπν σο κάζθα πνπ ζθεπάδεη, δελ 

θξχβεη ην πξφζσπφ ηνπ θαη δελ είλαη απηή πνπ 

πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπ, φπσο ζπλαληάηαη ε ρξήζε ηεο 

ζην αξραηνειιεληθφ ζέαηξν. Δίλαη έλα εηθνληθφ 

θάιππηξν πνπ αθήλεη λα δηαθαλεί ν πξαγκαηηθφο 

ραξαθηήξαο, γηα λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

Ο θιφνπλ είλαη έλαο ραξαθηήξαο νηθείνο ζηα παηδηά, 

ην αξρεηππηθφ ζρήκα, φκσο, άγλσζην. Σν πνίεκα ηνπ Γ. 

Μ. Μαξίλνπ εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία: 

Σν ηξαγνχδη ηνπ θιφνπλ
52

 

Γελ έρεηο πνχ λα θνηκεζείο  

δαλείζνπ ην παπνχηζη κνπ 

δελ έρεηο πνχ λα δεζηαζείο 

δαλείζνπ ηελ θαξδηά κνπ 

δελ έρεηο πνχ λα πηεηο λεξφ 

μεδίςαζε ζην δάθξπ κνπ 

δελ έρεηο πνχ λα νλεηξεπηείο 

δαλείζνπ ηα φλεηξά κνπ. 

Κξχβσ βαζηά ζηηο ηζέπεο κνπ 

δπν ςίρνπια ςσκί, 

θξχβσ ηνλ ήιην, ηα πνπιηά 

θη έλα άζπξν γηαζεκί 

θη φια ζα γίλνπλ αχξην 

θαξβέιηα, ρξψκαηα 

γηα λα ρνξηάζνπλ ησλ παηδηψλ 

κάηηα θαη ζηφκαηα. 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηνπ 

λνήκαηνο, «απηνχ πνπ ιέεη ν πνηεηήο», δελ είλαη 

απηνζθνπφο. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη  - κέζσ απηνχ - 

λα επηηειεζηεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ 

καζεηή πνπ ζα θαιιηεξγήζεη κία ζηάζε δσήο θαη ζα 

πξνβάιεη αλάινγεο αμίεο.   

2.2. Σα ζηάδηα ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχζζεηαη ζε δχν 

ζηάδηα, α) ηεο αλάγλσζεο θαη β) ηεο ζπγγξαθήο. ην α΄ 

ζηάδην, αξρηθά ν δάζθαινο δίλεη ην ιφγν ζηνπο καζεηέο 

λα δηαβάζνπλ ην πνίεκα, αθνχ ην δηαβάζεη πξψηα ν 

ίδηνο. Δπαλαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε, δηαθνξνπνηψληαο 

ηνλ επηηνληζκφ ησλ ιέμεσλ («αύξην» θαη «θαξβέιηα») 

θαη επηζεκαίλνληαο ην λνεκαηηθφ δηαζθειηζκφ ζηνπο 

ζηίρνπο ηεο β΄ ζηξνθήο: «θη φια ζα γίλνπλ 

αχξην/θαξβέιηα, ρξψκαηα», αλ δελ ην έρνπλ θάλεη ήδε νη 

καζεηέο. «Πψο δηαθνξνπνηείηαη ην λφεκα αλ ηνληζηεί ε 

                                                 
51 Απφ ην πνίεκα «Πηεξξφηνο» ηνπ Ρ. Φηιχξα (1922/1939: 79-

80). 
52 Απφ ην Αλζνιόγην γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ησλ Γ΄ - Γ΄ 

Tάμεσλ, Αζήλα: Ο.Δ.Γ.Β., ζ.158. 

 

ιέμε ‗αχξην‘ θαη πψο δηαθνξνπνηείηαη ην λφεκα αλ ε 

παχζε ηεο θσλήο γίλεη ζην θφκκα πνπ έπεηαη ηεο ιέμεο 

θαξβέιηα»; Σα εξσηήκαηα απηά, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαλνεζεί εμαξρήο ε 

λνεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο 

λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ν δάζθαινο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα 

έλα ζψκα εξσηήζεσλ (prompting questions) πνπ ζα 

ρξεζηκεπφζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο θαη 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ 

θπξίαξρν ραξαθηήξα: «Πνηνο κηιάεη;», «Ση ιέεη;», «ε 

πνηνλ απεπζχλεηαη;», «Πψο ληψζεη;», «Γηαηί αηζζάλεηαη 

έηζη;». Δπίζεο, δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ θαη 

δηθέο ηνπο εξσηήζεηο πνπ ζα ήζειαλ λα απεπζχλνπλ 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ην πνίεκα ή άιιεο 

εξσηήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, φ,ηη δελ 

θαηαλννχλ ή ζέινπλ λα επεμεγήζνπλ πεξαηηέξσ. Με 

βάζε απηέο ηηο εξσηήζεηο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλνίμεη κία ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία εξσηήκαηα θαη 

πηζαλέο απνθξίζεηο επηιχνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη. 

Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή (free 

jotting down) ζε αθηηλσηφ δηάγξακκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη, παξάιιεια, 

απνθαιχπηεηαη ην «πξφβιεκα»: ε αγάπε, ε θαινζχλε, ε 

αιιεινβνήζεηα, αμίεο θαη αξρέο πνπ ηηο αλαδεηθλχεη ν 

πνηεηήο κέζσ ηεο θαληαζηαθήο κε ξεαιηζηηθήο 

απεηθφληζεο ηνπ θιφνπλ δεκηνπξγνχλ κία θαηάζηαζε 

γλσζηηθήο θαη αμηαθήο ζχγθξνπζεο. Ο ραξνχκελνο 

παηδηθφο ήξσαο δελ παξνπζηάδεηαη μέγλνηαζηνο θαη 

αζηείνο. Ζ γλψξηκε θηγνχξα πξνβιεκαηίδεη θαη 

επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο. Ζ απφδνζε θαη ε 

εζσηεξίθεπζε ηεο αίζζεζεο πνπ έρεη κεηά ηελ 

αλάγλσζε ν θάζε αλαγλψζηεο μερσξηζηά, ελ είδεη 

«κεηαηζζήκαηνο», θαζνδεγεί ηελ θεηκελνπνίεζε ησλ 

ηδεψλ σο απφιπην πξντφλ ηεο πξνζσπηθήο εξκελείαο ηνπ 

ζην επφκελν β΄ ζηάδην, απηφ ηεο ζπγγξαθήο.   

ην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο, ε εξγαζία  κπνξεί λα 

είλαη θαζνδεγεκέλε ή κε. Οη παξαιιαγέο πνηθίινπλ. 

Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη, ζηε ζπλέρεηα, κεξηθέο απφ 

απηέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαζνδήγεζε άκεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν πνηήκαηνο (ζηαζεξέο κνξθέο ζηίρσλ 

θαη κε) ή είλαη πην ειεχζεξεο γξαθήο: 

 Ξαλαγξάθσ ηελ πξψηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο 

ζην α΄ πξφζσπν: «Γελ έρσ…» 

 «Αληηθαζηζηψ ηα κέξε ηνπ πνηήκαηνο ηεο β΄ 

ζηξνθήο πνπ ιείπνπλ: 

«Κξύβσ βαζηά ______ 

__________________ 

θξύβσ ____________ 

__________________ 

θαη όια ζα γίλνπλ αύξην 

__________________ 

γηα λα _____________.» 

 Μεηαγξαθή ηνπ πνηήκαηνο: Ξαλαγξάθσ ην 

πνίεκα ειεχζεξα, αθαηξψληαο ηελ 

νκνηνθαηαιεμία, ζπάδνληαο ηηο ζηξνθέο, 

πξνζζαθαηξψληαο ιέμεηο. 

 ε ηέζζεξηο ζηίρνπο (Α,Β,Γ,Γ) γξάθσ ην δηθφ 

κνπ πνίεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηθφλαο 

1: 
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Δηθφλα 1 

 ε ηξεηο ζηίρνπο (Α,Β,Γ) γξάθσ ην δηθφ κνπ 

πνίεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηθφλαο 2: 

 

Δηθφλα 2  

3. (ΜΔΣ)ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Ζ  δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή ζηελ 

παξνχζα εθαξκνγή δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη πνζνηηθά 

κεηξήζηκε. Απηφ πνπ αμηνινγείηαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη 

κε ηελ πηζηή αθνινπζία ησλ νδεγηψλ, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή σο 

αλαγλψζηε ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπ θαη 

ηε ζπκκεηνρηθή ηνπ δηάζεζε, ζηνηρεία πνηνηηθά θαη κε 

αξηζκεηηθά απνδηδφκελα.  

Αλη‘ απηνχ πξνηείλεηαη κηα κεηα-αμηνιφγεζε ηεο 

ζηάζεο ηνπ καζεηή σο αλαγλψζηε, πνπ έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ ίδην ην δάζθαιν θαη 

πεξηιακβάλεη ην παξαθάησ ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην 

πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο: 

 Πψο έλησζα φηαλ δηάβαδα;  

 Πφηε αηζζάλζεθα πεξηζζφηεξν ελεξγφο ζηε 

δηαδηθαζία; 

 Τπήξμαλ ζηηγκέο ακεραλίαο;/πλάληεζα θάπνηεο 

δπζθνιίεο; (Αλ λαη, πνηεο ήηαλ απηέο;) 

 Θα επηζπκνχζα λα επαλαιάβσ απηήλ ηελ 

εθαξκνγή (λα δνπιέςσ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη 

άιια πνηήκαηα);  

 Γηαηί; (Δμεγψ ηη κνπ άξεζε ή ηη δελ κνπ άξεζε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο). 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θαη είλαη ην δεηνχκελν 

απνδίδεηαη ζηελ ελζαξξπληηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απέλαληη ζην παηδί, ψζηε λα αηζζαλζεί ηζρπξφ 

απηνζπλαίζζεκα σο αλαγλψζηεο, λα «ρηίζεη» ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ πνίεζε, λα εθθξαζηεί ην ίδην 

απηφλνκα, αιιά ζπγθξνηεκέλα  ζπλαηζζεκαηηθά, θαη λα 

πξνζπειάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ 

αηζζαλφκελν απηφ γηα ην νπνίν έρεη αλάγθε θαζψο 

κεγαιψλεη: αμίεο! Οη ζπγθηλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη 

θαηά ηελ αλάγλσζε, ζπγθηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ελδηαθέξνλ θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο, 

απεηθνλίδνληαο ηε γνεηεία ηνπ αλαγλψζηε απφ ην 

θείκελν, δελ είλαη δπλαηφ λα αγλνεζνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, αλ πξαγκαηηθά καο ελδηαθέξεη ε 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 
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Πεξίιεςε 

Σν έλαπζκα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ην ινγνηερληθφ 

θείκελν ηνπ Ray Bradbury ―All summer in a day‖ 

(Bradbury, 1989), ην νπνίν πξνζθέξεη ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία. Σν ινγνηερληθφ θείκελν 

καο επηηξέπεη λα δνπιέςνπκε κε αζθάιεηα ζ‘ έλα 

θαληαζηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε θαληαζηηθνχο ραξαθηήξεο 

πνπ φκσο έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή καο 

πξαγκαηηθφηεηα. Γίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά ιακβάλνπλ εξγαιεία γηα λα εμεξεπλήζνπλ έλαλ 

ραξαθηήξα δηακέζνπ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, λ‘ 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηνλνκάδνπλ ηα 

αηζζήκαηά θαη λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα κάζνπλ 

λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο, λα κάζνπλ ηξφπνπο θαη ηερληθέο 

ψζηε λα κεηαδίδνπλ θαη λα κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Οη δάζθαινη ζα εμνηθεησζνχλ κε δεκηνπξγηθνχο κεζφδνπο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο θαη ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ 

ηνπ Ανπγθνχζην Μπνάι. Σν εξγαζηήξη ζηνρεχεη λα 

ελζαξξχλεη θαη εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λ‘ 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηνπ δξάκαηνο κέζα ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ινγνηερληθψλ, ηζηνξηθψλ ή θνηλσληθψλ … καζεκάησλ. 

Να ηνπο δψζεη εξεζίζκαηα λα αλεβάζνπλ κία παξάζηαζε, 

κία παξάζηαζε Φφξνπκ. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα, Θέαηξν ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ, Θέαηξν Φφξνπκ, Παηρλίδηα Ρφισλ, 

Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ππφζεζε δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε, 

φπνπ ζπλέρεηα βξέρεη. Μφλν κηα θνξά θάζε επηά ρξφληα, 

γηα κία ψξα, βγαίλεη ν ήιηνο.  Δδψ δνπλ ηα παηδηά ησλ 

αζηξνλαπηψλ, γηαηί ε δσή ζηελ Αθξνδίηε είλαη 

θζελφηεξε.  ηελ ηάμε έξρεηαη ε Μάξγθνη –είλαη απφ 

ηνλ πιαλήηε Γε θαη ζηελ Αθξνδίηε κεηαθφκηζε κε ηνπο 

γνλείο ηηο πξηλ πέληε ρξφληα.  Γελ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζην λέν πεξηβάιινλ, ηεο ιείπεη ην ζπίηη 

ηεο, νη θίινη ηεο, ν ήιηνο.  Δίλαη θιεηζκέλε ζηνλ εαπηφ 

ηεο. Ζ εκθάληζή ηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνθαιεί 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ηεο.  Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηά ηεο  ελνριεί ηα παηδηά.  Ζ κέξα πνπ ζα 

εκθαληζζεί ν ήιηνο ζηελ Αθξνδίηε πιεζηάδεη.  Σα παηδηά 

δελ ηνλ ζπκνχληαη, γηαηί ήηαλ πνιχ κηθξά ηελ ηειεπηαία 

θνξά πνπ είρε εκθαληζηεί.  Ζ Μάξγθνη κηιά γηα ηνλ 

ήιην, αιιά ηα παηδηά δελ ηελ πηζηεχνπλ, θαη πξνθαινχλ 

ζχγθξνπζε ζηελ νπνία ιέλε φηη ν ήιηνο δελ ζα βγεη, φηη 

φια ήηαλ έλα αζηείν κηα πιάθα θαη γηα πιάθα ζα ηελ 

θιεηδψζνπλ ζηελ ληνπιάπα.  ηελ Αθξνδίηε 

εκθαλίδεηαη ν ήιηνο θαη ηα παηδηά παίδνπλ ραξνχκελα 

ζηελ άγξηα θχζε.  ε κηα ψξα φκσο αξρίδεη πάιη λα 

βξέρεη θαη ηα παηδηά επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε.  

πλεηδεηνπνηνχλ φηη ε Μάξγθνη είλαη αθφκα 

θιεηδσκέλε ζηελ ληνπιάπα… 

1. ΣΟΥΟΗ 

Απηή ε ηζηνξία πξνζθέξεη πνιιά ζέκαηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα αζρνιεζνχκε κε δεηήκαηα 

φπσο ε αλεθηηθόηεηα, ε ελζπλαίζζεζε, ε θαηαλόεζε θαη ν 

αιιεινζεβαζκόο. Ο ζηφρνο δελ είλαη λα μερσξίζνπκε ην 

θαιφ θαη ην θαθφ αιιά λα βξνχκε ηελ αηηία πνπ ηα 

πξνθάιεζε –λα επεμεξγαζηνχκε ην πξφβιεκα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Μάξγθνη θαη ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο.  Απφ 

ηελ άιιε, ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ λα νλνκάζνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο, 

λα εθθξάζνπλ ηηο γλψκεο ηνπο.  Γηα καο πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο (φηαλ 

εθαξκφδεηαη κε νκάδα παηδηψλ, ηα παηδηά) κφλνη ηνπο λα 

νλνκάζνπλ ην ζέκα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο.  

Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κεκνλσκέλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο θαη ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ. 

 παηρλίδη ξφισλ 

 απηνζρεδηαζκφο 

 δάζθαινο ζε ξφιν 

 θαπηή θαξέθια (ή αλάθξηζε) 

 παγσκέλε εηθφλα 

Δπίζεο, λα κάζνπλ λέεο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Σν 

εξγαζηήξη επηρεηξεί λα ελζαξξχλεη θαη λα εκπλεχζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ  ην δεκηνπξγηθφ 

δξάκα κε παηδηά θαη εθήβνπο, πξνηείλνληαο κία πηζαλή 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 

ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 

ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 
νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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δηαδηθαζία εξγαζίαο κε ινγνηερληθφ θείκελν. ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί κε 

ηελ  νκάδα ζπκκεηερφλησλ. 

2. ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

Σν εξγαζηήξην έρεη βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Ξεθηλά κε 

παηρλίδηα θαη αζθήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα 

δεκηνπξγεζεί κία αίζζεζε θνηλφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζηελ νκάδα, λα μεπεξαζηεί ε κεραληθφηεηα πνπ ην ζψκα 

έρεη ζηελ "θαλνληθή" δσή θαη λα κάζνπκε πξάγκαηα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε ιέμεηο (Καμίξα, 

Καπιάλε, Μαθξπγηάλλεο θαη Πνπηαρίδεο, 2011).  

2.1. Γλσξηκία 

Οη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνχλ, ν θαζέλαο κφλνο ηνπ 

κε ην ζψκα ηνπ, ην πξψην γξάκκα κε ην νπνίν αξρίδεη ην 

φλνκά ηνπ, έηζη ψζηε νη ππφινηπνη λα ην θαηαιάβνπλ.  

Μεηά ρσξίο λα κηιήζνπλ ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ κηα 

ζεηξά ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, 

ζην ηέινο φινη ζα πνπλ ηα νλφκαηά ηνπο θαη ζα ειεγρζεί 

αλ ζηαζήθαλε ζε ζσζηή αιθαβεηηθή ζεηξά. 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο πεξπαηάλε ζηνλ 

ρψξν, ζπλαληηνχληαη, ζπζηήλνληαη αλακεηαμχ ηνπο θαη 

ιέλε ην φλνκά ηνπο θαη ην επάγγεικά ηνπο.  ην ηέινο ν 

ππεχζπλνο ξσηά πνηνο ζπκάηαη πνηνλ θαη πνην είλαη ην 

επάγγεικα ηνπ θαζελφο. 

Έπεηηα, νη ζπκκεηέρνληεο εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο 

ζπλάληεζεο θαη θέξλνπλ καδί ηνπο ―ηνλ δεχηεξφ ηνπο 

εαπηφ".  Πξέπεη λα εηνηκάζνπλ κηα κηθξή πξφηαζε ε 

νπνία ζα ηνπο ραξαθηεξίδεη.  ηαλ ζπλαληεζνχλ δχν 

άλζξσπνη ζπζηήλνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ ηνλ δεχηεξφ 

ηνπο εαπηφ (π.ρ. απηφο είλαη ν Γηάλλεο θαη ηνπ αξέζεη λα 

δηαβάδεη αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο – απηή είλαη ε Γεσξγία 

θαη θάπνηεο θνξέο είλαη θαθνδηάζεηε) θαη ηνπο 

αληαιιάδνπλ.  Σψξα ε Γεσξγία ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

Γηάλλε θαη ν Γηάλλεο ζπλνδεχεη ηελ Γεσξγία.  ηαλ 

ζπλαληήζνπλ θάπνηνλ άιινλ γίλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

(π.ρ. ε Γεσξγία άθεζε ηνλ Γηάλλε θαη πήξε ηνλ Πέηξν 

…) Απηφ επαλαιακβάλεηαη ηξεηο κε ηέζζεξηο θνξέο.  

ην ηέινο ν θαζέλαο ζα πεη πνηνλ ζπλνδεχεη.  Έηζη ζα 

κάζνπκε αλ θάπνηνο ράζεθε ζηελ ζπλδηάζθεςε ή αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιάμαλε. 

2.2. Εέζηακα 

Ζ άζθεζε πνπ αθνινπζεί νλνκάδεηαη ―παγψλσ‖.  Ζ 

νκάδα θηλείηαη ζηνλ ρψξν αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ πνπ 

δίλεη ν ππεχζπλνο.  ηαλ ν ππεχζπλνο θσλάμεη ηε ιέμε 

―παγψλσ‖ (κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιε ιέμε 

π.ρ. "stop" ή "άγαικα") θαη κεηξήζεη κέρξη ην ηξία, φινη 

πξέπεη λα παγψζνπλ ζαλ αγάικαηα.  ην πάγσκα 

ζπκπιεξψλνπκε θη άιια θαζήθνληα φπσο ρξψκαηα, πνπ 

ζεκαίλεη φηη κέρξη ην ηξία πξέπεη λα αθνπκπήζνπλ ην 

πξνζδηνξηζκέλν ρξψκα.  Ή αξηζκνχο θαη ε νκάδα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεη κηθξέο νκάδεο αηφκσλ ζηνλ αξηζκφ πνπ 

έρεη αλαθνηλσζεί.  Δπφκελν θαζήθνλ είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζεάηξνπ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ή ηνλ αξηζκφ παηδηψλ πνπ έρνπλ θ.η.ι. 

Όζηεξα, ζε δεπγάξηα δεκηνπξγνχλ παγσκέλεο εηθφλεο κε 

αληηζέζεηο, φπσο ήιηνο/ βξνρή, άλνημε/ ρεηκψλαο, 

επηπρία/ ζιίςε, δνχγθια/ έξεκνο, θ.η.ι. 

2.3. Ο πιαλήηεο Αθξνδίηε 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παηρληδηνχ νη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο.  Ζ κία νκάδα 

ζα πάξεη κηα παξάγξαθν απφ ηελ ηζηνξία ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη πφζν βξέρεη ζηελ Αθξνδίηε θαη ε άιιε 

νκάδα ζα πάξεη κία θσηνγξαθία ηνπ πιαλήηε Γε.  Σν 

θείκελν θαη ε θσηνγξαθία γίλνληαη πξφηππα γηα 

δεκηνπξγηθή εξγαζία ησλ νκάδσλ.  Οη δχν νκάδεο κεηά 

απφ κηα κηθξή πξνεηνηκαζία πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ 

ήρνπο ηεο Αθξνδίηεο θαη ηεο Γεο αληίζηνηρα.  Ζ κηα 

νκάδα άθνπζε ηελ άιιε κε θιεηζηά κάηηα θαη κεηά ιέλε 

ηη αηζζήκαηα, ηη εηθφλεο θαληάζηεθαλ αθνχγνληαο ηνπο 

ήρνπο.  ην ηέινο ε θάζε νκάδα ζα δείμεη ζηελ άιιε ηελ 

θσηνγξαθία θαη ην θείκελν. 

2.4. Σα παηδηά 

Σν επφκελν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ αξρίδεη κε κηα 

εξψηεζε: ―Πηζηεχεηε φηη ζ‘ έλαλ ηέηνην πιαλήηε φπσο 

είλαη ε Αθξνδίηε ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ άλζξσπνη;‖  

Μεηά απφ κηα ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ην ηη άλζξσπνη ζα 

θαηνηθνχζαλ ζηελ Αθξνδίηε ζα εζηηαζηνχκε ζηελ 

ηζηνξία καο.  ηελ Αθξνδίηε δνχλε παηδηά αζηξνλαπηψλ, 

είλαη δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη φινη πεγαίλνπλ ζηελ 

ίδηα ηάμε.  Με ζπλνδεία κνπζηθήο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζθέθηνληαη πσο ζα έκνηαδε έλα αγφξη ή έλα θνξίηζη πνπ 

δεη ζηελ Αθξνδίηε.  Πσο ζα πεξλνχζαλ ην ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο;  Πνηα είλαη ε δηάζεζή ηνπο;  Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα. 

Όζηεξα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ζηνλ 

ρψξν πσο θηλείηαη ν ραξαθηήξαο/ πξφζσπν πνπ έρνπλ 

πιάζεη.  Πσο πεξπαηά, ηη ρεηξνλνκίεο ρξεζηκνπνηεί.  

ηαλ ν ππεχζπλνο θσλάμεη stop, ν θαζέλαο ζα θάλεη κία 

ζηάζε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην πξφζσπν πνπ 

ππνδχνληαη. 

Σν επφκελν ζηάδην ζηε δεκηνπξγία πξνζψπνπ είλαη ε 

παληνκίκα.  Ζ νκάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δήζεη κηα 

κέξα ζηελ Αθξνδίηε.  Ο θαζέλαο κφλνο δεκηνπξγεί 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ην πξφζσπν ηνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  Σελ δξάζε αθνινπζεί 

κνπζηθή ππφθξνπζε.  ην ηέινο ζε κηθξέο νκάδεο ζα 

παξνπζηάζνπλ πέληε εηθφλεο ζε αγάικαηα απηφ πνπ 

δήζαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηα πξφζσπα ηνπο: 

πξσί – 10 π.κ. – κεζεκέξη – απφγεπκα – βξάδπ.  ιν 

απηφ ην θνκκάηη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηειεηψλεη κε 

ζπδήηεζε γηα ην πψο είλαη ε δσή ζηνλ πιαλήηε 

Αθξνδίηε. 

