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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, τεχνολογικϊν, 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
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μζςα ςτουσ κόλπουσ μιασ λαβυρινκϊδουσ αλλά αιχμθρισ πραγματικότθτασ. Η φιλοςοφία δεν
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
education must be able to successfully introduce new theories, techniques, structures, and
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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, eLearning 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 6νπ 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:
Άξοναρ 1: Γιδακηικέρ μεθοδολογίερ
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;
Άξοναρ 2: Γεξιόηηηερ
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 ηξφπνπο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο
αλαθνηλψζεηο εκπεξηέρνληαη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ/ηξηψλ πξνο ηνπο ηζχλνληεο/νπζεο,
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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.
Άξοναρ 3: ηάζειρ
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 3o 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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6th 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.
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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.
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 educators could evaluate 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 could moral leadership create a new leadership practice in order to transform a
school from an organization to a community?
• 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
Πξόεδξνο / Chairperson: Elena Theodoropoulou, Professor, Director of 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
Maria Kaila, Professor, Department of Sciences of Preschool Education and Educational Design, University of the
Aegean
Maria Moskofoglou-Chionidou, Associate Professor, Department of Primary Education, University of the Aegean
Nikolaos Zafranas, Assistant Professor of Music Education, Music Department, School of Fine Arts, Aristotle
University of Thessaloniki
Katerina Kasimati, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education
Calliope Kounenou, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education
Maria Mountridou, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education
Dora Psaltopoulou-Kamini, Music Psychotherapist PhD MA-CMT, Lecturer Department of Music Studies, School of
Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki
Dr. Athanasios Giannikas, School Advisor of Primary Education
Dr. Dimitrios Zibidis, School Advisor of Primary Education
Dr. Zoe Krokou, School Advisor of Primary Education
Dr. George Baralos, School Advisor of Mathematics
Dr. Spyros Ferentinos, former School Advisor of Mathematics
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
Dr. Afroditi Pantazi, School Advisor of Mathematics
Olga Ziro, School Advisor in Fine Arts
Dr. Maria Argiriou, Musician, Directorate of Primary Education, Piraeus
Dr. Elizabeth Perakaki, Musician, Directorate of Secondary Education, Piraeus
Dr. Maria Magaliou, Musician, Head of Cultural Affairs, Directorate of Primary Education, 3rd District of Athens
Leslie Jones, Music Department Head, DEREE-The American College of Greece, Frances Rich School of Fine and
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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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΟ / ORGANIZATIONAL CONSULTANT
Vassia Comis, Executive Director, College Events - Office Human Resources and Campus Services The
American College of Greece
ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ / ORGANIZATIONAL COMMITTEE
Πξόεδξνο / Chairperson
Maria Argyriou, PhD, Department of Music Studies, Ionian University / M.Ed, Hellenic Open University / M.Ed,
Department of Pre School Education, Sciences and Educational Design, University of The Aegean
Olga E. Julius, Principal, PIERCE-The American College of Greece
John Kladas, Gymnasium Director, Mathematics, PIERCE - The American College of Greece
George Sitotis, Musician, Directorate of Primary Education, 2nd District of Athens
Maximos Vasileiou, Gymnasium Deputy Director, Geography and Technology, PIERCE - The American College of
Greece
Theodora Chira, Gymnasium Deputy Director, Literature, PIERCE - The American College of Greece
Dr. Emmanuel Vrontakis, Lyceum Deputy Director, Mathematics, PIERCE - The American College of Greece
Orestis Chatzinakis, Music, PIERCE - The American College of Greece
Theodora Panagopoulou, Music, PIERCE - The American College of Greece
Aggelis Triantafyllou, Physics, PIERCE - The American College of Greece
Agorakis Bompotas, Computer Engineering and Informatics Department, University of Patras
Charalampos Goulas, Computer Engineering and Informatics Department, University of Patras
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ΕΙΗΓΗΕΙ
ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ
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«ΚΑΣΗ ΜΔΑ ΣΟΤ»: ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΔΡΗ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ
Δ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚOY ΣΟΠΟΤ
Καζεγήηξηα Δ. Θενδσξνπνύινπ
Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Πεξίιεςε
ην εξγαζηήξην (κε ηίηιν «"Αδξάρλνληαο ηε θηινζνθία
ζηελ ηάμε / «Kάηη κέζα ηνπ»: δνπιεχνληαο κε βηβιία ζηελ
ηάμε»)
επηρεηξήζεθε
λα
αλαδεηρζνχλ
αηρκέο
πξνβιεκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αλάδπζε, αλαγλψξηζε,
ελδπλάκσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ
θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηελ
ηάμε. Ζ έκθαζε ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ζπγγέλεηα ή ηε δηάθξηζε κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη
θηινζνθίαο, ε θαηαλφεζε ηφζν ηεο ζρέζεο φζν θαη ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, απνηεινχλ sine qua non παξάκεηξν
γηα ηελ αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε (θαζψο
απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ίδηαο ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο), πνπ ζέινπλ λα εθθηλνχλ
απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, αθφκα πεξηζζφηεξν, εάλ
ηείλνπλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ άηππεο ή παξάηππεο
θηινζνθηθνπνηήζεηο ηφζν ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ ησλ
ζπδεηήζεσλ φζν θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ απηέο δηαθηλνχλ
θαη παξάγνπλ. Σν δήηεκα ηεο αθξηβέζηεξεο θαηαλφεζεο
ησλ δηαθπβεπκάησλ ζην παξαπάλσ πιαίζην εγείξεηαη θαη
θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ
ηδσκέλσλ σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ζηφρσλ πέξαλ ηφζν ησλ ίδησλ απηψλ ησλ θεηκέλσλ φζν
θαη ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπο απνηππψκαηνο.

Λέμεηο θιεηδηά: Φηινζνθία-ινγνηερλία, δηδαθηηθή
ζπλζήθε, θηινζνθηθέο ππνδνρέο, ζθαισζηέο.

1. ΤΠΟΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ
ην πίζσ κέξνο ηεο ινγηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ
εξγαζηεξίνπ (κε ηίηιν «"Αδξάρλνληαο ηε θηινζνθία
ζηελ ηάμε / «Kάηη κέζα ηνπ»: δνπιεχνληαο κε βηβιία
ζηελ ηάμε») βξίζθεηαη ην εξψηεκα πνπ αθνξά ζηελ
αλάγθε δηεξεχλεζεο ζρεηηθά κε ηηο γξακκέο ηνκήο,
αιιεινδηείζδπζεο, ακνηβαίαο πεξηνρηθφηεηαο, αλάκεζα
ζηνλ ινγνηερληθφ θαη ηνλ θηινζνθηθφ ηφπν (ή ζηηο
ινγνηερληθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπνζεζίεο/ηνπία),
εηδηθφηεξα δε κε ηα θηινζνθηθά επξήκαηα ζε
ινγνηερληθά θείκελα θαηά ηελ παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή
πξάμε
είηε
ηα
θείκελα
πξνζεγγίδνληαη
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

δηακεζνιαβεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, γέθπξα γηα ηελ
επίηεπμε αιιφηξησλ ζηφρσλ, είηε απνηεινχλ θαζεαπηά
ηνλ ίδην ηνλ ζηφρν ηεο αλάιπζεο/επεμεξγαζίαο.
Αθφκα πεξηζζφηεξν δε έρεη ελδηαθέξνλ κία ηέηνηα
δηεξεχλεζε, εάλ/φηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
παξνπζηάδεη ηελ εγεκνληθή ηάζε λα πξννηθνλνκεί ηελ
εμαζθάιηζε επξεκάησλ πξνιακβάλνληαο ηα δεηνχκελα,
πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ν απαληεηηθφο νξίδνληαο,
εάλ/φηαλ, δειαδή, ζπλδέεη ηελ αλίρλεπζε κε ηελ
(επαλ)εχξεζε ηνπ παξφκνηνπ ή ηνπ αλαγλσξίζηκνπ. Έηζη
αθξηβψο, απνδπλακψλεηαη ην δηαθχβεπκα ησλ
δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελχπαξμε θηινζνθηθψλ
ζηνηρείσλ ζηε ινγνηερλία ή κε κηα πξψηκε θαη αηειψο
δηαηππσκέλε παηδαγσγηθή ηνπο αμία (ππφ ηελ έλλνηα, φηη
ε ινγνηερλία ζεσξείηαη επίιεθηνο θνξέαο ηδεψλ κε
θηινζνθηθφ εθηφπηζκα). Δίλαη δε δπλαηφ, ζηελ
πεξίπησζε απηή, λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: νη παξαθηινζνθηθέο/παξα-ινγνηερληθέο αλαγλψζεηο λα εθθηλνχλ
απφ ηε ζηεξεφηππε (πιελ αηειψο ζπλεηδεηνπνηεκέλε,
αζαθή θαη άηππε) απνδνρή ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηε
ινγνηερλία θαη ηε θηινζνθία. Ζ απνδνρή απηή κάιηζηα,
αληί λα νδεγεί ζε κία ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελε
(θάζε θνξά ζε θάζε θείκελν) έξεπλα γηα ηε δηεπθξίληζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο, έξεπλα βαζηζκέλε ηφζν ζηελ
αλαγλψξηζε φζν θαη ηελ, ελδερνκέλσο, ζχδεπμε ησλ δχν
ηφπσλ (θαζψο ν έλαο εκβαζχλεη ηνλ άιιν), λα
ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ άηαθηε αλάζπξζε απφ ην
ινγνηερληθφ θείκελν ελλνηψλ, ηδεψλ θαη ζεκάησλ κε
(πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξνθαλή) θηινζνθηθφ ή ςεπδν
(ιφγσ ζπρλά εζθαικέλεο αλαγλψξηζήο ηνπο) θηινζνθηθφ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ζπκβαίλεη ε
αλάζπξζε απηή, ζπλήζσο, ιφγσ ηνπ φηη ηα ζρεηηθά
επξήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ακέζσο ή εκκέζσο κε
ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο/ηνπ αλζξψπηλνπ
φληνο θαη ηεο δπλαηφηεηαο απηνγλσζίαο ηνπ κέζα απφ
ηελ δηαηχπσζε ζεκειησδψλ εξσηεκάησλ. Έηζη, ε
δηδαθηηθή δηαρείξηζε απηήο ηεο αλάζπξζεο κνηάδεη λα
επελδχεη βεβηαζκέλα ζηελ επηζηεκηθή ζέζε ελφο
ινγνηερληθνχ γλσζηηθηζκνχ, ηνπ νπνίνπ σζηφζν ηηο
ζπλέπεηεο δελ έρεη εμίζνπ απνθαζίζεη λα απνζαθελίζεη 1.
Ζ έκθαζε ζηε δηδαθηηθή δηάζηαζε ιεηηνπξγεί ελ ηέιεη
σο ην ππεξέρνλ θίιηξν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
παξαπάλσ δεηεκάησλ, ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν
παξεκβάιιεη εηδηθέο παξακέηξνπο, πνπ ζρεηίδνληαη
θαηεμνρήλ κε ηελ αλάγλσζε, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ
1

Γηα ηηο εθθάλζεηο ηνπ ινγνηερληθνχ γλσζηηθηζκνχ, βι.
Vidmar, I. (2015). Literature and Philosophy: Intersection and
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αμηνπνίεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ελψ εθηείλεηαη
ελ είδεη πξφιεςεο ηνπ δεηνπκέλνπ σο πξνο ηελ
ελχπαξμε θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ ζην ινγνηέρλεκα: ζηε
βάζε, δειαδή, (απηνχ ηνπ) απηνλφεηνπ σο άξξεηεο
ζεσξεηηθήο αξρήο πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα έξεπλαο.
ε
θάζε
πεξίπησζε,
ε
θαηαλφεζε
ηεο
«θηινζνθηθφηεηαο» ηεο ινγνηερλίαο ή ηεο αλαγλψξηζεο
ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνηρείνπ ζηα ινγνηερληθά έξγα2, δελ
κπνξεί παξά λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα λα
θαηαλνεζνχλ εμίζνπ σο ηέηνηεο, ηφζν ε θηινζνθηθφηεηα
φζν θαη ε ινγνηερληθφηεηα, εάλ ζεσξεζεί φηη δελ θείληαη
σο αδξαλή επηζέκαηα ζηα θείκελα, δελ ινγίδνληαη σο
επηθαηλφκελα, γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε αδξαλή χιε
εμππεξεηψληαο αδηαθξίησο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, αιιά
ζπγθξνηνχλ ηα ίδηα ηα θείκελα θαη αληίζηξνθα,
ζπγθξνηνχληαη δηελεθψο απφ απηά, φζν, δειαδή, ηα
θείκελα ηπραίλνπλ αλάγλσζεο θαη εξκελείαο. Ηδηαίηεξα
κάιηζηα, φηαλ ην θείκελν πξνζεγγίδεηαη ράξηλ ηεο δηθήο
ηνπ κειέηεο, νη ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο ζηελφηεξεο
ή επξχηεξεο ινγνηερληθήο αλάιπζεο3, είλαη δπλαηφ λα
2

«To έξγν ελφο κεγάινπ κπζηζηνξηνγξάθνπ θέξεηαη πάληα
απφ δχν ή ηξεηο θηινζνθηθέο ηδέεο […] Ζ ιεηηνπξγία ηνπ
κπζηζηνξηνγξάθνπ δελ ζπλίζηαηαη ζην λα ζεκαηνπνηήζεη απηέο
ηηο ηδέεο, αιιά ζην λα ηηο θάλεη λα ππάξρνπλ κπξνζηά καο κε
ηνλ ηξφπν ησλ αληηθεηκέλσλ. Γελ είλαη ν ξφινο ηνπ Stendhal
λα ζπδεηήζεη γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ηνπ αξθεί λα ηελ
θάλεη νξαηή» (Merleau-Ponty, M. (1966/1996). Sens et nonsens. Paris. Gallimard: 34). Ο Cavell ζεσξεί ηε κειέηε ηεο
ινγνηερλίαο θηινζνθηθά ζεκαληηθή θαη ηελ εληάζζεη ζηε
θηινζνθία ηεο θαζεκεξηλήο, θνηλήο γιψζζαο, εθφζνλ απηή
δηεξεπλά πψο αλαθχπηεη ε θηινζνθία θαη πψο νη θηιφζνθνη
ζθέθηνληαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα (Cavell, St. (2002).
Must We Mean What We Say? : A Book of Essays. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002).
3 Γελ πξνζεγγίδεηαη εδψ ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα,
πξνθεηκέλνπ έλα θείκελν λα ζεσξεζεί ινγνηερληθφ, εξψηεκα
σζηφζν ηνπ νπνίνπ ε πξαγκάηεπζε απνηειεί βαζηθή
παξάκεηξν, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί εμίζνπ ην δήηεκα ησλ
ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη (ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε
θνξά θείκελν) ε ινγνηερλία κε ηε θηινζνθία. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, εάλ δειαδή, δελ ηεζεί ην εξψηεκα, ην θείκελν
«αδξαλνπνηείηαη», εμνπδεηεξψλεηαη, έλαληη ηεο δηεξεχλεζεο
γηα ηελ χπαξμε θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ, αληίζηνηρα φπσο, αδηάθνξε παξακέλεη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θηινζνθηθψλ
επξεκάησλ, εθφζνλ, αληίζηνηρα, ζα βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθά
θαη κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηινζνθηθνχ χθνπο, ζηηο
ξνπηίλεο ηνπο (εάλ απηφ έρεη λφεκα λα ιέγεηαη), δίρσο άιιε
επηπιένλ δηαζχλδεζε κε ην θέξνλ θείκελν, ζην βαζκφ αθξηβψο
πνπ απηφ ηα δηακνξθψλεη. Έηζη, εάλ δερηνχκε ηελ
επηζήκαλζε-δηζηαγκφ, φηη ηα ινγνηερληθά έξγα δελ κπνξεί λα
ζπληζηνχλ «θεθαιπκκέλα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα» (Ηngarden,
R. (1968/1973). The Cognition of the Literary Work of Art.
Evanston: Northwestern University Press), ε θνηλφηνπα
εθθεξφκελε δηαηχπσζε θηινζνθία κέζσ ινγνηερλίαο (βι.
infra, ζεκ. 14) ζρεηηθά, δειαδή, κε ην πψο ε ινγνηερλία θέξεη
θηινζνθηθά ζηνηρεία, κνηάδεη εμαξρήο αζαθήο, ελψ εκπεξηέρεη
εμνινθιήξνπ (δίρσο πάληα λα ην ζέηεη) ην εξψηεκα γηα ην πψο
λνείηαη ε ζρέζε κεηαμχ θηινζνθίαο θαη ινγνηερληθνχ έξγνπ
Δλψ εκπεξηέρεη θαη ην εξψηεκα γηα ην πψο, ζην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαηχπσζεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε θηινζνθία θαη
ε ινγνηερλία. Ζ αληίιεςε απηή δεζκεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα αλαδεηεζνχλ ηα θηινζνθηθά ζηνηρεία, αιιά θαη
πξννηθνλνκεί ην ραξαθηήξα θαη ηνλ φγθν ησλ θηινζνθηθψλ
επξεκάησλ).

ζπγρένληαη κε παξα-θηινζνθηθέο ή νηνλεί θηινζνθηθέο
ζπδεηήζεηο (ή αθφκα θαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζπδεηήζεηο
κε θηινζνθηθή ζηφρεπζε), κε ηε κνξθή ειεχζεξεο
αλάιπζεο ελλνηψλ, ηδεψλ θαη ζεκάησλ ελχπαξθησλ ζην
ινγνηερληθφ θείκελν ή παξαγφκελσλ απφ απηφ,
παξαθάκπηνληαο έηζη γξήγνξα ηφζν ηε ινγηθή θαη ηνπο
πξνζίδηνπο ζηε θηινζνθηθή αλάιπζε ηξφπνπο φζν θαη
ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ινγνηερληθήο
θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία αλάιπζήο ηεο.
Αληίζεηα, απψηεξνο ζθνπφο κηαο ιεπηνκεξνχο
επηζήκαλζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε
ζρέζε ηνπ ινγνηερληθνχ κε ην θηινζνθηθφ, ζα ήηαλ λα
πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα
επηθεληξψλεηαη ε πξνζνρή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ
εληαηηθνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
θεηκέλσλ ζηελ ηάμε κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ, πνπ
παξαπέκπνπλ
ζε
δηαθξηηέο
αλ
θαη
ζπρλά
αιιεινδηεηζδχνπζεο
θαη
αιιεινεπηθαιππηφκελεο
ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο θαη πξαθηηθέο απνιήμεηο. Δάλ,
σζηφζν, δηαθνξεηηθά θηινζνθηθά ζηνηρεία κπνξνχλ
πάληνηε λα εμεπξεζνχλ ζε θάζε είδνο εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, ην ελδηαθέξνλ κεηαθπιίεηαη εηδηθφηεξα ζην λα
αλαθαλεί, εάλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ην θάζε πιηθφ
δεκηνπξγεί/εκθαλίδεη, κέζσ ηεο ηδηαίηεξεο δνκήο ηνπ,
θηινζνθηθή δηάζεζε, θηινζνθηθέο δνκέο θαη ζρήκαηα,
θηινζνθηθέο έλλνηεο θαη δεηήκαηα, θηινζνθηθνχο
ζπιινγηζκνχο: πψο, δειαδή, πεξηέρεη ή/θαη παξάγεη
θηινζνθία θαη πψο παξάγεηαη απφ απηήλ, εάλ θαη πψο
γίλεηαη θηινζνθία κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, ελφζσ,
δειαδή, απηφ ηελ πεξηέρεη θαη ηελ εθιχεη – ζηελ έληαζε
ελφο πιηθνχ πνπ αληηζηέθεηαη, ελφζσ ππνρσξεί θαη κίαο
ελέξγεηαο πνπ θάκπηεηαη, ελφζσ εληείλεηαη.

2. ΠΔΡΗ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΧΝ
«Αληίζεηα απ φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ζχληαμεο, νη
ηνίρνη ηνπ νηθνδνκήκαηνο εθηίζεληαη ν έλαο κεηά ηνλ
άιιν αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο νηθνδφκεζεο,
πεξηζηνηρηζκέλνη απφ ηηο ζθαισζηέο πνπ έρνπλ
απνκείλεη, απφ ζσξνχο άκκνπ θαη πέηξαο, θνκκάηηα απφ
δνθάξηα θαη βξψκηθα κπζηξηά […] Καλνληθά ζα έπξεπε
λα είλαη θνηλφο ηφπνο θαη λα ην αλαγλσξίδνπλ φινη φηη
ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο ηεο ζθέςεο, ην λα
αθαηξείο ηηο ζθαισζηέο θαη λα θαζαξίδεηο ηνλ πεξίγπξν,
φρη κφλν δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηνλ αλαγλψζηε, αιιά
θαη ηνπ αθαηξεί θάηη ην νπζηαζηηθφ. Αληίζεηα απφ ην
έξγν ηέρλεο, δελ ππάξρεη εδψ νηθνδφκεκα ηειεησκέλν,
νχηε γηα ηέιεησκα• εμίζνπ θαη πεξηζζφηεξν απφ ην
απνηέιεζκα, ζεκαζία έρεη ε εξγαζία ηεο ζθέςεο, θαη
ίζσο απηφ είλαη θπξίσο εθείλν πνπ κπνξεί λα δείμεη έλαο
ζπγγξαθέαο, αλ κπνξεί λα δείμεη θάηη. Ζ παξνπζίαζε
ηνπ απνηειέζκαηνο σο ζπζηεκαηηθήο θαη ζηηιβσκέλεο
νιφηεηαο, πξάγκα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη
πνηέ, ή αθφκα ε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο
νηθνδφκεζεο - φπσο ζπκβαίλεη ηφζν ζπρλά κε ηξφπν
παηδαγσγηθφ αιιά απαηειφ, ζε ηφζα θηινζνθηθά έξγα ππφ κνξθή κηαο ξπζκηζκέλεο θαη ειεγρφκελεο ινγηθήο
δηαδηθαζίαο, δελ κπνξεί παξά λα εληζρχζεη ζηνλ
αλαγλψζηε ηελ νιέζξηα απηή απηαπάηε πξνο ηελ νπνία
εθ θχζεσο νδεγείηαη, φπσο φινη καο, φηη ην νηθνδφκεκα
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θηίζηεθε γη' απηφλ θαη φηη απφ εδψ θαη πέξα δελ έρεη
παξά λα ην θαηνηθήζεη, αλ ηνπ αξέζεη. θέπηνκαη δελ
ζεκαίλεη νηθνδνκψ Παξζελψλεο ή ζπλζέησ ζπκθσλίεο 4.
Σε ζπκθσλία, αλ ππάξρεη, πξέπεη λα ηε δεκηνπξγήζεη ν
αλαγλψζηεο κέζα ζηα ίδηα ηνπ η' απηηά»5.
Δίλαη δπλαηφλ λα αλαθαλεί ζην ππφ κειέηε
θείκελν/πιηθφ κηα ηέηνηα πινθή-ηζηφο-θακβάο, φηη,
ζπγρξφλσο σζηφζν, απηφο ν θακβάο ζπλερίδεη λα
δηακνξθψλεηαη, φζν απν-θαιχπηεηαη θαη φηη ζε απηφλ
είλαη δπλαηφλ λα ζηεξηρηεί, ζαλ ζε ελ εμειίμεη
ζθαισζηά, κηα δηεξεχλεζε (κέζα ζηελ ηάμε), ε νπνία ζα
ηείλεη λα αλαπηχζζεη κία νξηζκέλε εμνηθείσζε κε
θηινζνθηθνχο ηξφπνπο θαη ηξνπηθφηεηεο 6. Με άιια
4

Πξβι. ηνλ νξηζκφ ηεο θηινζνθίαο σο ηεο ηέρλεο ηνπ «σο»,
εθφζνλ ην «σο» παξαπέκπεη ζε «δηαθξίζεηο εληφο ηεο έλλνηαο»
πνπ δελ είλαη αληηιεπηέο κέζα ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα»,
απνδίδνπλ δειαδή, ηελ ελλνηνινγηθή φςε ηνπ πξάγκαηνο
(Deleuze G., Μάζεκα ηεο 24εο Mαξηίνπ 1981,
http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=45&groupe=S
pinoza&langue=1,)
5
Καζηνξηάδεο Κ. (1975/1985). Ζ θαληαζηαθή ζέζκηζε ηεο
θνηλσλίαο (ζ.ζ.11-12). Αζήλα. Δθδ. Ράππα, Πξβι ηε
ληειεδηαλή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηνπ «κείδνλνο» θαη
ηνπ «ειιάζζνλνο» (Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). Mille
plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2. Paris: Minuit θαη
Deleuze, G. (1997). Literature and Life. In Critical Inquiry 23,
225-230). Ζ κείδσλ γιψζζα είλαη ε θπξίαξρε, ελψ ε ειιάζζσλ
ινγνηερλία ελδηαθέξεηαη γηα ηηο κεηαβνιέο, ηα ηδηψκαηα,
ελδηαθέξνλ σζηφζν πνπ δελ ηελ απνθιείεη απφ ηελ θαηάζηαζε
θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο κείδνλνο γιψζζαο: αληίζεηα, θάζε
κείδσλ γιψζζα πεξηπίπηεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ειάζζνλνο
ιφγσ ησλ ζπλερψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ εξγάδνληαη θαη ηελ
θηλνχλ εθ ησλ έζσ. Έηζη, νη ζθαισζηέο, πξέπεη λα παξακέλνπλ
γηα λα δείρλνπλ ην κάηαην ηεο ζηηιβσκέλεο νιφηεηαο, ζηελ
νπνία παγηδεχνληαη νη παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο θαη απνηηκήζεηο,
εάλ ε αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ θαηά ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία
ηείλεη λα θηλείηαη κέζα ζηε ινγηθή ηεο αλαγλψξηζεο ή ηεο
(αλα)ππαξαγσγήο κηαο κείδνλνο γιψζζαο/ινγνηερλίαο.
6
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έρεη λφεκα, θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ
θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ, λα ηίζεηαη ην εξψηεκα: «Ση ζπληζηά
θηινζνθηθή θαηάζηαζε; » (Torill, S. (2014). Φηινζνθία ηεο
Παηδείαο ζην παξφλ. ην Έ. Θενδσξνπνχινπ (επηζη επηκ.,
εηζαγ., κηθξ.), Φηινζνθία ηεο Παηδείαο. ςεηο ηεο Πξάμεο
(ζ.ζ.99-110). Αζήλα: Πεδίν) ή: «Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο
βξίζθεη ν θηιφζνθνο, ζε κηα θαηάζηαζε, ηα ζεκάδηα γηα έλα
λέν πξφβιεκα, γηα κηα λέα ζθέςε», εθφζνλ: «ν απζεληηθφο
θηιφζνθνο παξεκβαίλεη κφλν φηαλ βιέπεη ζεκάδηα – ζε κηα
ρεηξνπηαζηή θαηάζηαζε – ηα νπνία απαηηνχλ ηε δηαηχπσζε
ελφο λένπ πξνβιήκαηνο» (ην: Badiou, A. (2009). Thinking
the Event. ην: Α. Badiou, & S. Zizek (Eπηκ.), Philosophy in
the Present. Cambridge: Polity Press, 1-48/14). ηε βάζε
απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο, ν Badiou αλαιχεη έλαλ πιαησληθφ
δηάινγν, έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ – ηα ζάλαην ηνπ
θηινζφθνπ Αξρηκήδε (κία «ζπκπησκαηηθή θηινζνθηθή
θαηάζηαζε», φ.π., ζ.17) θαη κία ηαηλία, ηνπο «ηαπξσκέλνπο
εξαζηέο» ηνπ Ηάπσλα ζθελνζέηε Mizoguchi. Γηαηππψλεη ελ
ηέιεη ηελ άπνςε, φηη «κηα θηινζνθηθή θαηάζηαζε πξνθχπηεη
ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία απνζαθελίδεηαη κηα επηινγή. κηα
επηινγή χπαξμεο ή κηα επηινγή ζθέςεο» (φ.π.). Δάλ, ζχκθσλα
κε ηνλ Badiou, ε θηινζνθία - ηνπιάρηζηνλ εθφζνλ κπνξεί λα
«κεηξά θάηη ζηε δσή, λα είλαη θάηη άιιν απφ κηα αθαδεκατθή
επηζηήκε»- αληηκέησπε κε ηηο ζπλζήθεο, ελδηαθέξεηαη γηα ην
«δεζκφ αλάκεζα ζε ηξεηο ηχπνπο θαηαζηάζεσλ: ην δεζκφ
αλάκεζα ζηελ επηινγή, ηελ απφζηαζε θαη ηελ εμαίξεζε»

ιφγηα, λα εμεπξεζεί κε πνηνλ ηξφπν θάζε δηαθνξεηηθφ
πιηθφ, ην νπνίν αμηνπνηείηαη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία,
είλαη ζε ζέζε λα δηαλνίγεη πεξηνρέο ζπλάληεζεο κε ηε
θηινζνθηθή ζθέςε (ή λα επηηξέπεη ηελ αλαγσγή κίαο
εηδηθήο
πεξηνρηθφηεηαο
ινγνηερληθήο,
θηλεκαηνγξαθηθήο, εηθαζηηθή, θ.ν.θ.ε.- ζε θηινζνθηθέο
ηδέεο). Να επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θηινζνθηθψλ
ππξήλσλ/ππνδνρψλ/εγθνπψλ, απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε,
κε ηα ίδηα ηνπ ηα κέζα, απφ ηνπο εηδηθνχο ηξφπνπο νηθνδφκεζεο, δηα-κφξθσζήο ηνπ. Ζ απνθάιπςε ή ε
αλαθάιπςε ελφο θηινζνθηθνχ ηζηνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα
ππνζηεξίμεη ζηε ζπλέρεηα ηελ ελδερφκελε αλάπηπμε
αλαιπηηθψλ δηαδξνκψλ εληφο θαη εθηφο θεηκέλνπ,
αθξηβψο δηφηη δηακνξθψλεη έλα αλα/δηα-ζηνραζηηθφ
πεξηβάιινλ. Δάλ ην ινγνηερληθφ θείκελν αληηζηέθεηαη
ζηε θηινζνθία, ζην βαζκφ πνπ δελ ηελ έρεη αλάγθε γηα
λα ζθεθηεί ηηο ηδέεο ηνπ , λα δεκηνπξγήζεη ηηο ηδέεο ηνπ,
λα γίλεη ινγνηερλία (ν Deleuze έρεη επηκείλεη ζε απηήλ
ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε πεδίνπ έλαληη ηε
θηινζνθίαο7), ην ελδηαθέξνλ έγθεηηαη, θπξίσο, ζηελ
αλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ λφεκα λα
ηα ζθέθηεηαη θαη ε θηινζνθία.
Ζ επέλδπζε ζε εγγελείο, θχζεη θνηλνχο ηφπνπο ή ζε
έλα αφξηζην δηθαίσκα ηεο θηινζνθίαο λα ππεξβαίλεη ην
ινγνηερληθφ θείκελν, δηφηη κπνξεί λα ην ζθεθηεί ππφ
φξνπο, ηνπο νπνίνπο ε ίδηα δξνκνινγεί, είλαη ζνιή θαη
παξαθάκπηεη γξήγνξα επηπινθέο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
ηφζν κε ηελ ηδηνζπζηαζία ινγνηερλίαο θαη θηινζνθίαο,
φζν θαη κε ηα ζπγγελή ηνπο ραξαθηεξηζηηθά8. Πάλησο,
εδψ, δελ πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο θηινζνθίαο λα
αξζξσζεί σο θηινζνθία ηεο ινγνηερλίαο ή λα ζθεθηεί
(γηα) ηε ινγνηερλία, αιιά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ θηινζνθηθνχ εληφο θεηκέλσλ
θεξφκελσλ σο ινγνηερληθψλ9. Θα κπνξνχζε κε απηήλ
(Badiou & Zizek, 2009: 19), ε ελεξγνπνίεζε ησλ θαηά Badiou
θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θηινζνθηθήο θαηάζηαζεο,
ζπλδέεη ην εξψηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θηινζνθίαο κε ηε
δπλαηφηεηα αλίρλεπζήο ηεο ηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
«πιηθνχ».
7
Bι. Deleuze G., Qu'est-ce que l'acte de création?, νκηιία ζην
πιαίζην ησλ «Mardis de la Fondation », 17 Μαξηίνπ 1987,
https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw . Βι. θαη:
Deleuze, G., & Guattari, F. (1975). Kafka. Pour une littérature
mineure. Paris. Les Editions de Minuit.
8
Πξβι. ηελ άξλεζε ηεο Iris Murdoch λα αλαγλσξίζεη θάπνηνλ
«γεληθφ ξφιν» ηεο θηινζνθίαο ζηε ινγνηερλία» θαη,
γεληθφηεξα, ηηο επηθπιάμεηο ηεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα κίμεο
ηνπο ή αλαγλψξηζεο ζπγθξνηεκέλεο θηιζννθηθήο δηάζηαζεο
ζην ινγνηερληθφ θείκελν (Murdoch I. (1998). Yπαξμηζηέο θαη
Μπζηηθηζηέο. Κείκελα γηα ηε Φηινζνθία θαη ηε Λνγνηερλία
(ζ.13). Αζήλα: Υαηδεληθνιή˙ Magee, B. (2001). Talking
Philosophy: Dialogues with Fifteen Leading Philosophers.
Oxford University Press).
9
Ζ αλαγλψξηζε απηή, ζε φ ηη αθνξά εηδηθφηεξα ζηελ παηδηθή
ινγνηερλία, δηέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα αληίιεςεο πηπρψλ
φπσο: 1.ηεο θηινζνθίαο (πψο λνείηαη ε θηιζνθία) εθηφο θαη
εληφο ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ) θεηκέλνπ 2. ηεο ινγνηερλίαο (πψο
λνείηαη ε ινγνηερλία), εθηφο θαη εληφο ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ)
θεηκέλνπ 3. ηεο δπλαηήο ζρέζεο κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη
θηινζνθίαο, εληφο θαη εθηφο ηνπ θεηκέλνπ 4. ηνπ παηδηνχ, ηεο
παηδηθφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο (εθηφο θηινζνθηθψλ θαη
ινγνηερληθψλ πξνζιήςεσλ) 5. ηεο δπλαηήο ζρέζεο αλάκεζα
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ηελ έλλνηα λα έρεη, απηή ε πξνζπάζεηα, ην ραξαθηήξα
κηαο απνθαινχκελεο νξγαληθήο αλάγλσζεο 10, εάλ έηζη
ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ ηάζε λα «θξαηεζεί», λα
ππνβαζηαρζεί ε ηδηάδνπζα πθή ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ηνπ
επηηξέπεη λα αλαγλσξηζζεί σο ηέηνην (εκπεξηέρνληαο
σζηφζν ηα δηαθνξεηηθά ηνπ ζηξψκαηα θαη ηηο πηπρέο, νη
νπνίεο θαη ην απαξηίδνπλ)11. Οξγαληθή, δηφηη
ζπλδεκηνπξγεί ην θείκελν, ην ζπλνδεχεη, ελφζσ δελ
αθαηξεί ηηο ζθαισζηέο ηνπ, αιιά ηηο αλαδεηθλχεη12. Γελ
ζηε θηινζνθία, ηε ινγνηερλία θαη ην παηδί, ηελ παηδηθφηεηα
θαη ηελ παηδηθή ειηθία (φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ε θηινζνθία
θαη ε ινγνηερλία εθηφο θαη εληφο ηνπ (ζπγθεθξηκέλνπ)
θεηκέλνπ 6. ηνπ γέλνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ
(πεξηνξηζκνί θαη ηδηαηηεξφηεηεο) 7. ησλ εθάζηνηε
δηδαθηηθν/παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ
θεηκέλνπ (ζπζηεκαηνπνίεζε θαη δηδαθηηθή ζεζκνπνίεζε ηεο
πξάμεο ηεο αλάγλσζεο).
10
ηαλ ηα θηινζνθηθά ζηνηρεία είλαη νξγαληθά ελζσκαησκέλα
ζηελ αθήγεζε, ζηελ εθθνξά, ζην ραξαθηήξα, θαη ζην
ινγνηερληθφ χθνο (αθφκα θαη ζηνηρεία απφ ηε θηινζνθηθή
γξακκαηεία, ηα νπνία ν/ε ζπγγξαθέαο πξνζαξκφδεη ζηηο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ζηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο, εθφζνλ
επηπιένλ πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα, πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά,
αληηζηεθφκελα ζηηο πξνζπάζεηεο λα απαληεζνχλ (Kitcher, P.
(2013). Deaths in Venice: The Cases of Gustav von
Aschenbach. Νew York: Columbia University Press), θαίλεηαη
λα θαηαξξίπηνληαη ηα δηαρσξηζηηθά εκπφδηα αλάκεζα ζηελ
ζπζηεκαηηθή θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία, (φπσο ζπκβαίλεη
θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Nietzsche, Schopenhauer, Βνιηαίξνπ,
Goethe, Schiller, Kleist, Coleridge, Proust, Kafka, Camus ή
επξχηεξα αθφκα ηνπ νθνθιή, ηνπ Shakespeare ή ηνπ Joyce).
ηνλ αληίπνδα, ν Kitcher ηνπνζεηεί ηε θηινζνθία πνπ γίλεηαη
ζηνπο θφιπνπο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, φπνπ ν/ε ζπγγξαθέαο
επεμεξγάδεηαη «θηινζνθηθνχο γξίθνπο», δίρσο σζηφζν
αλαγθαζηηθά απηνί λα ελζσκαηψλνληαη κε νξγαληθφ ηξφπν
ζηελ πινθή, επέρνληαο έηζη κάιινλ ηελ έλλνηα κηαο επθαηξίαο
γηα ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ. Απηνχ
σζηφζν ηνπ ηχπνπ ε «κπζνπιαζία πνπ επηρεηξεκαηνινγεί»,
είλαη «ηππηθά λεθξή» (φ.π., ζει. 17).
11
Βι. ηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο
κίαο απεηξίαο «εξκελεχζηκσλ θαη επαλεξκελεχζηκσλ
λνεκάησλ ζην δηαθνξεηηθφ εθάζηνηε πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ
θάζε αλαγλψζηε, πνπ θαη απηφο δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη
ζηαζεξή ηαπηφηεηα» θαη ζηελ αληίιεςε «κηαο πεπεξαζκέλεο
πνιπζεκίαο ησλ θεηκέλσλ, ε αλάδεημε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη
ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηππνθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ» ζην
πιαίζην ησλ κεηαγελέζηεξσλ κεηαλεσηεξηθψλ ζεσξηψλ
(Βηξβηδάθεο, η. θαη Ρελη-Σζφρα, Κ. (2008). Ζ ζχγρξνλε
πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθίαο ηεο ινγνηερλίαο. Γεπθαιίσλ,
26(2), 190)
12
Δδψ, ε έλλνηα ηεο νξγαληθφηεηαο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ
πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο/ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ απφ έλαλ
ππεχζπλν λνπ, «σο ζηαζεξνχ ζεκείνπ αλαθνξάο ηνπ
λνήκαηνο» (Βηξβηδάθεο η., Ρελη-Σζφρα, 2008, 189) νχηε κε
ηελ ηδέα ηεο ζχλνιεο ελφηεηαο, αιιά αλαθέξεηαη ζηελ
πξνζπάζεηα λα ηδσζεί ην θείκελν εθ ησλ έζσ, λα
αλαγλσξηζηνχλ νη πξνζίδηεο θηλήζεηο ηνπ θαη λα
αθνινπζεζνχλ, ψζηε ε δηεξεχλεζε λα εληαρζεί ζε απηφ, λα ην
αθνχζεη, αθφκα θαη γηα λα επηιέμεη αξγφηεξα ηελ παξέθθιηζε
ή ηελ απνκάθξπλζε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ
αηζζεηηθνί ζηφρνη. ην πιαίζην απηφ, ζα κπνξνχζε εμίζνπ λα
γίλεη θαηαλνεηή θαη ε ρξήζε ζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε
ινγνηερληθά έξγα, σο ππνθείκελε, δειαδή, ζε γεληθφηεξνπο
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε-αλάπηπμε ησλ έξγσλ
(βι. infra, ζεκ.17). Ζ ξνκαληηθήο αηζζεηηθήο έλλνηα ηεο

ελδηαθέξεη αθφκα εδψ ν ιφγνο πεξί ηεο ππεξαμίαο ηεο
ινγνηερλίαο, ή πεξί ηνπ ίδηνπ ηνπ
ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ σο θνξέα αμηψλ θαη λνεκάησλ.
Μπνξεί λα ηδσζεί ε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ζην
ζχλνιφ ηεο σο κηα πνιπινγηθή θηινζνθηθή άζθεζε (ή
σο επθαηξία δηακφξθσζεο πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ
θηινζνθηθψλ αζθήζεσλ) θαη λα αλαδεηρζεί (αιιά θαη λα
εξεπλεζεί) ε ηδηφκνξθε ζρέζε αλάκεζα ζε ινγνηερλία
θαη θηινζνθία (σο πξνο ηα κέξε θαη σο πξνο ην φιν), κε
ζηφρν ηε δηπιή13 επαηζζεηνπνίεζε θαη επίγλσζε έλαληη
ησλ ινγνηερληθψλ θαη θηινζνθηθψλ δηαδξνκψλ, θαζψο
εθδηπιψλνληαη, αλαδηπιψλνληαη θαη ζπκπιέθνληαη,
εληφο θαη εθηφο ηνπ ππφ κειέηε πιηθνχ14.