2.5. Ζ Μάξγθνη 

Ο ππεχζπλνο δηαβάδεη κηα παξάγξαθν απφ ηελ 

ηζηνξία καο, ε νπνία καο πεξηγξάθεη ηελ Μάξγθνη: 

έκνηαδε ζαλ κηα μεζσξηαζκέλε θσηνγξαθία, δελ 

κηινχζε, θνηηνχζε κε βιέκκα απιαλέο ηελ βξνρή θαη ηνλ 

πγξφ θφζκν κέζα απφ ην ηδάκη.  Γηαιέγνπκε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα γηα λα ππνδπζεί ηελ Μάξγθνη, είλαη 

αθίλεηνο θαη νη ππφινηπνη κε ην ζψκα ηνπ πιάζνπλ ηελ 

Μάξγθνη γίλεηαη δειαδή πιαζηειίλε θη νη 
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ζπκκεηέρνληεο γιχπηεο.  Οπνηνζδήπνηε έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πιάζεη ηελ Μάξγθνη έηζη φπσο ηελ 

θαληάδεηαη.  Αλ θάπνηνο απφ ηελ νκάδα δελ ζπκθσλεί 

κπνξεί λα αιιάμεη ην άγαικα.  Απηή ε δηαδηθαζία 

δηαξθεί έσο φηνπ φιε ε νκάδα θαηαζηαιάμεη ζε έλα 

θνηλφ άγαικα ηεο Μάξγθνη.  Σέινο αλαθνηλψλνπκε φηη 

γηα ηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ έλα 

ιεπθφ πνπιφβεξ ζα αληηπξνζσπεχεη ηε Μάξγθνη. 

ηελ επφκελε θάζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ε νκάδα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πάξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

Μάξγθνη θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κε ηελ ηερληθή ηεο 

θαπηήο θαξέθιαο (Mackova, 1995).  Ο ππεχζπλνο 

θάζεηαη ζηελ θαξέθια ζηνλ ξφιν ηεο Μάξγθνη θαη νη 

ππφινηπνη ηεο θάλνπλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληά ε 

Μάξγθνη (ν δάζθαινο ζε ξφιν). 

2.6. Ζ ηάμε 

Σν επφκελν θνκκάηη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε.  Ζ νκάδα 

ζηελ αξρή εηνηκάδεη ηνλ ρψξν ηεο ηάμεο έηζη πσο 

λνκίδνπλ φηη είλαη ζηελ Αθξνδίηε. ε απηήλ ηελ ηάμε 

εηζέξρνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε ξφιν καζεηώλ, ην 

άζπξν πνπιφβεξ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ Μάξγθνη, θαη 

ν ππεχζπλνο ζηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο. 

Αξρίδνπλ θαη απηνζρεδηάδνπλ, ν δάζθαινο κηιάεη ζηα 

παηδηά γηα ηνλ ήιην θαη ηνπο ιέεη φηη ε κέξα πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζα είλαη αχξην.  Σνπο βάδεη λα γξάςνπλ 

πνίεκα γηα ηνλ ήιην.  Όζηεξα δηαβάδεη ηα πνηήκαηα θαη 

ηα εθηηκά σο ιάζνο θαη επαηλεί κφλν ην πνίεκα ηεο 

Μάξγθνη (είλαη έηνηκν απφ πξηλ) θαη ην δηαβάδεη 

κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε.  Οη καζεηέο πξέπεη λα 

μαλαγξάςνπλ ην πνίεκα θαη λα ξσηήζνπλ ηελ Μάξγθνη 

πσο κνηάδεη πξαγκαηηθά ν ήιηνο. Ο δάζθαινο θεχγεη απφ 

ηελ ηάμε θαη ε δξάζε ηεξκαηίδεη.  

Με βάζε απηφ πνπ αηζζαλζήθαλε νη ζπκκεηέρνληεο 

δεκηνπξγνχλ κία ζηάζε/ πφδα ζηνλ ρψξν, ζρεηηδφκελε 

κε ηε Μάξγθνη πνπ ζηέθεηαη ζηε κέζε ηεο ηάμεο. 

Σειηθά δεκηνπξγείηαη κία παγσκέλε εηθφλα πνπ 

θαζνξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ηάμεο θαη ηελ Μάξγθνη 

(βι. θαη Poutachidis, 1997). ηαλ ν ππεχζπλνο αγγίδεη 

ηνλ ψκν θάπνηνπ κέζα ζηελ παγσκέλε εηθφλα απηφο ιέεη 

δπλαηά ηελ ζθέςε ηνπ ραξαθηήξα πνπ ππνδχεηαη.  

2.7. Ο ήιηνο 

Ο ππεχζπλνο δηαβάδεη κία ζχληνκε παξάγξαθν απφ 

ηελ ηζηνξία καο. Αθνξά ηε ζθελή φπνπ ηα παηδηά 

θιεηδψλνπλ ηε Μάξγθνη κέζα ζηελ ληνπιάπα. Εεηείηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

παγσκέλε εηθφλα πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο 

ηεο θαηάζηαζεο. Σα ησξηλά αηζζήκαηα θαη νη γλψκεο 

ηεο ηάμεο αθνχγνληαη μαλά κέζα απφ ηελ εηθφλα. 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα μεθηλά κε κηα άιιε 

παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ - ν ήιηνο αλαηέιιεη ζηνλ 

πιαλήηε Αθξνδίηε θαη ηα παηδηά ηξέρνπλ έμσ κέζα ζηελ 

άλνημε.  Ζ νκάδα αθνχεη, αιιά παξακέλεη κηα παγσκέλε 

εηθφλα.  Σν άθνπζκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ην ελαξθηήξην 

ζεκείν ελφο απηνζρεδηαζκνχ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

κνπζηθή θαη νδεγίεο απφ ηνλ ππεχζπλν. Σν δξψκελν 

ηειεηψλεη φηαλ ν ήιηνο εμαθαλίδεηαη θαη ζηγά-ζηγά 

αξρίδεη λα βξέρεη θαη ηα παηδηά επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε 

ηνπο. 

2.8. Σν ηέινο 

Έλα κεγάιν θχιιν ραξηί θαη καξθαδφξνη είλαη 

απισκέλα ζην πάησκα.  Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 

απνηππψζνπλ ηα πξαγκαηηθά αηζζήκαηα πνπ έλησζαλ ηα 

παηδηά ζηελ Αθξνδίηε. Αθνχ πεξηγξάςνπλ φινη απηφ 

πνπ εμέθξαζαλ ζην ραξηί εζηηαδφκαζηε ζην ραξαθηήξα 

ηεο Μάξγθνη. Τπάξρεη θάηη εθεί γξακκέλν ζρεηηθφ κε 

ηελ Μάξγθνη; Πψο ληψζνπλ ηα παηδηά απέλαληη ηεο; Οη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνζζέζνπλ 

νηηδήπνηε αθνξά ηελ Μάξγθνη ζην ραξηί. Μεηά ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ θαζελφο, ξσηνχκε ηελ επφκελε εξψηεζε. 

Πψο ζα είλαη ε δσή ζηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε κεηά απφ 

έμη κήλεο; Οη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ζα παξακείλνπλ ίδηεο; 

Πξηλ ζπδεηήζνπκε ηηο απαληήζεηο, δνθηκάδνπκε λα ην 

παξνπζηάζνπκε ζε παγσκέλε εηθφλα πνπ δειψλεη κφλν 

ηηο ζρέζεηο. Πξνζζέηνληαο ιέμεηο, παίξλνπκε κία γεχζε 

απφ ην πηζαλφ κέιινλ ζηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε. 

ηα επφκελα ιεπηά ζπδεηνχκε ηνλ ηξφπν πνπ απηή ε 

εκπεηξία επεξέαζε ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ 

ηάμε. Γνπιεχνπκε κε ηηο ιέμεηο ζην ραξηί θαη 

αληαλαθιψληαο ηνλ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

Μάξγθνη. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα θίλεηξα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο; Δίκαζηε ηθαλνί λα ηα ζεβαζηνχκε; 

Ζ ηζηνξία καο ιακβάλεη ρψξα ζ' έλαλ θαληαζηηθφ 

θφζκν. Πηζηεχνπκε πσο θάηη παξφκνην ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή; Πψο ζα αληηδξνχζακε 

ζε κία παξφκνηα θαηάζηαζε; 

ην ηειηθφ κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ελζαξξχλνπκε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο απφ ην εξγαζηήξην. Πψο ζα νλφκαδε ν θαζέλαο 

ηνπο ην ζέκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο;  Τπάξρεη θάπνηα 

γλψζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ απφ απηή ηελ 

εκπεηξία; 

3. ΠΧ ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ 

ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνηείλνληαη εθηθηνί 

ηξφπνη ζπλέρηζεο ηεο εξγαζίαο κε ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε.  Δμεγνχκε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ (Boal, 1979), πνπ 

πηνζεηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ην εξγαζηήξην ζαλ ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα γηα θάπνην κεγαιχηεξν project, πψο ζα 

ζπλερίδακε; Γνπιεχνληαο κε ινγνηερληθφ θείκελν, ζα 

είρακε πνιιά ζέκαηα ζαλ απνηέιεζκα. Ο θαζέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζε λα γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπ 

ζην ραξηί θαη ζα κπνξνχζακε λα βάινπκε ηα θχιια ζην 

πάησκα γηα λα δνχκε ηηο πηζαλέο νκνηφηεηεο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηθξφηεξεο νκάδεο. ε κηθξέο νκάδεο 

ζα αλαηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαζνξίζνπλ θαη λα 

δηαηππψζνπλ έλα θνηλφ ζέκα θαη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κηθξή ηζηνξία, ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηέρεη ζχγθξνπζε θαη λα έρεη αλνηρηφ (ή άζρεκν) 

ηέινο. Αθνχ ζα παξνπζηάζνπλ νη νκάδεο ηηο εηθφλεο 

ηνπο κπνξνχκε κεηά λα ηνπο θάλνπκε δηάθνξεο 

εξσηήζεηο, φπσο: ε πνην ζέκα είλαη βαζηζκέλεο νη 

ζθελέο (εηθφλεο); Πνηα ηζηνξία είλαη πην ελδηαθέξνπζα 

θαη επίθαηξε γηα ζαο; Ση ηίηιν ζα δίλαηε ζε θάζε ζθελή; 
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Δίλαη δπλαηφλ λα ιχζνπκε ηελ ζχγθξνπζε ή ην 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη; Με ηηο ππνθηλνχκελεο 

εξσηήζεηο εηζάγνπκε ην ―Φφξνπκ‖. 

Ζ θάζε νκάδα ζα μαλαπαίμεη ηελ ζθελή/ηζηνξία ηεο. 

Οη ππφινηπνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα πάξνπλ ηελ 

ζέζε ηνπ θνηλνχ θαη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ δξάζε, θσλάδνληαο ―ΣΟΠ‖ θαη λα 

πξνηείλνπλ ιχζεηο ζην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη. Ο 

ζεαηήο γίλεηαη ―ζεαηήο-εζνπνηφο‖ ππνδεηθλχεη απφ πνην 

ζεκείν ηεο ζθελήο/ηζηνξίαο ζέιεη λα παξέκβεη θαη πάλσ 

ζηελ ζθελή παίδνληαο πξνηείλεη ηηο ιχζεηο ηνπ (Boal, 

1992). Αλ ε δξάζε ηνπ είλαη αλεπηηπρήο  κπνξεί άιινο 

ζεαηήο λα αλέβεη ζηελ ζθελή θαη λα πξνηείλεη ηηο ηδέεο 

ηνπ. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία θαη κε ηεο ππφινηπεο ζθελέο. 

πλήζσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ απαηηνχληαη 

πςειέο ζθελνζεηηθέο θαη ππνθξηηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ 

δνκή ηεο παξάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, νη 

εζνπνηνί πξέπεη λα κπνξνχλ λα απηνζρεδηάδνπλ, νη 

ζεαηέο-εζνπνηνί  πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ ξφινπ πνπ ζα ππνδπζνχλ, θ.ηι. Αιιά γηα ηελ 

δεκηνπξγηθή εξγαζία κε ην ζέκα, καο θηάλεη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ εκπεηξία κε παηρλίδηα ξφισλ, 

γηαηί ζε απηήλ ηελ θάζε ηεο εξγαζίαο νπζία δελ είλαη ε 

άξηζηε ζεαηξηθή παξνπζίαζε αιιά ε θνηλή εχξεζε 

ιχζεσλ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα δξακαηνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο 

Μάξγθνη θαη λα δνπιεχνπκε πάλσ ζηελ ζεαηξηθή ηεο 

παξνπζίαζε. Ή κπνξνχκε λα πάξνπκε κφλν ην ζέκα απφ 

ηελ ηζηνξία ηεο Μάξγθνη θαη λα γξάςνπκε δηθφ καο 

έξγν. ηη θαη λα θάλνπκε, ζεκαληηθφ είλαη λα είλαη 

δηαζθεδαζηηθφ θαη επίθαηξν γηα ηελ νκάδα θαη ηνλ 

δάζθαιν. Να ρηίδνληαη γέθπξεο αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο 

αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο.  
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Πεξίιεςε 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαλεψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ηνπο ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο αμηνπνηψληαο πξαθηηθέο 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηερληθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δξακαηηθνχ πιαηζίνπ (θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ, δηάδξνκνο ζπλείδεζεο)-ηερληθέο γηα αλαζηνραζκφ 

(αλίρλεπζε/ παξαθνινχζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ξφινπ, 

ζχληαμε θεηκέλσλ). Αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηεγήκαηνο ηεο Λίηζαο 

Φαξαχηε, Ο Κσλζηαληήο, πνπ αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Α΄ γπκλαζίνπ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη 

λεαξνί αλαγλψζηεο λα παξαγάγνπλ ην λφεκα ηνπ 

δηεγήκαηνο κέζα απφ ηε βησκαηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

αληαπνθξίζεσλ ηνπο. Σν εξγαζηήξην έρεη ηε κνξθή 

κηθξνδηδαζθαιίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ηελ επθαηξία κέζα απφ δηεξγαζίεο ελζπλαίζζεζεο 

λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαη εξκελεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ επηθξαηεί 

ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφ δξάκα, δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ινγνηερλία. 

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηεγήκαηνο ηεο Λίηζαο 

Φαξαχηε, ν Κσλζηαληήο, πνπ αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

Γπκλαζίνπ, αμηνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ νη Πνιηηηζκηθέο 

ζπνπδέο θαη νη Αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο πξάμεο. Τπ‘ απηφ ην πξίζκα ην 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο αλαγλσζηηθήο θαη 

εξκελεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ επηθξαηεί ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο επαλαπξνζδηνξίδεηαη, θαζψο ν δάζθαινο 

δελ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε κε ην ινγνηερληθφ 

θείκελν αιιά ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ην βίσκα, ε 

επηθνηλσλία λα ελεξγνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Γηακνξθψλεη έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο- 

αλαγλψζηεο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ 

πνιπθσλία θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δηεπξχλνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα 

εμνηθεησζνχλ κε έλα εχξνο ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο 

θεηκέλσλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κφλνλ κε ην γξαπηφ 

θείκελν αιιά θαη κε φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ, ελ ηέιεη, 

ζηελ πξφηαζε θφζκνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

ηε δηδαθηηθή πξάμε έρνπκε δνθηκάζεη λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηα βηψκαηα θαη ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ 

λεαξψλ αλαγλσζηψλ, λα εληζρχζνπκε δηεξγαζίεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ 

πνιππξηζκαηηθφηεηα θαηά ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ, αμηνπνηψληαο πξαθηηθέο απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα, φπσο ε ηδενζχειια/θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ν ξφινο 

ζηνλ ηνίρν, ν δηάδξνκνο ζπλείδεζεο, ε αλαθξηηηθή 

θαξέθια (Απδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). 

Ζ ζεηηθή εκπεηξία καο ηφζν απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

παηδηψλ φζν θαη απφ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

άμνλα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ καο σζεί ζηελ 

νξγάλσζε απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

2. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

2.1. ηφρνη – ζθεπηηθφ 

2.1.1. Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν 

Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηεγήκαηνο επηδηψθνπκε: 
 λα θέξνπκε ζε επαθή ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ηξφπνπ 

δσήο φπσο ε κνλαμηά θαη ε απνμέλσζε ησλ 

αλζξψπσλ ζηηο κεγαινππφιεηο,  

 λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε γχξσ απφ 

πξνβιήκαηα φπσο ε παηδηθή εξγαζία θαη ε 

«θηιαλζξσπία» απέλαληη ζηα παηδηά ησλ 

θαλαξηψλ. 

2.1.2. Γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία 

Αμηνπνηψληαο ηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζεσξία ηεο αλαγλσζηηθήο 

αληαπφθξηζεο ηνπ Iser επηδηψθνπκε νη καζεηέο/ ηξηεο: 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή 

ή εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά 

ε αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα 
νηθνλνκηθφ φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 
Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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 λα παξαγάγνπλ ην λφεκα ηνπ δηεγήκαηνο κέζα 

απφ ηε βησκαηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

αληαπνθξίζεσλ ηνπο, 

 λα αζθεζνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη επηθχξσζε 

εξκελεπηηθψλ ππνζέζεσλ.  

2.1.3. Γξακκαηηζκνί 

Ζ αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο ηεο Λίηζαο Φαξαχηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξφαζε ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ 

ησλ Beatles Eleanor Rigby εληάζζεηαη εληφο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πεδίνπ ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ. ην 

πιαίζην απηφ απνβιέπνπκε νη λεαξνί αλαγλψζηεο: 

 λα δηεπξχλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία ηνπο, 

 λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλνκηινχλ 

κεηαμχ ηνπο δπν δηαθνξεηηθά θείκελα, έλα 

δηήγεκα θαη έλα ηξαγνχδη, δπν δηαθνξεηηθέο, ελ 

ηέιεη, κνξθέο ηέρλεο,  

 λα αζθεζνχλ ζηελ πνιππξηζκαηηθή ζεψξεζε ηνπ 

θφζκνπ ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ δηεξγαζίεο 

ελζπλαίζζεζεο.  

Παξάιιεια επηδηψθνπκε λα εληζρχζνπκε δεμηφηεηεο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (αθξφαζε θαη παξαγσγή), θαζψο θαη 

λα αζθήζνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζηε ζπλεξγαηηθή 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ζηφρνη πνπ ζπλάδνπλ πξνο 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ λένπ γξακκαηηζκνχ. 

2.1.4. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ε 

δηδαζθαιία δαλείδεηαη θάπνηεο ηερληθέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο φπσο: 

 ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δξακαηηθνχ 

πιαηζίνπ: θαηαηγηζκφο ηδεψλ, δηάδξνκνο 

ζπλείδεζεο (Conscience Alley), 

 ηερληθέο γηα αλαζηνραζκφ: αλίρλεπζε/ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ξφινπ (Thought-

Tracking), ηίηινη, ζχληαμε θεηκέλσλ. 

2.1.5. Δθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

Αμηνπνηνχκε εθαξκνγέο ηνπ Web2.0 (You Tube, 

Wikipedia) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο καο κε 

αθξφαζε ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ησλ Beatles (Eleanor 

Rigby), αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ ηνπ, αλαδήηεζε θαη 

παξνπζίαζε έξγσλ ηέρλεο πνπ εκπλένληαη απφ ην 

ζρεηηθφ ζέκα.  

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα θαη Ζ/Τ 

αμηνπνηνχκε θαη πην «παξαδνζηαθά» εξγαιεία, φπσο ν 

πίλαθαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε κε κνξθή 

ηίηισλ ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ λεαξψλ αλαγλσζηψλ 

απέλαληη ζηνλ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ. 

2.2. Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο 

Α΄ θάζε: Γηακφξθσζε θαηάιιεινπ ζπγθηλεζηαθνχ 

θιίκαηνο.  

ε απηή ηε θάζε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε ην 

θαηάιιειν ζπγθηλεζηαθφ θιίκα, αθνχκε ην ηξαγνχδη 

ησλ Beatles Eleanor Rigby θαη πξνβάιινπκε ζηελ νζφλε 

κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Γηεπθνιχλνπκε ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζηίρσλ κεηαθξάδνληαο φπνπ 

ρξεηάδεηαη, ελψ παξάιιεια ηνπο δίλνπκε πιεξνθνξίεο 

γηα ην ηξαγνχδη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπκε ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο εκπεηξία. Θέηνπκε ην εξψηεκα: Πνην 

είλαη ην ζέκα ηνπ ηξαγνπδηνχ; Γψζηε ην ζε ηίηινπο. 

Καηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηνπο ηίηινπο. 

Β΄ θάζε: Παξνπζίαζε ηνπ λένπ.  

ηε ζπλέρεηα αξρίδνπκε ηελ αλάγλσζε ηνπ 

δηεγήκαηνο ηεο Λίηζαο Φαξαχηε, ν Κσλζηαληήο, ρσξίο 

λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ δηεγήκαηνο, ελψ 

δεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ 

αθξφαζε ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο ζε απηή ηε θάζε δελ 

έρνπλ αλνηρηά ηα βηβιία. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηδηψθνπκε λα ηνπο αζθήζνπκε ζε δεμηφηεηεο 

αθξφαζεο. 

Γ’ θάζε: Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ.  

Γηαβάδνπκε ην θείκελν θαη δηαθφπηνπκε ηελ 

αλάγλσζε ζην ζεκείν: «θη απηφ ην βιέκκα πξνμελνχζε 

ακεραλία θαη δπζαξέζθεηα ζηνπο νδεγνχο.». Εεηάκε νη 

καζεηέο/ ηξηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζθέςε ηνπ 

παηδηνχ θαη ησλ νδεγψλ (ζε Α΄ ξεκαηηθφ πξφζσπν 

εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο πνπ ελδέρεηαη λα θάλνπλ ηα 

πξφζσπα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή). Καηαγξάθνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ξήκαηα ζηνλ πίλαθα ρσξίο 

ζρφιηα.  

ηε ζπλέρεηα παγψλνπκε ηελ αθήγεζε ζην ζεκείν 

«Σν παηδί ηελ θνίηαμε θαρχπνπηα θαη ςπρξά, πνηνο μέξεη 

ηη είραλ δεη ηα κάηηα ηνπ νιεκεξίο ζην δξφκν θαη πφζα 

είρε δηδαρηεί απφ ηε «θηιαλζξσπία ησλ αλζξψπσλ.» θαη 

αμηνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ 

δηάδξνκνο ζπλείδεζεο. Εεηάκε επηά εζεινληέο 

καζεηέο/ηξηεο. Κάπνηνο απφ απηνχο αλαιακβάλεη ην 

ξφιν ηνπ Κσλζηαληή πνπ βξίζθεηαη ζε δίιεκκα. Οη 

ππφινηπνη έμη ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο ησλ ηξηψλ. Ζ 

κηα νκάδα πξνηξέπεη ηνλ Κσλζηαληή λα δερηεί ηελ 

πξφζθιεζε ηεο θαο Γέζπνηλαο, ελψ ε άιιε 

επηρεηξεκαηνινγεί απνηξεπηηθά. Οη δπν νκάδεο 

ζηέθνληαη αληηθξηζηά ζαλ λα ζρεκαηίδνπλ δηάδξνκν θαη 

αλάκεζά ηνπο δηέξρεηαη ν ήξσάο καο ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζε δίιεκκα θαη πξέπεη λα απνθαζίζεη. 

Ζ αλάγλσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

απνζπάζκαηνο θαη αλαζέηνπκε ζηνπο καζεηέο/ ηξηέο καο 

αλά δχν λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία κε δπν (2) - ηξεηο (3) 

πξνηάζεηο θαηαξγψληαο ηα απνζησπεηηθά θαη βάδνληαο 

ηειεία. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα αζθνχκε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ζε δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο 

(ζπλεξγαηηθφηεηα, αιιειεπίδξαζε) θαη απνηηκνχκε ην 

βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζηνλ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ 

(δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε). 

Γηαβάδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηα 

θείκελά ηνπο, ρσξίο λα ζρνιηάδνπκε.  

Γ΄ θάζε: Αλαζηνραζκφο. 

ε απηή ηε θάζε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ησλ λεαξψλ αλαγλσζηψλ ζέηνπκε ην 

εξψηεκα: Ση λνκίδεηε φηη ζπλδέεη ηνλ Κσλζηαληή, ηελ 

θπξία Γέζπνηλα, ηελ Eleanor Rigby θαη ηνλ Father 

McKenzie; Οη καζεηέο/ηξηεο απνθξίλνληαη πξνθνξηθά 

ζην δεηνχκελν.  
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 3. ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

3.1. Γηακφξθσζε νκάδαο 

Καισζνξίδνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη αθνχ 
ζπζηεζνχκε, ηνπο δεηάκε λα απηνπαξνπζηαζηνχλ ζηελ 
νινκέιεηα. ηε ζπλέρεηα ηνπο θαινχκε λα ζθεθηνχλ θαη 
λα απαληήζνπλ αηνκηθά ζηα εξσηήκαηα i) «ηη πξνζδνθψ 
εγψ απφ ην εξγαζηήξην;» ii) «ηη ην εξγαζηήξην απφ 
εκέλα;» θαη iii) «ηη εγψ απφ ηνλ εαπηφ κνπ ζην πιαίζην 
απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ;». 

Έπεηηα ηνπο παξαθηλνχκε λα δηακνξθψζνπλ δπάδεο 
κε πξφζσπα ιηγφηεξν νηθεία ζηελ νκάδα θαη λα 
κνηξαζηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην 
ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην. Αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή 
ηεο ππξακίδαο, θαινχκε ηηο δπάδεο λα επεμεξγαζηνχλ ζε 
ηεηξάδεο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ 
ζε κηα παξάγξαθν ζηελ νινκέιεηα. 

ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, παξνπζηάδνπκε κε 
ζπληνκία ηε ζεκαηηθή ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνλ ηξφπν 
πνπ ζα δνπιέςνπκε. 

3.2. Μηθξνδηδαζθαιία 

Καηά ηε θάζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην 
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην ξφιν ησλ καζεηψλ. 
Αθνινπζνχκε ηα βήκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 
εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ εθαξκνγή 
πξαθηηθψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. 

3.3. πδήηεζε  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, 
αθνινπζεί ζπδήηεζε, ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ησλ ηεηξάδσλ 
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. Εεηνχκελν είλαη ε δηεξεχλεζε 
ηνπ βαζκνχ πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 
θαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ, 
ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην 
ζθεπηηθφ ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 
δίλεηαη ζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο. 

3.4. Αλαζηνραζκφο 

Οινθιεξψλνληαο ην εξγαζηήξην νη εθπαηδεπηηθνί 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο 
αξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξγαζηήξην, ζπκπιεξψλνληαο 
αηνκηθά ν θαζέλαο έλα θχιιν αμηνιφγεζεο. ην ηέινο 
ηεο ζπλάληεζεο, ζηνλ θχθιν ηεο νινκέιεηαο θαινχκε 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηξεηο ιέμεηο λα πεξηγξάςεη ν 
θαζέλαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ απφ ηελ εκπεηξία πνπ 
βίσζε.  
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα εηζάγεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο Μπαξφθ κέζα απφ 

ηελ ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε θαη άιινπ είδνπο 

δεκηνπξγηθέο δηεξγαζίεο. Με βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο Μπαξφθ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα 

επηηεπρζεί βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ζηπι Μπαξφθ ηφζν ζηε κνπζηθή φζν θαη ζηελ ηέρλε, 

γεληθφηεξα, ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο. Υνξεχνληαο, 

ηξαγνπδψληαο, αλαπαξηζηψληαο εηθνληθά, παίδνληαο 

κνπζηθά φξγαλα, απηνζρεδηάδνληαο. Γηφηη ην ζηπι 

Μπαξφθ, ηδηαίηεξα ην κνπζηθφ, απνηειεί βάζε, έλαξμε θαη 

ζεκέιην γηα πνιιά κεηαγελέζηεξα κε ηηο απιέο δνκέο θαη 

θφξκεο ηνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηπι Μπαξφθ, ελεξγεηηθή κνπζηθή 

αθξφαζε, δεκηνπξγηθφηεηα. 

1. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΜΠΑΡΟΚ 

 Ζ κνπζηθή κηαο επνρήο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

πιήξσο ρσξίο αλαθνξέο ζην ζχζηεκα ηδεψλ ηεο θαη νη 

αηζζεηηθέο ζπκβάζεηο ηεο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έδεζαλ 

εθείλε ηελ επνρή. Απηφ ηζρχεη γηα θάζε επνρή θαη γηα 

θάζε πνιηηηζκφ (Blacking, 1981: 79). 

Ο φξνο baroque πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε 

baroque, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πνξηνγαιηθή ιέμε barocco. Υξεζηκνπνηνχληαλ αξρηθά 

ζην ιεμηιφγην ηεο ιηζνθνιιεηηθήο γηα ηηο πέηξεο θαη ηα 

καξγαξηηάξηα αθαλφληζηνπ θαη παξάδνμνπ ζρήκαηνο. 

Σνλ ρξεζηκνπνίεζαλ πξψηα νη θξηηηθνί ηέρλεο κηαο 

λεφηεξεο επνρήο, πνπ απνδνθίκαδαλ ηηο ηάζεηο ηνπ 

δέθαηνπ έβδνκνπ αηψλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη 

παξάδνμν θαη ην κεηαρεηξίζηεθαλ φζνη ππνζηήξηδαλ ηε 

ρξήζε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αξρηηεθηνληθψλ θνξκψλ 

κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ίζρπε ζηελ Αξραία Διιάδα θαη 

ζηε Ρψκε. Ζ παξαγλψξηζε ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ 

έδεηρλε γηα απηνχο ηνπο επηθξηηέο έιιεηςε 

θαιαηζζεζίαο, γη‘ απηφ νλφκαζαλ ην ξπζκφ baroque 

(Combrich, 1950˙2006: 387).  

Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έλλνηάο ηνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνπο ηζηνξηθνχο ηεο ηέρλεο Heinrich Wölfflin 

(1864-1945) ην 1888 ζην Renaissance und Barock θαη 

Eugenio d‘Ors (1881-1954) ην 1935 ζην Du Baroque 

(Pelegrin, 2000:16). Πξφθεηηαη γηα ηερλνηξνπία πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα σο ηα κέζα 

θπξίσο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κε άλζηζε ηνλ 17
ν
 αηψλα, 

αθεηεξία ηελ Ηηαιία θαη δηάδνζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ζηηο απνηθίεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ζξεζθεπηηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ, ηηο 

δπλακηθέο γξακκέο θαη ηε δηαθνζκεηηθή πιεζσξηθφηεηα 

(Honour θαη Fleming, 1991: 134). 

Σν baroque είλαη έθθξαζε κηαο νκνγελνχο 

νπζηαζηηθά θνζκνζεσξίαο πνπ παίξλεη φκσο πνηθηιία 

κνξθψλ ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη αθνξά ζε 

πνιινχο θιάδνπο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κε δχν 

θχξηεο πθνινγηθέο ηάζεηο, ησλ απιηθψλ θαη θαζνιηθψλ 

θχθισλ θαη ησλ αζηηθψλ θαη πξνηεζηαληηθψλ 

θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Hauser, 1969: 215). Παξά 

ηηο εμσηεξηθέο φκσο δηαθνξέο, ηα θνηλά ζηνηρεία είλαη 

αξθεηά γηα λα αληηκεησπίδεηαη ε ηέρλε ηνπ 17
νπ

 θπξίσο 

αηψλα σο εληαίν ζχλνιν θαη ζπληζηακέλε ησλ 

θαιιηηερληθψλ επηηεπγκάησλ ζεκαληηθψλ θαιιηηερλψλ 

φπσο ν P.P. Rubens (1577-1640), ν S. van R. Rembrandt 

(1606-1669), ν Van Dyck (1599-1641), ν G.L. Bernini 

(1598-1664), ν N. Poussin (1594-1665), ν C. Lorraine 

(1600-1682), ν D. Velazquez (1599-1660) θαη ν B.E. 

Murillo (1617-1682) (Honour & Fleming, 1991: 134), 

θαζψο θαη νη P. Corneille (1606-1684), J. Racine (1639-

1699), Molière (1622-1673), La Fontaine (1621-1695), 

C. Perrault (1628-1703), J. Milton (1608-1674), D. 

Defoe (1660-1731), J. Swift (1667-1745).  

χκθσλα κε ηνλ Beaussant (1994), ν φξνο baroque 

δελ εξκελεχεηαη απφ φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα 

πνιινχο Γάιινπο θηινζφθνπο θαη κνπζηθνχο 

ην Μπαξφθ ζπκβνιίδεη κηα κεζνγεηαθή ηέρλε πνπ 

πξνήιζε απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία, εμαπιψζεθε ζηελ Απζηξία θαη ζηε Βνεκία 

θαη κεηαβηβάζηεθε κε έλαλ «εμσηηθφ» ηξφπν ζην 

Μεμηθφ θαη ηε Βξαδηιία. Δκπεξηέρεη κία αξλεηηθή ρξνηά 

κε κία ππεξβνιηθά θνξησκέλε αξρηηεθηνληθή θαη 

επηηεδεπκέλε γιππηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ απιφηεηα, 

ην κέηξν, ηε ιεπηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην γαιιηθφ 

θιαζηθηζκφ ηελ ίδηα επνρή (Beaussant, 1994: 96). 

Γηα έλαλ Γεξκαλφ θηιφζνθν ή κνπζηθφ, φιε ε ηέρλε 

ηεο πεξηφδνπ 1580-1750 είλαη Μπαξφθ. Ο J.S. Bach 

(1685-1750), ν G.F. Händel (1685-1759), ν A. Vivaldi 

(1678-1741), ν Μνιηέξνο (1622-1673), ν Ραθίλαο (1639-

1699), ν N. Poussin (1594-1665), αθφκε θαη ν F. de 

Mahlerbe (1555-1628) είλαη Μπαξφθ. Ο φξνο 
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ζεκαηνδνηεί απιά ηελ ρξνληθή πεξίνδν (Beaussant, 

1994: 97).  

Γηα ηνπο κνπζηθνιφγνπο ε κνπζηθή απφ ην ζάλαην 

ηνπ G.P. da Palestrina (1525-1594) έσο ην ζάλαην ηνπ 

Bach ραξαθηεξίδεηαη σο Μπαξφθ. Πεξηιακβάλεη δειαδή 

ηνλ C. Monteverdi (1567-1643), ηνλ J.S. Bach, ηνλ G.F. 

Händel, ηνπο A. θαη D. Scarlatti (1660-1757), ηνλ A. 

Vivaldi, ηνλ D. Buxtehude (1637/9-1707), ηνλ G. 

Caccini (1551-1618), ηνλ H. Purcell (1659-1695), αθφκε 

θαη ηνλ G.P. Telemann (1681-1767), αλ θαη έδεζε πνιιά 

ρξφληα θαη άιιαμε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο 

θαξηέξαο ηνπ. Baroque είλαη επίζεο θαη ε γαιιηθή 

κνπζηθή ησλ J.C. de Chambonnières (1601/2-1672), L. 

Couperin (1626-1661), J.B. Lully (1632-1687), M.A. 

Charpentier (1643-1704), A. Campra (1660-1744), A. 

Destouches (1672-1749), R. Delalande (1657-1726), N. 

Bernier (1664-1734), L.N. Clérambault (1676-1749), 

αθφκε θαη ν J.P. Rameau (1683-1764). Τηνζέηεζαλ 

δειαδή ηελ άπνςε ησλ Γεξκαλψλ νξίδνληαο ρξνληθά ηελ 

επνρή Μπαξφθ (Beaussant, 1994: 99). 

Σέινο, νη κνπζηθνί, εθηειεζηέο νξγάλσλ, 

ραξαθηεξίδνπλ σο Μπαξφθ ηηο ζπλζέζεηο αλαιφγσο ηνπ 

ηξφπνπ εθηέιεζήο ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα έξγν 

φπσο ηα «Βξαδεκβνχξγηα Κνληζέξηα» ηνπ J.S. Bach, 

ραξαθηεξίδεηαη σο Μπαξφθ  επεηδή ζπλεηέζε ην 1720, 

αιιά ράλεη ην Μπαξφθ ραξαθηήξα ηνπ εάλ εθηειεζηεί 

απφ κία «θιαζηθή» νξρήζηξα φκνηα κε απηήλ πνπ 

εθηειεί R. Wagner (1813-1883) θαη ηε δηεπζχλεη ν H.V. 

Karajan (1908-1989). Σνλ επαλαθηά κφλν αλ ν ξπζκφο 

ηνπ, ην θξαδάξηζκα, ηα δηαλζίζκαηα, ε ζχλζεζε ηεο 

νξρήζηξαο θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο εθηέιεζεο ηεο επνρήο 

Μπαξφθ θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο. Έηζη εθθξάδεηαη κία λέα 

αληίιεςε ηεο κνπζηθήο Μπαξφθ ζηεο νπνίαο ην ρξνληθφ 

πιαίζην πξνζηίζεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηήξαο 

εθηέιεζήο ηεο, εθαξκφδνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

εθηέιεζεο ζηνλ 20
ν
 θαη 21

ν
 αηψλα, ηεο κνπζηθήο ηνπ 

17
νπ

 θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα (Beaussant, 

1994: 99-101). χκθσλα κε απηφλ, ηα «Βξαδεκβνχξγηα 

Κνληζέξηα» ηνπ J.S. Bach ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ H.V. 

Karajan δελ είλαη Μπαξφθ, νχηε ε «Λεηηνπξγία ζε ζη 

ειάζζνλα» ππφ απηήλ ησλ E. Jochum (1902-1987) ή O. 

Klemperer (1885-1973) ή ε «Γηδψ θαη Αηλείαο» 

εξκελεπκέλε απφ ηελ Victoria de Los Angeles (1923-

2005), αιιά θιαζηθέο ή ξνκαληηθέο εθηειέζεηο. ε 

αληηπαξάζεζε θαη ε κνπζηθή ηνπ W.A. Mozart, φζν 

θιαζηθή θαη αλ είλαη, αλ εθηειεζηεί απφ φξγαλα ηεο 

επνρήο Μπαξφθ γίλεηαη θαη απηή  Μπαξφθ κε ηε ζεηξά 

ηεο (Beaussant,  1994: 99-101).  

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο Μπαξφθ ε 

επνρή απφ ην 1600 έσο ην 1750 πεξίπνπ, ην θπξίαξρν 

ξεχκα ηεο ηέρλεο ζηελ Δπξψπε κε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απνθιίζεηο απηψλ, πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Μηαο Δπξψπεο θαη κηαο ηέρλεο κε 

ζπλζέζεηο απζηεξέο φπνπ ε αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη 

ηνπ κέηξνπ αληηπαξαηίζεληαη ζε απηέο ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο αλάκημεο, φπνπ ε ηνπνζέηεζε νξίσλ αληηζηέθεηαη 

ζηε ζπγρψλεπζε θαη ζηε ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ, κε ζηίγκαηα Αλαγέλλεζεο ζηελ αξρή ηεο θαη 

ηάζεηο θιαζηθηζκνχ ζην ηέινο ηεο θαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο κε ηξία θχξηα 

ξεχκαηα: ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ησλ Βφξεησλ 

ρσξψλ κε θέληξν ηε Γεξκαλία. 

2. ΚΤΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΜΠΑΡΟΚ 

Ζ πεξίνδνο ηνπ Μπαξφθ ζηε κνπζηθή αξρίδεη ιίγν 

πξηλ ην 1600 θαη ζεσξείηαη πσο θαηαιήγεη κε ην ζάλαην 

ηνπ J.S. Bach ην 1750. O H. Wöllflin αλαγλσξίδεη ζηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο ηελ πξψηκε πεξίνδν απφ ην 1570, ηελ 

θχξηα απφ ην 1680 θαη ηελ φςηκε απφ ην 1700 έσο ην 

«Θχειια θαη Οξκή» (1770-1780). Ο R. Ζaas (1928) 

ρσξίδεη ην βηβιίν ηνπ ζε ηξία κέξε, ην θαζέλα απφ ηα 

νπνία θαιχπηεη κηζφ αηψλα θαη δηαθξίλεηαη απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο Μπαξφθ: ην κνλσδηαθφ θαη 

ην χθνο concertante, ηελ θαληάηα θαη ην bel canto θαη ην 

αληηζηηθηηθφ χθνο. O M.F. Bukofzer (1947) ηεο απνδίδεη 

ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 18

νπ 
δηαθξίλνληάο 

ηελ ζε ηξεηο θχξηεο πεξηφδνπο θαη ζεκεηψλνληαο πσο δελ 

ζπκπίπηνπλ ζε φιεο ηηο ρψξεο: ην πξψηκν Μπαξφθ, 

1580-1630, ην θπξίσο Μπαξφθ, 1630-1680 θαη ην φςηκν 

Μπαξφθ 1680-1730. Ζ S. Clercx (1948) ηνπνζεηεί ηελ 

αξρή ηεο πεξηφδνπ ζηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ σο πξψηκν Μπαξφθ (baroque 

primitive), ηελ δεχηεξε πεξίνδν, θπξίσο Μπαξφθ (plein 

baroque), ζε φιν ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη ηελ ηξίηε σο φςηκν 

Μπαξφθ (baroque tardif) απφ ην 1700 έσο ην 1740 ή 

1765 (Palisca, 1980/2001: 751). Ο C. Palisca (1968) 

ηνπνζεηεί ηελ αξρή ηεο ην 1580 πεξίπνπ θαη ην ηέινο ηεο 

ην 1750. Πην απιά ζα ιέγακε πσο μεθηλά ηνλ 17
ν
 αηψλα 

(κε ηελ Δπξπδίθε ηνπ Peri ην 1600 αιιά θαη ην ζάλαην 

ηνπ Palestrina θαη ηνπ Lassus ην 1594 θαζψο θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ 4
νπ

 θαη 5
νπ

 βηβιίνπ ησλ Μαδξηγαιηψλ ηνπ 

Monteverdi ην 1603 θαη 1605) θαη ιήγεη ηε δεθαεηία ηνπ 

ζαλάηνπ ησλ J.S. Bach, D. Scarlatti θαη G.F. Händel 

(Fichet, 2000: 1). 

Σν ρξνληθφ απηφ πιαίζην δελ αθνξά ζε φια ηα είδε 

ηεο κνπζηθήο. Οξηζκέλα είδε ρνξψλ, νξγαληθήο θαη 

εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ηφζν 

εχθνια. Οχηε ην πέξαζκα θαη ε αιιαγή χθνπο απφ ηε 

κία επνρή ζηελ επφκελε ζεκεηψλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζε 

φιεο ηηο ρψξεο. Σν χθνο Μπαξφθ έγηλε αηζζεηφ ζηε 

Γεξκαλία ην 1610 θαη άλζηζε δεθαεηίεο αξγφηεξα. ηαλ 

παξαθκάδεη ζηελ Ηηαιία ην 1720, αλζίδεη ζηε Γαιιία γηα 

έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκε θαη ζηα ζχλνξα 

κηαο ρψξαο εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθά. ηαλ ζξηακβεχνπλ 

ζηε Γξέζδε νη πξν-θιαζηθέο φπεξεο ηνπ J.A. Hasse 

(1699-1783) ην 1730, νη κπαξφθ θαληάηεο ηνπ J.S. Bach 

(1685-1750) εκπλένπλ ζην Leipzig πηζηνχο θαη 

αθξναηήξηα παλεπηζηεκίσλ. Αθφκε θαη ζηνλ ίδην 

ζπλζέηε ή ζην ίδην έξγν, φπσο ζηηο ηειεπηαίεο φπεξεο 

ηνπ A. Scarlatti (1660-1725) θαη ηνπ G.F. Händel (1685-

1759) παξαηεξείηαη ζπλχπαξμε ζηνηρείσλ κπαξφθ ή κε 

ηερληθήο (Palisca, 1968: 5). κνηα, φηαλ ζπλαληνχκε ζηε 

κνπζηθή ηνπ Pergolesi (1710-1736), ζχγρξνλνπ ηνπ J.S. 

Bach πεξηζζφηεξε επηκνλή ζηελ ηζνξξνπία ησλ 

θξάζεσλ, πλεπκαηψδεηο εκπλεχζεηο πνπ ζέιγνπλ ηνλ 

αθξναηή θαη φκνξθεο κεισδίεο εθηφο ζηεξενηχπσλ 
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αλαγλσξίδνπκε πσο πεξλάκε ζηελ αηζζεηηθή ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ ηεο επνρήο ηνπ θιαζηθηζκνχ. 

Ο Curt Sachs (1919) ήηαλ ν πξψηνο πνπ κεηέθεξε ηε 

ζεσξία ηνπ H. Wölfflin γηα ην χθνο Μπαξφθ ζηε 

κνπζηθή. Δμήγεζε πσο ηα πέληε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνδίδεη ν Wölfflin ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο (Palisca, 

1980/2001: 750) ηαηξηάδνπλ ζε απηά ηεο αλάπηπμεο ηεο 

κνπζηθήο Μπαξφθ: (1) ε ππεξνρή ηεο γξακκήο 

παξαιιειίζηεθε κε απηήλ ηεο κεισδίαο κε ηα 

δηαλζίζκαηα θαη ηηο παξαιιαγέο, (2) ε ηνπνζέηεζε 

πξνζψπσλ ζε κε θχξηεο ζέζεηο ελφο πίλαθα, κε απηήλ 

ηεο πςηθψλνπ πάλσ ζε έλα basso continuo, (3) νη 

αλνηρηέο θφξκεο ηεο Μπαξφθ ηερληθήο κε απηέο ηνπ 

ξεηζηηαηίβν θαη arioso, θαη νη ηάζεηο ηεο Μπαξφθ ηέρλεο 

(4) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο απφ ηελ 

ελφηεηα θαη απηήο (5) ηνπ λα ζπζθνηίδεη παξά λα 

θσηίδεη, εθαξκφδνληαλ επίζεο ζηε κνπζηθή. 

Ο Andrea Della Corte (1933) ππνζηήξηδε πσο 

νξηζκέλα κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ηνπ 17
νπ

 

αηψλα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη ν φξνο Μπαξφθ. Ο 

Robert Haas (1928) ακθέβαιε γηα ην αλ θαη ηα πέληε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο ηνπ Wölfflin 

εθαξκφδνληαλ ζηε κνπζηθή. Ο P.H. Lang (1941) θαη ν 

M.F. Bukofzer (1940˙ 1947) έθαλαλ δφθηκν ηνλ φξν 

baroque ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ S. Clercx (1948) 

αλέιπζε ηε κνπζηθή Μπαξφθ ακθηβάιινληαο γηα ην αλ 

θάπνηεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο 

θαη ζηε ινγνηερλία πηνζεηνχληαλ θαη ζηε κνπζηθή. 

Γάιινη θαη Άγγινη ζεσξεηηθνί ηεο κνπζηθήο 

ελαληηψλνληαλ ζηελ απνδνρή ηνπ φξνπ baroque. Ο N. 

Dufourcq (1961) ππνζηήξηδε πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνδίδνληαλ ζην γεξκαληθφ Μπαξφθ δελ ήηαλ ίδηα 

κε απηά ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε Γαιιία, 

φπνπ ν «θιαζηθηζκφο» έιαβε ρψξα ζην πξψην κηζφ ηνπ 

17
νπ

 αηψλα. Ο J. Chailley (1958) απέξξηςε σο κε δφθηκν 

ηνλ φξν. Ο R. Capell (1885-1954 ζην Palisca, 

1980/2001: 751) ακθηζβεηνχζε έλαλ θνηλφ φξν γηα ηφζν 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά χθε, φπσο απηά ησλ Peri θαη ηνπ 

Bach. Ζ Histoire de la musique ηεο Encyclopédie de la 

Pléiade (Paris, 1960 ζην Palisca 1980/2001: 751) 

απνθάιεζε ηελ πεξίνδν «ε επνρή ηνπ χθνπο 

concertante» θαη ν φξνο baroque έγηλε απνδεθηφο ζηε 

Γαιιία απφ ηνπο V.L. Tapié (1957) θαη R. Stricker 

(1968) (Palisca, 1980˙ 2001: 751). 

Γηα πξψηε θνξά ν φξνο baroque αλαθέξζεθε ζηε 

κνπζηθή ζηε Γαιιία ην 1734 ζην Le Mercure ζε κία 

θξηηηθή ελφο κπαιέηνπ ηεο φπεξαο «Hippolyte et Aricie» 

ηνπ J.P. Rameau (Buelow, 2004: 1). Σα ρξνλνινγηθά 

φξηα θαη ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο 

Μπαξφθ είηε ζπκπίπηνπλ είηε φρη κε απηά ησλ άιισλ 

ηερλψλ, κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ θαιχηεξα φρη κε ηελ 

απφδνζε αλαινγηψλ θαη παξαιιειηζκψλ, αιιά κε ηε 

δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ψζεζαλ ηηο ηέρλεο πξνο 

νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δπλάκεσλ πνπ ηηο νδήγεζαλ πξνο θνηλέο πνξείεο.  

Ζ κνπζηθή Μπαξφθ, ζπλνςίδνληαο, εηζάγεη, θπξίσο, 

δνκηθνχο λεσηεξηζκνχο φπσο ε αξκνλία κείδνλνο-

ειάζζνλνο ηξφπνπ, ην basso continuo, ε αξρή 

concertante, ην νκνθσληθφ ζηπι (βι. Weber, 1998 θαη 

Fichet, 2000). 

3. ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΜΠΑΡΟΚ 

ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην βαζίδνληαη ζηελ πεξηγξαθή 

ελφο κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο Μπαξφθ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ξεθηλψληαο κε ηελ ππφζεζε φηη: (i) Ζ ηζηνξία ηεο 

κνπζηθήο είλαη έλα απαξαίηεην ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο 

ελφο κνπζηθνχ ή θάπνηνπ πνπ καζαίλεη κνπζηθή, ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζε κία βαζχηεξε κνπζηθή θαηαλφεζε 

θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηελ πξνηίκεζε θαη ηελ 

εθηέιεζή ηνπ, (ii) ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο 

κνπζηθήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή αλ πάςεη λα 

πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ρξνλνινγίεο θαη γεγνλφηα θαη 

αζρνιεζεί κε ην ρξφλν θαη ην ρψξν σο ηηο βαζηθέο 

πιεπξέο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, (iii) ην ζηπι 

Μπαξφθ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία 

ηεο κνπζηθήο θαη ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ δνκψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ηεο κνπζηθήο γεληθφηεξα, (iv) ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε θαη νη δεκηνπξγηθέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ ην 

θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο κνπζηθνχ 

ζηπι απφ ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζρεδηάζακε 

ην κνληέιν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ε έξεπλά καο. 

Ζ βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε 

πξφηαζή καο θαη επεξεάζηεθε απφ ην κνληέιν ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ήηαλ ε ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο σο 

ελφο πνιχπινθνπ δηθηχνπ ζρέζεσλ, κέζα ζην νπνίν 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη νη δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε απηήλ, 

ε κνπζηθή δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία αλήθεη νχηε αληαλάθιαζή ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη αιιά έλα δσηηθφ ζηνηρείν απηήο, έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νξγάλσζήο ηεο, πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ απηήλ θαη ηε δηακνξθψλεη 

ηαπηφρξνλα. Οη βάζεηο γηα ηε ζεψξεζε απηή ήηαλ νη 

ηδέεο ησλ L.B.V. Freire (1994˙ 2003), J. Attali (1977), N. 