«νξγαληθήο κνξθήο» ή ηεο
«νξγαληθήο ελφηεηαο»,
δηακνξθψζεθε αξρηθά απφ ηνλ Samuel Taylor Coleridge
(1914/1907. Coleridge’s lectures on Shakespeare & other
poets and dramatists. London: J.M.Dent & Sons, New York: P.
Dutton & Co), ζηα βήκαηα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε:
ζέκα, κνξθή, ηερληθή, ηδέα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα
νξγαληθφ, φιν ην νπνίν ζπλέρεη ηα κέξε: «Ζ νξγαληθή κνξθή
είλαη εκκελήο. δηακνξθψλεηαη, φζν αλαπηχζζεηαη απηή ε ίδηα
εθ ησλ έζσ θαη ε πιεξφηεηα ηεο αλάπηπμήο ηεο είλαη έλα θαη
ην απηφ κε ηελ ηειεηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηεο κνξθήο. Έηζη
φπσο είλαη ε δσή, είλαη ε κνξθή» (Coleridge, 1914: 46-7). ε
αληηπαξάζεζε κε ηελ κεραληθή θαλνληθφηεηα (απφιπηε
ηαχηηζε κε ην πξσηφηππν ζαλ λα είλαη απφ ην ίδην θαινχπη),
ζηελ νξγαληθή θαλνληθφηεηα, ηα κέξε ππαθνχλε ζε έλα λφκν
θαη ζπκκνξθψλνληαη ζηηο εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ηνπ
νπζηψδνπο, φ.π. ζ. 455).
13
Bι. γηα παξάδεηγκα ινγνηερληθέο κνξθέο γξαθήο πνπ έρνπλ
ζπζηεκαηηθά πηνζεηεζεί απφ θηινζφθνπο: δνθίκην, νκηιία,
εκεξνιφγην, ζρφιηα, αθνξηζκνί, φξθνη, ζεκεηψζεηο,
απνζπάζκαηα, ζρεδηάζκαηα, απνκλεκνλεχκαηα, δηάινγνη,
επηζηνιέο, πνίεζε, ζηνραζκνί, πξαγκαηείεο, αλαγλψζεηο,
έξεπλεο, καληθέζηα, εμνκνινγήζεηο, χκλνη, εγθπθινπαίδεηεο,
πξνιεγφκελα, πάξεξγα, καξηπξίεο, ζθέςεηο, θείκελα ζε
δηαδηθηπαθφ blog θ.ν.θ.ε. (βι. θαη Shusterman R. (2010).
Philosophy as Literature and More than Literature. In G. L.
Hagberg, W. Jost (2010), A Companion to the Philosophy of
Literature.Blackwell Publishing Ltd, 7-21).
14
ηε βάζε απηή κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη παξαθάησ
ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ: 1. Φηινζνθηθά θείκελα γηα
παηδηά (κε ζαθείο θαη ελζπλείδεηα νξγαλσκέλνπο
θηινζνθηθνχο
ζηφρνπο
θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλα
/
πξνεπηιεγκέλα θηινζνθηθά ζηνηρεία), 2. Λνγνηερληθά
θηινζνθηθά θείκελα (δηπιήο φςεο θείκελα, δίζηνκα εξγαιεία,
κηθηή γξαθή, δπλαηφηεηα δηπιήο αλάγλσζεο). 3. Λνγνηερληθά
θείκελα κε θηινζνθηθή ζηφρεπζε πνπ αλαδεηθλχνπλ
δηεξεπλεηηθνχο ζπδεηεηηθνχο ππξήλεο (ζε ζπλάξηεζε θαη κε
ηε πξφζεζε/αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ) –
θείκελα ινγνηερληθά πνπ ελζσκαηψλνπλ ηππηθά θηινζνθηθά
ζηνηρεία 4. Πνηθίια είδε θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ θαη κε) κε
ηπραία επηπιένληα θηινζνθηθά (ή θηινζνθηθφηξνπα) ζηνηρεία,
αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ 5. Καζεαπηά
θηινζνθηθά θείκελα 6. Φηινζνθηθή ινγνηερλία. ε θάζε
πεξίπησζε, νη θαηεγνξίεο πεξηζζφηεξν ππνδεηθλχνπλ κία
δπλακηθή ζρέζεσλ, παξά νξγαλψλνπλ θιεηζηά πεδία κε ζαθή
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θεηκέλσλ: ν
πξνζδηνξηζκφο
ησλ
θαηεγνξηψλ
είλαη
αλαγθαζηηθά
ζρεκαηηθφο, ηα φξηα αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο έρνπλ πςειφ
βαζκφ αζάθεηαο θαη ππφθεηληαη ζε επαλεξκελείεο αλάινγεο κε
ηηο ππνθείκελεο αληηιήςεηο πεξί θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο
αιιά θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζέζεηο.
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3. ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΚΟΠΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΧΗΔ
πλαθψο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ ηξφπνη
αλάπηπμεο ηεο θηινζνθηθήο ζθνπηάο ζηελ αλάγλσζε/αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ σο εμήο:
1. Με εθαξκνγή εμσηεξηθψλ, νπδέηεξσλ αξρηθά,
θξηηεξίσλ, ζε κηα εθαξκνζηηθή σο επί ην πιείζηνλ
θίλεζε θαηαγξαθήο (ζηνηρείσλ, φπσο ελ γέλεη, ε θξηηηθή
θαη αλαζηνραζηηθή ζθέςε, ε αλαδήηεζε λνήκαηνο, ηα
θηινζνθηθά εξσηήκαηα, ζέκαηα -ηδέεο, κνηίβα, νη
αλαθνξέο ζε ζεσξίεο-ζρνιέο, ηα εζηθά δηιήκκαηα, νη
Βι. αλίζηνηρα ηνπο ηνκείο ησλ ζρέζεσλ θηινζνθίαο θαη
ινγνηερλίαο: 1. Ζ θηινζνθία σο ινγνηερλία, 2. Ζ ινγνηερλία
σο θηινζνθία, 3. Λνγνηερλθή ζεσξία, 4. Φηινζνθηθά
πξνηάγκαηα ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, 5. Ζζηθή & ινγνηερλία
(Κφθθνξεο Γ. (2015). Φηινζνθία & Νενειιεληθή Λνγνηερλία.
Πηπρέο κίαο ζχλζεηεο ζρέζεο (ζ.ζ.11-12). Αζήλα. Δθδφζεηο Η
ηδέξεο).
πλαθψο, εληνπίδεηαη πνηθηιία ζπκπεξηιεπηηθψλ φξσλ ζρεηηθά
κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία ππνδέρεηαη,
αλαδεηθλχεη, ελζσκαηψλεη, εθζέηεη, επηθνηλσλεί ηε θηινζνθία,
φπσο:
- «θηινζνθία κέζσ ινγνηερλίαο» (εδψ κάιινλ ε ινγνηερλία
απνηειεί ην αηζζεηηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
θηινζνθηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Λνπθξεηίνπ),
-«θηινζνθία κέζα ζηε ινγνηερλία" (ιαλζάλνλ θαη
ελζσκαησκέλν θηινζνθηθφ πεξηερφκελν
πνπ ρξήδεη
εξκελεπηηθήο ζθαπάλεο),
- «θηινζνθία σο ινγνηερλία» (φπσο ζηνπο πιαησληθνχο
δηαιφγνπο, βι. (βι. Quinton, A. (1985).The Divergence of the
Twain: Poet‟s Philosophy and Philosopher‟s Philosophy‟. In Α.
Quinton (1985), From Wodehose to Wittgenstein (p.p. 275292). Manchester: Carcanet Press˙ Raphael, D. D. (1983). Can
Literature be Moral Philosophy? Ηn New Literary History, 15,
1–12).
Ο Kitcher δηαθξίλεη «ηξεηο βαζκνχο θηινζνθηθήο εκπινθήο ηελ
νπνία ην ινγνηερληθφ ή κνπζηθφ έξγν, κπνξεί λα εκθαλίζεη» μεθηλψληαο απφ ηνλ πην επηθαλεηαθφ: 1. Σελ απιή ρξήζε
θηινζνθηθψλ αλαθνξψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε
πεξίπησζε ηνπ Dickens) 2. Σελ εθαξκνγή νπζησδψλ ηδεψλ,
παξκέλσλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ
(αλαθέξεηαη ε νξγάλσζε ηεο
Κφιαζεο απφ ηνλ Γάληε ζηε βάζε ησλ αξηζηνηειηθψλ αξρψλ).
3. Σελ αμηνπνίεζε ηεο κπζνπιαζίαο γηα ηε δηεξεχλεζε
θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ, έλαληη ησλ νπνίσλ φκσο ν/ε
ζπγγξαθέαο αλαπηχζζεη δηθέο ηνπ απαληήζεηο.
ην ίδην πιαίζην, ν Quinton πξνηείλεη ηε δηάθξηζε ηξηψλ
νκάδσλ ινγνηερληθψλ ζπγγξαθέσλ: ηνπο “ξάθηεο» (γηα ηελ
έθζεζε πξνππαξρφλησλ θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ), ηνπο
«θηινζφθνπο-κπζηζηνξηνγξάθνπο θαη ηνπο «θηινζφθνποπνηεηέο» (γηα ηνπο κε θηινζφθνπο ζπγγξαθείο, πνπ
δηακνξθψλνπλ έλα πιήξσο αξζξσκέλν ζχζηεκα ηδεψλ ζε
ζπλεηδεηή ζπλάθεηα κε θηινζνθηθέο ζεσξίεο, νπφηε γίλνληαη
θηινζνθηθνί παξαγσγνί, φπσο ν Γάληεο, ν Milton, ν Toιζηφτ,
ν Unamuno ή ν Santayana). Χζηφζν, έλαληη ησλ θηινζφθσλπνηεηψλ θαη κπζηζηνξηνγξάθσλ, δηαθξίλνληαη θαη νη
θηινζνθηθνί πνηεηέο θαη κπζηζηνξηνγξάθνη, νη νπνίνη, αλ θαη
δηαηππψλνπλ αξθεηά ζπλεθηηθέο απφςεηο επί δηαθφξσλ
κεγάισλ πξνβιεκάησλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, δελ
θαηνξζψλνπλ λα δηακνξθψζνπλ έλα δηαθξηηφ ζχζηεκα ζθέςεο
(εδψ ζπκπεξιακβάλνληαη ζπγγξαθείο φπσο νη: Βηξγίιηνο,
Θεξβάληεο, Shakespeare, Goethe, Shelley, Balzac, Dickens,
Dostoyevsky, Baudelaire, Thomas Mann, βι. Quinton, 1985)

αμηαθέο αληηπαξαζέζεηο, θ.ν.θ.ε.),
πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξηζηεί, εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν
ην θείκελν, σο είλαη, εκπεξηέρεη «θηινζνθηθέο ππνδνρέο»
(θηινζνθηθή πξφ-δηά-ζεζε ή θηινζνθηθφ νξίδνληα): εάλ
ην θείκελν, φληαο ινγνηερληθφ, δηαζρίδεηαη θαη
ζηεξίδεηαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ απφ
θηινζνθηθέο αξηεξίεο θαη ηέηνηαο ινγήο δνκηθά πιηθά (ή
εάλ εκπεξηέρεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ελδερφκελεο
θηινζνθηθέο αλαπηχμεηο – φπσο ππφξξεηεο ηάζεηο
δηδαθηηζκνχ θαη ελδνγκαηηζκνχ, αηειή ρξήζε
ζπιινγηζκψλ, ζπγθερπκέλεο έλλνηεο, ελζσκάησζε
ζηεξεφηππσλ, θ.ν.θ.ε.). Ζ εηζαγσγή ησλ θξηηεξίσλ
ζπληζηά θαηά θαλφλα εμσγελή & νηνλεί-αιινγελή
εθαξκνγή, εθφζνλ απφ ηε κηα βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα
ηνπ θεηκέλνπ, απφ ηελ άιιε ηα ελνριεί, ηα επεξσηά, κε
ζηφρν ηελ απνζαθήληζή ηνπο σο πξνο δεηήκαηα ηα
νπνία ε θηινζνθηθή καηηά (θαη, ελδερνκέλσο, κφλν
απηή) αλαζχξεη15. Δδψ, ε θηινζνθηθή καηηά, ελψ απφ ηε
κηα δελ αληηκεησπίδεη απνιχησο ηε ινγνηερλία σο έλα
εμσηεξηθφ αληηθείκελν πξνο αλάιπζε ή αμηνιφγεζε, απφ
ηελ άιιε, αθφκα θαη εάλ εηζάγεη ζην θείκελν κία
θξηηεξηνινγία (δειαδή κίαο κνξθήο ζπζηεκαηνπνίεζε
ηεο θηινζνθηθήο ζθνπηάο/αλάγλσζεο), ζπλερίδεη λα
παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηηο
ζπλνδεχεη αλάκεζα ζηηο γξακκέο ησλ θξηηεξίσλ (ελ είδεη
κηαο κεηαθξηηεξηνινγίαο).
2. Με ηελ εκθάληζε ηνπ αλαδπφκελνπ θηινζνθηθνχ
νξίδνληα &, ελδερνκέλσο, κε θαηάξηηζε ζπλαθνχο
ελλνηνινγηθνχ ράξηε: παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο θαη
ηεο αλάδπζεο ησλ ελλνηψλ ζην θείκελν θαη
απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ-ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ
θαλεξψλ, εκηθαλψλ θαη αθαλψλ ελλνηψλ, ζρέζεηο πνπ
ζπγθξνηνχλ ζηαδηαθά κηθξν-ζεσξίεο ή άηππεο ζεσξίεο,
ζπιινγηζκνχο, επηρεηξήκαηα, λνήκαηα. Οη δηαθιαδψζεηο
ηνπ ράξηε θαη νη κηθξν-ράξηεο εληφο ηνπ βαζηθνχ ράξηε
πξνθχπηνπλ απφ ηα ίδηα ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο
επαλαζπγθξνηνχληαη, ζηε βάζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ θαη
ησλ επεθηάζεψλ ηνπο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ
ράξηε δηεπθνιχλεη ζηελ αλάδπζε θαη δηαηχπσζε ησλ
θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ16.
15

Ζ Nussbaum αλαδεηθλχεη κε ζαθή ηξφπν, φηη ηα ινγνηερληθά
θείκελα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηνχλ ζεηξά
εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε θηινζνθία θαη δε ζηελ εζηθή
θηινζνθία: ππνζηεξίδεη έηζη «κία ζχιιεςε ηεο εζηθήο
θαηαλφεζεο πνπ εκπεξηέρεη αθελφο ζπλαηζζεκαηηθή, αθεηέξνπ
δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα, δίλνληαο νξηζκέλε πξνηεξαηφηεηα
ζηελ αληίιεςε ησλ επηκέξνπο αλζξψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ,
παξά ζε αθεξεκέλνπο θαλφλεο». Απηή ε εζηθή ζχιιεςε
αθξηβψο, ππεξηεξεί «ζε νξζνινγηθφηεηα θαη ζην ζπλαθέο είδνο
αθξίβεηαο», ελψ «εθθξάδεηαη θαη δηαηππψλεηαη κε ηνλ πην
θαηάιιειν ηξφπν ζε νξηζκέλεο κνξθέο πνπ ζπλήζσο
ζεσξνχληαη ινγνηερληθέο παξά θηινζνθηθέο», θάηη πνπ
επηηξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα θείκελα
εληφο ηεο εζηθήο θηινζνθίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζρέζε
αλάκεζα «ζην ινγνηερληθφ ζηνηρεία θαη ζε πην αθεξεκέλα
ζεσξεηηθά ζηνηρεία» εληάζζεηαη ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο
εζηθήο έξεπλαο» (Nussbaum, M. (2015/1990). Έξσηνο Γλψζε.
Γνθίκηα γηα ηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία (κηθξ. Γ.
Λακπξάθνο) (ζ.11). Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε).
16
ε κηα ελδηάκεζε δηαδξνκή, ε νπνία αλαπηχζζεηαη
ζηαδηαθά θαιχπηνληαο ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο δχν
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ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ηξφπνπ, ε
βαζηθή ηάζε είλαη ε παξακνλή εληφο ηνπ θεηκέλνπ
αλαδεηθλχνληαο ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ θαη ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν είλαη απηά δπλαηφλ λα αλαρζνχλ, έηζη φπσο
πεξηέρνληαη, ζε θηινζνθηθέο θαηεγνξίεο.
3. Με ηε
δηακφξθσζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε
αλαθνξηθά κε έλλνηεο ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ
(πξννδεπηηθά ή κε άικαηα) νη ίδηεο νη έλλνηεο ηνπ
θεηκέλνπ (ην θείκελν παξακέλνληαο ε κήηξα/πεγή) 17.
Ξεδηπιψλεηαη έηζη, ε εμήο πεξίπνπ θίλεζε, ε νπνία θαη
νδεγεί ζηαδηαθά ζηα φξηα ηνπ θεηκέλνπ (ή αθφκα θαη
έμσ απφ ην θείκελν)18: ε θάζε έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ
ηξφπνπο, εκθαλίδεηαη ε αλάγθε λα αλαζπξζνχλ ή λα
δηαηππσζνχλ (ή λα επαλαδηαηππσζνχλ) θηινζνθηθά
εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ην θείκελν: Σα εξσηήκαηα απηά είλαη
δπλαηφλ: 1. Να ηα δηαηππψλνπλ νη ίδηνη/εο ήξσεο/ίδεο ηνπ
θεηκέλνπ (βι. 1ν ηξφπνο). 2. Να ελλννχληαη ή λα πξνθχπηνπλ
κε άκεζν ηξφπν απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ιφγηα ησλ εξψσλ (βι.
1νο-2νο ηξφπνο). 3. Να ηίζεληαη έκκεζα απφ ηα ίδηα ηα ζηνηρεία
ηνπ θεηκέλνπ (δειαδή απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγεη λα
ζηήζεη ην θείκελν ν ζπγγξαθηθφο λνπο/1νο-2νο ηξφπνο). 4. Να
δηαηππψλνληαη απφ ηνλ/ηελ αλαγλψζηε/ηξηα, εθφζνλ απηφο/ή
ζέιεη λα δηεπθξηλίζεη είηε πψο θηλνχληαη νη ήξσεο/τδεο, πνηνη νη
ιφγνη πνπ ηνπο θηλνχλ είηε πψο ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλα
ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη πνηα ε δπλακηθή ηνπο (2νο ηξφπνο).
5. Να δηαηππψλνληαη απφ ηνλ/ηελ αλαγλψζηε/ηξηα, εθφζνλ
απηφο/ή ζέιεη, λα θαηαλνήζεη ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα (θαη
ζηελ πεξίπησζε απηή αμηνπνηνχληαη ή αλαδεηθλχνληαη ηα θελά
ή ηα άικαηα ή νη εκπινθέο ηνπ θεηκέλνπ: ζε αθεγεκαηηθφ,
ζπιινγηζηηθφ, λνεκαηηθφ επίπεδν, θ.ν.θ.ε.). 6. Να
δηαηππψλνληαη απφ ηνλ/ηελ αλαγλψζηε/ηξηα, εθφζνλ απηφο/ή
ζέιεη λα θαηαλνήζεη ην εχξνο, ην βάζνο θαη ηελ εκβέιεηα
νξηζκέλσλ ελλνηψλ πνπ ηίζεληαη ή ππνλννχληαη ζην θείκελν
(3νο ηξφπνο).
17
χκθσλα κε ηνπο Lamarque θαη Olsen, εάλ νη «ζεκαηηθέο
έλλνηεο» απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ σο
πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(εθφζνλ ζε απηέο
ζπκππθλψλεηαη ε νπζία ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία ηνλ
απαζρνινχλ), ε ινγνηερλία δελ ζπλδέεηαη κε απηέο παξά
έκκεζα. Δλίνηε νη ζεκαηηθέο έλλνηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ
δηαηππψλεηαη ην ζέκα ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ, είλαη δπλαηφλ
λα βξεζνχλ κέζα ζην ίδην ην θείκελν, αιιά θαηά θαλφλα είλαη
ν/ε αλαγλψζηεο/ηξηα πνπ πξέπεη λα θέξεη ηηο έλλνηεο απηέο
ζην έξγν θαη λα εγθαηαζηήζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ θαη
ηνπ έξγνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ ελλνηψλ. Έλα
δίθηπν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη ηφζν λα δέζεη, θαληαζηαθά, ηα
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο φςεηο πνπ αλαγλσξίδεη λα έρεη ην
θείκελν, φζν θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο εθαξκνγέο ησλ ίδησλ ησλ
ζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Απηφο ν θαηαζθεπαζηηθφο θφπνο
ζπγθξνηεί ηελ ινγνηερληθή απνηίκεζε, πνπ αθνξά αθξηβψο θαη
κφλν ζηελ εθαξκνγή κίαο δέζκεο ζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ έξγν – κε απηήλ ηελ έλλνηα
σζηνζν, νη ζεκαηηθέο έλλνηεο είλαη θελέο, εάλ λνεζνχλ
ρσξηζηά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαηέκλνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα θείκελα, δειαδή κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεκαηηθήο
αλάιπζεο (Lamarque, P., & Haugom, O. S. (1994). Truth,
Fiction, and Literature: A Philosophical Perspective. Oxford,
UK: Oxford University Press, φπ.αλαθ. ζην: Vidmar, 2015:
18).
18
Βι. ην δήηεκα ηεο αλαθνξάο ηεο γιψζζαο ελφο
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηνλ θφζκν (είηε σο θφζκν
δεκηνπξγεκέλν απφ ην ινγνηερληθφ έξγν θαη ην ζπγγξαθέα ηνπ
είηε σο θφζκν άιισλ θεηκέλσλ –δηαθεηκεληθφηεηα- είηε σο
θφζκν ηζηνξηθφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνπο αλζξψπνπο πέξαλ

παξνπζηάδεη κία ζπγθεθξηκέλε «σζηηθή δχλακε» ή
ιεηηνπξγεί ζαλ «πέηξα ζην λεξφ» δεκηνπξγψληαο
θπκαηηζκνχο ή επάιιεινπο θχθινπο, πνπ αλνίγνπλ γχξσ
απφ απηήλ, κέρξηο φηνπ ζβήζεη ε σζηηθή δχλακε ή ν
θπκαηηζκφο (ηνπο θχθινπο απηνχο ζπλήζσο ηείλεη λα
αλαδεηθλχεη ε επεμεξγαζία/ζπδήηεζε ζηελ ηάμε). Απφ
ηελ πξψηε εκθάληζε ηεο έλλνηαο ζην θείκελν, κέρξη ηε
ζηηγκή ηεο «απφζβεζήο» ηεο, βαζκεδφλ, νδεγνχκαζηε
ζε κία θαηαλφεζε ησλ απψηεξσλ θαη απψηαησλ νξίσλ
ηνπ θεηκέλνπ. Δλδερνκέλσο, σζηφζν, φζν πξνρσξά ε
αλάιπζε, είλαη δπλαηφλ ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο λα
εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε ηνπ ίδηνπ ηεο
ηνπ εχξνπο θαη βάζνπο θαη ιηγφηεξν ηελ ίδηα ηελ
θαηαλφεζή ηεο σο κέξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ.
Πάλησο, φζν κεγαιχηεξν θηινζνθηθφ βάζνο ή
θηινζνθηθή πνηφηεηα έρνπλ νη έλλνηεο, φπσο ηηο
εκπεξηέρεη ην θείκελν, ηφζν πεξηζζφηεξν θαίλεηαη φηη ε
θηινζνθηθή αλάιπζε βξίζθεηαη εληφο ηεο σζηηθήο
δχλακεο ηνπ θεηκέλνπ. Τπάξρεη επνκέλσο, έλα ιεπηφ
φξην (ηνπ νπνίνπ ε ζέζε πνηθίιιεη), πέξα απφ ην νπνίν
θαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε απηή αξρίδεη λα θηλείηαη πέξαλ
ηνπ θεηκέλνπ (θαζνξηζκφο σζηφζν πνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή,
δελ κπνξεί παξά λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζεσξία &
ηελ πξαθηηθή ηεο ινγνηερληθήο αλάιπζεο). Οη
θηινζνθηθέο ηνκέο πάλησο ηείλνπλ λα είλαη αηξεηηθέο,
θαζψο αλνίγνπλ (αθήλνπλ αλνηρηφ) ην θείκελν ζε λέα
λνήκαηα ή ζχξνπλ εζσηεξηθέο ραξαθηέο, ζέινληαο λα
αλαγλσξίζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή χθαλζε ζηε
ιεπηνκέξεηά ηεο. ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, νη θηλήζεηο
πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ ή απνκάθξπλζεο απφ ην
θείκελν αλήθνπλ φιεο ζε κία πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο
ηνπ θφζκνπ ηνπ θαη εμνηθείσζεο ή απνζηαζηνπνίεζεο ζε
ζρέζε κε απηφλ. Παξακέλεη ππαξθηή ε δπζθνιία, ζε κηα
ηέηνηα θηλεζηνινγία, λα κε δηαθξίλνληαη (ηα) φξηα θαη λα
θιεζεί ν/ε αλαιπηήο/ηξηα λα δηαρεηξηζηεί ηε δπζθνιία κε
ηελ νξγάλσζε δνθηκαζηηθψλ δηαδξνκψλ.
H έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο έηζη εληνπίδεηαη ζε έλαλ
ελδηάκεζν ρψξν: νχηε εγθισβηζκφο ζην θείκελν
(πεξηνξηζκφο ζην εμεγεηηθφ πιαίζην) νχηε απψιεηα/ιήζε
ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ηνπο θεληξνκφινπο, ζπρλά
απηνπαζείο, καηάλδξνπο ηεο θηινζνθηθήο εξγαζίαο,
αιιά έλα δηαξθέο πήγαηλ‟έια κε παηδαγσγηθφ θαη
δηδαθηηθφ ελδηαθέξνλ, εθφζνλ ην θέληξν βάξνπο
κεηαηνπίδεηαη αλάινγα κε ηα παηήκαηα ησλ παηδηψλ,
θαζψο ζθέθηνληαη ην θείκελν: απφ ην βάζνο ηνπ
ινγνηερληθνχ, ζηηο αθξψξηέο ηνπ θαη πέξα απφ απηέο,
θαη κέζα απφ εθεί, εκβαζχλζεηο θαη πεξηπιαλήζεηο
θηινζνθηθέο, κέρξη έμσ απφ ην θείκελν, ζε απηφλνκεο
πιένλ ελδερφκελεο θηινζνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζην
πιαίζην κηαο ιεηηνπξγηθήο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνλ
θηινζνθηθφ θαη ινγνηερληθφ ηξφπν19).

ηνπ θεηκεληθνχ θφζκνπ). Ζ νληνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο
ινγνηερλίαο ζπλίζηαηαη ζηελ έληαζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο
αλαθνξέο θαη επηθαιείηαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ λα δεκηνπξγεί θφζκνπο (βι. ζρεηηθά,
Shiner, R. A. (2010). Philosophy and Literature: Friends of the
Earth? In G. L. Hagberg, W. Jost, 2010, 22-37).
19
Πξβι. αληίζηξνθα ζε κία ηέηνηα ιεηηνπξγηθνπνίεζε, ηε
δηαηχπσζε ηνπ Borges, φηη ε θηινζνθία είλαη «έλαο θιάδνο ηεο
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Απηφο ν ηξφπνο νδεγεί ζηαδηαθά ζε κηα πηζαλή
απηνλφκεζε ηεο θηινζνθηθήο εξγαζίαο έλαληη ησλ
αλαγθψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ, παξφιν φηη κηα ηέηνηα εξγαζία αλαδσππξψλεη
ηηο
εζηίεο
ζηνραζκνχ
ζην
αξρηθφ
θείκελν
αλαδηπιψλνληαο ηελ έληαζή ηνπ. Παξαδφμσο δε, ελψ ε
θηινζνθηθή πξνζέγγηζε έρεη ελ γέλεη ηελ ηάζε λα
ιεηηνπξγεί απνζηαζηνπνηεηηθά σο «λνεκαηνδφηξηα», λα
κελ ππνηάζζεηαη ζην θείκελν, αιιά λα ην ππεξβαίλεη (ή
λα ην αγλνεί/αλαηέκλεη/απνζπλαξκνινγεί) γηα λα
επηδνζεί ζηελ έξεπλα θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελλνηψλ, ησλ
επηρεηξεκάησλ θαη ησλ ζπιινγηζκψλ, ε φιε δηαδηθαζία
θαηαιήγεη λα εκθαλίδεη κε εληνλφηεξα ρξψκαηα ην
ινγνηερληθφ ίρλνο.
Σα θείκελα, ηα ζψκαηα, νη θηλήζεηο, ν ιφγνο, νη
ζπδεηήζεηο, ην βιέκκα, νη ελνξρεζηξψζεηο ηνπο, νη
ζπζηάδεο ηνπο, νη ράξηεο ηνπο, νη αηρκέο ηνπο, ν ξπζκφο
ηνπο, νη αλαπλνέο ηνπο, νη ζησπέο ηνπο είλαη εθείλν ην
επξχ πεδίν, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε πεξηβάιινληα
ηάμεο θαη είλαη δπλαηφ λα αλαδίδεη θηινζνθηθνχο
ςηζχξνπο θαη ςήγκαηα, θσλέο ή ζξαχζκαηα. Ζ αλάδπζε
ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη είηε αδχλακε ή
ηζρπξή (θαλεξή) είηε δπλάκεη (άξα θαηαξρήλ κε νξαηή),
αληρλεχζηκε, ηθαλή λα επηηξέςεη ηε ζπγθξφηεζε κηαο
ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο: αλαδπφκελεθηινζνθία, εθφζνλ δελ αλαγλσξίδεηαη εμαξρήο
νξγαλσκέλε κέζα απφ επεμεξγαζκέλεο πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν κνξθέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ
θηινζνθηθφ δηάινγν20 ή ζε έλα θηινζνθηθφ θείκελν ή
ζε κηα ελζπλείδεηα δηαηππσκέλε θηινζνθηθή εξψηεζε),
αιιά ζπιιακβάλεηαη ελ ηε γελέζεη ηεο, ζηνλ ηφπν ελφο
"νηνλεί". Απνηειεί δήηεκα εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο
επηινγήο, ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο ελαζρφιεζεο κε απηήλ
ηελ αλάδπζε, πνιχ ή αθξηβψο πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία
θαληαζηηθήο ινγνηερλίαο» [Borges, J. L., & O. Ferrari (1992).
Diálogos (p.206). Barcelone: Seix Barral].
20
Δίλαη ελδηαθέξνλ σζηφζν, εάλ ε έλλνηα ηεο ζπδήηεζεο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ζπλήζε
ππνρψξεζή ηεο ζε θνηλνηνπηθέο ή ήπηεο, νπδέηεξεο ρξήζεηο
ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (βι. Θενδσξνπνχινπ Έ.
(2012). Ζ δηαινγηθή εθδήηεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε
θηινζνθηθή δπζηξνπία. Γηά-ινγνο, Δπεηεξίδα Φηινζνθηθήο
΄Δξεπλαο, 2, 241-269), κπνξνχζε αθελφο λα ππνδερηεί ηελ
ζπζηεκαηηθή αλάδεημε ηνπ
αλαδεηεηηθνχ ζηνηρείνπ,
αλάγνληάο ην ζηαδηαθά ζηελ εληαηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο,
φπσο εκπεξηέρεηαη ζην πιαίζην ηεο εγθαηεζηεκέλεο
ελλνηνινγηθά
θαη
κνξθνινγηθά
«θνηλφηεηαο
έξεπλαο/community of inquiry» [βι. Kennedy D. (1991).
Community of Inquiry and Educational Structure, In Thinking,
The Journal of Philosophy for Children, 9(4)], αθεηέξνπ δε, ε
αλαδηνξγάλσζε ηεο έλλνηαο λα ζπκπεξηιάβεη εμίζνπ εληαηηθά
ην ζηνηρείν ηεο θνηλφηεηαο (ζπλ-δήηεζε). Έηζη, ε ζπ-δήηεζε
(σο απφ θνηλνχ αλαδήηεζε) ζα αληηζηνηρνχζε ζε αλαβαζκφ
ηεο θνηλφηεηαο έξεπλαο, αιιά θαη ζηελ ελέξγεηα πνπ ηελ
θαλεξψλεη θαη ηελ πινπνηεί. ην θσο απηήο ηεο επηζήκαλζεο,
νη θηινζνθηθέο ζπλνκηιίεο πνπ παξεκβάιινληαη θαη
αξζξψλνπλ ηε δηαδξνκή απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ κέρξη ην επξχ εμσηεξηθφ ηνπ, εθεί φπνπ πιένλ,
ηείλνπλ λα απηνλνκνχληαη γηα λα αθνινπζήζνπλ λέεο
θαηεπζχλζεηο, νηθνδνκνχλ έλαλ ζχιαθα λνεκάησλ, φπνπ ην
ινγνηερληθφ, ην θηινζνθηθφ, ην παηδαγσγηθφ θαη ην δηδαθηηθφ
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιειεμαξηψληαη.

ηνπ πιηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ή/θαη κεηά (ακέζσο κεηά ή
εμειηθηηθά κεηά) ηελ επεμεξγαζία απηή, κε ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε/
δηακφξθσζε
ελφο
θηινζνθηθνχ
ρσξφρξνλνπ (παξάδνμα ζπκβαηνχ επηπιένλ κε
ζπγθεθξηκέλεο ζηνρνζεζίεο κέζα ζηελ ηάμε). Ζ
θηινζνθηθή ζθνπηά παξεηζθξέεη ζην ινγνηερληθφ
θείκελν, εγθαζίζηαηαη θαη κεζίζηαηαη, ζπξξηθλψλεηαη
θαη εθηείλεηαη, δηεηζδχεη θαη δηαπιέεη, εκπεξηέρεηαη θαη
επηζθέπηεηαη: είλαη θίλεζε ζθέςεο (θαη ιηγφηεξν γηα ηελ
ζθέςε) ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία νθείιεη λα αλαιεθζεί γηα
λα ππάξμεη 21 θαη φρη απιψο λα αλαγλσξηζηεί σο «ζέκα»,
ελψ δχλαηαη λα αθαηξεζεί γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη
δίρσο ην θείκελν.
Ζ θίλεζε ηνπ νηνλεί θηινζνθηθνχ (φηαλ ην θείκελν
δελ ην θαηαζθεχαζε, ελζσκάησζε, αλέθεξε, έδεημε
εμαξρήο σο ηέηνην - αλ θαη αθφκα θαη ηφηε ε εκθάληζή
ηνπ είλαη δπλαηή), σο θίλεζε ζπλερήο εμσηεξίθεπζεο,
ηξηπιαζηάδεηαη:
εκκελήο
(σο
αλαδπφκελε
θηινζνθηθφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ), αληρλεπηηθήεξκελεπηηθή (σο επη-ζθεπηφκελε θηινζνθηθφηεηα),
κνξθνπνηεηηθή-εθαξκνζηηθή
(σο
παξεκβαίλνπζα
θηινζνθηθφηεηα). Καη ελψ ε εθπαηδεπηηθή πξάμε
αλαγλσξίδεηαη επραξίζησο ζε κία ηάζε πεξαίσζεο, ην
δέζηκν ηεο θηινζνθίαο κε ηε ινγνηερλία είλαη έλα non
finito22.
21

«- Απηφ πνπ κε εθπιήζζεη, είλαη φηη ζε άγγημε κ‟έλαλ ηξφπν
ηφζν ζπγθεθξηκέλν κία κεηαθπζηθή θαηάζηαζε. –Αιιά είλαη
θάηη ζπγθεθξηκέλν, ιέεη ε Françoise, φιν ην λφεκα ηεο δσήο
κνπ δηαθπβεχεηαη εδψ. – Γελ ιέσ φρη, απαληά ν Pierre. Δίλαη
σζηφζν κία εμαίξεζε απηή ε δχλακε πνπ έρεηο λα δεηο κία ηδέα
ςπρή ηε θαη ζψκαηη» (απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα
«L‟invitée» ηεο Simone de Beauvoir, σο πξνκεησπίδα ζην θεθ.
«Σν κπζηζηφξεκα θαη ε κεηαθπζηθή» ζην: Merleau-Ponty,
1996, ζ. 34). Ζ Simone de Beauvoir δηακνξθψλεη έλα πβξηδηθφ
είδνο θεηκέλνπ θηινζνθηθν-ινγνηερληθνχ, ζηε βάζε ηεο αξρήο
φηη δελ επηβάιιεηαη ε δηάδεπμε κεηαμχ θηινζνθίαο θαη δσήο,
αιιά είλαη ζθφπηκν λα δηακνξθψλεηαη κία θεηκεληθή νιφηεηα,
έλα ηξίην είδνο γξαθήο, πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα ζηεγαλά ηα
νπνία επηβάιιεη ε ζπζηεκαηηθή αληίιεςε ηνπ θάζε πεδίνπ
μερσξηζηά [Beauvoir, S. De. (2008/1948). L'existentialisme et
la sagesse des nations. Paris: Gallimard]. Δδψ, ε θηινζνθία
δελ ππνθηλεί θαη ππνβαζηάδεη ην ινγνηερληθφ έξγν (δελ
πξνεγείηαη θαη δελ πξνεμάξρεη), αιιά δεκηνπξγείηαη κέζσ
απηνχ θαη ζεκειηψλεηαη ζε απηφ (Theodoropoulou, 2009). ην
πιαίζην ηεο ππαξμηζηηθήο ζθέςεο ηεο Beauvoir, πξηλ
ζθεθηνχκε ηνλ θφζκν, απηφο ν θφζκνο πξέπεη λα γίλεη
αληηθείκελν εκπεηξίαο: ε πξαγκαηηθφηεηα απνθαιχπηεηαη
κέζα απφ ηελ ελφηεηα πξάμεο-ζπλαηζζήκαηνο-ζθέςεο
(Holveck, E., (2002). Simone de Beauvoir’s Philosophy of
Lived Experience: Literature and Metaphysics. Lanham:
Rowman & Littlefield) ηελ αλάκημε αηζζήκαηνο, γεγνλφησλ
θαη θηινζνθίαο [Beauvoir, S. De (1998). A Transatlantic Love
Affair : Letters to Nelson Algren. New York: New Press].
22
«Σν έξγν ηεο ινγνηερλίαο θαη εθείλν ηεο θηινζνθίαο δελ
κπνξνχλ πιένλ λα είλαη δηαρσξηζκέλα […] ε θηινζνθηθή
έθθξαζε αλαιακβάλεη ηηο ίδηεο ακθηζεκίεο κε ηελ ινγνηερληθή
έθθξαζε, εάλ ν θφζκνο είλαη θηηαγκέλνο κε ηέηνηνλ ηξφπν
ψζηε λα κελ κπνξεί λα εθθξαζηεί παξά κέζα ζε «ηζηνξίεο» θαη
λα κελ δείρλεηαη κε ην δάρηπιν. Γελ ζα δνχκε πιένλ κφλν λα
εκθαλίδνληαη ηξφπνη έθθξαζεο πβξηδηθνί, αιιά ην
κπζηζηφξεκα θαη ην ζέαηξν ζα είλαη απφ άθξνπ ζ‟άθξν
κεηαθπζηθά, έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ έζησ θαη κία ιέμε
απφ ην θηινζνθηθφ ιεμηιφγην» (Merleau-Ponty, ζ. 36). Αιιά,

34 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
4. ΠΖΓΔ
Θενδσξνπνχινπ, Έ. (2003). Ζ αλάγλσζε θεηκέλσλ:
ζρεδίαζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θηινζνθηθνχ
παξαδείγκαηνο. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 4, 107-127.
Θενδσξνπνχινπ, Έ. (2007). Φηινζνθία γηα Παηδηά:
Σφπνη θαη ηξφπνη γηα ηε Φηινζνθία. Δηζαγσγή ζην
A. M. Sharp θαη L. J. Splitter (Eds.), Έ.,
Θενδσξνπνχινπ (Δπηκ. κηθξ. εηζαγ.), Φηινζνθία
γηα παηδηά.. Σν Κνπθινλνζνθνκείν. Γίλνληαο λφεκα
ζηνλ θφζκν κνπ. Έλα πξφγξακκα γηα ην παηδί θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (ζ.ζ.1146). Αζήλα: Αηξαπφο.
Σheodoropoulou, E. (2009). En búsqueda de la
filosofía
en
la
literatura:
complicaciones
pedagógicas. In A. Zambrano Leal (compil.),
Literature y Formaciφn, Ediciôn educaciôn superior
(pp.12-41). Programa de Maestria en Educaciôn
Superior USC – Universidad Santiago de Cali.
Σheodoropoulou, E. (2010). Philosophy, Philosophy
for Children, and Educational Aims: Affinities,
Parallelisms and Exclusions. In E. Marsal, T.
Dobashi, B., & Weber (Hrsg.), Children
Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical
Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener
Ethikforschung in Philosophie und Theologie
herausgegeben vom Institut für Philosophie und
Theologie, Band 9 (pp.559-565). Germany:
Karlsruhe.
Σheodoropoulou, E. (2010). Notes from a
philosophical laboratory for Kindergartners /
Theoretical
Part
[Greece].
In
Vocational
Professionalization by Practicing Philosophy (with
Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da
Vinci / VP3: E-booklet, pp. 42-60-75, [References
and Bibliography], 1 25-130 (http://www.vppp.eu).
Θενδσξνπνχινπ, Δ. (2013). Ζ αλάδπζε ηνπ θχινπ
ζηε θηινζνθία γηα παηδηά: θιήζεηο θαη (απν)
θιίζεηο. ην Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ (Eπηκ.),
Γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε
Λνγνηερλία γηα Παηδηά θαη Νένπο (ζ.ζ.313-325).
Αζήλα: Κ. Παπαδφπνπινο Α.Δ.
Θενδσξνπνχινπ, Δ. (2013). Κάηη ζηνλ θφζκν καο
αλαγθάδεη
λα
ζθεθηνχκε.
ην
Έ.
Κ.
Θενδσξνπνχινπ (Eπηκ., εηζαγ. κηθξ.). Φηινζνθία,
θηινζνθία είζαη εδψ; Κάλνληαο θηινζνθία κε ηα
παηδηά. Αζήλα: Γηάδξαζε.

έλαληη θάζε θηινζνθηθνπνίεζεο ηεο ινγνηερλίαο ή
ινγνηερλνπνίεζεο ηεο θηινζνθίαο, ζπλερίδεη λα έρεη λφεκα λα
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Κπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, σο γξάθεη ν Ξελνθώλ, ν σθξάηεο ήξρηδελ εξεπλώλ ηα
νλόκαηα, ήηνη ηί αθξηβώο ζεκαίλεη ην θαζέλ «ἤξρεην ἀπὸ ηῆο ηῶλ ὀλνκάησλ ἐπηζθέςεσο,
ηί ζεκαίλεη ἕθαζηνλ», πξεζβεύσλ όηη αξρήλ ηεο εθπαηδεύζεσο απνηειεί ε γλώζηο ησλ
νλνκάησλ «ἀξρὴ παηδεύζεσο ἡ ηῶλ ὀλνκάησλ ἐπίζθεςηο» (Δπίθηεηνο, 1, 17, 13).
Οη αξραίνη Έιιελεο εθάζηελ έλλνηαλ, ήληηλα ερξεζηκνπνίνπλ, ηελ ώξηδνλ θαη ηελ
εηεθκεξίσλνλ επαθξηβώο θαη ιεπηνκεξώο επί ηῇ βάζεη πιήξνπο επηζηεκνληθήο
νξνινγίαο, ηελ νπνίαλ δηέζεηνλ.
Ζ αδπλακία εκώλ ησλ λενειιήλσλ είλαη όηη, κε θαηερνληεο ηελ εθείλσλ επηζηεκνληθήλ
νξνινγίαλ, δελ δπλάκεζα πνιιάθηο λα αληηιεθζώκελ θαη λα θαηαλνήζσκελ πιείζηαο
όζαο επηζηεκνληθάο γλώζεηο, απόςεηο θαη ζεσξίαο εθείλσλ.
Γηα ηαύηα, θπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, ζεσξώ πξώηηζηνλ λα δηεπθξηλίζσ όηη κνινλόηη
ππάξρεη θαη ίζσο ηπγράλεη απαξαίηεηνο ε επηζηήκε εηο ηελ ηέρλελ θαη ε ηέρλε εηο ηελ
επηζηήκελ, ελ ηνύηνηο δηαθνξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο ηέρλεο θαζώο επίζεο δηαθνξίδνληαη
ηα δηαθξηηά πεδία δξάζεσο θαη εξεύλεο εθάζηεο.
ρεηηθώο απνθαίλεηαη ν σθξάηεο εηο ηνλ Πιαησληθόλ Θεαίηεηνλ (147b, 10-11)
δηεπθξηλίδσλ:
Ω. Γεινία ἄξα ἡ ἀπόθξηζηο ηῷ ἐξσηεζέληη ἐπηζηήκε ηί ἐζηηλ, ὅηαλ ἀπνθξίλεηαη ηέρλεο
ηηλὸο ὄλνκα.
Πξνο επίξξσζηλ ηνύηνπ παξαζέησ δηαζθεπάδσλ ηελ ξήζηλ ηνπ Νηθνκάρνπ ηνπ
Γεξαζελνύ (Αρμονικόν Εγτειρίδιον, θεθ. 12, §1, γξκ. 12-14) «θαθῶο γὰξ νἴνληαη νἱ
λνκίδνληεο ἐπηζηήκελ θαὶ ηέρλελ ηὸ αὐηὸ εἶλαη» ή «ἕηεξνλ εἶλαη ἐπηζηήκε ηέρλεο».
Ο Πιάησλ θαη ν Αξηζηνηέιεο, δηδάζθαινο θαη καζεηήο, εραξαθηήξηζαλ ηελ νπζίαλ ηεο

Σέρλεο σο κίκεζηλ θαη αλαπαξάζηαζηλ ηεο πξαγκαηηθόηεηνο κε ηελ δηεπθξίληζηλ ηνπ
Πιάησλνο όηη ε Σέρλε είλαη «κίκεζηο κηκήζεσο» δεδνκέλνπ όηη ε Σέρλε κηκείηαη ηελ
Φύζηλ, ήηηο είλαη κίκεζηο ηνπ Κόζκνπ ησλ Ηδεώλ.
Οκηιώλ πεξί Σέρλεο ν ηεξόο Απγνπζηίλνο, ππνζηεξίδεη όηη αύηε εηθνλνγξαθεί ηελ
βνύιεζηλ ηεο Φύζεσο, ππνλνώλ ηνλ Θεόλ θαη όηη ν ηερλήηεο, εκβαζύλσλ εηο ηα κπζηηθά
ηεο Φύζεσο, εκβαζύλεη εηο Αὑηόλ ηνύηνλ Σνλ Θεόλ, απνζθνπώλ εηο ην λα εθθξάζεη ηελ
εζσηεξηθήλ νξγάλσζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ ηνπ θόζκνπ.

«πλδένληαο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κέζα από ηηο Σέρλεο»,
6ν Γηεζλέο πλέδξηνλ δηα ηελ Δθπαίδεπζηλ ηεο Δλώζεσο Δθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβαζκίνπ Δθπαηδεύζεσο
(Αζήλα 20-21 Ννεκβξίνπ 2015, Pierce – The American College of Greece).