Hadjinikolaou (1973), E. Fischer (1963) θαη K. 

Καζησξηάδε (1975). Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

επηιέρζεθε ήηαλ ε δηαιεθηηθή ζεψξεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε βαζηθή αξρή ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο δαζθάινπ-καζεηή 

κε ην δάζθαιν λα έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη έκθαζε 

ζηε δηαδηθαζία κέζα ζε έλα επξχ, δπλακηθφ θαη θξηηηθφ 

πιαίζην (Freire, 2003: 21). 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζην κνληέιν είλαη 

νη καζεηέο:  

 Να γλσξίζνπλ έξγα δηαθφξσλ ζπλζεηψλ ηεο 

επνρήο Μπαξφθ θαη λα θαηαλνήζνπλ κνπζηθά 

ζηνηρεία θαη έλλνηεο ηνπ ζηπι Μπαξφθ 

 Να αλαπηχμνπλ αηζζεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

επαίζζεησλ αθξναηψλ κνπζηθήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο ν ξπζκφο, ε 

θφξκα, ε ρξνηά ησλ νξγάλσλ ηεο επνρήο Μπαξφθ 

κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξφαζεο θαη 

δεκηνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ζηπι Μπαξφθ θαη ηελ 

εθηειεζηηθή ηνπ πξαθηηθή ρσξίο ηελ απζηεξά 

ηζηνξηθή ηνπ πξνζέγγηζε αιιά κε ηελ 
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ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην πνπ ην δεκηνχξγεζε.  

 Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά θαη λα ηνπνζεηνχλ 

ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην ηα έξγα ηεο κνπζηθήο 

Μπαξφθ.  

Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε νη παξαπάλσ 

δηδαθηηθνί ζηφρνη λα αληηπξνζσπεχνληαη επαξθψο ζηα 

πιηθά δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. 

Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν ζρεδηάζηεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα. Ζ παξνχζα έξεπλα 

επηρείξεζε λα απαληήζεη ζην θαηά πφζν έγηλε 

θαηαλνεηή ε κνπζηθή Μπαξφθ απφ ηνπο καζεηέο ηεο η΄ 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 

κνπζηθή αθξφαζε θαη δεκηνπξγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζην 

θαηά πφζν, αλέπηπμαλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

κνπζηθή Μπαξφθ ηα παηδηά ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε θαη ζε δεκηνπξγηθέο 

δηεξγαζίεο. θνπφο ηεο ήηαλ, κέζα απφ ην κνληέιν ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ ζηπι Μπαξφθ πνπ πξνηείλεη θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ιηζηψλ 

παξαηήξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηπι 

Μπαξφθ θαη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηα 

παηδηά ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, λα 

απνδείμεη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ εξεπλεηή πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

έξεπλαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο κεηά απφ απηή, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ 

ησλ ιηζηψλ παξαηήξεζεο απνδεηθλχεη ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γεληθά, ε θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο Μπαξφθ θαη ε 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηα παηδηά κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξφαζεο θαη δεκηνπξγηθψλ 

δηεξγαζηψλ ήηαλ επηηπρήο ζε ζρεηηθά πςειφ βαζκφ (73, 

33%). Γειαδή, ε κνπζηθή Μπαξφθ ελδείθλπηαη γηα 

δηδαζθαιία ζηελ η΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ φρη 

κφλν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηπι Μπαξφθ θαη ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη πξνζθνξέο ηνπ ζην ζχλνιν ηεο Γπηηθήο 

Δπξσπατθήο Μνπζηθήο αιιά θαη γηα ηε δηδαζθαιία 

άιισλ κνπζηθψλ ελλνηψλ ησλ νπνίσλ ε θαηαλφεζε είλαη 

απαξαίηεηε θαη βνεζά ζηε γεληθφηεξε θαηαλφεζε θαη 

αληίιεςε ελλνηψλ ηεο δπηηθήο κνπζηθήο φπσο νη 

κνπζηθέο θφξκεο, ην νκνθσληθφ χθνο, ε κείδνλα θαη 

ειάζζνλα ηνληθφηεηα, ε ζρέζε ηνληθήο-δεζπφδνπζαο θαη 

ν απηνζρεδηαζκφο. 

Καηά ζπλέπεηα ην ζηπι Μπαξφθ, κε βάζε ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξεί λα δηδαρζεί αλεπηθχιαθηα 

ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κε ηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηηο ππφινηπεο θαζψο θαη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

3.1. Γεηγκαηηθφ ζρέδην καζήκαηνο 

Παξαθάησ δίδεηαη έλα δεηγκαηηθφ ζρέδην καζήκαηνο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δηδαζθαιίεο ελφο κελνπέηνπ, ελφο θαλφλα, κηαο θνχγθαο 

θαη ηκήκαηνο θνληζέξηνπ γθξφζν κέζσ ηεο θίλεζεο, ηνπ 

ρνξνχ, ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο ξπζκηθήο απαγγειίαο θαη 

απφδνζεο, ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, ζε απζεληηθέο θαη ζχγρξνλεο 

εθηειέζεηο θαη δηαζθεπέο. 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ : ΦΟΤΓΚΑ 

ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 11 

Θέκα : Φνύγθεο ηνπ J.S. Bach. 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα : Αθξφαζε-εθηέιεζε. 

Υξνληθή δηάξθεηα : Γχν δηδαθηηθέο ψξεο ησλ 45 ιεπηψλ. 

Ζκεξνκελία : 05/03/2009. 

ηφρνη 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε θφξκα ηεο Φνχγθαο. 

 Να εθηειέζνπλ κία ξπζκηθή θνχγθα. 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξηηηνχξα ζηελ 

αθξφαζε κηαο θνχγθαο ηνπ J.S. Bach. 

 Να απηνζρεδηάζνπλ ξπζκηθά θαη κεισδηθά. 

Τιηθά-κέζα 

 Παξηηηνχξα ξπζκηθήο θνχγθαο. 

 Παξηηηνχξα ηεο θνχγθαο ζε ζνι ειάζζνλα, 

BWV 578 ηνπ J.S. Bach θαη ηεο θνχγθαο αξ.2 ζε 

λην ειάζζνλα απφ ην Καινζπγθεξαζκέλν 

Κιεηδνθχκβαιν ηνπ ηδίνπ.  

 Σα κνπζηθά έξγα: θνχγθα ζε ζνι ειάζζνλα, 

BWV 578 ηνπ J.S. Bach θαη θνχγθαο αξ.2 ζε λην 

ειάζζνλα απφ ην Καινζπγθεξαζκέλν 

Κιεηδνθχκβαιν ηνπ J.S. Bach. 

 Ρπζκηθά θαη κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα ηάμεο.  

 Πίλαθαο θαη καξθαδφξνη δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο. 

Πνξεία 

1. Ζ δαζθάια δίλεη ζηα παηδηά κία ηξίθσλε ξπζκηθή 

θνχγθα κε ζπλνδεία θεηκέλνπ. Σνπο εμεγεί ηε 

δνκή κηαο θνχγθαο, ζρεδηάδνληαο ηελ ζηνλ 

πίλαθα κε καξθαδφξνπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο. 

Σνπο δεηά λα εθηειέζνπλ φινη καδί ηε θνχγθα 

πνπ ηνπο έδσζε, ηελ θάζε θσλή ρσξηζηά. 

2. Σα παηδηά εθηεινχλ ηε θνχγθα, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο δαζθάιαο. 

3. Ζ δαζθάια ρσξίδεη ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο. 

Εεηά απηή ηε θνξά απφ ηελ θάζε νκάδα λα 

εθηειεί ηε δηθή ηεο «θσλή». ηελ αξρή κφλε ηεο 

ε θαζεκία θαη ζηε ζπλέρεηα φιεο καδί. 

4. Σα παηδηά αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηεο δαζθάιαο. 

Δπαλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε, έσο φηνπ 

απνδνζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

5. Ζ δαζθάια ηνπο εμεγεί πσο εθηέιεζαλ κία 

ξπζκηθή θνχγθα. Σνπο κηιά γηα ηηο θνχγθεο ηνπ 

Μπαρ θαη ην ζπγθεξαζκέλν ζχζηεκα ηνπ 

Werckmeister. Κάλεη αλαθνξά ζηνλ Ππζαγφξα 

θαη ζπζρεηίδεη κε έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ. 

6. Ζ δαζθάια βάδεη ηψξα ζην CD player ηε θνχγθα 

ζε ζνι ειάζζνλα, BWV 578 ηνπ J.S. Bach θαη 

κνηξάδεη παξηηηνχξεο απηήο ζηα παηδηά. Σνπο 

ππελζπκίδεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ ζπλζέηε θαη 

πσο αθνχλε ην εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν. Σνπο δεηά 
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λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξηηηνχξα θαη λα 

βξνπλ πφζεο «θσλέο» αθνχγνληαη. 

7. Σα παηδηά αθνχλ θαη απαληνχλ. 

8. ηε ζπλέρεηα, ε δαζθάια δίλεη ζηα παηδηά ηε 

θνχγθα αξ.2 ζε λην ειάζζνλα απφ ην 

Καινζπγθεξαζκέλν Κιεηδνθύκαβαιν ηνπ J.S. 

Bach θαη ηνπο δεηά πάιη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηελ παξηηηνχξα. Σνπο ρσξίδεη ζηηο ηξεηο νκάδεο 

ηνπο θαη δεηά λα ζεκεηψζεη, ε θάζε νκάδα ζηε 

δηθή ηεο παξηηηνχξα, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ηηο 

«θσλέο» πνπ αθνχγνληαη. 

9. Σα παηδηά αθνχλ θαη ζεκεηψλνπλ. 

10. Ζ δαζθάια κνηξάδεη ζηα παηδηά ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα ηεο ηάμεο. Σνπο 

γξάθεη έλα ξπζκηθφ θαη έλα κεισδηθφ κνηίβν 

(φκνην κε ην ξπζκηθφ) ζηνλ πίλαθα θαη θαιεί ηελ 

θάζε νκάδα λα απηνζρεδηάζεη, ζπλζέηνληαο ηα 

πξψηα κέηξα κηαο δηθή ηεο ζχληνκεο ξπζκηθήο 

θαη κεισδηθήο θνχγθαο. 

11. Σα παηδηά απηνζρεδηάδνπλ θαη εθηεινχλ. 

12. ια καδί κε ηε δαζθάια ζρνιηάδνπλ ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο. 

13. Ζ δαζθάια δεηά λα ζθεθηνχλ, έσο ηελ επφκελε 

ζπλάληεζε ξπζκηθά θαη κεισδηθά κνηίβν γηα ηε 

ζχλζεζε κηαο ξπζκηθήο θαη κηαο κεισδηθήο 

θνχγθαο ζε ηέζζεξεηο νκάδεο. Υσξίδεη ηηο νκάδεο 

θαη ηηο πξνηξέπεη λα ζθέθηνληαη ζε θάζε επθαηξία 

καδί, φια ηα κέιε ηεο θαζεκίαο, έσο φηνπ 

μαλαζπλαληεζνχλ. 

Αμηνιφγεζε 

 Σα παηδηά θαηαλννχλ ηε θφξκα ηεο Φνχγθαο. 

 Σα παηδηά εθηεινχλ κία ξπζκηθή θνχγθα. 

 Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ ηελ παξηηηνχξα ζηελ 

αθξφαζε κηαο θνχγθαο ηνπ J.S. Bach. 

 Σα παηδηά απηνζρεδηάδνπλ ξπζκηθά θαη κεισδηθά, 

ζπλζέηνληαο κία ζχληνκε θνχγθα. 
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ΜΗΑ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 
Πέηξνο Γ. Γακηαλφο  

1o Πεηξακαηηθφ ΓΔΛ Αζελψλ 

 

 

 
Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα 

βηληενζθνπεκέλε δξακαηνπνίεζε ελφο καζήκαηνο 

βηνινγίαο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ηελ 

ππνζηεξίδεη. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε  ηνπο ζηφρνπο πνπ 

πξνηείλεη ε Έξεπλα Γξάζεο θαη ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή. 

Σαπηφρξνλα ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο 

δξακαηνπνίεζεο αληιεί επηρεηξήκαηα απφ ζεσξεηηθέο 

πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεάηξνπ απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο παηδαγσγνχο, εθηφο απηνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ. Σν ζελάξην ηεο ελ 

ιφγσ δξακαηνπνίεζεο αλαθέξεηαη  ζην ξφιν ησλ ιεπθψλ 

θαη εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην αίκα. Οκάδεο καζεηψλ-

ηξησλ παξνπζηάδνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ απηά ζπκκεηέρνπλ 

κέζα ζε έλαλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, έρνληαο φιε ηελ 

επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

βηληενζθφπεζε ηεο θαη ηελ ηειηθή ηεο παξνπζίαζε. ιν 

ην εξγαζηήξην εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηεο 

πξφηαζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ βίληεν.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γξακαηνπνίεζε, βηνινγία, ζεαηξηθφ 

παηρλίδη.  

1. ΜΗΑ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ  

Ζ δνκή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, γεληθά, παξαζχξεη 

εχθνια  ηελ / ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε αηειείσηεο 

ζεσξεηηθνινγίεο, νη νπνίεο αδξαλνπνηνχλ ηνπο καζεηέο-

ηξηεο, θάλνληαο ηνπο παζεηηθνχο δέθηεο,  πνπ βαξηνχληαη 

αθφξεηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη θαη καδί 

κε απηά ην ίδην ηνπο ην ζρνιείν, ην νπνίν, έηζη,   απνθηά 

γη απηνχο, έλαλ ραξαθηήξα θαηαλαγθαζηηθνχ έξγνπ. Ζ  

κεγάιε ελεξγεηηθφηεηα ελφο αλζξψπνπ ζε απηή ηελ 

ειηθία, ε έκθπηε θιίζε ηνπ γηα δηαζθέδαζε, γηα παηρλίδη 

θαη γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο  ηνπ 

θαζηζηά απσζεηηθφ νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 

απφ ην ζεβαζκφ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Ζ 

«πξάμε», πνπ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ν ίδηνο ν καζεηήο-

ηξηα, ζηνλ αληίπνδα ηεο «ζεσξίαο», πνπ αληηκεησπίδεη 

ηνλ καζεηή-ηξηα σο παζεηηθφ δέθηε, είλαη κηα πξφηαζε 

πνπ κπνξεί λα αιιάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηε δσή ησλ δηδαζθνκέλσλ, αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ, 

κέζα ζε απηφ. 

Ζ praxis, σο παηδαγσγηθφο φξνο, είλαη κία πεξηεθηηθή 

έλλνηα, αλάινγε ηνπ Λφγνπ, πξαγκαηψλεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ ηεο Γξάζεο κε ηε θέςε, φηαλ ε ζθέςε 

αθνξκάηαη θαη ζηνρεχεη ζηε δξάζε θαη αθνχ, ε 

νπνηαδήπνηε δξάζε πξνυπνζέηεη ηε ζθέςε. Έηζη ε 

έλλνηα ηεο praxis εκπεξηέρεη απηνκάησο ηε δηαιεθηηθή 

πξνζέγγηζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ζηνηρείν ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζε φια ηα ξεχκαηα ηεο ε Έξεπλα Γξάζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Carr θαη Kemmis: «Απηή ε δηαιεθηηθή 

ελφηεηα ηεο επίηεπμεο ηεο ζεσξίαο κε ηηο επηηεχμεηο ηεο 

πξαθηηθήο είλαη θεληξηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

δξάζεο» (Carr θαη Kemmis, 2002:274). πσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Paulo Freire, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο εδξάδεηαη επηζηεκνινγηθά ζηε δηαιεθηηθή 

πξνζέγγηζε ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο «ν ιφγνο ρσξίο 

πξάμε είλαη βεξκπαιηζκφο, ελψ ε πξάμε ρσξίο ζθέςε 

απνηειεί αθηηβηζκφ, δξάζε γηα ηε δξάζε» (Freire, 

1974:101).  

Ζ δηαιεθηηθή απηή ζρέζε είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά 

ηεο Έξεπλαο Γξάζεο απφ άιιεο εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο 

θαη κεζνδνινγίεο. πσο επηζεκαίλεη ε Έξεπλα Γξάζεο, 

έηζη θαη ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή αλαγλσξίδεη σο 

αθεηεξία θαη σο κέζν, γηα νπνηαδήπνηε γλσζηηθή - 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα βηψκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο, αληίζηνηρα, πνπ θέξεη ην άηνκν, θαζψο θαη 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δξάζεηο, αληίζηνηρα, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Έλαο ηξφπνο λα πεξηγξάςνπκε ην γεληθφ ζηφρν ηεο 

θξηηηθήο εθπαηδεπηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο δξάζεο ζα ήηαλ λα πνχκε φηη θαη νη δχν 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θξηηηθή αλαβίσζε ηεο πξαθηηθήο, 

πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πξάμε (Carr θαη Kemmis, 

2002: 250).  

Με απηφ, σο ζηφρν, ν ξφινο ηνπ-ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

δελ είλαη απιψο ελεκεξσηηθφο, ή εμεηαζηηθφο, είλαη 

θαζνδεγεηηθφο θαη πξνηξεπηηθφο ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ 

απηά ηα δχν ζηνηρεία θαη λα γίλεη ε παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε θαη γηα ηνπο 

καζεηέο θαη γηα ηνλ-ηελ ίδηα. «Ζ δηαπινθή ζεσξίαο θαη 

πξάμεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο δηδάζθνληεο ζε 

ζπλεηδεηή δξάζε, πεηζαξρεκέλε ζην ζπζηεκαηηθφ 

έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ζηελ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ επξεκάησλ θαη ελεξγεηψλ ηνπο» 

(Καηζαξνχ θαη Σζάθνο, 2003:20).   

Ζ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε κε 

αδηαθνξία ηνπ ζηελ απνηξνπή ηεο επηινγήο, απφ κέξνπο 

ηνπ, κηαο ζηεγλήο δηάιεμεο, είλαη δπν ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ. Σα ―αληηθείκελα‖ 

ηεο έξεπλαο δξάζεο - ηα πξάγκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εξεπλήζνπλ νη εξεπλεηέο δξάζεο θαη πνπ ζηνρεχνπλ λα 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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βειηηψζνπλ - είλαη νη πξνζσπηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο, ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ θαη νη 

θαηαζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ηηο αζθνχλ» (Carr θαη 

Kemmis, 2002: 237). Έηζη, «νη θξηηηθνί παηδαγσγνί ζα 

ήζειαλ λα απνζπάζνπλ ηε ζεσξία απφ ηνπο 

αθαδεκατθνχο θαη λα ηε ζπγρσλεχζνπλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή» (Mc Laren, 2010: 287), λα 

θέξνπλ δειαδή ζε επηθνηλσλία ηα επηζηεκνληθά 

πνξίζκαηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, θάηη γηα ην 

νπνίν θάλεη ιφγν ηφζν ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή, φζν θαη 

ε Έξεπλα Γξάζεο. Με πνην ηξφπν φκσο κπνξεί λα γίλεη 

απηφ ζε εληειψο ζεσξεηηθά ζέκαηα, πνπ ηα παηδηά 

νθείινπλ λα πξνζεγγίζνπλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία;  Μία απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ: Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη, ή ε 

δξακαηνπνίεζε, ή ε ζεαηξηθή εκςχρσζε. 

ην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε κέζα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ 

δηαθφξσλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

απφ ην 1970 ε Heathcote,  κηα απφ ηηο πξσηνπφξνπο ζηε 

δηακφξθσζε κεζφδσλ ζεαηξηθήο εκςχρσζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε (δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε), ζηξάθεθε πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε  (Davis, 2001: 32). Έηζη, αξρίδεη 

λα αλαδεηθλχεηαη ε θχζε ηεο δξακαηνπνίεζεο, σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Oη 

δηάθνξεο κέζνδνη πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλάληεζεο ηνπ Θεάηξνπ κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ην 

Θεαηξηθφ Παηρλίδη, ην Γξακαηηθφ Παηρλίδη, ην 

Γεκηνπξγηθφ Γξάκα, θ.α., εκπεξηέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

γηα δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θαληαζία 

θαη ε επηλφεζε,  ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ (Neelands, 

Baldwin θαη Fleming, 2003: 13).  

ηελ Διιάδα πνιινί εηδηθνί ηνλίδνπλ φηη κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζφδσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ πξνθχπηεη ε ελδπλάκσζε θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε αιιαγή ζηελ 

επηθνηλσληαθή ζρέζε δάζθαινπ – καζεηή (Γξακκαηάο: 

129), ε δπλαηφηεηα αηζζεηηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

καζήκαηνο, ε ζπκβνιή ζηελ απνζαθήληζε, θαηαλφεζε 

θαη αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ (Κνπξεηδήο, 1997: 39-40), θαζψο θαη ε 

δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

(Γθφβαο, 2001: 26).    

Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δξακαηνπνίεζε πξνσζεί ηε 

κάζεζε είλαη: i) Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο (Warren, 1999), αθνχ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα εδξαηψζνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο 

θαηέρνπλ ηε γλψζε (Gray, 2001), ii) Με ηελ πξνζσπηθή 

εκπινθή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ηνλψλνληαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, εληζρχεηαη ε γλψζε θαη 

ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία γηα δηεχξπλζε ηεο δψλεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο (Vygotsky, 1977), iii) Με ηε 

ρξήζε ηνπ δξάκαηνο ε γλψζε γίλεηαη αμηνκλεκφλεπηε 

θαη εδξαηψλεηαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ελψ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη είλαη επράξηζηεο 

(Martello,  2001˙ Cusworth θαη Simons, 1997), iv) Ζ 

νκάδα αθήλεη ηελ επθαηξία ηεο απνθάιπςεο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

Μάιηζηα, ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νδεγεί ζηελ 

αιιειναπνδνρή θαη απνθιείεη ηνλ παξαγθσληζκφ φζσλ 

καζεηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμεκέλεο γλσζηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο νκάδαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, γηα ην κάζεκα ηεο 

Βηνινγίαο, έρνπκε κηα δξακαηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

εξπζξψλ θαη ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο ζηα 

ζειαζηηθά. Έρνπλ δξακαηνπνηεζεί νη δηεξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ, κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα, 

κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ-ηξησλ ελφο ηκήκαηνο 

θαη έρεη βηληενζθνπεζεί φιε ε πξνζπάζεηα ψζηε λα 

παξνπζηαζηεί, ζε θάπνηα επθαηξία, ζηα άιια παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν ζελάξην ην δηακφξθσζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

καδί κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηα ίδηα ηα παηδηά κνίξαζαλ 

ηηο επζχλεο γηα ηελ ελδπκαηνινγηθή ππνζηήξημε ηεο 

πξνζπάζεηαο. Σα ίδηα ηα παηδηά αζρνιήζεθαλ θαη κε ηελ 

βηληενζθφπεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη κε ηελ 

πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ (π.ρ. κπαιφληα) πνπ ρξεηάζηεθαλ 

γηα ηελ δξακαηνπνίεζε. 

Σν ζελάξην πξνηείλεη φηη κεηά απφ έλα γεγνλφο (π.ρ. 

θηέξληζκα θάπνηνπ) κηθξφβηα εηζέξρνληαη κέζα ζην 

αλζξψπηλν ζψκα, ην νπνίν ηπραίλεη λα κειεηνχλ δχν 

επηζηήκνλεο. Σφηε ιεπθά αηκνζθαίξηα, δειαδή 

καζήηξηεο θαη καζεηέο, πνπ θνξνχλ ιεπθέο κπινχδεο, 

ζπιιακβάλνπλ θαη απνκνλψλνπλ ηα κηθξφβηα πνπ είλαη 

καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ θνξνχλ καχξεο κπινχδεο. Ζ 

βηληενζθφπεζε αλαθέξεη γξαπηψο θαη ην ηη αθξηβψο 

ιακβάλεη ρψξα θαη ην ηη αθξηβψο ε θάζε ελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ, ζε απηή ηε δξακαηνπνίεζε, ζπκβνιίδεη. ην 

δεχηεξν κέξνο παξαθνινπζνχκε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα 

ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη καζεηέο θαη καζήηξηεο άιινπ 

ηκήκαηνο θαη θνξνχλ θφθθηλεο κπινχδεο, λα 

κεηαθέξνπλ νμπγφλν κέζα ζε ιεπθά κπαιφληα ζηα 

ππφινηπα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη καζεηέο-

ηξηεο, πνπ δελ θνξνχλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ξνχρν, 

θαη ηαπηφρξνλα λα παίξλνπλ απφ ηα θχηηαξα, κέζα ζε 

καχξα κπαιφληα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Ζ βηληενζθφπεζε θαη ε κεηέπεηηα παξνπζίαζε ηεο, 

ήηαλ έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηα παηδηά ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δξακαηνπνίεζε κε ηνλ θαιιίηεξν 

ηξφπν θαη ηελ κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηά ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ φια φζα 

έρνπλ πεξηγξαθεί ζηε ζεσξία, ησλ νπνίσλ φκσο ε 

αλάιπζε μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 

παξνπζίαζεο (βι.ζρεη. ζην: https://www.youtube.com/ 

watch?v=yLX9IwSz0bw θαη ζην https://vimeo.com/ 

144454415).  
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Πεξίιεςε 

Σν εξγαζηήξην παξνπζηάδεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην κάζεκα ησλ ελλνηψλ ηεο κάδαο θαη ηνπ βάξνπο 

ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Αμηνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ 

Vygotsky θαη βαζηδφκελνη ζηηο αξρέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο βνεζνχκε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο δχν 

έλλνηεο, ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σν πιαίζην 

κηαο ηζηνξίαο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνηειεί βαζηθή αξρή, ε κνπζηθή, ε θίλεζε θαη ην 

παηρλίδη εμειίζζνληαη ζε θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο επηζηήκεο. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζεαηξνιφγνπο, δαζθάινπο δεκηνπξγηθήο θίλεζεο, 

θνηηεηέο αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ θαη ζε φπνηνλ άιιν 

ελδηαθέξεηαη λα δηδάμεη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζα απφ 

ην ρνξφ, ην ζέαηξν, ηελ θίλεζε θαη ην παηρλίδη. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα κπνπλ ζηε ζέζε ησλ παηδηψλ, ελψ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα αλαιπζεί, ν ζθνπφο, ε 

καηηά θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

είλαη λα θαηαζηήζνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πην ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή γηα εκάο 

θαη ηνπο καζεηέο καο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά Μάδα, Βάξνο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα, Μνπζηθή, Κίλεζε. 

1. ΚΟΠΟ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΔΠΠ ΚΑΗ ΑΠΠ 

χκθσλα κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠΠ γεληθφο ζθνπφο 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο θαη 

δηάζεζεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηφζν ζε 

αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα 

ή νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ Φ.Δ. πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο εμήο 

παξακέηξνπο: 

 Σελ ειηθία ησλ καζεηψλ, θαζψο αλάινγα κε 

απηήλ δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη αλάγθεο πνπ 

θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη. 

 Ζ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θάζε ειηθίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν ηηο 

ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη νη 

αλαγθαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζ‘ απηφ. 

 Ο δηαζέζηκνο γηα ηε δηδαζθαιία ρξφλνο θαη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠΠ δηαηεξνχληαη ηα 

δηαθξηηά καζήκαηα, ελψ παξάιιεια πξνσζνχληαη 

ηξφπνη ζπζρέηηζεο ηεο γλψζεο ζε δχν άμνλεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, ζηνλ νξηδφληην (εληαίν) θαη ζηνλ 

θαηαθφξπθν (δηαζεκαηηθφ). 

2. ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ ΣΗ ΦΤΗΚΔ 

ΔΠΗΣΖΜΔ: 

Οη Θεσξίεο ηεο κάζεζεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη: ε Παξαδνζηαθή, ε 

Δπνηθνδνκεηηθή κε αξρηθφ εηζεγεηή ηνλ Piaget θαη 

εηζεγήηξηα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ηελ R. Driver θαη ε 

Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή. ηελ παξνχζα εξγαζία καο 

ελδηαθέξνπλ θπξίσο νη δχν ηειεπηαίεο. 

2.1 Δπνηθνδνκεηηθή Θεσξία Μάζεζεο 

ηελ ππφζεζε ηεο επνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ νη ηδέεο ησλ καζεηψλ. Αλ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ηηο γλσξίδακε, ηφηε ζα 

δνκνχζακε εμ αξρήο απηέο αθξηβψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα έπξεπε λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα 

πεηζηνχλ απηφβνπια γηα ηε λέα γλψζε, δειαδή λα 

απνβάιινπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο θαη λα 

δερζνχλ απηφ πνπ ε επηζηήκε δέρεηαη σο ζσζηφ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δειαδή πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα 

θαηαθηήζνπλ κφλνη ηνπο ηε κάζεζε. Ζ γλψζε είλαη 

πξνζσπηθή θαη νηθνδνκείηαη απφ ηνλ θαζέλα ρσξηζηά γη' 

απηφ είλαη ππνθεηκεληθή, δελ κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά 

ηεο σο έλα απιφ θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ έρνληα 

θαη θαηέρνληα ζηνπο κε έρνληεο θαη κε θαηέρνληεο. Ζ 

κάζεζε είλαη ζπλήζσο πξντφλ ηεο ελλνηνινγηθήο 

αιιαγήο πνπ επέξρεηαη ζηνπο καζεηέο ιφγσ ηεο 

γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη.  

Ζ κάζεζε ζεσξείηαη σο επνηθνδφκεζε πνπ γίλεηαη 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο νκάδαο.  

Οη Driver θαη Oldham (1986) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν 

ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο 

αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, ηεο αλαδφκεζεο ησλ 

ηδεψλ, ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ηεο 

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή 
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ 

αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα 

ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε 
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ 

φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε. 

© 2015  Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη 

Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία (Δ.Δ.Π.Δ.Φ), Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - ΔΔΜΑΠΔ 
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αλαζθφπεζεο (βι.ζρεη.ζην: http://old.primedu.uoa.gr/ 

sciedu/new_ant/new_theories.htm) 

 

 
Δηθφλα 1. Φάζεηο Μνληέινπ Δπνηθνδνκεηηθήο Γηδαζθαιίαο 

 

Σα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα δηδαζθαιία σο 

επνηθνδνκεηηθή είλαη (Δηθφλα 1):  

 Απνζαθήληζε αληηιήςεσλ. 

 Γεκηνπξγία γλσζηηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο 

 Δθαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε. 

 Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

 Σα δηδαθηηθά εξγαιεία ζηελ επνηθνδνκεηηθή 

κάζεζε αλαθνξηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

είλαη: 

 Σν πείξακα. 

 Οη αλαινγίεο. 

 Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο. 

Καζψο ν δεηγκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ην βάξνο θαη ηε κάδα ησλ ζσκάησλ, 

παξαηίζεληαη παξαθάησ νη έλλνηεο θαη νη αληηιήςεηο – 

ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

2.1.1 Έλλνηεο: 

 Ο φγθνο (V) δείρλεη πφζν ρψξν θαηαιακβάλεη 

έλα ζψκα. Μεηξηέηαη ζε θπβηθά κέηξα (m³). 

 Μάδα (m) είλαη ε πνζφηεηα ηεο χιεο πνπ 

πεξηέρεη έλα ζψκα. Ζ κάδα κεηξηέηαη ζε 

ρηιηφγξακκα (Kg). 

2.1.2 Αληηιήςεηο: 

Οη θπξηφηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάδα ηνλ φγθν θαη ηελ ππθλφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο: 

 Ζ κάδα ζπγρέεηαη κε ηνλ φγθν (Gennaro, 1981). 

 Αληηθείκελα κε κεγάιν φγθν έρνπλ κεγάιε κάδα 

θαη αληίζηξνθα (Snir θ.ά., 1992). 

 Βάξνο – Πηψζε ζσκάησλ: 

 Οη πην ζπλεζηζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ην βάξνο είλαη νη αθφινπζεο (Piaget, 1974˙ 

Minstrell, 1982˙ Watt, 1982): 

 Σν βάξνο είλαη ίδην κε ηε κάδα. 

 Σν βάξνο θαζνξίδεηαη απφ ηε κέζνδν κέηξεζεο. 

 Σν βάξνο ελφο αληηθεηκέλνπ απμάλεηαη αλάινγα 

κε ηελ απφζηαζε απφ ην έδαθνο. 

 Σν βάξνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηα αληηθείκελα ηνπνζεηνχληαη ζηε δπγαξηά. 

 Σν βάξνο απμάλεηαη εάλ ην αληηθείκελν 

ζπκπηέδεηαη ελψ κεηψλεηαη εάλ απνζπκπηέδεηαη. 

 Γελ ππάξρεη βάξνο φηαλ δελ ππάξρεη αέξαο. 

 Ο ρξφλνο πηψζεο ελφο ζψκαηνο εμαξηάηαη απφ ην 

βάξνο ηνπ. 

2.2 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή Θεσξία ηεο 

Μάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Ζ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο βαζίδεηαη ζηηο 

ζεσξίεο ηνπ Vygotsky. Ζ κάζεζε ζεσξείηαη σο κηα 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη καζεηέο εκπιέθνληαη 

ζε κηα θαηαζθεπή ελλνηψλ κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky «γιψζζα θαη 

θνπιηνχξα είλαη ην πιαίζην, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ, ε 

αλζξψπηλε εκπεηξία επηθνηλσλεί θαη θαηαλνεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα», σο εμήο:  

 ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε γλψζε πξνεγείηαη ηεο 

αλάπηπμεο, νδεγψληαο ζε απηή,  

 ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγφο θαη 

απαξαίηεηνο ψζηε λα παξέρεηαη ζην καζεηή ε 

θαηάιιειε γλσζηηθή ζηήξημε, 

 ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο 

αλάκεζα ζηα  θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

κελχκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην καζεηή σο 

ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε 

ησλ δηθψλ ηνπ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ (Ράπηεο, 

2007). 

Ζ ζεσξία ηνπ Vygotsky αμηνπνηείηαη πιένλ επξέσο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Παξάιιεια, 

φκσο, πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία βαζίδεηαη θαη ε 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, 

πνπ αμηνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξη. 

3. ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΡΑΜΑ 

Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα (Drama In Education) είλαη 

κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, πνπ αμηνπνηεί ην παηρλίδη 

θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε λνεηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη αμηνπνηεί ηερληθέο 

θαη ζπκβάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Γίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα, ζθνπεχεη ζηελ νιφπιεπξε πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο κέζα ζην 

θνηλσληθφ ηεο πιαίζην (Λάδνπ, 2000).  

Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο, σο κέζν 

δηεξεχλεζεο ελφο θνηλσληθνχ ζέκαηνο ή σο αλεμάξηεην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά 
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κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ή φρη ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

καδί κε ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε κηα ηζηνξία, ηεο 

νπνίαο ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ εμέιημε 

έρνπλ νη ίδηνη θαη φρη έλαο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο 

(Γακηαλάθε, 2001). Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηφρνπο θαη 

ζρεδηάδεη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο. Οη ζηφρνη θαη ε δνκή 

πεγάδνπλ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηε κνξθή ηνπ δξάκαηνο. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη ν δάζθαινο θαζνξίδεη 

έλα θαληαζηηθφ πιαίζην: ηη ζπκβαίλεη, πνχ, πφηε θαη 

πνηνη άλζξσπνη-ξφινη εκπιέθνληαη ζην ζπκβάλ. 

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, νξίδεηαη θαη έλα πξφβιεκα, 

κηα αηζζεηή δηαηάξαμε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ πνπ 

θάζε Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα έρεη σο αθεηεξία. Σν 

πξφβιεκα νδεγεί ζηε δξακαηηθή έληαζε πνπ δεκηνπξγεί 

ηελ αλάγθε επίιπζήο ηνπ κέζα απφ ηε δξάζε (Λάδνπ, 

2000). Ζ γλψζε πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ ηε δξάζε γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο εδξαηψλεηαη κέζσ 

ηερληθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαη ζπκβάζεσλ 

αλαζηνραζκνχ πνπ επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξέζνπλ κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαληαζηηθφ πιαίζην κε ηνλ αιεζηλφ θφζκν λα 

αλαιχζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα ηειηθά λα 

θαηαλνήζνπλ ηε λέα γλψζε, ψζηε λα ζπληειεζηή ε 

θαηάθηεζή ηεο. 

Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα πξνσζεί ηελ νιφπιεπξε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ θφζκνπ (Απδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001). Γελ παξακέλεη ζηε βησκαηηθή εκπεηξία αιιά 

επεθηείλεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζή ηεο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζηε κάζεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky: «ε θαληαζία ζηνπο 

εθήβνπο θαη ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη παηρλίδη 

ρσξίο δξάζε» (Vygotsky, 1978: 93). Σν Δθπαηδεπηηθφ 

Γξάκα ζπλδπάδεη ηε θαληαζία κε ηε δξάζε θαη κέζα 

απφ ηελ έθζεζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ έληαζε πνπ 

πξνθαιεί, δεκηνπξγεί ην θίλεηξν γηα κάζεζε. 

4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ 

ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΜΑΕΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ  

4.1. Βήκαηα πξηλ ην ζρεδηαζκφ ηεο Γηδαζθαιίαο 

Θέκα: ΔΛΞΖ ΧΜΑΣΧΝ – ΜΑΕΑ - 

ΒΑΡΟ 

ηφρνη:  Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο 

ηε δηαθνξά ηεο κάδαο απφ 

ην βάξνο θαη ηελ ειθηηθή 

δχλακε ηεο γεο 

 Να κάζνπλ νη καζεηέο γηα 

ηνπο δηάθνξνπο πιαλήηεο 

Πεγή/Δξέζηζκ

α: 

Έλα ηαμίδη ζην δηάζηεκα κε 

ζηάζεηο ζηε ειήλε θαη ζην Γία. 

Καηεπζπληήξην 

Δξψηεκα: 

Πψο ζα επηζηξέςνπκε ζηε γε κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε πιαλήηε; 

Ρφινο γηα ηα 

Παηδηά: 

Αζηξνλαχηεο 

Ρφινο γηα ηε 

Γαζθάια: 

Αζηξνλαχηεο - ζπληνληζηήο 

Τιηθά: Υαξηί ηνπ κέηξνπ, καξθαδφξνη, 

ςαιίδηα, αγαπεκέλα αληηθείκελα 

(πξναηξεηηθά), δεινηέηπ 

Πίλαθαο 1. Βήκαηα ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

4.2 Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα δεζηάκαηνο κε ζπλνδεία 

κνπζηθήο: Πεξπαηάκε ζην ρψξν ζε δηάθνξνπο 

ξπζκνχο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Κάλνπκε 

παχζεηο θαη παίξλνπκε αλάζεο Ζ κνπζηθή πνπ 

ζπλνδεχεη ηηο θηλήζεηο θαη ηα παηρλίδηα, 

ζηακαηάεη ζηηο παχζεηο γηα ηηο αλαπλνέο θαη 

μεθηλάεη καδί κε ηελ θίλεζε.  

 Γείρλνπκε ηε θσηνγξαθία ελόο δηαζηεκόπινηνπ: 

πδεηάκε ηη γλσξίδνπκε γηα ηα δηαζηεκφπινηα 

θαη δσγξαθίδνπκε ζε κεγάιεο δηαζηάζεηο ην δηθφ 

καο δηαζηεκφπινην. εκεηψλνπκε πάλσ ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ. 

 Γείρλνπκε θσηνγξαθίεο αζηξνλαπηώλ: 

Παξαηεξνχκε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηε ζηάζε 

πνπ έρεη ην ζψκα ηνπο ζηηο θσηνγξαθίεο. 

πδεηάκε γηα ηε δσή ησλ αζηξνλαπηψλ  θαη 

πξνζθέξνπκε θαη δηθφ καο ζρεηηθφ πιηθφ πξνο 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ. 

 Ρόινο ζηνλ ηνίρν: Κάλνπκε ην ζθίηζν ελφο 

αζηξνλαχηε θαη ζπδεηάκε ηη κπνξεί λα 

αηζζάλεηαη ν ίδηνο φηαλ θεχγεη γηα ηαμίδη ζην 

δηάζηεκα, ηη νη ζπγγελείο ηνπ, ηη ηθαλφηεηεο 

πξέπεη λα έρεη, ηη γλψζεηο θιπ. 

 Αλαθνηλώλνπκε ζηνπο καζεηέο όηη ζα κπνύκε ζε 

κηα ηζηνξία, όπνπ ζα γίλνπκε αζηξνλαύηεο. Θα 

πάξνπκε κέξνο ζε κηα απνζηνιή φπνπ ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηα πεηξάκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξά ηεο βαξχηεηαο ζηε Γε, 

ζηε ειήλε, ζην Γία θαη θπζηθά κέζα ζην 

δηαζηεκφπινην πνπ δελ έρεη θαζφινπ βαξχηεηα 

(αλ ην επηζπκνχκε, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κφλν 

δχν απφ ηα παξαπάλσ πεξηβάιινληα, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ καζήκαηνο). Έηζη, 

ζα πάξνπκε αληηθείκελα απφ ηε Γε θαη ζα ηα 

παξαηεξήζνπκε ζην δηάζηεκα, αληηθείκελα 

πξνζσπηθήο καο επηινγήο, αιιά θαη αληηθείκελα 

πνπ ζα καο δνζνχλ απφ ηε NASA. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο 

θηλήζεηο καο. Αθνχ θάλνπκε ηα πεηξάκαηα, ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηε θφξκα πνπ καο 

δίλεη ε NASA γηα ηνλ θάζε πιαλήηε θαη λα 

ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα. Ζ θφξκα ηεο 

NASA έρεη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ πνιιαπιήο 

επηινγήο «Μπνξψ λα πεδήμσ ςειά: Δχθνια, Με 

κέηξηα δπζθνιία, Γχζθνια» ή θαη αλνηρηέο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαηήξεζε, φπσο 

«Πεηάσ έλα αληηθείκελν ζε έλα ζπλάδειθφ κνπ. 

Ση παξαηεξψ; Ση ζπκβαίλεη;» 
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 Δθηόο ξόινπ: Παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ ηεο 

βαξχηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηε κάδα, 

ζχκθσλα κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. 

 Δληόο ξόινπ: Γξάθνπκε ζε post it ην φλνκά καο 

θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά καο (ρψξα 

πξνέιεπζεο, θ.α.). Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη 

γλσξηκία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο. 

 Ζ NASA καο επηηξέπεη λα απνθαζίζνπκε εκείο 

ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα επηζθεθζνχκε ηνλ θάζε 

πιαλήηε. Τπάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε 

θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε 

πιαλήηε. Οη αζηξνλαχηεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη λα κειεηήζεη έλαλ 

απφ ηνπο δχν πιαλήηεο εθηφο ηεο Γεο. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε βαξχηεηα ζηε Γε 

παξνπζηάδνληαη απφ ην δάζθαιν ζε ξφιν. Αθνχ 

ε θάζε νκάδα παξνπζηάζεη ηνλ πιαλήηε πνπ έρεη 

αλαιάβεη, ε νινκέιεηα απνθαζίδεη πνηνλ πιαλήηε 

ζα επηζθεθζνχλ πξψηα θαη γηαηί. ηνλ δηθφ καο 

ζρεδηαζκφ αθνινπζνχκε ηνπο πιαλήηεο ζχκθσλα 

κε ηελ απφζηαζε πνπ απέρνπλ απφ ηε γε. 

 Αθήγεζε: Ξεθηλάεη ην ηαμίδη. Οη αζηξνλαχηεο 

θηλνχληαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ηνπ 

δηαζηεκφπινηνπ.  

 Γεκηνπξγία ζθελώλ ζε νκάδεο ζην δηαζηεκόπινην: 

Αθνχγεηαη κνπζηθή κε ήρνπο ηνπ δηαζηήκαηνο. 

Οη αζηξνλαχηεο δηαβάδνπλ έλα βηβιίν. Γίλνπλ 

θάηη ν έλαο ζηνλ άιιν θ.α. 

 Αθήγεζε: Σν δηαζηεκφπινην θηάλεη ζηε ειήλε. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

πεηξάκαηα (έρνληαο ζην λνπ ηε βαξχηεηα ζηε 

ζειήλε). Δπηζεκαίλνπκε φηη είκαζηε δεκέλνη κε 

εηδηθφ ζθνηλί κε ην δηαζηεκφπινην, γηαηί 

δηαθνξεηηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο βαξχηεηαο, 

κπνξεί λα ραζνχκε ζην δηάζηεκα. 

 Πεξπαηάκε αξγά, γξήγνξα. Πξνζπαζνχκε λα 

πέζνπκε ζην έδαθνο. Πξνζπαζνχκε λα 

πηαζηνχκε ρέξη – ρέξη. Πεηάκε έλα (θαληαζηηθφ) 

αληηθείκελν ν έλαο ζηνλ άιιν. Ση θάλνπκε γηα λα 

ην πηάζνπκε; Πεδάκε ςειά. Πεδάκε ρακειά… 

γίλεηαη ην ηειεπηαίν; Δπηζηξέθνπκε ζην 

δηαζηεκφπινην. 

 Αθνχ επηζηξέςνπκε ζην δηαζηεκφπινην, 

ζπδεηάκε γηα ηελ εκπεηξία καο. Θα ζέιακε λα 

δνχκε έηζη; Ση ήηαλ εχθνιν, δχζθνιν, επηθίλδπλν; 

 Δπφκελε ζηάζε: Γίαο 

 Καηεβαίλνπκε από ην δηαζηεκόπινην: Πεξπαηάκε 

αξγά, γξήγνξα. Πξνζπαζνχκε λα πέζνπκε ζην 

έδαθνο. Πηαλφκαζηε ρέξη – ρέξη Πξνζπαζνχκε λα 

απνκαθξπλζνχκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Πεηάκε 

έλα (θαληαζηηθφ) αληηθείκελν ν έλαο ζηνλ άιιν. 

Πφζν καθξηά θαηαθέξλνπκε λα ην πεηάμνπκε; 

Πεδάκε ςειά. Πεδάκε ρακειά.  

 Δπηζηξέθνπκε ζην δηαζηεκφπινην. 

 πδεηάκε ηηο εληππώζεηο καο. πγθξίλνπκε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Γία θαη ζηε Γε. 

 Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα γξάθεη γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πιαλήηε θαη ζην 

δηαζηεκφπινην ζην εκεξνιόγην ηεο δηαζηεκηθήο 

απνζηνιήο. Εσγξαθίδεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ζε 

θάζε πεξηβάιινλ 

 Παξνπζίαζε ησλ εκεξνινγίσλ ζηελ νινκέιεηα. 

 Αθήγεζε εθηόο ξόινπ: Ζ απνζηνιή είρε ηεξάζηηα 

επηηπρία. Σα ζπκπεξάζκαηα αμηνπνηνχληαη απφ 

ηελ επηζηήκε θαη νη αζηξνλαχηεο δέρζεθαλ 

πνιιά ζπγραξεηήξηα. Σψξα πιένλ είλαη θνληά 

ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο, ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

γλψξηκνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνζθέξεη ε Γε. 

 Υσξηζκόο νκάδσλ θαη δεκηνπξγία κηθξώλ 

ζθελώλ, φπνπ νη αζηξνλαχηεο, αθνχ έρνπλ 

επηζηξέςεη ζηε Γε, κηινχλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο 

ζηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. 
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Το μακθτικό ςυνζδριο με κζμα: «Με οδθγό τισ Τζχνεσ, μακαίνουμε, εμπνεόμαςτε, 
δθμιουργοφμε» εντάχκθκε ςτο ευρφτερο πλαίςιο του 6ου Διεκνοφσ Συνεδρίου EduDidactics, που 
διοργάνωςε θ Ένωςη Εκπαιδευτικών Μουςικήσ Αγωγήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςε 
ςυνεργαςία με το Αμερικανικό Κολλζγιο τησ Ελλάδασ, το Εργαςτήριο Έρευνασ ςτην Πρακτική και 
Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία, τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ 
Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και το 
Τμήμα Μουςικών Σπουδών του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςτισ 20 και 21 
Νοεμβρίου του 2015 ςτο Pierce College.  

Το ςυνζδριο απευκφνκθκε ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που μοιράςτθκαν με τθν εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι/ 
ερευνθτικι κοινότθτα καλζσ πρακτικζσ ςφνδεςθσ των τεχνϊν, τόςο μεταξφ τουσ, όςο και  με τα 
άλλα γνωςτικά αντικείμενα.  

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακθτικοφ ςυνεδρίου ιταν θ ενκάρρυνςθ τθσ μακθτικισ 
πρωτοβουλίασ και αυτενζργειασ, αλλά και θ καλλιζργεια των μακθτικϊν δεξιοτιτων 
παρουςίαςθσ εργαςιϊν με επιςτθμονικι προςζγγιςθ, κακϊσ και θ  απόκτθςθ από μζρουσ τουσ 
εμπειριϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςυμμετοχισ ςε ζνα επιςτθμονικό ςυνζδριο. Επιπλζον, μζςα από τθν 
ζνταξθ του μακθτικοφ ςυνεδρίου ςτο ευρφτερο πλαίςιο των εργαςιϊν του 6ου Διεκνοφσ 
Συνεδρίου EduDidactics επιχειρικθκε θ γόνιμθ ςυνδιαλλαγι μεταξφ επιςτθμόνων, εκπαιδευτικϊν 
και μακθτϊν κακϊσ και θ ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ για ςφνδεςθ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ με τθ 
ςχολικι πραγματικότθτα. 

Στο ςυνζδριο ςυμμετείχαν ομάδεσ μακθτϊν Δθμοτικϊν Σχολείων, Γυμναςίων και Λυκείων 
τθσ χϊρασ με εργαςίεσ που εκπόνθςαν ςτο πλαίςιο των διδαςκόμενων γνωςτικϊν αντικειμζνων, 
των Ομίλων Δραςτθριοτιτων ι των Προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. Οι μακθτικζσ 
ειςθγιςεισ διακρίκθκαν από πρωτοτυπία και ποικιλία όςον αφορά τα κζματα που προςζγγιςαν, 
τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τα μακθςιακά εργαλεία που ανζδειξαν. Βαςικόσ ςυνδετικόσ 
κρίκοσ μεταξφ τουσ αποτζλεςε θ ζμφαςι τουσ ςτθν υιοκζτθςθ καινοτόμων μεκοδολογικϊν 
προςεγγίςεων, που αξιοποιοφν τισ  τζχνεσ ωσ εναλλακτικά μακθςιακά/ εκπαιδευτικά εργαλεία 
και ενκαρρφνουν τθ ςφνδεςθ των τεχνϊν τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τα «ακαδθμαϊκά» 
γνωςτικά αντικείμενα. Οι ειςθγιςεισ επιπλζον ανζδειξαν τθ ςυμβολι των τεχνϊν ςτθν 
καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ςυλλογικότθτασ και 
τθσ ςυνεργαςίασ. 