Δηο ηελ Πνηεηηθήλ ηνπ ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη σο πεγήλ ηνπ θαινύ ηνλ ξπζκόλ, ηελ
ζπκκεηξίαλ θαη ηελ αξκνλίαλ πεξί ησλ νπνίσλ επέιεμα λα ζαο νκηιήζσ εληόο ησλ
πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ ηνπ δηαηηζεκέλνπ ρξόλνπ.
Κπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, είλαη ηνηο πάζη γλσζηόλ όηη παλ έξγνλ Σέρλεο ελέρεη ηελ
ηδέαλ επί ηῇ βάζεη ηεο νπνίαο θαηεζθεπάζζε ππό ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ. Δηο ηα
παξνπζηαζζεζόκελα παξαδείγκαηα ε ηδέα είλαη είηε κία Μαζεκαηηθή Θεσξία, είηε
έηεξόλ ηη έξγνλ ηέρλεο.
Αθππεξεηήζαο πιένλ εθ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ δειώ εηο Ὑκᾶο όηη αλήισζα
κίαλ νιόθιεξνλ θαξηέξαλ ηξηάθνληα νθηώ θαη πιένλ εηώλ κεηαμύ εθθνιαπηνκέλσλ
επηζηεκόλσλ-θαιιηηερλώλ ή θαιιηηερλώλ-επηζηεκόλσλ, νίηηλεο αθαηαπαύζησο εκόρζνπλ
θαη κνρζνύλ θαιιηεξγνύληεο ην ππό ηεο θύζεσο παξαζρεζέλ ηάιαληόλ ησλ, επηδηώθνληεο
λα κεηαζρεκαηίζνπλ είηε ηαο πξνζσπηθάο ησλ αγσλίαο, είηε ηαο πνηθίιαο Μαζεκαηηθάο
ζεσξίαο, ηαο νπνίαο ηνπο εδίδαμα, εηο κνπζηθά έξγα ηέρλεο. Σνηνπηνηξόπσο, θηινθαινύλ
θαιιηηερλνύληεο είηε πξσηνηύπσο, είηε νκνηνηύπσο, είηε παξαιιάζζνληεο έξγα άιισλ
δη’ εθπαηδεπηηθνύο θεξ’ εηπείλ ιόγνπο θαη κόλνλ.
Γηδάζθσλ ηελ ζύλζεζηλ κνπζηθώλ έξγσλ δηα Μαζεκαηηθώλ Θεσξηώλ, ι.ρ. ηελ Θεσξίαλ
πλόισλ θαζ’ ἅ εδίδαμελ ν ιίαλ πνιύο Ηάλεο Ξελάθεο, εθακάξσλα παξαηεξώλ ηνπο
θνηηεηάο κνπ λα ζπλζέηνπλ εληόο ηεο αηζνύζεο δηδαζθαιίαο ηα έξγα ησλ νξίδνληεο
ζύλνια λνηώλ ηεο επηινγήο ησλ, ηα νπνία εμεηέινπλ ακέζσο εηο ην πηάλν. Γείγκαηα
κνπζηθώλ ζπλζέζεσλ δηα ηεο Θεσξίαο πλόισλ παξαζέησ ησλ θνηηεηξηώλ κνπ Κιαδή
Αιεμάλδξαο, Κνπηζνπκάλε Γεζπνίλεο θαη Καξαγηάλλε Μαγδαιελήο.
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Μεηαπηπρηαθόο κνπ θνηηεηήο ην πάιαη πνηέ ν θ. ηαύξνο Γεκεηξηάδεο εηο ην Σκήκα
Φπζηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηελ δεθαεηίαλ ηνπ 1980, λπλ
δε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ., αλαιύζαο εηο ηελ
Μεηαπηπρηαθήλ ηνπ εξγαζίαλ ηα πνηεηηθά έξγα ηνπ Γεσξγίνπ εθέξε δηα Μαξθνβηαλώλ
δηαδηθαζηώλ, ζπλέγξαςελ ινγηζκηθόλ δηα ηνλ ειεθηξνληθόλ ππνινγηζηήλ ώζηε λα
ζπλζέηεη εθεξεηνεηδή πνηήκαηα εηο πξαγκαηηθόλ ρξόλνλ. Δηο ην 6νλ Παλειιήληνλ
πλέδξηνλ Πνηήζεσο εηο ην Παλεπηζηήκηνλ Παηξώλ ην έηνο 1986 παξνπζίᾳ 600 πνηεηώλινγνηερλώλ ν ππνινγηζηήο καο ζπλέζεζελ ηνλ ζηίρνλ «Αἷμα καὶ οὔηε ὄνειρο, ἔηζι αὐηὸς ὁ
Ἥλιος», δηόηη ν εθ Μπηηιήλεο νξκώκελνο πνηεηήο, δηεγεκαηνγξάθνο θαη ζελαξηνγξάθνο
θ. Σάθεο Υαηδεαλαγλώζηνπ είρελ δεηήζεη ν ζηίρνο λα νκηιεί πεξί αίκαηνο.
Δηο ην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ππάξρεη κεηαμύ ηξηώλ εηέξσλ θαηεπζύλζεσλ
θαη ε Σερλνινγηθή θαηεύζπλζηο, ήηηο θαηαξηίδεη ηνπο θνηηεηάο πεξί ηελ Ζρνιεςίαλ θη
νπρί κόλνλ. Δηο ην πιήξσο εμσπιηζκέλνλ studio ησλ 300 η.κ. ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο Σερλνινγίαο, ην νπνίνλ είρα Ηδξύζεη κε Φ.Δ.Κ. θαη δηεύζπλα
κέρξη πξόηηλνο, ήην θη εμαθνινπζεί λα είλαη θαηαπιεθηηθόλ λα ζπλαληάο ελ ζπκπξάμεη ην
ηάιαληνλ κεηά ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεσο.
Δηο ην κάζεκα «Γηαζθεπή κνπζηθνύ έξγνπ (Remix)» εδόζε πξνο δηαζθεπήλ ην ηξαγνύδη
Useless γξαθέλ εηο ηαο 20 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 1997 ππό ηνπ Martin L. Gore πηαλίζηα,
θηζαξίζηα, ηξαγνπδηζηνύ, αιιά θαη βαζηθνύ ζπλζέηνπ ηνπ ηξηκεινύο Βξεηαλληθνύ
ζπγθξνηήκαηνο Depeche mode (νηιπές μονη). Σν ελ ιόγῳ ηξαγνύδη εμ επόςεσο ύθνπο
αλήθεη εηο ην είδνο ηεο industrial rock ζθελήο, ήηνη κνπζηθή ηέρλε δηα βηνκεραληθώλ
ζνξύβσλ. Πξόθεηηαη πεξί ελόο πεηξακαηηθνύ ύθνπο ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.
Δθ ησλ 24 πξνηάζεσλ εθ ησλ ηζαξίζκσλ θνηηεηώλ κνπ ηδηαηηέξαλ εληύπσζηλ κνπ
πξνεθάιεζελ απηή ηνπ θνηηεηνύ κνπ θ. Μαλνπζάθε ηακαηίνπ, όζηηο εδεκηνύξγεζελ
κίαλ εληειώο δηαθνξνπνηεκέλελ ζύλζεζηλ δηαηεξώλ σο κνλαδηθόλ δεδνκέλνλ εθ ηεο
δνζείζεο ζπλζέζεσο ηελ κεισδίαλ ηεο θσλήο. Ο θ. Μαλνπζάθεο ηακάηηνο εμεζθάιηζελ
ην ρξώκα ηνπ δνζέληνο ηξαγνπδηνύ ρξεζηκνπνηώλ ππαξρνύζαο ζπγρνξδηαθάο
αιιεινπρίαο ελ απηῷ θη επξνρώξεζελ ιίαλ ηερληέλησο εηο ηελ δηαζθεπήλ απηνύ εηο
δετκπέθηθνλ κπινπδ, επεξεαζζείο, εηθάδσ, ηα κάια αθελόο ππό ηνπ Πηλδάξνπ (Σπάραγμα
94b, 15) ιέγνληνο «κηκήζνκ' ἀνηδαῖο» θη αθεηέξνπ ππό ηεο αξραηνειιεληθόηεηνο ηνπ
δετκπέθηθνπ ρνξνύ.
Δλ ηαὐηῷ ζα επεζύκνπλ λα ζαο νκηιήζσ γηα ηελ πξόηαζηλ ηνπ θνηηεηνύ κνπ θ.
Καξαδήκα Απνζηόινπ, όζηηο δηεζθεύαζελ ην θνκκάηη «Bad Romance» ηεο Lady Gaga
(Stefani Joanne Angelina Germanotta) θαη ηνπ ζπλζέηνπ Nadir Khayat (Red One) εθ ηνπ
album «The Fame Monster», θπθινθνξήζαλ ηελ 26ελ Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2009. Ο θ.
Καξαδήκαο Απόζηνινο δηαηεξήζαο κόλνλ ηα θσλεηηθά ηνπ δνζέληνο θνκκαηηνύ ην
δηεζθεύαζελ αιιάδσλ αξκνληθώο θαη ξπζκηθώο ηνύην από pop εηο όξρεζηλ είδνπο
θόξδαθνο αξραηνειιεληζηί ή ηζηθηεηέιη λενειιεληζηί. Τπελζπκίδσ δηα ηελ ηζηνξίαλ θαη
κόλνλ εηο ηνπο θ.θ. ζπλέδξνπο όηη ν Αξηζηνθάλεο, ν Λνπθηαλόο, ν Ζξσδηαλόο, ν Ζζύρηνο
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θ.α. καο δηαζώδνπλ ηελ πιεξνθνξίαλ «ηξία εἴδε ὀξρήζεσο· ἐκκέιεηα κὲλ ηξαγηθή,
ζίθηλληο ζαηπξηθή, θόξδαμ θσκηθή, ἥηηο αἰζρξῶο δηλεῖ ηὴλ ὀζθῦλ».
Δάλ δηεξσηεζείηε «δηα πνίνλ ιόγνλ ηα αλαθέξεη απηά ηα παξαδείγκαηα ν νκηιεηήο;» ζα
ζαο απαληήζσ σο εμήο γλσξίδσλ όηη απεπζύλνκαη εηο αθξναηήξηνλ ελεξγώλ
εθπαηδεπηηθώλ, νίηηλεο δηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αθελόο κεηαθέξνλ γλώζεηο θαη αθεηέξνπ
δηαπιάζνπλ ραξαθηήξεο θαη ζπλεηδήζεηο εηο Διιελόπνπια.
Κπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, εηο όιαο κνπ ηαο παξαδόζεηο θαη εηο όια κνπ ηα καζήκαηα
δελ έπαπζα πνηέ -εθεί όπνπ ερξεηάδεην- λα κεηαθέξσ κε ηα πξέπνληα αδηάζεηζηα
ζηνηρεία θη επηρεηξήκαηα πιεξνθνξίαο εθ ηνπ κεγαιεηώδνπο πλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ· ηδηαίηαηα δε εθ ηνπ κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ απηώλ, αθνύ εηο Σκήκα
Μνπζηθώλ πνπδώλ εδίδαζθνλ.
Γηαβάζηε εθ λένπ, ζαο παξαθαιώ, πξνζεθηηθόηεξνλ ηα κλεκνλεπζέληα ζρεηηθώο κε ηαο
δύν κνπζηθάο δηαζθεπάο ησλ θνηηεηώλ κνπ θαη ακέζσο ζα αληηιεθζείηε όηη θαη θάπνηα
ρξεζηηθή αξραηνειιεληθή κνπζηθή γλώζηο ζαο απεηππώζε θαη ζπγρξόλσο όηη εύξελ
εθαξκνγήλ ε ιατθή ξήζηο «κ’ όπνηνλ δάζθαιν θαζήζεηο, ηέηνηα γξάκκαηα ζα κάζεηο».
Κπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, ν θνηηεηήο κνπ θ. Υξήζηνο Βιάρνο εζθέθζε θαη εθήξκνζελ
θαηά ηξόπνλ αμηνζαύκαζηνλ πάληα όζα εδηδάρζε ππ’ εκνύ πεξί ηεο επαιιειίαο ησλ
ηαιαληώζεσλ εηο ην ππνρξεσηηθόλ κάζεκα «Μνπζηθή Αθνπζηηθή». Ωο γλσζηόλ, ἓλ
ζεκείνλ ειαζηηθνύ ηηλόο κέζνπ εμαλαγθαδόκελνλ λα εθηειέζεη ηαπηνρξόλσο δύν ή
πεξηζζνηέξαο ηαιαληώζεηο, θηλείηαη εθηεινύλ ζπληζηακέλελ ηαιάλησζηλ εμαξησκέλελ
θπξίσο εθ ησλ πιαηώλ θαη ηεο δηαθνξάο θάζεσο ησλ πξνζηηζεκέλσλ ηαιαληώζεσλ.

Δπαιιειία ηξηώλ εκηηνλνεηδώλ ηαιαληώζεσλ κε δηαθνξεηηθάο ζπρλόηεηαο θαη θάζεηο.
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Δηο ηελ πεξίπησζηλ δύν ίζνπ πιάηνπο ηαιαληώζεσλ κε δηαθνξάλ θάζεσο 180ν απνζβέλεη
πιήξσο ε κία ηελ άιιελ.

Γηαθξνηήκαηα: Δπαιιειία δύν παλνκνηνηύπσλ ηαιαληώζεσλ εκθαληδνπζώλ κηθξάλ δηαθνξάλ
ζπρλνηήησλ.

Ο θ. Υξήζηνο Βιάρνο, δηαζθεπάδσλ ην θνκκάηη «Video Games» κε ηελ Lana Del Rey, ήηηο
εηξαγνύδεη ζπλνδεία νξρήζηξαο, εζθέθζε λα απνκνλώζεη κόλνλ ηελ αθνπνκέλελ γπλαηθείαλ
θσλήλ, απνζβέλσλ νιόθιεξνλ ηελ νξρήζηξαλ. Πξνο ηνύηνηο έςαμελ θαη αλεύξελ εηο ην
YouTube σο νξρεζηξηθόλ ην ίδην θνκκάηη εθηειεζκέλνλ ππό ηεο ηδίαο νξρήζηξαο θαη κόλνλ.
Αλέζηξεςελ εηο ηελ θνλζόιαλ ηελ θάζηλ απηνύ ηνπ νξρεζηξηθνύ θνκκαηηνύ θαη ελ ζπλερείᾳ ην
πξνζέζεζελ κε ηελ θπκαηνκνξθήλ ηνπ δνζέληνο θνκκαηηνύ, ήηνη ηεο νξρήζηξαο νκνύ κεηά ηεο
γπλαθείαο θσλήο. Αη πξνζηεζείζαη θπκαηνκνξθαί ησλ δύν νξρεζηξώλ κε ηελ αληίζεηνλ θάζηλ,
ήηνη κε δηαθνξάλ θάζεσο 180ν, θαηά ηελ ζεσξίαλ ηεο επαιιειίαο ησλ ηαιαληώζεσλ
απέζβεζελ ε κία ηελ άιιελ θαη, ηνηνπηνηξόπσο, ηνπ απέκεηλελ κόλνλ ε θπκαηνκνξθή ηεο
γπλαηθείαο θσλήο. Δάλ ην θαινζθεπζείηε, είλαη εμαηξεηηθά απινύλ, αιιά παλέμππλνλ.
Αλαδεηθλύεη εθθνιαπηόκελνλ επηζηήκνλα, όζηηο ηνπιάρηζηνλ δελ «παπαγαιίδεη» νύηε ηα ηεο
Μνπζηθήο Αθνπζηηθήο, νύηε θαη ηα ηεο Ζρνιεςίαο.
Κπξίαη θαη θύξηνη ύλεδξνη, ε ζπκκεηξία, απαλησκέλε θαη εηο ηελ έκβηνλ θαη εηο ηελ
άβηνλ θύζηλ, απνηειεί κίαλ ιίαλ ζεκαληηθήλ έλλνηαλ ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηεο Φπζηθήο,
ηεο Υεκείαο, ηεο Βηνινγίαο θαη ησλ Καιώλ Σερλώλ, σο ε Μνπζηθή, ε Εσγξαθηθή, ε
Αξρηηεθηνληθή, ε Γιππηηθή. Δλ άιινηο ιόγνηο, ε ζπκκεηξία απνηειεί ην αραλέο πεδίνλ
έλζα δξαζηεξηνπνηνύληαη ακηιιώκελαη ε θύζηο (αλόξγαλνο θη νξγαληθή) θαη ε ηέρλε. Γη’
απηήο ηεο θηινζνθηθήο θαη καζεκαηηθήο ζπνπδαηόηεηνο ελλνίαο ν άλζξσπνο δηα κέζνπ
ησλ αηώλσλ πξνζεπάζεζελ αθ’ ελόο λα θαηαλνήζεη θαη αθ’ εηέξνπ λα δεκηνπξγήζεη
ηάμηλ, θάιινο θαη ηειεηόηεηα.
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πνπδάδσλ ηελ Δπηζηήκελ ηεο Φπζηθήο εηο ην Φπζηθόλ Σκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο
ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, εδηδάρζελ ηελ Κξπζηαιινγξαθίαλ σο κέξνο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Οξπθηνινγίαο ππό ηνπ αεηκλήζηνπ θαζεγεηνύ
Κσλζηαληίλνπ νιδάηνπ θαη ηελ Δπηζηήκελ ηεο Κξπζηαιινδνκήο ππό ηνπ θαζεγεηνύ θ.
Παλαγηώηνπ Ρεληδεπέξε θαη, ηνηνπηνηξόπσο, θαηελόεζα πιήξσο ηαο γελεζηνπξγνύο
αηηίαο ηεο ζπκκεηξίαο ησλ θξπζηάιισλ δηα ησλ νπνίσλ ε θύζηο απηνθνζκείηαη.

Κξύζηαιινη: αη σξαηόηεξαη ζπκκεηξηθαί δνκαί δηα ησλ νπνίσλ ε θύζηο απηνθνζκείηαη.

εκεησηένλ όηη αη ίδηαη γελεζηνπξγνί αηηίαη εηο ηα θείκελα δεκηνπξγνύλ ηα
αξηζηνπξγήκαηα ηεο ινγνηερλίαο, εηο ηελ δσγξαθηθήλ ηνπο ζαπκαζίνπο πίλαθαο ηνπ
Οιιαλδνύ Maurits Cornelis Escher θαη εηο ηελ κνπζηθήλ ηα ηνπ «εξκνζκέλνπ» θάιιε.

Παξαδείγκαηα εθ ησλ ζαπκαζίσλ δσγξαθηθώλ πηλάθσλ ηνπ Οιιαλδνύ Maurits Cornelis Escher κε ζέκαηα
εκθαλίδνληα εμαηξεηηθήλ θαη αμηνζαύκαζηνλ ζπκκεηξίαλ.

Πξέπεη λα ηνληζζεί κεη’ επηηάζεσο όηη ε κειέηε ηεο πκκεηξίαο πξαγκαηνπνηείηαη δηα
ηεο Θεσξίαο Οκάδσλ (Group Theory), ήηηο πεξηιακβάλεη δύζθνια κελ, αιιά ρξεζηκόηαηα καζεκαηηθά εξγαιεία.
Ζ εθαξκνγή ησλ ζπκκεηξηώλ εηο ηνλ ρώξνλ ηεο Μνπζηθήο αλνίγεη λένπο δξόκνπο
ηδηαίηαηα όζνλ αθνξά εηο ηελ κνπζηθήλ ζύλζεζηλ.
Όλησο, δηα ησλ ζπκκεηξηώλ αθ’ ελόο αλαδύεηαη έλαο πνιππιεζέζηαηνο θόζκνο
δηαηνληθώλ θαη ρξσκαηηθώλ κνπζηθώλ θιηκάθσλ –πέξαλ ησλ «πεπαιαησκέλσλ» πιένλ
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κεηδόλσλ θαη ειαζζόλσλ- κε πξσηόγλσξα «ήζε ή εζηθνύο ραξαθηήξαο» θαη αθ’ εηέξνπ
επεθηείλεηαη απεξηνξίζησο ε κνπζηθή ζπλζεηηθή δηαδηθαζία δηα πιεηόλσλ θαη
ζπλζεηνηέξσλ δηαδηθαζηώλ δηζδηαζηάησλ ζπκκεηξηώλ από απηήλ ηνπ απινύ
θαηνπηξηζκνύ, ηελ νπνίαλ εθήξκνζελ είηε επηζηεκνληθῷ, είηε εκπεηξηθῷ ηῷ ηξόπῳ ν J. S.
Bach εηο ην έξγνλ ηνπ «Ζ Σέρλε ηεο Φνύγθαο (Die künst der füge), BWV 1080»,
ζπλζέησλ ηαο νλνκαδνκέλαο θαηνπηξηθάο θνύγθαο (mirror fugues).

Σν πιένλ γλσζηόλ ίζσο πνξηξαίηνλ ηνπ J. S.
Bach δηα ρεηξόο ηνπ Elias Gottlob
Haussmann.
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Παξάζεζηο ελ
πεληαγξάκκῳ ησλ
κνπζηθώλ κέηξσλ
ππ’ αξηζκόλ 8-13
ησλ ηεζζάξσλ
Rectus θαη ησλ
ηεζζάξσλ Inversus
θσλώλ εθ ηεο
ηεηξαθώλνπ
θαηνπηξηθήο
θνύγθαο XVIII ηνπ
J. S. Bach.

Μειεηήζαο ηαο καζεκαηηθάο δηαδηθαζίαο ησλ θαηνπηξηθώλ θνπγθώλ ηνπ J. S. Bach θαη
ηαο θάησζη επηά δηαδηθαζίαο ζπκκεηξίαο ηνπ νξζνγσλίνπ θξπζηαιιηθνύ ζπζηήκαηνο,
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(Αζήλα 20-21 Ννεκβξίνπ 2015, Pierce – The American College of Greece).

Χαράλαμποσ Χ. Σπυρίδησ

Σελίς 11

Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών

«πλδένληαο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κέζα από ηηο Σέρλεο»,
6ν Γηεζλέο πλέδξηνλ δηα ηελ Δθπαίδεπζηλ ηεο Δλώζεσο Δθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβαζκίνπ Δθπαηδεύζεσο
(Αζήλα 20-21 Ννεκβξίνπ 2015, Pierce – The American College of Greece).
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Αη επηά δηαδηθαζίαη ζπκκεηξίαο ηνπ νξζνγσλίνπ θξπζηαιιηθνύ ζπζηήκαηνο.

ηαο ζπκπεξηέιαβα εηο θαηάιιεινλ ινγηζκηθόλ ζπγγξαθέλ ππ’ εκνύ θαη ηνπ πξώελ
θνηηεηνύ κνπ θαη λπλ δηδάθηνξνο ηεο Μνπζηθνινγίαο θ. Μηραήι Υνπξδάθε εηο ηα
πιαίζηα ηεο κεηαμύ καο επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο.
Γηα ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ νη θνηηεηαί κνπ εηο ην κάζεκα «J. S. BACH: Μνπζηθή θαη
πκκεηξία» δηα ησλ καζεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο πκκεηξίαο ζπλζέηνπλ ηα ηδηθά ησλ
κνπζηθά έξγα.
Δπί ηῇ επθαηξίᾳ λα ζαο επηζεκάλσ όηη σο ζπλζέηεο θαη κνπζηθόο ν J. S. Bach
ερξεζηκνπνίεζελ ελζπλεηδήησο νξηζκέλνπο ζπλδπαζκνύο θζνγγνζήκσλ είηε σο
κνπζηθήλ ππνγξαθήλ, είηε δηα ζπκβνιηθάο ζθνπνηήηαο, είηε δηα ηελ απόδνζηλ ησλ
ζενινγηθώλ ελλνηώλ θαη ζπκβόισλ ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ, ην νπνίνλ εκεινπνίεη.
Όλησο, ερξεζηκνπνίεζελ ην αξραηνειιεληθόλ1 ιεμαξηζκηθόλ ζύζηεκα θαηά ην νπνίνλ
απνθαζηζηώληεο κίαλ ακθηκνλνζήκαληνλ αληηζηνηρίαλ κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ ησλ
γξακκάησλ ηνπ ηόηε Γεξκαληθνύ αιθαβήηνπ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ 1,
2, 3, …, ην Α (Α) αληηζηνηρίδεηαη εηο ηνλ αξηζκόλ 1, ην Β (Μπε) αληηζηνηρίδεηαη εηο ηνλ
αξηζκόλ 2, ην C (Σζε) αληηζηνηρίδεηαη εηο ηνλ αξηζκόλ 3, ην Ζ (Υα) αληηζηνηρίδεηαη εηο
ηνλ αξηζκόλ 8. Ζ αιιεινπρία ησλ γξακκάησλ BACH (Μπε-Α-Σζε-Υα) έρεη σο
ιεμαξηζκηθόλ άζξνηζκα ηνλ αξηζκόλ 1+2+3+8=14.
Ο αξηζκόο 14 παξηζηά, ηξόπνλ ηηλά, ηελ ζύληνκνλ ππνγξαθήλ ηνπ Bach επί ηῇ βάζεη ηνπ
επηζέηνπ ηνπ θαη κόλνλ.
Δηο ην έξγνλ ηνπ «Η Τέτνη ηης θούγκας (Die künst der füge), BWV 1080» ν J. S. Bach
ππνγξάθεη γηα ηνπο κεκπεκέλνπο εηο ηνλ Ππζαγνξηζκόλ δηα ηνπ ιεμαξίζκνπ 14 ηνπ
νλόκαηόο ηνπ ηελ νλνκαδνκέλελ αλνινθιήξσηνλ(;) θνύγθα, ηελ ππ’ αξηζκόλ 19,
1

Ο J. S. Bach εγλώξηδελ άξηζηα ηελ Λαηηληθήλ δηα ηεο νπνίαο, ππό ηελ έλλνηαλ ησλ κεηεθξαζκέλσλ εηο ηελ
Λαηηληθήλ ζπγγξακκάησλ ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο, δηέζεηελ επξείαλ –γηα ηελ επνρήλ ηνπθιαζηθήλ παηδείαλ.
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πεξαηώλνληάο ηελ εηο ην κνπζηθόλ κέηξνλ ππ’ αξηζκόλ 239 (2+3+9=14) θαη κία αθόκε
κηθξνηέξαο εθηάζεσο θνύγθα, ήηηο έρεη 158 (1+5+8=14) κνπζηθά κέηξα.
Να δώζσ θαη κίαλ απάληεζηλ εηο ην εξώηεκα, ην νπνίνλ απαζρνιεί πνιινύο: Γηαηί ν J.
S. Bach σπηζιμοποιεί ελάζζοναρ κλίμακαρ για ηην ζύνθεζιν ηων καηοπηπικών (mirror)
θοςγκών ηος και δη ηην D min;
Τα γξάκκαηα ηνπ νλόκαηνο BACH δνκνύλ, σο γλσζηόλ ηνηο πάζη, ηελ αιιεινπρίαλ ησλ
λνηώλ Β@, Α, C, B#. Όλαι αι ζςγκεκπιμέναι νόηαι ενςπάπσοςν ειρ μίαν και μόνον μίαν
κλίμακα, ηην D ελάζζονα και μάλιζηα ειρ ηην Μελωδικήν αςηήρ εκδοσήν.

B#-C$-D-C#-B@-A-G-F-E-D

Μελωδική D ελάζζων κλίμαξ: D-E-F-G-A-

Αςηόρ πιζηεύω ακπαδάνηωρ όηι είναι ο λόγορ για ηον οποίον ο μέγιζηορ ζςνθέηηρ BACH
επιλέγει ηην κλίμακα D ελάζζονα και ζςνθέηει ειρ αςηήν όλαρ ηος ηαρ θούγκαρ ειρ ηο
έπγον ηος «Η Τέσνη ηηρ Φούγκαρ ».
Ωο θαηαθιεΐδα ηεο νκηιίαο κνπ ζα επεζύκνπλ λα ζαο νκηιήζσ γηα ην έξγνλ ηδηνκόξθνπ
ζπκκεηξηθήο δνκήο ηεο θνηηεηξίαο κνπ θπξίαο Δπαγγειίαο-Αζελάο Γθηώδνπ εηο ην
νπνίνλ αη εκθαληδόκελαη ζπκκεηξίαη κεηαζρεκαηίδνληαη θαηά ην ερόρξσκά ησλ θαζώο
κεηαβαίλνπλ δηαδνρηθώο από νξγάλνπ εηο όξγαλνλ κεηαμύ πέληε κνπζηθώλ νξγάλσλ
(θιάνπην, βηνιί, βηόια, ηζέιν θαη θνληξακπάζν) θαηά κίκεζηλ ηνπ Fandango
(Φαληάλγθν), ηνπ γλσζηνύ εηο ην επξύ θνηλόλ σο ην Bolero (Μπνιεξό) ηνπ Γάιινπ
ηκπξεζηνληζηνύ ζπλζέηνπ Joseph Maurice Ravel (Ενδέθ Μσξίο Ραβέι) (1875-1937).
Έζησ ππ’ όςηλ πκώλ όηη ε αιεζήο ηζηνξία ζπλζέζεσο ηνπ ελ ιόγῳ έξγνπ ππό ηνπ Ravel
νπδεκίαλ ζρέζηλ έρεη κε ηα γξαθόκελα εηο ηα πνηθίια θείκελα θαη ζα ζαο ζπληζηνύζα λα
ηελ αλαδεηήζεηε.
Ζ ζπλζέηηο εηζάγεη έλα-έλα ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά όξγαλα βαζηδνκέλε απνθιεηζηηθώο
εηο ηελ επαλάιεςηλ ελόο θπξίνπ ζέκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνύζα σο ζπλδεηηθόλ ηζηόλ ή
ηζνθξάηεκα ην ξπζκηθόλ κνηίβνλ ηνπ ηακπνύξιν (snare-drum).
πγθεθξηκέλσο, εηο ηελ ζύλζεζηλ ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ξπζκηθόλ
πξόηππνλ –θαηά ηδηθήλ κνπ απαίηεζηλ- ε θάησζη Θξαθηθή κεηξηθή δνκή ηεο ησληθήο
πόιεσο Σέσ ηνπ 5νπ π.Υ. αη. εηο ηελ νπνίαλ επαλαιακβάλεηαη δηο ην δεύγνο ησλ πνδώλ
(ίακβνο + ηξίβξαρπο) γίλεηαη έλα είδνο ηνκήο θαη θαηαιήγεη ν ζηίρνο κε ηελ αλαζηξνθήλ
ηνπ δεύγνπο ησλ πνδώλ, ήηνη (ηξίβξαρπο + ίακβνο).

Καζ’ όιελ ηελ δηάξθεηαλ ηνπ έξγνπ αθελόο ρξεζηκνπνηείηαη σο ηζνθξάηεο - θξνπζηόλ ην
θάησζη κνηίβνλ επί ηεο λόηαο Λα

Χαράλαμποσ Χ. Σπυρίδησ

Σελίς 14

Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών

«πλδένληαο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κέζα από ηηο Σέρλεο»,
6ν Γηεζλέο πλέδξηνλ δηα ηελ Δθπαίδεπζηλ ηεο Δλώζεσο Δθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβαζκίνπ Δθπαηδεύζεσο
(Αζήλα 20-21 Ννεκβξίνπ 2015, Pierce – The American College of Greece).

θαη έλα δεύηεξνλ κνηίβνλ, κεισδηθόλ, ην νπνίνλ πθίζηαηαη αθ’ ελόο ερνρξσκαηηθνύο
κεηαζρεκαηηζκνύο, αθ’ εηέξνπ θαηαθνξύθνπο θαη νξηδνληίαο κεηαηνπίζεηο κε
αληηζηξόθνπο θαη αλαζηξόθνπο θαηνπηξηζκνύο.

αο επραξηζηώ.

Χαράλαμποσ Χ. Σπυρίδησ

Σελίς 15

Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών
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ΜΔΣΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ
Καηεξίλα Καζηκάηε
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο

Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ν φξνο
κεηαγλψζε, νη ζεσξεηηθέο ηνπ θαηαβνιέο, νη εθαξκνγέο
ηνπ φξνπ ζε επηζηεκνληθά πεδία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, νη
ζεσξεηηθέο δηαθξίζεηο ηνπ φξνπ ζε κεηαγλσζηηθή γλψζε,
κεηαγλσζηηθή εκπεηξία θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.
Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζα
πεξηγξαθεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Ζ
ζεκαζία ηεο κεηαγλψζεο έρεη αξρίζεη θαη αλαδεηθλχεηαη
ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαζηζηψληαο ηελ
ελλνηνινγηθή ηεο απνζαθήληζε δχζθνιε δηαδηθαζία. ην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιάδα νη καζεηέο δελ
θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο κεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο σο ηδηαίηεξν είδνο ζηξαηεγηθψλ δηφηη δελ
είλαη ελήκεξνη φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Απνηειεί εηθαζία
πνπ πξέπεη λα ειερζεί εξεπλεηηθά φηη αλ ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαιιηεξγήζεη θαη απαηηήζεη ηε ρξήζε ηνπο
αλεμάξηεηα απφ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηφηε νη
καζεηέο ζα δχλαληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζπλεηδεηά θαη
επνκέλσο λα αλαπηχμνπλ κηα επίγλσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ
ξφινπ ηνπο. Ζ πξφηαζε είλαη ε θαιιηέξγεηα
κεηαγλσζηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ
ζην
ζχλνιν
ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
θιεηδηά:
Μεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο,
κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, κεηαγλσζηηθή γλψζε,
κεηαγλσζηηθή εκπεηξία θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.
Λέμεηο

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ κεηαγλψζε είλαη κηα έλλνηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο
νπνίαο ζπλεηζθέξνπλ πνιινί θιάδνη: πξσηαξρηθά ε
Γλσζηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπρνινγία, ζηε ζπλέρεηα
πήξε ηε ζθπηάιε ε Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, έπεηηα νη
θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ε Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία
(Collins et al., 1996). Ζ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία
επηηπγράλεη ηε ζχλδεζε κεηαγηγλψζθεηλ κε ηνλ έιεγρν
γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη πξνηείλεη κνληέια απηφξπζκηδφκελεο κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ ν
εθπαηδεπηηθφο θαη νη εθπαηδεπφκελνη αλαινγίδνληαη επί
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

ηεο γλψζεο θαη ελεξγεηηθά πξνζπαζνχλ λα ηελ
θαζνδεγήζνπλ θαη λα ηε ξπζκίζνπλ. Δπηπιένλ, ζην
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, δηεπθξηλίδεηαη ν
πνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο (Vauras, Iiskala,
Kajamies, Kinnunen θαη Lehtinen, 2003). Ζ γλψζε θαη ε
κάζεζε είλαη πιαηζησκέλεο πνιηηηζκηθά. Ζ παξαηήξεζε,
ε ζχγθξηζε, ε αλάιπζε, ε αλαζχλζεζε γλψζεο &
ζθέςεο ζε λέεο λνεηηθέο θαηαζθεπέο ζπληζηνχλ
δηακνηξαδφκελν γηγλψζθεηλ (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε,
2011: 28).
Σν λα νξίζνπκε ηελ κεηαγλψζε ρξεηάδεηαη λα
ιάβνπκε ππφςε φηη αλ θαη απνηειεί σο «φξνο» ηκήκα
ηνπ ιεμηινγίνπ θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ςπρνιφγσλ
ηηο
ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο,
σζηφζν
ππάξρεη
θαηαγεγξακκέλε αξθεηή ζπδήηεζε γηα ηνλ αθξηβή
νξηζκφ ηνπ φξνπ θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαζψο
θαίλεηαη λα ππάξρνπλ/ λα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιινη
γισζζηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πεξηγξάςνπλ ην ίδην θαηλφκελν ή θάπνηα απφ ηηο φςεηο
ηνπ θαη ηνπο ζπλαληάκε ελαιιαθηηθά ζηε βηβιηνγξαθηθή
έξεπλα (Livingston, 1997˙ Κνπηζνπξάθε, 2009). Παξά
ηηο δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ κεηαγλψζε
δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο
ζηελ επίβιεςε θαη ηε ξχζκηζε ησλ γλσζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ (Κνπηζνπξάθε, 2009).
Ο φξνο «κεηα-γλψζε» απνηειεί ηελ ειιεληθή
απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ “metacognition”, ηνλ νπνίν
εηζήγαγαλ γηα πξψηε θνξά νη γλσζηηθνί ςπρνιφγνη ηε
δεθαεηία ηνπ 1960. Έπεηηα, κεηαθχιεζε ζηελ εμειηθηηθή
ςπρνινγία κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Flavell ην
1976, ελψ πξαγκαηηθφο εηζεγεηήο ηνπ φξνπ ζεσξείηαη ν
Tarski. Ο ίδηνο ν Flavell ηελ φξηζε σο «κεηακλήκε»,
έπεηηα απφ κειέηεο ηνπ ζε παηδηά θαη εθήβνπο,
αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ηνπο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
κλήκεο. Έθηνηε, έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίινη νξηζκνί νη
νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηε βαζχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ θαη
ηνλ ζπζρεηίδνπλ κε ηε κλήκε, ηε κάζεζε θαη ηελ
θαηαλφεζε. Ζ Μεηαγλψζε νξίδεηαη σο «ε γλψζε θαη ε
θαηαλφεζε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ην επίπεδν θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ζθέςεο ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο» (Κνπηζειίλε – Ησαλλίδνπ,
1995: 48) ή σο «ε γλψζε ησλ αλζξψπσλ γηα φ, ηη
γλσξίδνπλ, ζπκνχληαη θαη ζθέθηνληαη» (Metcalfe θαη
Shimamura, 1994: 11). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο
Καζζσηάθε θαη Φινπξή (2006) ε κεηαγλψζε είλαη ε εθ
ησλ πζηέξσλ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαηαθηεζέλησλ
γλψζεσλ θάπνηνπ, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηηο
απέθηεζε, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Με πην
απιά ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ
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λα ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο, λα έρεη επίγλσζε ησλ
βεκάησλ ηνπ «γηγλψζθεηλ», λα παξαθνινπζεί θαη λα
ειέγρεη ηα βήκαηα απηά, θαζψο θαη λα ηα ξπζκίδεη, έηζη
ψζηε λα επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε
πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη λα αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα θαη ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ. Οη
Meichenbaum, Burland, Gruson θαη Cameron (1985),
αθφκε, ζεσξνχλ φηη κεηαγλψζε είλαη «ε ελεκεξφηεηα
πνπ έρνπκε γηα ηνπο γλσζηηθνχο καο κεραληζκνχο θαη
γηα ην πψο απηνί ιεηηνπξγνχλ».
Ο φξνο Μεηαγλψζε ζπλδέεηαη κε ηνλ Flavell (1976)
θαη ηελ πεξηγξάθεη σο ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο
γλσζηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη ε
κεηαγλψζε
πεξηιακβάλεη
ηελ
ελεξγεηηθή
παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε ησλ γλσζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ. Σν «κεηαγηγλψζθεηλ», πην ζπγθεθξηκέλα,
είλαη θαηά ηνλ Flavell (1979) «ην γηγλψζθεηλ ηνπ
γηγλψζθεηλ»,
αιιά
έρνπλ
επηρεηξεζεί
πνιιέο
πξνζεγγίζεηο ηνπ, φπσο «ε ζθέςε γηα ηε ζθέςε», «ε
γλψζε γηα ηε γλψζε» (Metcalfe θαη Shimamura, 1994)
κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
φξνπ απηνχ.
Ο Flavell (1979), ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηηο
δπν ιεηηνπξγίεο ηεο κεηαγλψζεο: ηελ «παξαθνινχζεζε»
θαη ηε «ξχζκηζε». Έθηνηε, αξθεηνί ήηαλ νη εξεπλεηέο
πνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο επίζεο
ππνζηήξημαλ φηη ε κεηαγλψζε πεξηιακβάλεη θπξίσο δπν
ιεηηνπξγίεο: ηε «γλσζηηθή επίγλσζε» θαη ηε «γλσζηηθή
ξχζκηζε». Πην αλαιπηηθά, ηε «γλσζηηθή επίγλσζε» πνπ
αθνξά ζηε γλψζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη ηηο αηνκηθέο κεζφδνπο κάζεζεο (δεισηηθή γλψζε)
θαζψο θαη ζηε γλψζε ηνπ «πψο» (δηαδηθαζηηθή γλψζε),
«πφηε» θαη «γηαηί» (επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξήζεο
ζηξαηεγηθψλ) ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο κεζφδνπο κάζεζεο.
Σε «γλσζηηθή ξχζκηζε» πνπ αθνξά ζε ιεηηνπξγίεο φπσο
ν πξνγξακκαηηζκφο, νη ζηξαηεγηθέο αθνκνίσζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη ην άηνκν, νη κέζνδνη πνπ
αθνινπζεί γηα λα δηνξζψζεη ηα ζθάικαηά ηνπ, ν ζπλερήο
έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ (Artz θαη Armour-Thomas, 1992˙
Baker, 1989).
Οξίδνληαο ην επίξξεκα «κεηά». Σν πξφζεκα «κεηα-»
ηνπ φξνπ κεηα-γλψζε, ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία
γλψζεο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν θαη φρη ζε έλα
κεηαγελέζηεξν ρξνληθά επίπεδν «a posteriori κνξθήο»
φπσο ζπρλά δείρλνπλ νη παξαλνήζεηο φζσλ ζπλαληνχλ
ηνλ φξν γηα πξψηε θνξά. Γηαρσξίδνληαη θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν νη γλσζηηθέο θαη νη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Οη
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζπλίζηαληαη ζηελ αληίιεςε, ηε
κλήκε, ηελ παξάζηαζε, ηε λφεζε, ηε γιψζζα, ηελ
θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Οη κεηαγλσζηηθέο
απφ ηελ άιιε πιεπξά, «ππνβνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε θαη
ηελ ελεκεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θαη
ξπζκίδνπλ ηελ επίδνζε σο πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη
αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο» (Καζηκάηε, 2015). Δίλαη
δχν δηαδηθαζίεο αιιειέλδεηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα
ηδσζνχλ σο μερσξηζηά ηκήκαηα.

Ο φξνο ΜΔΣΑ Μεηαγηγλψζθεηλ, ην γηγλψζθεηλ ηνπ
γηγλψζθεηλ εγθαηληάδεηαη ζηε ςπρνινγία (Flavell, 1976,
1979). Χζηφζν, ν φξνο Μεηαγλψζε δελ είλαη
θαηλνχξγηνο ζηε Φηινζνθία. Ο Comte ήδε απφ ην 19o
αηψλα έρεη θάλεη αλαθνξά ζηνλ φξν. Ο Tarski, (1956˙
1985) επαλαθέξεη ηνλ φξν ζην θηινζνθηθφ πξνζθήλην,
θαη ζηε ζπλέρεηα ν Nelson, (1992˙ 1996). Ο φξνο ΜΔΣΑ
ζηε θηινζνθία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ην Παξάδνμν «ε
ζπλείδεζε λα πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο. (Παξάδεηγκα:
Παξαηεξνχκελν: ην άηνκν αηζζάλεηαη ραξνχκελν.
Παξαηεξνχλ: Σν άηνκν γλσξίδεη φηη είλαη ραξνχκελν).
Σν πξφζεκα Μεηά αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Mεηάθαηαλφεζε, Μεηά-πξνζνρή, Μεηά-γιψζζα, Μεηάζπλαηζζήκαηα).