Η πραγματοποίθςθ του μακθτικοφ ςυνεδρίου κα ιταν αδφνατθ χωρίσ τθν ουςιαςτικι 
ςυμβολι όλων των εκπαιδευτικϊν, διαφόρων ειδικοτιτων, που είτε ατομικά είτε ςυνεργατικά, 
ςυντόνιςαν και εμψφχωςαν τισ μακθτικζσ ομάδεσ, παροτρφνοντασ τουσ νεαροφσ ερευνθτζσ/ 
καλλιτζχνεσ  να ςυμμετάςχουν και να μοιραςτοφν με δεκάδεσ άλλουσ μακθτζσ διαφόρων 
θλικιϊν, τισ επιςτθμονικζσ και καλλιτεχνικζσ τουσ ανθςυχίεσ.  

Ευελπιςτοφμε ότι, θ ςυνφπαρξθ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και ερευνθτϊν κα εμπλουτίςει 
και ςτο μζλλον, το διάλογο ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τουσ ερευνθτζσ 
και κα τονίςει τθ ςθμαςία τθσ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ για τθν επίτευξθ του 
κοινοφ τουσ ςτόχου, που δεν είναι άλλοσ από τθ ςυνεχι προαγωγι τθσ ποιότθτασ τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

Μαρία Μαγαλιοφ 
PhD  Ιόνιο Παν/μιο, Σμήμα Μουςικών πουδών 

Μ.Α Music Education, The University of Readng, U.K. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ I 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ/ ΜΟΤΗΚΖ/ ΘΔΑΣΡΟ/ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 
 

 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Σπθιψλ Καιιηζέαο - Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Σπθινθσθψλ 

Καιιηζέαο  

«Ο "Γηαθνξεηηθόο" Μηθξόο Πξίγθηπαο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Γεσξγία Γθαξίπε, Αιεμάλδξα Νεδηζθηψηε, Αλαζηαζία Αμανπνχινπ,  

Λνπθία Κηξθηλέδε, Νίθνο Εξέηθαο 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Μαίξε ηπιίδε, Μαξία Εέδα, Βαζηιηθή Παζπαξάθε, Έιελα Σζηάιιηνπ, Ζιίαο 

Αλδξφγηαλλεο, Αγγειηθή Κνζκά, Διέλε Σζάλα, Φίιηππνο Καηζνχιεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Κάζε έλαο καζεηήο είλαη έλαο πφξνο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ζην κέγηζην πςειφηεξν δπλακηθφ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σν ζρνιείν πξνζπαζεί λα εθπαηδεχζεη φια ηα παηδηά, κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηθαλνηήησλ, ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. ια μεθηλνχλ κε ηελ απνδνρή ηνπ 

πνηνη είκαζηε θαη ηελ επέθηαζε απηνχ ηνπ δψξνπ ζε θάζε άλζξσπν. Ίζσο, αλ βνεζήζνπκε θάζε παηδί λα 

γηνξηάζεη απηφ πνπ είλαη, λα θαηαθέξεη λα κεγαιψζεη απιά ζέινληαο λα είλαη ν εαπηφο ηνπ.  

Ζ παξνπζίαζε απηή βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ βαζηζκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

"Μηθξνχ Πξίγθηπα". ηφρνο ηνπ " Γηαθνξεηηθνχ Μηθξνχ Πξίγθηπα" είλαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε αμίεο, 

φπσο ν ζεβαζκφο ηνπ ζπλαλζξψπνπ, ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε θηιία, ε εηξεληθή επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ Μεζνδνινγία ησλ δξάζεσλ βαζίζηεθε ζε ζπκπξάμεηο κε ηε 

UNICEF θαη ηελ ACTION AID, θαζψο θαη κε άιια ζρνιεία.  Σν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ είλαη έμη, φζνη 

δειαδή θαη νη πιαλήηεο πνπ επηζθέθηεθε ν Μηθξφο Πξίγθηπαο. Κάζε πιαλήηεο - δξάζε ζπλδέεηαη κε κία 

αληίζηνηρε ξήζε ηνπ Μηθξνχ Πξίγθηπα, ε νπνία απνηεινχζε θαη ηε ζεκαηνινγία ηεο δξάζεο.Σν φθεινο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ήηαλ ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην ηαμίδη ηνπ Μηθξνχ Πξίγθηπα είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ηνλ πξννξηζκφ, θαζψο 

―νηηδήπνηε νπζηαζηηθφ είλαη αφξαην ζην κάηη‖ κε ηελ ηειηθή θαηαζθεπή ελφο "Γηαθνξεηηθνχ Μηθξνχ 

Πξίγθηπα". Σν φθεινο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εκπινθή φισλ ζην παξαπάλσ πξφγξακκα ήηαλ κία 

δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο άπνςεο γηα ηνλ θφζκν. 

 

1
ν
 Γπκλάζην Αηγάιεσ 

«Ζ παξαγσγή ηαηλίαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο Σέρλεο ησλ βησκαηηθώλ δξάζεσλ» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Σζηπνχξα Μαξία, Φαξκάθε Υαξά, Σζνπξνπθιή νπδάλα, θξηβάλνπ Αλαζηαζία, 

Σνπξίθε Απνζηνιία, Σέιν Ράλην 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Λπθνγηάλλεο Ζιίαο, Μπνπξνχλεο Μηράιεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Με ζηφρν ηε δεκηνπξγία εξαζηηερληθήο καζεηηθήο  ηαηλίαο ζην πιαίζην ησλ βησκαηηθψλ δξάζεσλ 

Γπκλαζίνπ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ δνχιεςαλ νκαδηθά νη καζεηέο. Αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο  απφ ηε γέλλεζε ηεο ηδέαο γηα ην 

ζελάξην κέρξη ην ηειηθφ κνληάδ, θαζψο θαη κε ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο ην πιάλν, ε 

ζθελή, ν ρσξηζκφο ησλ ζθελψλ, ην casting, ην κνληάδ θαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο. Παξάιιεια 

αλαδεηθλχνληαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ νκαδηθή  θαη κεζνδηθή εξγαζία, ε 

αλάδεημε ζρνιηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο δχλακεο ηεο εηθφλαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αηζζεηηθήο ησλ καζεηψλ,  αιιά θαη νη δπζθνιίεο πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. 
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1o Γεκνηηθφ ρνιείν Μειηζζίσλ 

«“Έλα παξάμελν ηαμίδη ζηνλ Υξόλν”: Σν παξακύζη πξντόλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

ηεζζάξσλ ζρνιείσλ ηεο Δπξώπεο ζηα πιαίζηα ελόο πξνγξάκκαηνο e-twinning» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Αλησλνχιεο ηέθαλνο, Γεξκάλεο Αλαζηάζηνο, Δκίξεο Μελάο, Καιθαγηάλλεο 

Δκκαλνπήι, Κακαξίηεο Αλδξέαο, Κνπηζνγεψξγνο Υξήζηνο, Μαξηλάηνο Κσλζηαληίλνο,  Άληδνπ-Σξνπκπέηα 

Φαίδξα, Γηέηνπ Μαξία-Ησάλλα, Κνηζίθνπ Αξηεκηζία-Δπθξαηκία, Κσλζηαληάθε Νίθε-Μαξγαξίηα, 

Κσζηνπνχινπ Υαξά, Νάθνπ Θενδψξα, Νηθνιιί Αιέμηα, Πάληνπ Παξαζθεπή-Μαξία, θνηάδε Αθξνδίηε 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Φξηιίγθνπηακαηίλα, Γηαλλνπιάθε  Διέλε, Γξαγάδεο Γεψξγηνο, Κνληνγεψξγνπ 

Αξεηή, Παλαγνπνχινπ Παξαζθεπή,  ψξξαο Αλαζηάζηνο, Σζηθνχξα Μαξία 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνπζίαζε εζηηάδεη ζε έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο etwinning πνπ εθπνλήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2014-2015. Απηφ ήηαλ ε ζπγγξαθή ελφο παξακπζηνχ ζε ςεθηαθή κνξθή. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ καο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο etwinning  κε ηίηιν «3,2,1,Action!» κεηαμχ ηεο Διιάδαο, 

Ηζπαλίαο, Πνισλίαο θαη Σνπξθίαο πξνρψξεζαλ ζηελ ηαπηφρξνλε ζπγγξαθή ελφο παξακπζηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά εξγαιεία web2 (Storybird, Titanpad). Αθεηεξία ππήξμε ε γλσξηκία κε ηνπο 

ήξσεο παξαδνζηαθψλ κχζσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ. Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο ήξσεο απηνχο 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξσηφηππν παξακχζη κε έκθαζε ζηε ζπλχπαξμε αλφκνησλ ραξαθηήξσλ ,ζην 

ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία απηψλ παξά ηηο εκθαλείο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο. Σν θείκελν ηνπ παξακπζηνχ γξαθφηαλ ηαπηφρξνλα απφ ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ζρνιείσλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ Titanpad. H εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνχ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

Storybird. Οη καζεηέο είραλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε θαηεγνξίεο έξγσλ ηέρλεο εηδηθά θηινηερλεκέλσλ απφ 

θαιιηηέρλεο  γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζε εηθνλνγξάθεζε  αλάινγσλ παξακπζηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη πνιχ 

επηηπρεκέλν, ηα παηδηά απνθφκηζαλ πνιιά νθέιε θαη ην έξγν βξαβεχηεθε ζπλνιηθά κε επξσπατθή εηηθέηα 

πνηφηεηαο. 

 

Πξφηππν Γπκλάζην- Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο - Όκηινο «Ρεηνξηθήο Σέρλεο, Θεαηξηθνχ 

παηρληδηνχ θαη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» 

«Γεκηνπξγία ζεαηξηθνύ ζελαξίνπ κε ηίηιν: "Ο Υξπζόο Λόγνο" ζηα πιαίζηα  ησλ  εξγαζηώλ ηνπ 

νκίινπ ξεηνξηθήο ηέρλεο, ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: ιγα Κιάδε – Μφξθε, Μειίλα Παπαδεκεηξίνπ, Μαξία Πέξξα, Δπαγγειία 

Λάκπξνπ, Θενδψξα Φξαγθάθε 

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: Γθφλνπ Διέλε 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζηo ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ καο θαηά ηελ πεξζηλή ρξνληά, ζπγγξάςακε έλα ζεαηξηθφ έξγν, κε ηίηιν 

«Ο ΥΡΤΟ ΛΟΓΟ», δνπιεχνληαο ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά. Κεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ καο είλαη ν 

αξηζκφο θ θαη ε αθνινπζία ηνπ Φηκπνλάηζη, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, θάπνηεο 

αξρέο θηινζνθίαο θαζψο θαη κνηίβα απφ ηελ Αξραία Διιεληθή θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία. Αθνξκή γηα 

ηελ  επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε πξνθήξπμε ελφο καζεκαηηθνχ δηαγσληζκνχ απφ ην 

ζρνιείν καο, πνπ αθνξνχζε ηε ζχλζεζε κηαο ηζηνξίαο πνπ λα πεξηέρεη καζεκαηηθνχο γξίθνπο. 

Ζ ζχλζεζε ηεο ηζηνξίαο έγηλε ζηαδηαθά κεηά απφ έξεπλα γηα ηνλ αξηζκφ θη, κέζα απφ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαη παξνπζηάζεηο. Αθνχ πξνζδηνξίζηεθε αξρηθά ν βαζηθφο άμνλαο ηεο ππφζεζεο κε ηνπο θχξηνπο ήξσεο – 

ραξαθηήξεο, ζηε ζπλέρεηα ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο, πνπ αλέιαβαλ ηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ θαη 

ζθελψλ.  ε θάζε ζπλάληεζε πξνρσξνχζακε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο είηε κε αληαιιαγή ηδεψλ είηε κε 

ζεαηξηθνχο απηνζρεδηαζκνχο θαη άιιεο ζεαηξηθέο ηερληθέο. 
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Ζ ηζηνξία καο κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή, κε ηα θηεξά ηνπ έξσηα θαη ηεο θαληαζίαο, ζε έλα καγηθφ 

ηαμίδη ζην δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πέληε πιαλήηεο, φπνπ νη ήξσεο ζα ιχζνπλ δηάθνξνπο γξίθνπο θαη 

ζα πεξάζνπλ κεγάιεο δνθηκαζίεο, γηα λα θαηαθέξνπλ ηειηθά κε ηελ δχλακε ηνπ κπαινχ θαη ηεο ςπρήο ηνπο, 

λα ζψζνπλ ηνλ πιαλήηε απφ επηθείκελε θαηαζηξνθή θαη λα ζξηακβεχζεη ε αμία ηεο θηιίαο θαη ηεο αγάπεο. 

 

3ν Γπκλάζην Βχξσλα Αηηηθήο 

«Μνλνπάηηα ηνπ δάζνπο κέζα από ηε κνπζηθή θαη ηε θσηνγξαθία» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο : Καξαληψλε Δβίηα, Καξαληψλεο Φάλεο, Μαιαρία Δχα, Μαπξίδε Μαξία 

Τπεχζπλεο εθπαηδεπηηθνί: Μαξία (Μειίλα) Λατλά, Αγγειηθή Υαηδεζηέιηνπ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Με αθνξκή ηε δηεμαγσγή Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα ήξζαλ 

ζε επαθή κε ηηο ηέρλεο: κνπζηθή θαη θσηνγξαθία. Πεξπάηεζαλ ηα κνλνπάηηα ηνπ Τκεηηνχ θαη ηνπ 

Παξλαζζνχ, γλψξηζαλ ηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ηελ απνζαλάηηζαλ κέζα απφ ην θαθφ 

ηνπο. Πεξπάηεζαλ ηα κνπζηθά κνλνπάηηα ηνπ κνπζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Locomondo κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα 

ηνπο πνπ επαηζζεηνπνηνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Σα κνλνπάηηα απηά ηεο ηέρλεο κέζα απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηε κάζεζε ηνπο άλνημαλ ην δξφκν ζηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αεηθνξίαο. ην 

καζεηηθφ ζπλέδξην νη καζεηέο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Βχξσλα ζα παξνπζηάζνπλ δχν πξντφληα ηνπο: ηελ 

απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ κέζα απφ ην θαθφ ηνπο θαη ην βίληεν απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

Locomondo ζην ζρνιείν. 

 

Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

"Θέαηξν θαη κνπζηθή ζην ίδην ζαλίδη: κηα δηεξεύλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηερλώλ κέζα 

από έλα ιατθό παξακύζη" 

πκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί: Σζφληξη Υξηζηίλα, ΚνηδηάΜαξηιέλα, Σζηξηγσηάθε Γαλάε, Παληειάθε 

Γεσξγία, Κνληνχ Μαξία, ηέθεξ Ηφιε, Σδέξκπνπ Δηξήλε, Υαηξεηάθεο Κσζηήο, Κνληνζθχξε Μειίλα, 

Μνπδάθε αββίλα, ΣζηκπίζεΜαξηλίθε 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Γεψξγα Δπαγγειία, βάξλα νθία 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εηζήγεζε απηή αλαθέξεηαη ζηνπο ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ ζεαηξηθφ θαη 

κνπζηθφ φκηιν ηνπ ζρνιείνπ: ε αμία ελφο ιατθνχ παξακπζηνχ κε ηηο ηδηαίηεξεο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφηεηαο, ε δξακαηνπνίεζή ηνπ-κε 

ηελ επελέξγεηα ησλ θσδίθσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζεαηξηθή γξαθή θαη πξάμε- ε δπλακηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

φξνπ «κνπζηθή» κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλχπαξμήο ηεο κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζηελ παξαγσγή κνπζηθνχ ήρνπ αιιά θαη «ιφγνπ» γηα ηε κνπζηθή, ε ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο επαθήο ηνπο 

κε ηελ ηέρλε, ε κεηαηξνπή ηνπο απφ παζεηηθνχο ζεαηέο ζε δξψληα κνπζηθά θαη ζεαηξηθά ππνθείκελα, ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο επηιεγκέλεο κνπζηθήο αθελφο κε ηνλ δσληαλφ ζεαηξηθφ ιφγν θαη αθεηέξνπ κε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ.  

Σειηθφο ζθνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγηθή ζπλνκηιία ησλ δπν νκίισλ πάλσ ζηελ ζθελή, φπνπ αμηνπνηψληαο ηελ 

εθθξαζηηθή δχλακε ηεο πξνθνξηθφηεηαο πνπ δηέπεη έλα ιατθφ παξακχζη -πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά βάζε γηα 

λα αθνχγεηαη-επηρεηξήζεθε ν ιφγνο λα ερεί σο κνπζηθή, θαη ε κνπζηθή σο ιφγνο. 

 

Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο PIERCE 

«Ζρνηνπία: κία κνξθή κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ ηάμε» 

Μαζεηέο: Αλδξέαο Γειιαδέηζηκαο, Ξέληα Καηζίθα, Δζηέιια Μηραήι 
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Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Γψξα Παλαγνπνχινπ, Οξέζηεο Υαηδελάθεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη καζεηέο ηνπ PIERCE (Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο) δεκηνχξγεζαλ θαη παξνπζίαζαλ κηθξήο 

δηάξθεηαο ερνηνπία ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο επηινγήο ηεο Α‘ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2014-2015. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ ηα ερνηνπία γηα ηνπο καζεηέο καο ήηαλ ε επηζπκία θαη ε ζπλερήο 

πξνζπάζεηα λα βξίζθεηαη ε δεκηνπξγία ζην θέληξν ηνπ καζήκαηνο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ θαη ζα ‘πξεπε λα γλσξίζνπλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία εθ ησλ έζσ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

δηεπθνιχλεη ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία, ηδηαηηέξσο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ κνπζηθέο γλψζεηο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δφζεθε έκθαζε ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ δεκηνπξγηθή αθξφαζε θαη, 

γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζηελ ηερλνινγία. Οη καζεηέο ζα κηιήζνπλ γηα ηε δηθή ηνπο εκπεηξία απφ φιε απηή 

ηε δηαδηθαζία θαη ζα παξνπζηάζνπλ θάπνηα απφ ηα ζχληνκα θνκκάηηα πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκά ηεο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ II 

ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ  

ΤΝΑΝΣΟΤΝ ΣΗ ΣΔΥΝΔ 
 

 

1
ν
 Γπκλάζην Νέαο Ησλίαο 

«Μαζεκαηηθά -Σέρλε-Σερλνινγία: Πνιηηηζηηθή νκάδα 1νπ Γπκλαζίνπ Νέαο Ησλίαο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Νηάθαο Θαλάζεο, Μπαζέξ Φαρίκ, Μπνπξδέθαο Γεκήηξεο, Παπαζηάζεο 

Παλαγηψηεο, Καξατζθάθε Εσή, Ξαλζνχ Βαζηιηθή, Πεηξίδεο Γηάλλεο, Μαιιηαξφο Γξεγφξεο, Σφξε 

Γεκήηξεο  

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: Κνχθηνπ Αιεμάλδξα 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-15 δεκηνπξγήζεθε ζην 1
ν
 Γπκλάζην Νέαο Ησλίαο πνιηηηζηηθή  νκάδα κε ζέκα ηα 

καζεκαηηθά, ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερλνινγία . ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα αξθεηνί θαιιηηέρλεο 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ηηο αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο ηδέεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηηο 

αηζζεηηθέο θηινδνμίεο θαη αλαδεηήζεηο ηνπο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηα καζεκαηηθά ζηελ 

ηέρλε ηνπο. Με βάζε ην παξαπάλσ γεγνλφο, ε πνιηηηζηηθή νκάδα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε δηαρξνληθή 

ζρέζε Σέρλεο θαη Μαζεκαηηθψλ κε βαζηθφ εξγαιείν ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ηνπο 

πίλαθεο κεγάισλ δσγξάθσλ φπσο ν Λενλάξλην ληα Βηληζη, ν Καληίλζθη, ν Escher, ν Vassarelly νη καζεηέο 

αλαγλψξηζαλ ηελ θξπκκέλε καγεία ησλ καζεκαηηθψλ. Δίδαλ θαη αλέιπζαλ έξγα ηνπ Δscher φπσο «Σα 

πνπιηά θαη ςάξηα», «Σα ρέξηα», «Οη άγγεινη θαη νη δηάβνινη», «Σα ςάξηα πνπ πεηνχλ», θ.α. Με αθνξκή ηα 

έξγα πνπ αλέιπζαλ, δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο έξγα κε ζέκα ηελ ζπκκεηξία. Δπηπιένλ επεμεξγάζηεθαλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη γξίθνπο , φπσο ην ρακέλν ηεηξάγσλν, ην λνχθαξν πνπ δηπιαζηάδεηαη, θ.α., αιιά 

θαη  δεκηνχξγεζαλ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνιιψλ αζθήζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

Σν πξφγξακκα παξείρε  ηε δπλαηφηεηα  βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Μαζεκαηηθήο γλψζεο κέζα απφ 

θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ελζάξξπλε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

4o Γπκλάζην Υαιαλδξίνπ 

«Γεσκεηξηθέο θαιιηηερλίεο» 

πκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί: Εαξίθεο ηπιηαλφο, Μειέηεο Δκκαλνπήι, Φαξηαλνχ Αηθαηεξίλε-Νεθέιε 

Τπεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο: Λακπξηλίδεο Κσλζηαληίλνο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεσκεηξηθέο θαιιηηερλίεο» ρξεζηκνπνηνχκε ην ινγηζκηθφ δπλακηθήο 

γεσκεηξίαο  "The Geometer's Sketchpad" γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εηθφλεο απφ θηλνχκελα ζρήκαηα. Γηα λα 

πεηχρνπκε νκνξθφηεξεο δσγξαθηέο εμνηθεησζήθακε κε ηξφπν επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ κε καζεκαηηθέο 

έλλνηεο, φπσο ε ζπκκεηξία, ε πεξηζηξνθή, ε ζπλάξηεζε, ε παξάκεηξνο θ.ά. 

Μ‘ απηφ ηνλ ηξφπν απνκπζνπνηνχκε ηελ Δπηζηήκεο ησλ Μαζεκαηηθψλ σο δχζθνιε, αθεξεκέλε, 

κεραληζηηθή θαη γηα ιίγνπο, θαζψο ηελ πξνζεγγίδνπκε βησκαηηθά κέζα απφ ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ 

έξγσλ ηέρλεο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, κέζα απφ κηα δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε Σερλψλ, Σέρλεο θαη 

Σερλνινγίαο. 
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15ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ 

«Αθεξεκέλε Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά : Δθπαηδεπηηθή πεξθόξκαλο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Κνινβέα Ησάλλα, Κνπξιηά Αζαλαζία, Βαξβέιιε Μπξηψ 

Τπεχζπλεο εθπαηδεπηηθνί: Μαξία Γνπθάθε, Παλαγηψηα Παπαδεκεηξίνπ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αθεξεκέλε Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά :  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξθφξκαλο νη 

καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ κε ζεαηξηθή θφξκα καζήκαηα ησλ Δηθαζηηθψλ ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ 

αθηεξψζεθαλ ζηελ Αθεξεκέλε Σέρλε θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα Μαζεκαηηθά. πγθεθξηκέλα, ζα 

παξνπζηάζνπλ πψο ιεηηνχξγεζαλ κέζα ζηελ ηάμε, ηη ηνπο δφζεθε σο πιεξνθνξία-γλψζε, πνηα 

εξσηήκαηα δηαηχπσζαλ, ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη ηα έξγα πνπ δεκηνχξγεζαλ. 

Παξάιιεια, κε βηληενπξνβνιή ζα πξνβάιινληαη ηα έξγα ησλ καζεηψλ καδί κε ηνλ ζρνιηαζκφ πνπ 

έρεη γξάςεη θάζε καζεηήο γηα ην έξγν ηνπ. Αλαπαξάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηα παηδηά  έρνπλ ηελ επθαηξία λα μαλαδήζνπλ ζπλνπηηθά ηε δηαδξνκή ηνπ καζήκαηνο -

απφ ηε ζεσξία θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ- θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο θαη ηε ζρέζε πνπ ηε ζπλδέεη κε ηα 

καζεκαηηθά. 

 

Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο PIERCE 

«Μηα κνπζηθή απόδνζε ηεο ζεηξάο Φηκπνλάηζη» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Κιεηζζέλεο Ρηδνχιεο, Αηκηιία Νέιια, Υξήζηνο Γθάδγθαο 

Βαζίιεο Οηθνλφκνπ 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Γψξα Παλαγνπνχινπ, Οξέζηεο Υαηδελάθεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Πψο κπνξεί λα αθνχγνληαη δηάθνξεο κνπζηθέο δηαδηθαζίεο; Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο Οξρήζηξαο ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο – PIERCE, λα επηιέμνπλ θάπνηα ελδηαθέξνπζα γη‘ απηνχο κνπζηθή 

δηαδηθαζία θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηεο δψζνπλ κνπζηθή ππφζηαζε. Πνιιά απφ ηα κέιε ηεο νξρήζηξαο 

ήξζαλ κε ζχληνκεο ηδέεο. Μία απφ απηέο απέδηδε κνπζηθά ηε ζεηξά Φηκπνλάηζη. Ζ κνπζηθή απηή ηδέα 

πξνρψξεζε κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη αλαπηχρζεθε ζε έλα πνιχ ζχληνκν 

κνπζηθφ θνκκάηη. Οη καζεηέο ζα κηιήζνπλ γηα ην πψο δνχιεςαλ ζηε κνπζηθή απφδνζε ηεο ζεηξάο 

Φηκπνλάηζη θαη ζα παξνπζηάζνπλ δσληαλά ην κνπζηθφ θνκκάηη πνπ πξνέθπςε. 