2. ΔΗΓΖ, ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΜΔΣΑΓΝΧΖ
Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγλψζεο ζα πξέπεη λα
γίλεη κηα δηάθξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ.
Απηέο είλαη ε γλψζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε
ξχζκηζή ηεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ε
δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ γλψζεσλ πνπ θαηαθηά ην
άηνκν θαη απηέο είλαη ε δεισηηθή, ε δηαδηθαζηηθή θαη ε
πεξηζηαζηαθή γλψζε (Swanson, 1990). Σε δεισηηθή
γλψζε απνηεινχλ νη γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί,
ηε δηαδηθαζηηθή νη ηξφπνη κάζεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ πεξηζηαζηαθή• νη
γλψζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ
κάζεζεο. ηελ επφκελε δηαδηθαζία αλήθνπλ νη κέζνδνη
κε ηηο νπνίεο ε κεηαγλψζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη «ζηε
ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ην άηνκν ηθαλφ λα
ειέγρεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο» (Baker, 1991).
ηηο κεζφδνπο απηέο αλήθεη ν αδξφο ζρεδηαζκφο πξηλ
ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην αληηθείκελν, ε δηαξθήο
παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο εθηπιίζζεηαη
θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ην πέξαο ηεο
δηαδηθαζίαο (Καζζσηάθεο θαη Φινπξήο, 2006).
Δπηπξφζζεηα, ε κεηαγλψζε πεξηιακβάλεη ηξία είδε
ζθέςεο ηα νπνία ζέηεη ην άηνκν ζε ιεηηνπξγία. Αξρηθά,
ελεξγνπνηεί
ηε
κεηαγλσζηηθή
γλψζε,
ηηο
πξνυπάξρνπζεο, δειαδή, γλψζεηο ηνπ νη νπνίεο είλαη
απνζεθεπκέλεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε θαη αθνξνχλ ηηο
παξαδνρέο ηνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ κε έλα νξηζκέλν έξγν
θαη έρεη δεισηηθή ρξήζε, θαζψο θαηαγξάθεη ην
ππνθείκελν θαη ηνλ ηξφπν εκπινθήο ηνπ ζηε γλψζε
(Efklides, 2011).
Έπεηηα, ηηο κεηαγλσζηαθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο είλαη
θαηαγεγξακκέλεο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε θαη αθνξνχλ
ζε νηηδήπνηε είλαη βησκέλν απφ ην ίδην ην άηνκν θαηά
ηελ εκπινθή ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή
πξνζπάζεηα (Efklides, 2011). Οη κεηαγλσζηηθέο
εκπεηξίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο γλσζηηθέο ή ζπκηθέο
εκπεηξίεο θαη ηε κεηαγλσζηηθή γλψζε πνπ βηψλεη ην
άηνκν φηαλ αζρνιείηαη κε έλα γλσζηηθφ έξγν. πληζηνχλ
ηελ ηξέρνπζα ελεκεξφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη ην γλσζηηθφ έξγν. πληζηνχλ ηε δηεπαθή
(interface) αλάκεζα ζην έξγν θαη ην άηνκν ζε φιε ηε
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δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζεο κε απηφ. Θα πξέπεη ζην
ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε δε, φηη δελ πθίζηαηαη έλαο
θνηλά απνδεθηφο θαηάινγνο κεηαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ
(Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2011). Οη Nelson θαη Narens,
(1994) θαη ν Nelson, (1996) αλαθέξνπλ σο
κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, α) ηελ Kξίζε γηα κάζεζε, β)
ην Αίζζεκα φηη γλσξίδνπκε θάηη, γ) ηε Βεβαηφηεηα σο
πξνο ηελ αλαθηεζείζα πιεξνθνξία. Χζηφζν, ν
θαηάινγνο ησλ κεηαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη πνιχ
κεγαιχηεξνο.
χκθσλα κε ηνλ Flavell (1979), ηδηαίηεξν ξφιν ζηε
ιεηηνπξγία ηεο κεηαγλσζηηθήο παξαθνινχζεζεο εθηφο
απφ ηε «κεηαγλσζηηθή γλψζε» (ή γλσζηηθή επίγλσζε),
θαηέρνπλ
νη
«κεηαγλσζηηθέο
εκπεηξίεο».
Οη
κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο είλαη νη ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο
φζνλ αθνξά ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, γλσζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη/ή ε γλψζε κεηαγλσζηηθψλ
δηεξγαζηψλ (Efklides, 2011) ή κε πην απιά ιφγηα απηφ
πνπ βηψλεη έλα άηνκν θαηά ηελ εκπινθή ηνπ ζε κηα
γλσζηηθή πξνζπάζεηα. Ο ξφινο ηνπο ζεσξείηαη πνιχ
ζεκαληηθφο γηα ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ αηφκνπ επεηδή
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκηθέο αληηδξάζεηο
ηνπ αηφκνπ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαζψο επίζεο θαη
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. ζνλ
αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο αλαθέξεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ
ζε έλα εμεηδηθεπκέλν επίπεδν, ζε ζρέζε κε ην ζηφρν
πξνο επίηεπμε, αιιά επίζεο επεξεάδνληαη απφ ην ζπκηθφ
ηνπ θαη ηηο πην γεληθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ αηφκνπ
(Efklides, Papadaki, Papantoniou θαη Kiosseoglou,
1997˙ 1998).
Πην αλαιπηηθά ε θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηε
κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο
είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο είλαη
πξντφληα ηεο απεπζείαο παξαθνινχζεζεο, ελψ ε
κεηαγλσζηηθή γλψζε είλαη πξντφλ ηεο παξαθνινχζεζεο
κέζσ ηεο κλήκεο, αθνχ αθνξά ζε γλψζεηο θαη/ή
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην άηνκν, ην έξγν πνπ θαιείηαη λα
θέξεη εηο πέξαο, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί θιπ. Μηα
δεχηεξε δηαθνξά είλαη φηη νη κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο
είλαη πην εμεηδηθεπκέλεο φζνλ αθνξά ηελ αθηίλα δξάζεο
ηνπο επεηδή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ησλ
δηεξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξάησζε
ηνπ, ελψ ε κεηαγλσζηηθή γλψζε έρεη λα θάλεη κε
παξφκνηα έξγα θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ή
κε εκπεηξίεο πνπ βίσζε ην άηνκν θαηά ηελ ελαζρφιεζε
ηνπ κε απηά ζην παξειζφλ. Σέινο έλα ηξίην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο κεηαγλσζηηθέο
εκπεηξίεο απφ ηε κεηαγλσζηηθή γλψζε είλαη ν
ζπλαηζζεκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ κεηαγλσζηηθψλ
εκπεηξηψλ πνπ αθνξά ζηα αηζζήκαηα (αίζζεζε
επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο, επθνιίαο ή δπζθνιίαο,
ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο κε ηνλ ζηφρν πξνο επίηεπμε,
θ.ηι) πνπ βηψλεη ην άηνκν θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε
ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (Efklides, 2011).
Σέινο, ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο
απνηεινχλ ζπλεηδεηέο θαη ζθφπηκεο ζηξαηεγηθέο
ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο
θαη είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ (ΚσζηαξίδνπΔπθιείδε, 2011). πληζηνχλ δηαδηθαζηηθή γλψζε. «Ζ

εζθεκκέλε απηφ-θαηεπζπλφκελε παξαθνινχζεζε ηεο
θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ, ν
ζρεδηαζκφο ηεο ιχζεο ή ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη,
ή παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ, νη
απνθάζεηο γηα αιιαγέο ζηελ πνξεία ιχζεο γηα δηαθνπή ή
γηα ξχζκηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε
ηνπ απνηειέζκαηνο, αλ είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα
ζχκθσλα κε ην ζηφρν (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2011:
35). Έρνληαο, ινηπφλ, σο ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ γλσζηηθή
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ε κεηαγλψζε ζπλδέεη πνιιέο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ηε κάζεζε, ηε κλήκε, ηα
θίλεηξα, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
(Καζηκάηε, 2015).
Οη γεληθέο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο αθνξνχλ ζε
πιήζνο επηκέξνπο δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο ν καζεηήο
κπνξεί λα αλαπηχμεη. Σέηνηεο είλαη ε εθνχζηα θαη
ελεξγεηηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ν
απηνέιεγρνο θαη ε απηνξξχζκηζε, ε αμηνπνίεζε ησλ ήδε
θαηαθηεκέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο θαη πεξηζηάζεηο πέξα απφ ρσξνρξνληθά
φξηα, ε αλαγλψξηζε θαη ε θαιιηέξγεηα ελφο πξνζσπηθνχ
ηξφπνπ κάζεζεο θαη ε κεηέπεηηα αμηνπνίεζή ηεο
(απζεληηθή κάζεζε). Έηζη, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηέινο είλαη δπλαηφλ λα
αμηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο ησλ
καζεηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο.
χκθσλα κε ηνλ Gregory Schraw (1998), ε
κεηαγλψζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαζψο απνηειείηαη απφ
γλψζεηο
θαη
ξπζκηζηηθέο
δεμηφηεηεο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη αιιεινζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη,
επίζεο, γεληθνχ ραξαθηήξα, αθνχ είλαη δπλαηφλ λα
επεθηαζεί ζε πνιινχο ηνκείο θαη είλαη πην ζηαζεξή απφ
ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε έλαλ
ηνκέα. Τπάξρνπλ πνηθίινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Μεηαμχ
απηψλ βξίζθεηαη ην ειηθηαθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν
σξίκαζεο, ε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ζε νξηζκέλεο
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, θαζψο
θαη ην θαηάιιειν ή κε παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ
δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε (Καζηκάηε, 2015). Σν ζίγνπξν
είλαη φηη αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζε ππνζηεξηθηηθά
θνηλσληθά
πεξηβάιινληα
(supportive
social
environments).
Ζ Θεσξία ηνπ Ννπ απνηειεί ην ηέηαξην 4ν είδνο
Μεηαγλψζεο. Αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ησλ παηδηψλ γηα ην
λνπ ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
αλαγλψξηζεο χπαξμεο λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε εαπηφ
θαη ζε άιινπο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθέο
απφ ηελ παξαγφκελε λνεηηθή δηαθνξά.
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(Brown, 1985). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή
κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε πξάμε.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο
ηνπ φξνπ Μεηαγλψζε, αξθεηνί εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ ηηο
κεηαγλσζηηθέο απφ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ
δηάθξηζε απηή δελ είλαη πάληα θαλεξή αθνχ ππάξρεη
ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο, έηζη ζε θάζε κειέηε αλαθέξνληαη
θαη ηα δχν είδε ζηξαηεγηθψλ ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο.
Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πεξηιακβάλνπλ
ζπληζηψζεο θαη ηεο γλψζεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ
(Κνπηζνπξάθε, 2009).

3.1. Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο

Δηθφλα 1: Σα είδε ηεο κεηαγλψζεο (Κσζηαξίδνπ –
Δπθιείδε, 2011)

3. ΓΝΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΔ
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ / ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ
Οη Baker θαη Brown (1984), φπσο αλαθέξεη ε
Κνπηζνπξάθε (2009), πξνζδίδνπλ ζηε κεηαγλψζε δχν
δηαδηθαζίεο αιιεινεμαξηψκελεο ηελ επίγλσζε ηεο
γλψζεο θαη ηε ξχζκηζε ηεο γλψζεο. Με ζθνπφ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Μεηαγλψζεο εζηίαζαλ
ζηε δηαθνξά «ζηαηηθήο θαη «ζηξαηεγηθήο γλψζεο». Χο
ζηαηηθή γλψζε πεξηέγξαςαλ ηηο δεμηφηεηεο, ζηξαηεγηθέο
θαη πεγέο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή κηαο εξγαζίαο
κπνξεί λα εθθξάζεη θαλείο κε ιέμεηο. Χο ζηξαηεγηθή ηε
γλψζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ελφο γλσζηηθνχ έξγνπ γηα λα ξπζκίζεη θαη λα
ηξνπνπνηήζεη
κηα
ζπγθεθξηκέλε
γλσζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα θαηαιήμεη ζε επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
Καζψο ην άηνκν εθηειεί γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε
κεηαγλψζε απνηειεί έλα εξγαιείν επξείαο εθαξκνγήο
γηα ηελ επίιπζε πνιιψλ εηδψλ πξνβιεκάησλ (Flavell,
Miller θαη Miller, 2002). O θεληξηθφο ξφινο ηεο
κεηαγλψζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε
κάζεζε έρεη σο ζπλέπεηα ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο
ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ επηθέληξσζε ζηε δηαδηθαζία ψζεζε
ηνπο εξεπλεηέο λα δηαηππψζνπλ λένπο πην
εμεηδηθεπκέλνπο νξηζκνχο ψζηε λα αλαδείμνπλ
ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο κεηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Έηζη, ε γλψζε αλαθέξεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
δηαδηθαζίεο (Κνπηζνπξάθε, 2009): α) ζηε γλψζε γηα ηηο
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη β) ζηελ επίγλσζε θαη ηελ
πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ θαζνδεγνχλ
ηε κάζεζε (Flavell, 1979˙ Kuhn, 2000˙ Jacobs θαη Paris,
1987). Ζ πξψηε πεξίπησζε ζπληζηά κηα ζηαηηθή
αμηνιφγεζε ηνπ ηη γλσξίδεη ην άηνκν ζρεηηθά κε κηα
ζεκαηηθή πεξηνρή /εξγαζία θαζψο θαη ην πψο, πφηε θαη
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο (Jacobs θαη Paris, 1987). Ζ δεχηεξε
πεξίπησζε, δειαδή ε πξφζβαζε ζε ζηξαηεγηθέο είηε
θαζνδεγεί ηε κάζεζε (Flavell, 1979˙ Kuhn, 2000), είηε
βνεζά ζηε δηαρείξηζε ηεο ζθέςεο (Jacobs θαη Paris,
1987), ή ζηε ξχζκηζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ

Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη γεληθνί ηξφπνη
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Κσζηαξίδνπ Δπθιείδε, 2005). πληζηνχλ δεμηφηεηεο ζθέςεο
αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο.
Δθαξκφδνληαη ζε γλσζηηθφ επίπεδν κε κε ζπλεηδεηφ
ηξφπν (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2005). Χζηφζν, νη
γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη
ζθνπίκσο, ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, φηαλ ην άηνκν,
παξαθνινπζψληαο ζπλεηδεηά ηελ πνξεία ηεο γλσζηηθήο
επεμεξγαζίαο ηνπ έξγνπ δηαπηζηψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα
παξέκβεη. (Π.ρ. ε εζθεκκέλε ρξήζε ηεο επαλάιεςεο γηα
θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε) (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε,
2005).

3.2. Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο
Οη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο εκπιέθνπλ ζθέςε γηα
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζρεδηαζκφ θαη ζηξαηεγηθή,
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν γηα λα παξαθνινπζεί
θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί
(Κνπηζνπξάθε, 2009˙ Livingston, 1997). Ζ γλψζε
ζεσξείηαη κεηαγλσζηηθή κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
ελεξγά κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ (Livingston, 1997).
ηα καζεκαηηθά, ε εθαξκνγή αιγνξίζκσλ ή
ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη παξάδεηγκα
εθαξκνγήο γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλαιπηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηελ
θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
ρξήζε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε κεηαγλσζηηθφ
επίπεδν. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ε
αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ κε ζρήκαηα, ή ζχκβνια,
πίλαθεο, ζρεδηαγξάκκαηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο εηο άηνπνλ
απαγσγήο, ε ζηξαηεγηθή ηεο αληίζηξνθεο πνξείαο θ.α.
(Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε, 2005).

3.3. Σερληθέο ζηξαηεγηθέο
Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα γλσζηηθά
ππνθείκελα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ
θσδηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ έλαληη άιισλ.
Παξαδείγκαηα είλαη, ε ππνγξάκκηζε, νη ζεκεηψζεηο ζην
πεξηζψξην ηνπ θεηκέλνπ, ε ρξήζε ζπκβφισλ φπσο
εξσηεκαηηθφ, γηα λα δειψζνπκε ηελ απνξία καο πξνο
θάπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, ή ζαπκαζηηθφ γηα λα
εθθξάζνπκε ην ζαπκαζκφ καο ή ηε ζπκθσλία καο κε
θάπνην θεηκεληθφ ζεκείν. Οη ηερληθέο ζηξαηεγηθέο
ζεσξνχληαη κέξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο δηφηη
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δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζην
πεξηερφκελν ή ηνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ηεο
πιεξνθνξίαο, φπσο θάλνπλ νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο
(Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε, 2005). Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ
κεηαγλσζηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ηερληθψλ ζηξαηεγηθψλ
επηβεβαηψζεθε ζε έξεπλεο ηνπ Lompscher (1995˙ 1999)
ζε Γεξκαλνχο καζεηέο. ηελ Διιάδα σζηφζν νη καζεηέο
δελ θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο κεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο
σο
ηδηαίηεξν
είδνο
ζηξαηεγηθψλ
(Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε, 2005). Απηφ ζπκβαίλεη είηε
γηαηί νη καζεηέο δε ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είηε δηφηη δελ είλαη ελήκεξνη
φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Απνηειεί εηθαζία πνπ πξέπεη λα
ειερζεί εξεπλεηηθά φηη αλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θαιιηεξγήζεη θαη απαηηήζεη ηε ρξήζε ηνπο αλεμάξηεηα
απφ ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηφηε νη καζεηέο ζα
δχλαληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζπλεηδεηά θαη επνκέλσο λα
αλαπηχμνπλ κηα επίγλσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξφινπ ηνπο.

4. ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ
χκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ε κεηαγλψζε
είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί θαη λα βειηησζεί κε πνηθίιεο
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη πην απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη
γηα λα θαιιηεξγεζεί ε κεηαγλψζε κέζα ζηελ ηάμε
αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο, ζηε
βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη
ζηελ πξνψζεζε πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία πξνάγνπλ ηε
κεηαγλσζηηθή επίγλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ
επίηεπμε φισλ απηψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
εξσηήζεηο απφ ηνλ καζεηή πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ,
ψζηε λα δηαπηζηψζεη γηα πνην ιφγν δελ θαηαλφεζε έλα
δεδνκέλν. Δπίζεο, ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο, ε νπνία δελ
θαηαλνήζεθε εμαξρήο, ε δηάθξηζε ησλ φζσλ γλσξίδεη
θαη φζσλ δελ γλσξίδεη, ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο
ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ απηψλ.
Χο κεηαγλψζε νξίδεηαη ε γλψζε ηεο γλψζεο, δειαδή
ε ελεκεξφηεηα επίγλσζεο ή άγλνηαο. χκθσλα κε ηελ
Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε (2005) ε κεηαγλψζε αθνξά ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο. Ζ
κεηαγλψζε ηνπνζεηείηαη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν κεηά
ηελ γλψζε, ζην νπνίν αλαπαξηζηάηαη ε γλψζε
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηέινο
κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο θαινχληαη λα
κειεηήζνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ή λα
αλαζεσξήζνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο. Χζηφζν, ε
κεηαγλψζε κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα κειεηεζεί ζε
αθφκε αλψηεξα επίπεδα. Μηιάκε, δειαδή, γηα ηε
κεηαγλψζε ηεο κεηαγλψζεο, φπνπ ζεκαληηθέο
ζπληζηψζεο απνηεινχλ ν αλαζηνραζκφο θαη ε
απηνξξχζκηζε. Κάζε θνξά πνπ ην άηνκν αλαζηνράδεηαη
αλεβαίλεη επίπεδα κεηαγλψζεο θαη έηζη νδεγείηαη ζηελ
απηνξξχζκηζε.

5. ΤΕΖΣΖΖ
Ζ κεηαγλψζε δελ αλαπηχζζεηαη απηφκαηα ζε φινπο
ηνπο καζεηέο θαη νχηε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έηζη, νη
εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο. Δλψ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο
γηα παξάδεηγκα γηα ην πξνθίι ηνπ κεηαγλσζηηθνχ
αλαγλψζηε ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο σζηφζν δελ
ππάξρνπλ αλάινγεο έξεπλεο γηα ην πξνθίι ηνπ
κεηαγλσζηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ
πνπ
ζθέθηεηαη
κεηαγλσζηηθά,
ρξεζηκνπνηεί
ζπζηεκαηηθά
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδεη ζηελ πξάμε θαη
πξνσζεί γηα ηνπο καζεηέο ηνπ κεηαγλσζηηθέο
δηεξγαζίεο. Ζ δηδαζθαιία κέζσ κνληεινπνίεζεο, ε
έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη κφλν ζην απνηέιεζκα, ε
αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ
(π.ρ. ε θσλαρηή ζθέςε), εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ζε
πνιιά θαη δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πιαίζηα θαη γλσζηηθέο
πεξηνρέο κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζε „άιιεο
θαηαζηάζεηο, ε ζηαζεξή θαη επαλαιακβαλφκελε
δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, ε παξνρή επθαηξηψλ
εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο κε
ζθνπφ ηε ζηαδηαθή απηνκαηνπνίεζε ηνπο θαη ηέινο, ν
καθξνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ζχκθσλα κε
κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή (Garner, 1987, φπ.αλαθ.ζην
Κνπηζνπξάθε, 2009). Αλ θαη ε εθπαίδεπζε σο γλσζηηθή
πεξηνρή ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαγλσζηηθέο
έξεπλεο
σζηφζν
πνιιά
ζέκαηα
παξακέλνπλ
αλεμεξεχλεηα φπσο ην κεηαγλσζηηθφ πξνθίι ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε άιια
γλσζηηθά αληηθείκελα εθηφο ηεο αλάγλσζεο θαη ησλ
καζεκαηηθψλ, νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ
δηδάζθνληαη ζε ζχγρξνλα δηδαθηηθά κνληέια έλαληη ησλ
παξαδνζηαθψλ. Δλψ νη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο έρνπλ απαζρνιήζεη ηε βηβιηνγξαθηθή
κειέηε ηεο γλσζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο
δελ ππάξρνπλ κειέηεο αλαθνξηθά κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ
ηνκέα. Διάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ηελ αιιειεπίδξαζε
γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο
ζρέζεο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ
απηνξξχζκηζε θαη νη κειινληηθέο έξεπλεο θαινχληαη λα
δηαθσηίζνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε απηή. Σέινο,
ζεσξείηαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε
λα δεκηνπξγεζεί ζην ρψξν απηφ ε αληίζηνηρε
κεηαγλσζηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζα κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρή κεηαγλσζηηθή δηδαζθαιία
ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο
Δλζψκαηεο Μάζεζεο (embodied learning) ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα θαη ζην κάζεκα ηεο
Λνγνηερλίαο εηδηθφηεξα. Ο φξνο Δλζψκαηε Μάζεζε έρεη
απαζρνιήζεη ηελ επηζηήκε ηεο Παηδαγσγηθήο ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη
πξσηαγσληζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, δάζθαινο θαη
καζεηήο, ρξεζηκνπνηνχλ νιηζηηθά ην ηεηξάπηπρν λνπο,
ζπλαηζζήκαηα, ζψκα θαη θηλήζεηο κέζα ζ‟ απηήλ. Ζ
Δλζψκαηε Μάζεζε αληιεί πιηθφ απφ πνηθίια
επηζηεκνινγηθά ππφβαζξα, απνθνξχθσκα ησλ νπνίσλ
είλαη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο θαη νη ζχγρξνλεο Θεσξίεο
Μάζεζεο, φπσο απηέο ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ θαη ησλ
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ. ήκεξα είλαη επηηαθηηθή ε
αλάγθε λα ειθχεηαη δεκηνπξγηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ θαη λα αλαθαιχπηνληαη θαηλνηφκνη ηξφπνη
ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αλάπηπμεο ησλ
δεμηνηήησλ ηνπο. Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε σο κηα ζχγρξνλε
ζεσξία κπνξεί λα εληάμεη ηελ ηέρλε ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αλαπηχμεη πνιχπιεπξα ην καζεηή
κέζσ
ηεο
δηαζεκαηηθήο
εθαξκνγήο
ελφο
δξακαηνπνηεκέλνπ παηρληδηνχ κε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή
κεζνδνινγία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνγνηερλίαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Δλζψκαηε
πξαθηηθή, θνλζηξνπθηηβηζκφο.