 

5ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ 

«Γηαδξαζηηθό Δπηζηεκνληθό Θέαηξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Κνπινχξε Φηιηψ, Μαληά Ησάλλα, Μσξαΐηε Παλαγηψηα, ηεθαλήο Ησάλλεο, 

ηεθαλήο Παλαγηψηεο 

Τπεχζπλεο εθπαηδεπηηθνί: Αιεμή Διέλε, Κνληάθνπ Γηνλπζία 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Με γλψκνλα ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ηεο κφξθσζεο ησλ καζεηψλ θαζνιηθά θαη κέζσ ηνπ ζρεηίδεζζαη 

αλαδεηήζεθε έλα εηζαγσγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ, λα κάζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, λα εκπιαθνχλ, λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ. Ο ρψξνο ησλ ηερλψλ θαίλεηαη λα απνηειεί έλα θηιφμελν θαη πξνζθηιέο ηέηνην πιαίζην  
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πνπ επηπιένλ επηηπγράλεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ αξλεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν Project & ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν νη καζεηέο, ζηνπο ρψξνπο θπξίσο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,  πεηξακαηίδνληαη κεησπηθά ζε πεηξάκαηα πνπ απαληνχλ (ζην βαζκφ 

ηνπ δπλαηνχ) ζηηο παξαηεξήζεηο- απνξίεο-ελδηαθέξνληα ηνπο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

θαη φρη βάζεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ αξσγή θαη θαζνδήγεζε ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηξηψλ.  

Δμειηθηηθά, επηιέγνπλ πνηα πεηξάκαηα ζεσξνχλ θαηάιιεια ή ελδηαθέξνληα ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζηε 

Θεαηξηθή Παξάζηαζε. Γίλεηαη ε ζπγγξαθή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, ε δηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο παξάζηαζεο (ζθεληθά, ζθελνζεζία θ.ι.π) θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο. 

Ζ παξάζηαζε πεξηιακβάλεη πεηξάκαηα επί ζθελήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη έρνπλ 

δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα θαζψο νη καζεηέο-εζνπνηνί θαινχλ ην θνηλφ λα ζπκκεηέρεη ζε απηά ελεξγά. Έηζη, 

κέζα απφ κηα ιεηηνπξγηθή εκπινθή ησλ πεηξακάησλ ζηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, ε νκάδα επηηπγράλεη λα 

επηθνηλσλήζεη ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ ππφινηπε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη θνηλσλία 

θαη λα θάλεη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θπζηθφ θαη δειεαζηηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

Πξφηππν Γπκλάζην Αλαβξχησλ 

«Ζ δεκηνπξγία επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ ζρεηηθά κε ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Υξήζηνο Αιεπάο, Αλησλίηα Αξβαληηάθε, Οιπκπία Βηηάιε, Κσλζηαληίλνο Αι. 

Βιαρφπνπινο, Αληψλεο Μάληαθαο, Λπδία Μεζνγείηε, Γηάλλεο Κεζθηλίδεο, Δπγελία Ραθηνπνχινπ, νθία 

παλίδε. 

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: Παπινπνχινπ Κάιιηα 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

«Έλαο δηαθνξεηηθφο πχξγνο ηεο Πίδαο», «Οη κπάιεο ησλ πξψησλ» θαη «Σν θηδάθη ηνπ θ. Αθξίδα» είλαη 

νξηζκέλα απφ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ θαηαζθεχαζαλ νκάδεο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο Α‘ θαη Β‘ 

γπκλαζίνπ ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ Αλαβξχησλ θαη ηεο ππεχζπλεο θαζεγήηξηαο Κάιιηαο Παπινπνχινπ, 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ «Παξακχζη θαη Μαζεκαηηθά» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2014-2015. 

Σν θείκελν πνπ δφζεθε αξρηθά ζηνπο καζεηέο αλαθεξφηαλ ζε έλα παηρλίδη πνπ επηλφεζε ν θ. Αθξίδαο, έλαο 

παξάμελνο αλζξσπάθνο πνπ είρε πάζνο γηα ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. Ο ραξαθηήξαο απηφο πξνηείλεη ζηα 

παηδηά ηελ ηδέα ελφο επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, κε θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξψηνπο θαη ηνπο 

ζχλζεηνπο αξηζκνχο, δίλνληαο βέβαηα κηα «πξνηεξαηφηεηα» ζηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. Μεηά απφ ζπδήηεζε 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηεο δηδάζθνπζαο γχξσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θ. Αθξίδα θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ 

παηρληδηνχ, θάζε νκάδα κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πνπ δηαηππψζακε ζην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ: «Δζείο παηδηά, πψο ζα νξίδαηε ην ληθεηή θαη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ;».  

ιεο νη νκάδεο θαηαζθεχαζαλ ην δηθφ ηνπο επηηξαπέδην παηρλίδη πεξλψληαο απφ ηξεηο θάζεηο: α) ζχιιεςε 

ηεο κνξθήο, ζρεδηαζκφο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ β) θαηαζθεπή γ) θαζνξηζκφο ησλ θαλφλσλ θαη ηνπ 

ληθεηή. ιε απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ πξνσζεί κφλν ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, αιιά 

θαη ηε καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε, κηα πνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη 

δπλαηέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Καηαζθεπάζηεθαλ 

εληππσζηαθά παηρλίδηα φρη κφλν δχν, αιιά θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ κε θαλφλεο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο! 
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Πξφηππν Γπκλάζην Αλαβξχησλ 

«Παξακύζη θαη Μαζεκαηηθά: ν θύξηνο Αθξίδαο θαη νη πξώηνη αξηζκνί» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Γεκήηξεο Βιαράθεο, Υξηζηίλα Βιαρνπνχινπ, Διεπζεξία Γθνχιηα, Υξήζηνο 

Γαιάθνο, Σφληα Γάιια, Μαξία Γξνζηλνχ, Θσκάο Κιάγθνο,Οξέζηεο Κνινβφο, Ναηαιία Κνξδψλε, 

ΔιεάλαΜπφγινπ, Μάλνο Νηθνιφπνπινο, Γηψξγνο Ράιιεο. 

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: Παπινπνχινπ Κάιιηα 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

«Ο θχξηνο Αθξίδαο θαη νη πξψηνη αξηζκνί» είλαη έλα ζπιινγηθφ έξγν πνπ απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα. 

Πξνέθπςε σο απνηέιεζκα κηαο εμαηξεηηθήο ζπλεξγαζίαο είθνζη ελφο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο α‘ θαη β‘ 

γπκλαζίνπ ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ Αλαβξχησλ θαη ηεο ππεχζπλεο θαζεγήηξηαο Κάιιηαο Παπινπνχινπ, 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ «Παξακχζη θαη Μαζεκαηηθά» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2014-2015. Ο Πξίγθηπαο Ενξλ απφ ηα Γεθαηξία Ρνιφγηα ηνπ Θέξκπεξ, ε Αιίθε απφ ηε Υψξα ησλ 

Θαπκάησλ ηνπ Ληνχηο Κάξνι ζηάζεθαλ νη αξρηθέο καο εκπλεχζεηο γηα λα ρηίζνπκε βήκα-βήκα απηή ηε 

ζρέζε κεηαμχ Παξακπζηνχ θαη Μαζεκαηηθψλ, κεηαμχ αθήγεζεο θαη ζπκβνιηθήο γξαθήο.  

Σν αξρηθφ εξέζηζκα γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ καο ήηαλ έλα θείκελν πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη 

αλαθεξφηαλ ζε κηα θηγνχξα πνπ είρε έλα πάζνο γηα ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο, ηνλ θ. Αθξίδα. Μέζα απφ κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη κε βαζηθφ θαηαιχηε ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο θαηάθεξαλ νη 

καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ζπνλδπισηή ηζηνξία – έλα επεηζφδην ε θάζε νκάδα– απφ ηε δσή ηνπ θ. Αθξίδα. Με 

αθνξκή ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ θ. Αθξίδα νη καζεηέο θαηαθέξλνπλ λα ελαζρνιεζνχλ κε ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο, 

αιιά θαη λα αλαθέξνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κέζα ζηα θείκελά ηνπο. Δπηπιένλ, επηλφεζαλ έλαλ θαηλνχξην 

ραξαθηήξα, ηνλ θ. Αςίδα, ν νπνίνο είρε πάζνο γηα ηνπο ζχλζεηνπο αξηζκνχο θαη ήηαλ ζε ζπλερή δηακάρε κε 

ηνλ αξρηθφ καο ήξσα! 

Ζ θνηλσληθή επαηζζεζία ησλ παηδηψλ ηνπο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ ήξσα, ηνπ θ. Α, ν νπνίνο 

βνεζάεη κε έλαλ αξηζηνπξγεκαηηθφ ηξφπν ζηε ζπκθηιίσζε ησλ δχν αληηπάισλ, επηλνψληαο κηα ζεηξά 

γξίθσλ πνπ ηνπο βάδεη λα επηιχζνπλ. 

 

Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο-PIERCE 

«Ζ Μαζηίγσζε, ηνπ Piero della Francesca, πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο:Γηακαξέιινπ Καηεξίλα, Γηακαξέιινπ νθία, Καινχξα Ρσμάλε, 

αξαθαηζηάλνπΜαξηαιέλα, νιδάηνπΘέδα, νχκα Δηξήλε, ηξαηεγάθνπ-Πνιπρξνλάθε Δηξήλε, 

Υνλδξνγηάλλεο Κπξηάθνο, Υξηζηνπνχινπ-Μαξγέιε Μαξηάλα, Μπελφπνπινο Βαζίιεο  

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: ηέιια Καξαγεσξγίνπ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ,  έλα έξγν κηθξήο δηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1458 κ.Υ. απφ ηνλ Piero 

della Francesca, ζπνπδαίν θαιιηηέρλε θη εμίζνπ ζεκαληηθφ καζεκαηηθφ θαη εθηηκάηαη ζήκεξα σο έλαο απφ 

ηνπο πην αμηφινγνπο ηηαιηθνχο πίλαθεο ηνπ 15νπ αηψλα. Ο πίλαθαο ελέπλεπζε κία νκάδα καζεηψλ γηαηί 

ζπλδχαδε ηελ Σέρλε κε ηα Μαζεκαηηθά θαη απνηέιεζε αθνξκή γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά. Έηζη, 

καζεηέο κε πνηθίια ελδηαθέξνληα ζπλαληήζεθαλ, ζπδήηεζαλ, δεκηνχξγεζαλ. Σν ζέκα ην πξνζέγγηζαλ απφ 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα γηα λα ην γλσξίζνπλ θαιχηεξα. Μία νκάδα απνθάζηζε λα αμηνπνηήζεη ην 

πιηθφ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κία ηξηζδηάζηαηε καθέηα πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ εηθφλα 

ηνπ πίλαθα. Μία άιιε απνθάζηζε λα αλαπαξάγεη ηνλ πίλαθα θαη λα εκβαζχλεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ, ζηελ ηερλνηξνπία ηνπ, ζηα κνξθηθά ηνπ ζηνηρεία, ζην ηδηαίηεξν ρξψκα θαη ζην εμαηξεηηθφ θσο ηνπ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεμηνηερλίαο ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηε καθέηα είρε λα 

αληηκεησπίζεη δεηήκαηα αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα κειεηήζεη ην πιηθφ πνπ είρε 

ζπγθεληξψζεη, λα αλάγεη ηηο δηαζηάζεηο ζηελ θιίκαθα πνπ ήζειε, λα ζρεδηάζεη ηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά 
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ζηνηρεία, λα ηα θαηαζθεπάζεη, λα ηα ζπλζέζεη, λα ηα ρξσκαηίζεη. Αθφκε, έπξεπε λα ζρεδηάζεη ηηο 

αλζξψπηλεο θηγνχξεο, λα κειεηήζεη ηηο ελδπκαηνινγηθέο αλαθνξέο, λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν. Σν 

εγρείξεκα δελ ήηαλ εχθνιν, ιφγσ ηεο κηθξήο εκπεηξίαο θαη ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ είραλ ζε απηά ηα 

δεηήκαηα. Οη δπζθνιίεο αληηκεησπίζηεθαλ, αμηνπνηψληαο πξνζερηηθά ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Καη 

νη δχν νκάδεο πξνζέγγηζαλ βησκαηηθά ηνλ πίλαθα θαη ε εκπεηξία ηνπο απηή ηνπο έδσζε γλψζε, εκπεηξία θαη 

ηθαλνπνίεζε γηα ην απνηέιεζκα. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ III 

ΗΣΟΡΗΑ  - ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

 

6ν Γπκλάζην Ηιίνπ  

"Ση έρεη κέζα απηή ε βαιίηζα; Από πνύ έξρεηαη θαη πνύ πεγαίλεη;"  

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Φσηεηλή Φαθνχηε, Φαξκάθεο Γεκήηξεο, Σζηνχξαιεο Αληψλεο 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Μαξηάλλα Πέλλα, Δπαγγειία Γθξίκπα, Διεπζεξία Γθξίκπα 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Χο  «θεληξηθφ εξέζηζκα» ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνιχρξσκε βαιίηζα κε απνηππσκέλνπο πάλσ ηεο ράξηεο,  

πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη έδσζε ην έλαπζκα γηα ην μεθίλεκα ησλ ζπδεηήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. ηε ζπλέρεηα, 

κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ρεηξνπνίεηα γιπθίζκαηα γηα ην «θαισζφξηζκα» εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο θηινμελίαο. Ζ δηάηαμε ηεο αίζνπζαο ήηαλ ζε Π ψζηε νη καζεηέο λα βιέπνληαη θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαηά νκάδεο, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ άιιαδε αλά πεξίπησζε, κε 

ζηφρν ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αιιειελέξγεηα κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ζπκκαζεηέο 

ηνπο.  Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο επηκέξνπο νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νκαδνπνηνχληαλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σνλίζηεθε ζηνπο καζεηέο φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, αιιά θάζε γλψκε ησλ ζπκκαζεηψλ είλαη ζεβαζηή θαη σθέιηκε. 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κνηξάζηεθε πιηθφ πνπ δηαηέζεθε δσξεάλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο απφ 

ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (Αθίζεο, Καξη-πνζηάι, Σνπξηζηηθνί Οδεγνί, Σνπξηζηηθά Λεπθψκαηα, 

Υάξηεο, ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Θεκαηηθέο αθίζεο). Δηδηθά σο πξνο ηηο ηειεπηαίεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έλα παηρλίδη ξφινπ/κειέηε πεξίπησζεο φπνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ 

δεκηνπξγηθά ηελ θακπάληα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κέζα απφ ηε ζεηξά ηνπξηζηηθψλ αθηζψλ. Γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αμηνπνηήζεθαλ  ηα αθφινπζα κηθξά έξγα 

ηέρλεο/αλακλεζηηθά θάδξα πνπ επηκειήζεθε ν αξρηηέθηνλαο θαη εηθαζηηθφο Γήκνο Φιέζζαο (κηληαηνχξεο 

απφ αληίζηνηρνπο πίλαθέο ηνπ), ηα νπνία θαη δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο σο απνραηξεηηζηήξηα δσξάθηα 

(ελζχκηα-ζνπβελίξ) πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηδάμνπλ ηνπξηζηηθέο έλλνηεο κέζα απφ ηελ ηέρλε. ην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο έγηλε κηα ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ηε ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ ppt. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, ραξίζηεθε ζηελ 

ηάμε ψζηε νη καζεηέο λα ζπκνχληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο. Σέινο νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ ζε κηθξφ ιεχθσκα ηηο εληππψζεηο ηνπο γηα ην κάζεκα θαη ηπρφλ 

πεξαηηέξσ ζθέςεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ (food for thought)! 

 

16ν Γεκνηηθφ ρνιείν Γιπθάδαο 

"Ο Πιάησλ ηαμηδεύεη ζηελ πόιε καο…Μηα αθήγεζε γηα ηνλ ελεξγό πνιίηε" 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Γηνλχζηνο Βαζηιάθεο, Γήκεηξα Γεσξγνχια, νθία Γθέλσζε-Βαγελά, Υαξά 

Παλαγησηνπνχινπ, Διεπζέξηνο Ρίδνο, ηακαηίλαΣξάγθα 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Παλαγηψηα Καηζφγηαλλνπ, Ησάλλα Μηθξνγηαλλάθε, Παλαγηψηα Σνκαξά 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνπζίαζε αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Ηζηνξίαο γηα ηνλ 

ηφπν πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ ρνιείνπ ην 

2014-15. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη ηελ πφιε ηνπ 
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θαη ε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ πνιίηε κέζα απφ ηε 

δηαρξνληθή κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Σν βαζηθφ θξηηήξην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο εζηηάδεηαη ζηελ 

παξαδνρή καο φηη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ πνπ δνχκε, καο βνεζά ζηελ εξκελεία 

ηνπ παξφληνο θαη ζεκαηνδνηεί ηα βήκαηα καο πξνο ην κέιινλ. Σν πξφγξακκα δηαηξέρεηαη απφ ηελ ηδέα φηη ν 

Πιάησλαο "επηζθέπηεηαη" ην ρνιείν θαη κε νδεγφ ην έξγν θαη ηε ζθέςε ηνπ νη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. 

 

1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Κξπνλεξίνπ 

«Καηαζθεπάδνληαο λνκίζκαηα ζηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ» 

πκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί: Γαιηαηζάηνπ Βαζηιηθή Γήκεηξα,  Υξηζηνπνχινπ Αιίθε,  Αληεξάθε 

Βαζηιηθή  Δηξήλε,  Σδνπαλάθε Αζπαζία,  Θενδψξνπ Μάξηνο,  Κνληφπνπινο  Μάξηνο,  ηξκπφπνπινο  

Δπακεηλψλδαο 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί:  Άλλα Κσζηαξέιινπ, Κσλζηαληίλνο Καιέκεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη καζεηέο κε απιά πιηθά θαηαζθεπάδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο λνκίζκαηα.  Σα δηαθνζκνχλ αλάινγα κε ηνλ 

απηνθξάηνξα πνπ είλαη ζην ζξφλν θαη αλαθαιχπηνπλ γηαηί απηφ είλαη κηα θίλεζε εμνπζίαο θαη δχλακεο απφ 

πιεπξάο ησλ απηνθξαηφξσλ. Δπίζεο εμεξεπλνχλ πσο ε ελέξγεηα απηή θαζνξίδεη ηα φξηα εμνπζίαο, ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηα ρξφληα εθείλα. Πέξα φκσο απφ ηε ζχλδεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο λνκηζκάησλ κε ηελ Ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ, νη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο 

πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά θαη  δηεπηζηεκνληθά έλλνηεο θαη ζέκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Έηζη 

καζαίλνπλ γηα ηελ ηήμε ησλ κεηάιισλ (Φπζηθή), εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ θαη 

ρξσκάησλ γηα ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηηο ηδηφηεηεο δηαθφξσλ πιηθψλ (Αηζζεηηθή Αγσγή).  

Δπηπιένλ ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη θαηαθηνχλ ηε γλψζε ζπλεξγαηηθά 

θαη βησκαηηθά ζε έλα επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ πιαίζην. 

 

Γεληθφ Λχθεην Διενχζαο Ησαλλίλσλ 

«Ζ θηινζνθία (ζε) πάεη ζηελ ... θόιαζε!» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Παππά Παλαγηψηα, Νηαζηακάλε Γεσξγία, ηέθνο ηέθαλνο, Καξβνχλεο 

Γεψξγηνο, Παληαδή Αιεμάλδξα 

Τπεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο: Κνλεηάο Γεκήηξεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Cartoon animation ην νπνίν πινπνηήζεθε ζε πιαηθφξκα GoAnimate for schools, κε ραξαθηήξεο θαη 

πεξηβάιινληα εμ νινθιήξνπ δεκηνπξγεκέλνπο απφ ηελ νκάδα καο ζην GoAnimate θαη ζην Photoshop. Ζ 

ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο έγηλε ζην Windows MovieMaker. Πξσηνηππία ηνπ ζελαξίνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη δηάινγνη απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ απνθζέγκαηα θαη ξήζεηο απηνιεμεί 14 

ζπκκεηερφλησλ θηινζφθσλ... κε ελδηάκεζν θαηαιχηε ην ζπκκεηέρνλ θίδη!  Φίδη: "...πεξηδηαβαίλνληαο  ηα 

θαδάληα ηεο θφιαζεο έρσ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηνπο δηαιφγνπο 

επηθαλψλ θηινζφθσλ πνπ φρη ηπραία θαηέιεμαλ ζηελ θφιαζε. Ο Descartes κε ηελ πεξίθεκε ξήζε ηνπ 

Cogitoergosum, Ο Leibniz κε ηνλ απεηξνζηηθφ ινγηζκφ θαη ηελ επίθιεζε ηνπ ζηνλ λφκν ηεο ζπλέρεηαο  φπσο 

θαη ν Αξηζηνηέιεο κε ηελ εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία -πνπ είλαη αλ κε ηη άιιν ζήκεξα πην 

επίθαηξε απφ πνηέ- εμαθνληίδνπλ ζρφιηα πην δειεηεξηψδε θαη απφ ηα δηθά κνπ. Απφ απηή ηελ ζπδήηεζε πνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ζέζε ηεο ζξεζθείαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ δελ 

ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ν Russell, ν νπνίνο πξηλ αθφκα γίλεη πλεχκα ήηαλ πλεχκα...αληηινγίαο. χξζεθα ζε 

δηπιαλά θαδάληα θαη κεηαθέξνληαο ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο έδσζα ην έλαπζκα ζηνλ Πιάησλα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ δχλακε θαη ηελ επηπρία πνπ απνξξέεη απφ ηελ γλψζε φπσο θαη ζηνλ δηθνξνχκελν 
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Wittgenstein λα μεηπιίμεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα φξηα ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη ηεο γιψζζαο.  

Παίξλνληαο ηελ ζθπηάιε ν Hume αληηηάζζεηαη ζηνλ Descartes ζπζρεηίδεη ηελ εμέιημε κε ηα αηζζήκαηα. O 

Popper επηβεβαηψλνληαο ην tabularasa ηνπ Locke επηθαιείηαη ηελ άπεηξε άγλνηα δερφκελνο φηη ππάξρνπλ θαη 

αλέθηθηεο κνξθέο εμέιημεο. Απηφ ζπλάδεη κε ηελ άπνςε ηνπ φηη ε πξνζπάζεηα λα θέξνπκε ηνλ παξάδεηζν 

επί γεο νδεγεί ρσξίο εμαίξεζε ζηελ θφιαζε. Έξρεηαη ζε αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ- πην επψδπλν θαη απφ ηνπο 

δηθνχο κνπ σο θίδη ζθηγθηήξα – κε ηελ άπνςε ηνπ Bacon φηη φια είλαη εθηθηά αθνχ φηαλ δελ πάεη ν 

Μσάκεζ ζηνλ βνπλφ πάεη ην βνπλφ ζηνλ Μσάκεζ.  Ζ ξήζε ηνπ Popper  ίζσο θαη λα  εμεγεί ηελ παξνπζία 

φισλ καο ζηελ θφιαζε. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ IV 

ΔΗΚΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ/ ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 
 

 

2ν Γπκλάζην Νίθαηαο "Μαξηάλζε θαιά"  

«Οη δσγξαθηέο καο ηαμηδεύνπλ ζην ζρνιείν καο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Αιραδίδνπ Έθε, Κξνθίδε Υαξά, Λάκαο Βαζίιεο, αζαδνπνχινπΥξηζηηάλλα 

Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθφο: Μαζηνξίδνπ Αξγπξψ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Απφ ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2013 - 2014, θαηφπηλ ζπδεηήζεσλ κε ηα κέιε ηεο Καιιηηερληθήο Οκάδαο 

απνθαζίζακε απφ θνηλνχ λα αλαξηήζνπκε  εηθαζηηθά έξγα ησλ καζεηψλ, γηα λα νκνξθχλνπκε ηνπο ρψξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ καο. Έηζη, ζε θάζε ηάμε νξγαλψζακε ηελ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΣΖ ΣΑΞΖ ΜΑ, ζηελ αίζνπζα 

ησλ θαζεγεηψλ θαη ζην γξαθείν ησλ δηεπζπληψλ θξεκάζακε  έξγα δσγξαθηζκέλα ζε ηειαξσκέλν κνπζακά, 

ελψ θέηνο πξνγξακκαηίδνπκε λα ζπλερίζνπκε ηελ δσγξαθηθή ζε κνπζακά, γηα λα ζηνιίζνπκε ηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ 

ηφρνο καο ήηαλ θαη παξακέλεη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχκε ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, λα ηνικήζνπλ λα απνθαιχςνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, λα ηνικήζνπλ λα 

«εθηεζνχλ», λα πξνζεγγίζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνιαχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο Σέρλεο θαη λα έρνπλ 

ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα έξγα ηέρλεο, λα παξαηεξήζνπλ, λα εξεπλήζνπλ, λα 

πεηξακαηηζζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην ρεηξηζκφ απιψλ πιηθψλ θαη κέζσλ 

δεκηνπξγψληαο εηθαζηηθά έξγα, αιιά θαη λα γλσξίζνπλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη ηξφπνπο, γηα λα εθθξαζζνχλ 

δεκηνπξγηθά θαη λα κεηαβηβάζνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη βηψκαηα. 

 

 

2ν Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν Αζελψλ - π.ΔΠΑ Καηζαξηαλήο- 1ν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην  

Καηζαξηαλήο 

«Βηβιηνδεζία: ηέρλε θαη ηερληθή» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Γειάθεο Νηθφιανο, Σζνχξαο Γεκήηξηνο, ηακίξεο Γεκήηξηνο, Παιηαηδίδνπ 

Βαξβάξα, Κνπθνπβίλνο Υξπζφζηνκνο 

Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηηθνί: Δπζαιία Νηαινχθα, Σζηκπίξνγινπ Αλαζηάζηνο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2012-13, ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ 

Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο, ηεο  Δπαγγεικαηηθήο  ρνιήο Καηζαξηαλήο - 2νπ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ 

Αζελψλ (ζήκεξα ε εηδηθφηεηα ιεηηνπξγεί ζην 1ν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Καηζαξηαλήο) πξαγκαηνπνίεζε 

πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα  κε ζέκα «Βηβιηνδεζία: ηέρλε θαη ηερληθή». 

Σν πξφγξακκα ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ελφηεηα «πληήξεζε 

ραξηηνχ»,  ηνπ καζήκαηνο «πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο». Βαζηθνί  ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα  

πεηξακαηηζηνχλ θαη  λα εμνηθεησζνχλ, νη καζεηέο, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ βηβιηνδεζίαο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ζηάδηα δεκηνπξγίαο ελφο βηβιίνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα εθαξκφζνπλ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βηβιία αλζεθηηθά, κε πςειή αηζζεηηθή,  αιιά θαη λα απνθαηαζηήζνπλ θζαξκέλα  

βηβιία.  

ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ πξνζεγγίζηεθαλ ηα θάησζη ππνζέκαηα: 

• νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ βηβιηνδεζίαο (φξγαλα, πιηθά θαη πξνδηαγξαθέο, πγηεηλή θαη αζθάιεηα)  

• θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ραξηηψλ 

• καθέηα εμψθπιισλ βηβιίσλ  
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• βηβιηνδεζία ρσξίο ρξήζε θφιιαο 

• ηαπσληθή βηβιηνδεζία 

• ρεηξνπνίεηε βηβιηνδεζία ηχπνπ «θάιπκκα»  

Σν πξφγξακκα ζηεξίρζεθε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, αιιά θαη ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ επηκέξνπο 

ζηαδίσλ ηεο ρεηξνπνίεηεο βηβιηνδεζίαο. Παξάιιεια, έγηλε αλαθνξά ζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία βηβιίσλ, άξηησλ ηερληθά θαη 

αηζζεηηθά.  

Οη καζεηέο έξαςαλ βηβιία, κε ην ρέξη, θφιιεζαλ θαη ζηξνγγχιεςαλ ηε ξάρε, θέληεζαλ θεθαιάξηα θαη 

θηινηέρλεζαλ ηα εμψθπιια κε δέξκα, ραξηί, χθαζκα, δεκηνπξγψληαο έηζη  βηβιία κε κνλαδηθή θαη πςειή 

αηζζεηηθή, πνπ ην θαζέλα αληαλαθινχζε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή- βηβιηνδέηε.  

Σέινο, επηκειήζεθαλ ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπο  ζε εθζέζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Πξφηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο  

«Ζ ηέρλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζηελ ηέρλε» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Υξηζηίλα Καξλάξνπ, Υξήζηνο Μαξγαξίηεο, Δπάγγεινο Πίπεο 

Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηηθνί: ηαπξνχια Γεσξγαληάθε, Πελειφπε Μαιιηάξα, Αζαλαζία Μπαθακήηζνπ, 

Υξηζηίλα Παπαδάθε 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν έξγν πινπνηήζεθε ην ζρ. έηνο 2014-15 απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο, ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ κε άιια καζήκαηα (θαιιηηερληθά, καζεκαηηθά θιπ.). Αθνξκή, ε 

επίζθεςε ζην Μνπζείν Ζξαθιεηδψλ θαη ε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Escher. Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ην έξγν 

θαη ηε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά. Σέζεθε ην εξψηεκα αλ κπνξνχλ κε πξνγξακκαηηζηηθφ θψδηθα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θαιιηηέρλε. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγήζεθαλ θχιια εξγαζίαο, γηα ηελ ελφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζην 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο TurtleArt, φπνπ νη καζεηέο δίλνληαο θαηάιιειεο εληνιέο, θαζνδεγνχλ 

ηελ θίλεζε κηαο ρειψλαο, πνπ ζην πέξαζκά ηεο ζρεδηάδεη θαη ρξσκαηίδεη. Σν βαζηθφ ζέκα είλαη «Μπνξνχκε 

λα πξνγξακκαηίζνπκε ηε ρειψλα λα ζρεδηάζεη έλα απφ ηα έξγα ησλ Vasarely, Esher, Mondrian;».Οη καζεηέο 

κε ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ησλ εηθαζηηθψλ γλψξηζαλ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη εκπλεφκελνη απφ ην έξγν 

ηνπο δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο εηθαζηηθά έξγα. Οξγαλψζεθαλ ζε νκάδεο θαη επέιεμαλ ηνλ θαιιηηέρλε πνπ 

ζα αζρνιεζνχλ θαη είηε θάπνην απφ ηα πξσηφηππα έξγα ηνπ, είηε θάπνην απφ απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη, 

εκπλεφκελνη απφ απηφλ. Αλέιπζαλ ην έξγν θαη αλαδήηεζαλ κνηίβα, αλαινγίεο θαη ρξψκαηα. ρεδίαζαλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηήζνπλ ην έξγν πξνγξακκαηηζηηθά. Τινπνίεζαλ ην έξγν. Γεκηνχξγεζαλ 

παξνπζίαζε κε ην αξρηθφ έξγν (έκπλεπζε), ην ηειηθά παξαγφκελν πξνγξακκαηηζηηθφ έξγν θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ, αλέιπζαλ, ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ ην έξγν ηνπο. Σν ζπιινγηθφ έξγν ησλ καζεηψλ 

απνηππψζεθε ζε video πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ππεξεζία video ηνπ ΠΓ: http://vod-

new.sch.gr/asset/detail/p1oTMQVTcUdR5VEPGKxVPwlM? 

channel_list=182&index=0 

 

 

 

 

  

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/p1oTMQVTcUdR5VEPGKxVPwlM?channel_list=182&index=0
http://vod-new.sch.gr/asset/detail/p1oTMQVTcUdR5VEPGKxVPwlM?channel_list=182&index=0
http://vod-new.sch.gr/asset/detail/p1oTMQVTcUdR5VEPGKxVPwlM?channel_list=182&index=0


259   |   Πιήξε Κέηκελα Β Σόκνο / Conference Papers EduDidactics  2015    

 

 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ V 

ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ - ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

 

Γπκλάζην Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο- PIERCE 

«Με νδεγό ηηο Σέρλεο καζαίλνπκε λα Μελ Καπλίδνπκε» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: Κσηζηάθεο Βαζίιεο,  Λαδαξάθνπ Βαζηιηθή, Μαπξίδεο Αιέμαλδξνο, Παιιήθαξε 

Μαξίιε, αθειιαξίνπ Μχξσλ 

Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθφο: Μπαξακπνχηε Υξπζνχια 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνπζίαζε είλαη κηα ζπιινγηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Α΄9 ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο- Pierce ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαζεγήηξηαο ζπκβνχινπ ηεο νκάδαο. Θα 

παξνπζηαζηεί απφ ηα κέιε ηνπ πεληακεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηκήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη: 

πξνβνιή καζεηηθψλ ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο κε αληηθαπληζηηθφ κήλπκα θαη έξγα δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, 

πνίεζεο θαη κνπζηθήο ζχλζεζεο παξαρζέληα γηα ηελ Αληηθαπληζηηθή εθζηξαηεία ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην 

ηεο ιεηηνπξγίαο Αληηθαπληζηηθνχ Οκίινπ θαη Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο θαηά ηα έηε 2006-2015. 

Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Καπλίζκαηνο ζηελ Δθεβεία 

θαη γηα ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. 

 

Μνπζηθφ Γπκλάζην Ρφδνπ κε Λπθεηαθέο Σάμεηο 

«Σα ερνρξώκαηα ηνπ εαπηνύ καο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: ΚαππάθαΣζακπίθα, Παλαγηψηνπ Άλλα,  Γήκεηξα Νηθνιάνπ, Εαραξάθε Αζελά, 

Βαγγέιεο Κνπκαξηαλφο, Κφληαξεο σηήξεο, άξιεο Κσλ/λνο, Παππάο Άγγεινο, Γέζπνηλα Μαλψιε, 

Υνπξκαδηά Δηξήλε, ΜηραέιαΠαπακαλψιε, Μαθξήο Οξέζηεο, ΈιηνοΜηλάη, ιληη Μάξθν, Κφξα 

Γαβίδ,Νεθέιε νινκψλ, Ησάλλα ηεθαλίδε, Οξθέαο Λφηζθν 

Τπεχζπλεο εθπαηδεπηηθνί:  Έιελα Υαηδεθσλζηαληίλνπ, Δπαγγειία Βνινλάθε  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο, καζεηέο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Ρφδνπ ζπκκεηείραλ ζε 

έλα εμακεληαίν πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηίηιν "Σα ερνρξψκαηα ηνπ εαπηνχ καο" πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηεο ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο 

απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ε δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ε 

βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο, ε θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζθέςεο κε εξγαιεία ηελ θηλεηηθή θαη ηε ξπζκηθή 

έθθξαζε. Μέζα απφ δεκηνπξγηθέο, ζεαηξηθέο, πνιππνίθηιεο θαη πνιπδηάζηαηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία ρσξίο θξηηηθή θαη γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο. Απνδέρηεθαλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αλαθάιπςαλ ην 

αίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο φηαλ ζπλεξγάδνληαη θαη ζηνρεχνπλ πξνο έλα θνηλφ ζηφρν. 

 

5ν Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιαλδξίνπ  

«Γηεθδηθώληαο ηελ εηξήλε ζηηο δσέο καο»  

Παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο  

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Μαζηνξίδνπ Καηεξίλα, Μπνέκε Νάγηα, ηακαηεινπνχινπ Αξηζηέα, Σζψλεο 

Παλαγηψηεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζρνιείν σο θνξέαο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ 

επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη ην πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε αμηψλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο γηα έλαλ πνιηηηζκφ εηξήλεο. Ζ εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ηερλψλ 

είλαη αλακθηζβήηεηα ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, γηα ηε κε-βίαηαε 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, γηα ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο  θαη ηελ 

εδξαίσζε ηεο αιιειεγγχεο. Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ δηακνξθψζεθε ζην 5ν Γεκνηηθφ Υαιαλδξίνπ 

ην δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο  «Γηεθδηθψληαο ηελ εηξήλε ζηηο δσέο καο»,  πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ 

πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά (2014-15) θαη ζπλερίδεηαη ηελ ηξέρνπζα (2015-16), κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ 

ηεο Σ‘ ηάμεο θαη ησλ δαζθάισλ εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθήο αγσγήο θαη πιεξνθνξηθήο.  

Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηαο 

έξεπλαο γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, ε αλάιπζε κηαο 

πεξίπησζεο (casestudy), ε ρξήζε πνηθίισλ πεγψλ θαη κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε, 

ζπιινγή, επηινγή θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο εηξήλεο.   

Σν πιηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηίζεηαη ππφ επεμεξγαζία κέζσ βησκαηηθψλ δξάζεσλ, φπνπ 

νη καζεηέο εμεξεπλνχλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, εκπεηξίεο  θαη ζρέζεηο κε ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 

(αλαδξνκή ζην παξειζφλ θαη πξνβνιή ζην κέιινλ, γξαθή ζε εκεξνιφγηα, ν ράξηεο ηεο δσήο) θαη ηνπ 

ζεάηξνπ ηνπ θαηαπηεζκέλνπ (ζέαηξν εθεκεξίδα, ζέαηξν εηθφλσλ). Παξάιιεια δηαζθεπάδνπκε ηελ θσκσδία 

«Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε θαη δξακαηνπνηνχκε ην πνίεκα «Δηξήλε» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο ζρεδηάδνπλ αθίζεο θαη δσγξαθίδνπλ, ζπλζέηνπλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν.  Οη καζεηέο κέζσ ηεο ηέρλεο σζνχληαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλσληθνχ θαη καζεζηαθνχ ζθνπνχ. 

 

Α' Αξζάθεην Γπκλάζην Φπρηθνχ 

«Γεκηνπξγηθόηεηα θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο» 

πκκεηέρνληεο καζεηέο: ΜαληδαβίλνπΜαξηιέλα, Μπνχκπνπξαο Παλαγηψηεο, Παπινπνχινπ Νηθφι, 

Πνιπδψξνπ Αγγειίλα, Πξέληδαο Κσλζηαληίλνο, Σάγθα Αηκηιία, Σαζνχιε Υξηζηίλα, Σφκαο Μαξίηα, 

Σξηαληαθχιινπ Ηθηγέλεηα, Φεηδηάλ Φνίβε 

Τπεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί: Μαξίθα Γνπδίλα, Λέλα Γαιηάλδξα 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηνπ Οκίινπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Α‘ Αξζαθείνπ Γπκλαζίνπ Φπρηθνχ, ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία θφκηθο, κέζσ ησλ νπνίσλ καζεηέο ηεο Β‘ 

Γπκλαζίνπ θαηαδίθαζαλ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο. Αξρηθά, νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

θαζεγεηξηψλ ηνπο κειέηεζαλ ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη παξάιιεια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο. Απνθαζίζηεθε, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ε δεκηνπξγία ησλ θφκηθο λα 

βαζηζηεί ζε θσηνγξαθίεο ζθελνζεηεκέλσλ επεηζνδίσλ ζρνιηθήο βίαο ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ζπκκαζεηέο 

ηνπο πνπ ππνδχνληαλ ξφινπο (ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο θ.ιπ.). Οη καζεηέο-δεκηνπξγνί έγξαςαλ ην ζελάξην ζε 

ηζηνξηνπίλαθα, έδσζαλ ζθελνζεηηθέο νδεγίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη πινπνίεζαλ ηε 

θσηνγξάθεζε. Οη θσηνγξαθίεο ππνβιήζεθαλ ζε  επεμεξγαζία ζην AdobePhotoshop, πξνθεηκέλνπ λα 

αιινησζνχλ κεξηθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη λα κνηάδνπλ κε θφκηθο. Σα θφκηθο «ζηήζεθαλ» 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ Powerpoint θαη ηειηθά πήξαλ ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ (flipbook). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο (ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ, ζπλεξγαζία, ελζπλαίζζεζε, θ.ά.) θαη απνηέιεζε έλαλ ελαιιαθηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο. 
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Aims and Scope  

The Hellenic Journal of Music, Education, and 
Culture (HeJMEC) is a new international, on-line, open-
access, and peer reviewed journal devoted to critical study 
and critical analysis of issues related to the fields of 
Music, Education, and Culture.  
HeJMEC welcomes single, multi- and inter-disciplinary 
contributions of research and literature in the areas of 
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qualitative and quantitative research with substantive and 
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articles, and invited book reviews related to these fields. 
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(depending on the language of submission), but with 
structured abstracts appearing in both languages. There is 
also an opportunity to include media files (such as music, 
video) to illustrate the text.  

 

 

Images, graphics, and tables:  

Images should be easily readable, clear, and neat; colour 
images are preferred. All musical examples, line diagrams 

and photographs are termed „ Figures‟ and should be 
referred to as such in the manuscript. They should be 
submitted in black and white, and numbered 
consecutively. Except for notation files created with 
Finale* software, all images should be submitted in the 
original program in which they were created (JPG, TIFF, 
or EPS; Microsoft Application Files are acceptable for line 
art). Any scanned images should be set at 1200 dpi for line 
art and 300 dpi for colour or greyscale. All diagrams, 
images, photographs, and tables should be placed at the 
end of the manuscript file and numbered in the order they 
appear in text. Insert callouts for figures and tables on a 
separate line just after the paragraph where each image or 
table should appear (example: “[Figure 1 here]”). To avoid 
delays in typesetting, please convert any music-specific 
symbols and notation (using MusiSync or MS reference 
font, for instance) to images.  
*Finale files should be saved and submitted as images 
(JPG, TIFF files).  
 

Notes For Contributors  

Submission of mss: Submissions should be sent via email 
to co-editors: Maria Argyriou, PhD, M.Ed & 
Alexandros Charkiolakis, Head of the Erol Ucer Music 
Library, Lecturer in Historical Musicology, MIAM - 
Istanbul Technical University (maria.argiriou@gmail.com 
& a.charkiolakis@gmail.com)   in either Microsoft Word 
format and/or rich text format (RTF).  
Covering letter: please attach a letter to every submission 
confirming that all authors have agreed to the submission 
and that the article is not currently being considered for 
publication by any other journal.  
Formats of mss: Manuscripts should be written in a style 
that is clear and concise, avoiding technical jargon. A 
consistent style should be used for both format and 
references. Preferred manuscript style should conform to 
the Publication Manual of the American Psychological 
Association (6th edition). All manuscripts must not exceed 
8000 words in length. However, some exceptions can be 
made after consideration by the editorial team. Titles of 
the articles should not exceed the length of 15 words and 
all manuscripts should include an abstract (100-200 
words) and résumé (50-100 words). All the above should 
be submitted through the submission form as Open 
Office Writer or Microsoft Office Word documents (.odt 
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keywords relating to their article's content.  

Copyright  

Before publication authors are requested to assign 
copyright to GAPMET, subject to retaining their right to 
reuse the material in other publications in a significantly 
different way, written or edited by themselves, and due to 
be published preferably at least one year after initial 
publication in the journal. Authors are responsible for 
obtaining permissions from copyright holders for 
reproducing any illustrations, musical examples, tables, 
figures or lengthy quotations previously published 
elsewhere. Permission letters must be supplied to 
GAPMET Publications.  
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  

ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Δ ΠΡΧΣΖ ΒΑΘΜΗΓΑ (ΜζΠΒ) 
 

Σα θείκελα πξνο δεκνζίεπζε ζηε Μνπζηθή ζε Πξψηε Βαζκίδα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο θαη πιήξεο εξγαζίεο, κε 

ζαθή δηαηχπσζε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία. Μαδί κε ην πιήξεο θείκελν ζπλππνβάιινληαη ε πεξίιεςή ηνπ ζηελ 

ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα (200 ιέμεηο), ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή (100 ιέμεηο), 

θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ζε πεξίπησζε χπαξμεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπγγξαθείο ζπλππνβάιινληαη αληίζηνηρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). 

Πξφηεξε έθδνζε ππνςήθηνπ πξνο δεκνζίεπζε θεηκέλνπ ή ππνβνιή πξνο δεκνζίεπζε θαη ζε άιιε έθδνζε ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη εμαξρήο ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή. Σα θείκελα απνζηέιινληαη σο ζπλεκκέλα αξρεία ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: mspv.primarymusic@gmail.com θαη ππνβάιινληαη ζηελ θξίζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ζπληαθηηθήο 

νκάδαο ηεο έθδνζεο. Ζ ζπληαθηηθή νκάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγψλ γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο ηεο έθδνζεο. 

ΑΡΘΡΑ  

Σν θείκελν απνηειείηαη απφ ηίηιν, πεξίιεςε, ιέμεηο θιεηδηά (2 έσο 5), θπξίσο ζψκα θεηκέλνπ, βηβιηνγξαθία, θαη δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη ππνζεκεηψζεηο. Σν θπξίσο θείκελν έρεη έθηαζε απφ 2000 έσο 4000 ιέμεηο, γξακκαηνζεηξά Calibri, 

κέγεζνο 11, δηάζηηρν 1,5 θαη πιήξε ζηνίρηζε. Σν θείκελν ππνβάιιεηαη ζε αξρείν Word 97-2003 Document. Δηθφλεο, 

δηαγξάκκαηα θαη θσηνγξαθίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν, αιιά ππνβάιινληαη θαη σο αλεμάξηεηα αξρεία (ζε 

κνξθή jpg) θαη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300 dpi. Σα γσληψδε εηζαγσγηθά («…») ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα παξαζέκαηα, ελψ 

ηα άγθηζηξα (―…‖) σο επηζήκαλζε ηνπ ηδηαίηεξνπ λνήκαηνο θάπνησλ ιέμεσλ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ  

ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεηκέλνπ ηζρχεη φηη θαη γηα ηα άξζξα.  

Δπηπιένλ νη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ζέκα, ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν κεζνδνινγίαο, ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

Μνπζηθήο, απαξαίηεηα επνπηηθά πιηθά, ρξνλνδηάγξακκα, αλαιπηηθή παξνπζίαζε καζήκαηνο, αμηνιφγεζε θαη 

δηαζχλδεζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα απηνχ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη ε βηβιηνγξαθία αθνινπζνχλ ην ζχζηεκα A.P.A. (Publication Manual of the 

American Psychological Association). Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο δίλνληαη κέζα ζην θείκελν θαη εληφο 

παξέλζεζεο, παξαζέηνληαο ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία ηεο έθδνζεο (Berndt, 2002). ηηο παξαζέζεηο 

απνζπαζκάησλ εθδφζεσλ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη  ν αξηζκφο  ηεο ζρεηηθήο ζειίδαο, έπεηηα απφ ηε ρξνλνινγία 

έθδνζεο (Berndt, 2002, ζ. 34). Πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα κέζα ζην ίδην έηνο, δηαθξίλνληαη κε ηελ 

πξνζζήθε πεδψλ γξακκάησλ ηνπ ειιεληθνχ ή ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ κεηά απφ ηε ρξνλνινγία (Berndt, 2002a). 

Πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο παξαπνκπήο κέζα ζηελ ίδηα παξέλζεζε ρσξίδνληαη κε άλσ ηειεία (·).Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο νη ζπγγξαθείο  κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ αθφινπζε 

ηζηνζειίδα: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/  

Ζ βηβιηνγξαθία παξαηίζεηαη ζπλνιηθά ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζε εληαία αιθαβεηηθή ζεηξά γηα ηνπο 

Έιιελεο θαη ηνπο μέλνπο ζπγγξαθείο. Πξνεγείηαη ην επίζεην θαη αθνινπζεί ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο θάζε 

ζπγγξαθέα, έπεηηα απφ θφκκα (,)θαη αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία θάζε έθδνζεο. Έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα 

παξαηίζεληαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρεη 

ζηνλ εμήο ζχλδεζκν: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06[-/12]  

Παξαδείγκαηα:  

(Έξγν ελφο ζπγγξαθέσο)  

έξγε, Λ. (1994). Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο. Αζήλα: Gutenberg.  

(Δξγν δχν ζπγγξαθέσλ) 

Cowlishaw, G., & Dunbar, R. (2000). Primate conservation biology. Chicago: University of Chicago Press. 

(Μεηαθξαζκέλν έξγν) 

mailto:mspv.primarymusic@gmail.com
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06%5b-/12
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Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. (C. N. W. Klint, κηθξ.). Athens: National Bank of Greece. 

(Έθδνζε πξσηνηχπνπ 1976). 

(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή) 

Πεξαθάθε, Δι. (2009). Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

θξηηηθή δηδαζθαιία (Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ-Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα.  

(Άξζξν ζε πεξηνδηθή έθδνζε κε αλεμάξηεηε αξίζκεζε ζειίδσλ ζε θάζε ηεχρνο) 

Κφπηζεο, Αι. (2009). Βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο Γηδαθηηθήο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ κεζνδνινγία Project. 

Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 15, 16-28.  

(Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ) 

Αξγπξίνπ, Μ. & Μαγαιηνχ, Μ.  (2011). χγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε 

γιψζζαο θαη κνπζηθήο ζηελ Α΄θαη Β΄ Γεκνηηθνχ.  ην Αξγπξίνπ, Μ. & Κακπχιεο, Π. (Δπηκ.), Πξαθηηθά 4
νπ

 Γηεζλνύο 

πλεδξίνπ Δ.Δ.Μ.Α.Π.Δ. (ζ.ζ.112-118). Αζήλα: Δ.Δ.Μ.Α.Π.Δ. 

(Ζιεθηξνληθή πεγή)  

Knoll, M. (1997). The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Development. Journal of 

Industrial Teacher Education 34/3. Γηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html 

(πξνζπειάζηεθε ζηηο 2.6.2013).  

Λεθηηθέο Πεξηγξαθέο Σνληθψλ Τςψλ 

Οη Λεθηηθέο πεξηγξαθέο ηνληθψλ πςψλ γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηζηεκνληθά ζηηο 

Ζ.Π.Α. (C0 – C8)  

(βι. ζρ. http://en.wikipedia.org/ wiki/Scientific_pitch_notation θαη 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/ music/F900064). Οπνηνδήπνηε σζηφζν απφ ηα 

θαζηεξσκέλα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηνληθψλ πςψλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλέπεηα ζην ππνςήθην πξνο έθδνζε θείκελν, 

γίλεηαη επίζεο απνδεθηφ.  

 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Scientific_pitch_notation
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