κάζεζε,

δηδαθηηθή

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε απνηειεί κία απφ ηηο πην
ζχγρξνλεο, παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ε νπνία
επηθεληξψλεηαη ζηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
ζψκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή
ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο φζν θαη ζηα
πιαίζηα ελφο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο.

Ζ ρξεζηκφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα
ηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν επηβεβαηψλεηαη θαη
απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ζψκα σο κέζν κάζεζεο
θαη ζε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη αληηθείκελα,
φπσο ζην ρνξνζέαηξν, ζηελ θηλεζηνινγία, ζηνλ
αζιεηηζκφ, αθφκα θαη ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Φπζηθή.
ε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θνηλφο παξνλνκαζηήο
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο είλαη ε
ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ,
 α) γηαηί δίλεηαη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα
επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο σο νκάδα,
 β) γηαηί πξνζθέξεη θνηλσληθή ζπλνρή κε ηελ
έλλνηα φηη ν έλαο ζα λνηάδεηαη γηα ηνλ άιινλ θαη
γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο,
 γ) γηαηί επηηπγράλεηαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε,
θαζψο ν έλαο ζα βνεζάεη ηνλ άιινλ ιχλνληάο ηνπ
ηπρφλ απνξίεο ή δπζθνιίεο, δηαδηθαζία πνπ
παξαπέκπεη ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ
Vygotsky.
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα απέθεπγε παξαδνζηαθά λα
δψζεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ ζψκαηνο ζηελ
εθπαίδεπζε.
πζηεκαηηθά
απνθεχγνληαλ
θαη
παξαγθσλίδνληαλ φινη νη ηνκείο εκπινθήο ηνπ ζψκαηνο
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, απφ ηε δηαδηθαζία 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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κάζεζεο κέρξη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο Δλζψκαηεο
Μάζεζεο δελ ήηαλ γλσζηή θαη θαη‟ επέθηαζε νχηε
απνδεθηή θαη ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα,
φπσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο.
Ζ παιηά επηζηεκνινγηθή ζεψξεζε ηνπ ζψκαηνο
δηαηξάλσλε ηελ αλππαξμία ηνπ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ
άγγηδε αθφκα θαη ξαηζηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πξέπεη,
φκσο, λα ιεθζεί ππφςε φηη ην ζψκα δελ είλαη θαη δελ
κπνξεί λα είλαη αφξαην. Δίηε ην αγλννχκε είηε φρη ην
ζψκα πθίζηαηαη, ππάξρεη. ηα πιαίζηα κάιηζηα ηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ην ζψκα δελ
απνηειεί κφλν φρεκα ηεο γλψζεο, δειαδή έλα
δηεθπεξαησηηθφ κεηαβηβαζηή, αιιά ην ζψκα απνηππψλεη
θαη φιε ηε δηάδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, πηζηφο ν
νπνηζδήπνηε ζηηο αξρέο ηεο κε θαηαπηεζηηθήο
παηδαγσγηθήο, φπνπ ν καζεηήο ειεχζεξα θαη
απηνβνχισο, δεκνθξαηηθά θαη δεκηνπξγηθά αλαθαιχπηεη
ηε γλψζε, ζα κπνξνχζε λα εηζάγεη δηαξθψο ην ζψκα
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα
θνλζηξνπθηηβηζηηθά κνληέια θαη κε ηηο ζχγρξνλεο,
εθπαηδεπηηθέο ζεσξήζεηο γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ηνπ καζεηή θαη ηεο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Οη Dixon θαη Senior (2011) νξίδνπλ ηελ ελζψκαηε
παηδαγσγηθή σο κία έλλνηα θνξκφ, ε νπνία πεξηθιείεη
ηελ ελζψκαηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Μάιηζηα νη φξνη
Δλζψκαηε Μάζεζε θαη Δλζψκαηε Γηδαζθαιία
ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ γηα λα δειψζνπλ ην πέξαζκα
απφ
ηα
λενθηιειεχζεξα
παξαδείγκαηα
πνπ
αληηκεηψπηδαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο «πξντφλ» ζε
θαηλνχξηεο επηζηεκνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο
(Wilcox, 2009). ην ζεκεξηλφ θπξίαξρν λενθηιειεχζεξν
κνληέιν νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα κε έλαλ
παξάδνμν ηξφπν, αθνχλ ηνλ νκηιεηή ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ηε δηθηά ηνπο αλάιπζε ή
εξκελεία, απνγνεηεχνληαη αλ δελ κπνξνχλ ή αλ
πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ην επίπεδν πνπ
πξέπεη, πείζνληαη φηη πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθνί, γηαηί
ε γλψζε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
απνγνεηεχνληαη μαλά, φηαλ πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ
λα αληαπεμέιζνπλ. Αληηκεησπίδεηαη, έηζη, ε κάζεζε κε
φξνπο αγνξάο θαη δήηεζεο. Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη έλα
βαζηθφ πξντφλ πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ εξγαζηαθή
αλέιημε ή έζησ ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ηθαλνπνηψληαο ηνλ εξγνδφηε ηνπο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ηέηνηνη καζεηέο λα απνξξίπηνπλ ν, ηηδήπνηε
θαηλνηφκν ππφ ηελ έλλνηα φηη θάπνηα κέζνδνο ηνπο
θαιεί λα θχγνπλ απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα.
Έηζη νη καζεηέο δελ θπξηαξρνχλ νινθιεξσηηθά ζηελ
ηάμε, δε ξπζκίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηή, αιιά δίλεηαη
έκθαζε κφλν ζην αθαδεκατθφ πξφηππν γλψζεο.
Αληίζεηα, ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ ην ζψκα
ρξεζηκνπνηείηαη εληφο θαη εθηφο ηάμεο γηα ηελ εκπεηξηθή
κάζεζε θαη δελ αληηκεησπίδεηαη σο ηφπνο ηεο κάζεζεο,
δειαδή σο έλα κέξνο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
θαηαζθεπαζηεί ε κάζεζε. Καηά ηνλ Dewey ην ζψκα
είλαη ην εξγαιείν ηεο δηαλνεηηθήο κάζεζεο, φρη ην ίδην
ην εξγαιείν ηεο κάζεζεο. Σν ζψκα αλαπαξηζηά ηε
κάζεζε θαη ππεξεηεί ην κπαιφ. Απηέο νη πεπνηζήζεηο

θαη νη αξρέο γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο
απνηεινχλ θαη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλαζηνραζκφ
φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, γηα κηα
αλαπιαηζίσζε ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο ηνπ θαζελφο
αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη κάζεζε, πνηνο είλαη ν ξφινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πνηνο ν ξφινο ηνπ καζεηή θαη
είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν γα πεξαηηέξσ
έξεπλα ζην ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο
ζεσξίαο θαη πξάμεο ηεο δηδαζθαιίαο (Bransford, et al.
2006).
Οη αξρέο ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο απνηεινχλ
πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ απάληεζε ζε εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή,
θαζψο μεπεξλνχλ ην αθαδεκατθφ κνληέιν πξφζιεςεο
ηεο γλψζεο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηελ νιφηεηα ηνπ θάζε
μερσξηζηνχ καζεηή, ζηα πιαίζηα κηαο ιαλζάλνπζαο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην
ζψκα φισλ κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν νηθνδφκεζεο θαη
θνξέαο ηεο γλψζεο (Caine θαη Caine, 1997˙ Kalantzis
θαη Cope, 2013).
Ο θάζε καζεηήο γίλεηαη, έηζη, θέληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο,
κεηαηξέπνληαο
ηελ
αδηαθνξία (disinterestedness) ζε ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη
ηε ζπλαηζζεκαηηθή νπδεηεξφηεηα θαη απεκπινθή
(emotional neutrality) ζε ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη
ζπλεξγαηηθφηεηα.
ηελ Δλζψκαηε Μάζεζε θαη ζηελ πιαηζησκέλε
γλψζε, ε λεαπνθηεζείζα γλψζε επεξεάδεηαη απφ ην πνχ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη. Ζ αλάπηπμε,
επνκέλσο, κηαο δξαζηεξηφηεηαο γηα λα θαηαλνεζεί ην
ινγνηερληθφ θείκελν πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάγνληεο:
 νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο
 ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ καζεηή
 ε λνεηηθή ηνπ εκπινθή κε ην αληηθείκελν
 ε επθξίλεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηηο νδεγίεο θαη
ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθαζίαο
 ν νιηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
 ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εθαξκφδνπλ ηελ
θαηαθηεκέλε γλψζε ηνπο ζε λέα πεξηβάιινληα

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ
ΔΝΧΜΑΣΖ ΜΑΘΖΖ
2.1. Οξηζκόο ηεο ελζώκαηεο κάζεζεο
Σν ζψκα είλαη ν ελζψκαηνο- βηνινγηθφο- αηζζεηηθφο
ηξφπνο ηεο χπαξμεο θαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθφοπνιηηηζκηθφο θαη ζρεζηαθφο- αιιειεπηδξαζηηθφο. Με ηελ
έλλνηα ηνπ ζψκαηνο ζηελ Δλζψκαηε Μάζεζε δε λνείηαη
ην ζψκα κφλν σο ζψκα, αιιά θαη φιεο νη αηζζήζεηο, ν
λνπο, ην κπαιφ, δειαδή νιφθιεξε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ, ηνπ καζεηή. Σν ζψκα ιεηηνπξγεί σο θπζηθή
κεραλή παξαγσγήο λνεκάησλ, βνεζά ηνπο καζεηέο λα
εθθξάδνληαη κε έλα θπζηθφ ηξφπν, φηαλ δελ κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ ιεθηηθά φζα ληψζνπλ.
Καηά ηνπο Nunez, Edwards and Matos (1999) είλαη ε
αλζξψπηλε ζσκαηηθή εκπεηξία θαη νη επαθφινπζεο
ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, ελψ άιινη ηνλίδνπλ φηη είλαη νη
αζπλείδεηεο πηπρέο ηεο ζσκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ
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απνηεινχλ ηε βάζε ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο.
Καηά ηνπο Robb, Lindgren and Johnson-Glenberg
(2013) πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ελζψκαηεο
κάζεζεο είλαη ην ηξίπηπρν: α) αηζζεηηθνθηλεηηθή δξάζε,
β) ζπλάθεηα ρεηξνλνκηψλ θαη ζεκαηηθήο πνπ πξέπεη λα
καζεπηεί, γ) ζπλαηζζεκαηηθή εκβάζπλζε.
ηελ Δλζψκαηε, ινηπφλ, Μάζεζε θάζε θνξά πνπ ην
αηζζεηηθνθηλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ εκπιέθεηαη
κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ηφηε ηα εξεζίζκαηα
πνπ εθιακβάλεη κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα πην
ζηαζεξή θαη δπλαηή κλήκε θαη ζε γλσζηηθέο
παξαζηάζεηο (Abrahamson, Gutiérrez, Charoenying,
Negrete θαη Bumbacher, 2012). Καηά ην Segal (2011) ε
ρεηξνλνκηαθή ζπλάθεηα έγθεηηαη ζηνλ αλαινγηθφ ή
δνκηθφ ζπζρεηηζκφ ζπκβφισλ θαη ζεκαζηψλ ηνπο.
Καζίζηαηαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ε ελζψκαηε κάζεζε
πεξηιακβάλεη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο κεξψλ ηνπ
ζψκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο πξνο ηελ επίηεπμε
ελφο καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αηζζεζηνθηλεηηθή δξάζε ησλ καζεηψλ θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπινθή.
Σέζζεξα είλαη ηα βαζηθά επίπεδα ηεο Δλζψκαηεο
Μάζεζεο, κε ην ηειεπηαίν λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν.
ην πξψην επίπεδν ηαμηλφκεζεο ν καζεηήο
παξαθνινπζεί παζεηηθά πξνζνκνηψζεηο ζε βίληεν ρσξίο
λα θάλεη θάπνηα θίλεζε. ην δεχηεξν επίπεδν
αλαπαξάγεη ηηο θηλήζεηο πνπ βιέπεη, ελψ ζην ηξίην
ζηάδην ν καζεηήο θαιείηαη λα ζθεθηεί πψο ζα
αλαπαξηζηνχζε ν ίδηνο κε δηθηέο ηνπ θηλήζεηο πηα ην
πεξηερφκελν ηνπ βίληεν ή ηεο εηθφλαο. ην ηειεπηαίν θαη
πην ζεκαληηθφ επίπεδν, ν καζεηήο εθαξκφδεη ηε
λεναπνθηεζείζα γλψζε ζε λέα πεξηβάιινληα, φπσο γηα
παξάδεηγκα κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο (image/ forum/
interactive theatre) ή ην παίμηκν ξφισλ (role playing,
Καζζσηάθεο θαη Φινπξήο, 2013).
Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο θιάδσλ πνπ κπνξεί λα
πξαγκαησζεί ε Δλζψκαηε Μάζεζε:
 φηαλ ηα ζέκαηα έρνπλ ηα ίδηα θάηη
ζσκαηνπνηεκέλν,
 φηαλ ηα ζέκαηα είλαη θνηλσληθά εζηηαζκέλα,
 φηαλ ηα ζέκαηα ελζαξξχλνπλ ηε ρσξηθή κάζεζε.
ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζέκαηα απηά πνπ
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ζψκα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θηλεζηνινγία θαη νη κνπζηθέο
παξαζηάζεηο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ζπλαληηέηαη σο επί
ην πιείζηνλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη εμεηάδεη ηελ
ηάμε θπξίσο ζε ζέκαηα θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ.
ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ε εζηίαζε
επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή
κέζα απφ ζχκβνια θαη ηα ινγηζκηθά ηνπ ππνινγηζηή
πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θίλεζε ησλ ρεξηψλ πνπ
δεκηνπξγνχλ έλα «ζσκαηνπνηεκέλν link» (embodied
link, φπ.αλαθ. ζην Bowman, 2004˙ Warren, 2003).
Αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο
είλαη ε έλλνηα ηεο ζηηγκήο. Ο, ηηδήπνηε ζπκβαίλεη θάζε
ζηηγκή έρεη αμία, θαζψο ην ζψκα πάληα είλαη ελεξγφ θαη
γίλεηαη ν πνκπφο θαη ν δέθηεο ησλ κελπκάησλ. Έηζη,
ζηαδηαθά δεκηνπξγείηαη ην δίθηπν φισλ ησλ ζηηγκηαίσλ

ελεξγεηψλ πνπ ζηελ νιφηεηά ηνπ νδεγεί ζηελ Δλζψκαηε
Μάζεζε.
Βαζηθφο ππιψλαο ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο είλαη
απαξαηηήησο ε ζπλεξγαζία, ε ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ
ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ είηε
ζην πξαγκαηηθφ - ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είηε ζην ςεθηαθφ
πεξηβάιινλ.
ηελ
Δλζψκαηε
Μάζεζε
ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελφο αηφκνπ ή ηεο κηαο νκάδαο
επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο καζεηέο.
Οπηηθνπνηψληαο απηή ηε δηάδξαζε πξφθεηηαη γηα
ηεκλφκελνπο θχθινπο, θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο
νη δηθηέο ηνπο εκπεηξίεο ζπλαληψληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ
ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, αθφκα θαη αλ απηνί
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο-πνιηηηθνχο
θαη πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο, κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο
ζέζεηο θ.ηι. Ζ ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε απμάλεη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, ηνπο δίλεη
θίλεηξα θαη αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξν ηηο θνηλσληθέο
ηνπο δεμηφηεηεο.
Δπεηδή εξγαιείν ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο είλαη ην
ζψκα ηνπ καζεηή θαη απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ
φινπο, ε Δλζψκαηε Μάζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε,
έλλνηα αξθεηά επηηαθηηθή ζηελ επνρή ησλ
λενθηιειεχζεξσλ παξαδεηγκάησλ, φπνπ ε πξφζβαζε
ζηελ εθπαίδεπζε δε ζεσξείηαη πηα δεδνκέλε. Γηα απηφ
αθξηβψο θαη ε Δλζψκαηε Μάζεζε αλαπηχζζεη έλα
ελαιιαθηηθφ πιαίζην γηα ηε γλψζε ζηελ επνρή ηεο
πιεξνθνξίαο.
Τπφ ηελ έλλνηα απηή, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
κε ηε βνήζεηα ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο δελ ηζνδπλακεί
κφλν κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ καζεηή ζην ρψξν.
Δίλαη θάηη πνιχ βαζχηεξν απφ απηφ, θαζψο ε
αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ φιε ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία, ηε
λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε, ηελ θηλαηζζεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα,
ηα πξνεγνχκελα βηψκαηα θαη ηηο παξειζνχζεο εκπεηξίεο
ηνπ (Φινπξήο, 2005˙ Καζζσηάθεο θαη Φινπξήο, 2013˙
Παζηάο, Φινπξήο θαη Φσηεηλφο, 2015).
2.1.1. Δπηζηεκνινγηθό ππόβαζξν
Μέρξη θαη ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ε επθπία
ζπλδεφηαλ κε ηε κνξθή ηνπ εγθεθάινπ θαη ην ζψκα
εμαθνινπζνχζε λα ζεσξείηαη ππνδεέζηεξν (Φινπξήο,
2006˙ Gardner, 2010). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
μεθίλεζαλ
ζηαδηαθά
λα
δηακνξθψλνληαη
λέα
επηζηεκνινγηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία έδηλαλ έκθαζε
ζηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο, ζηνλ θφζκν ηνπ ζψκαηνο
(Alsop, 2011). Παξά ηαχηα, ην παξαδνζηαθφ κάζεκα
ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο δελ αθνινχζεζε απηφ ην
παξάδεηγκα ή πην ζσζηά νη εθπαηδεπηηθνί δε
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ θάζε καζεηή.
Ζ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή δηαρσξίδεη ην ζψκα απφ
ην λνπ/ κπαιφ, ζεσξψληαο ην πξψην σο έλα θαηά πνιχ
ππνδεέζηεξν
φξγαλν.
Αληίζεηα,
ε
ελζψκαηε
παηδαγσγηθή ππνζηεξίδεη φηη ην ζψκα θαη ην κπαιφ
ζπλδένληαη θαη βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή θπζηθή θαη
πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο
γλψζεο. Ζ ζχλδεζε απηή ζπλεπάγεηαη γλψζε ηνπ
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ζψκαηνο, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ
(Nguyen θαη Larson, 2015). Αλ νη εθπαηδεπηηθνί
αμηνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ελζψκαηεο
παηδαγσγηθήο, ηφηε ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα
νηθνδνκήζνπλ πην εχθνια ηελ γλψζε.
Καηά ην Dewey (1997a/1916: 295) ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ Δλζψκαηε Μάζεζε παίδεη ε αηζζεηεξηαθή
εκπεηξία θαη ε δξάζε κε ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ
επηηπγράλεηαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ε εθαξκνγή
απηήο ζε λέα πεξηβάιινληα εθηφο ζρνιείνπ, ψζηε λα
κεηαηξαπεί ζε ζηνραζηηθή κάζεζε. Καηά ηνλ Stuckey
(2009) ε ελζψκαηε κάζεζε νξίδεηαη κε ηε ζχδεπμε
φισλ ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ζψκαηνο. Οη Evans θαη Davies
(2004) θαη νη Evans θ.ά (2004/2008) είλαη απηνί πνπ
αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ηνπ Bernstein πεξί «ζσκαηηθήο
ζπζθεπήο» (corporeal device), ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηε
ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ
θνηλσλία, ηε ζρέζε, δειαδή, φπσο αλαθέξεη θαη ν
Shilling (2010) αλάκεζα ζην body pedagogics ηεο
θνηλσλίαο θαη ζην body pedagogies ηνπ ζρνιείνπ θαη
ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Σφζν νη
καζεηέο φζν θαη νη δάζθαινη θέξνπλ πνιιέο αληηιήςεηο,
νη νπνίεο έρνπλ θαζηεξσζεί έμσ απφ ην ζρνιείν.
Καλέλαο, φκσο, απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δελ ζα
πξέπεη λα ιεζκνλεί ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο
έγθεηηαη ζην λα δπλακψλεη ή λα απνδπλακψλεη απηέο ηηο
αληηιήςεηο θαζψο θαη ηηο επαθφινπζεο πξαθηηθέο απηψλ.
χκθσλα επίζεο κε ηoπο Evans θ.ά (2008), ην
school–based pedagogies ππνζηεξίδεη κία θαλνληζηηθή
φςε γηα απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ηδαληθφ» ζψκα. Πιένλ,
κέζα ζηηο ηάμεηο νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζψκα δε
ρξεηάδεηαη λα δηεμάγνληαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν, αιιά
κπνξνχλ λα ζπδεηηνχληαη δεκφζηα ηα ζέκαηα. Έηζη, ηα
παηδηά δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη νχηε απνκνλψλνληαη θαη
γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο λα
πεηχρνπλ έλα «perfect code». Σν «perfect code»
εμαξηάηαη θαη απφ ην πψο ην ζρνιείν δηαρεηξίδεηαη ην
body pedagogies, αλ δειαδή ελζαξξχλεη ή φρη ηηο
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί
έμσ απφ ην ζρνιείν γηα ην ζψκα (Wright θαη Harwood,
2008) αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα πνπ
επηθξαηεί ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε. Σν «body
pedagogies» θαη ην «body pedagogics» είλαη
αιιεινεμαξηψκελα, θαζψο νη εκπεηξίεο πνπ έρεη
ζρεκαηίζεη ην παηδί κέζα απφ ην body pedagogies πνπ
έρεη ιάβεη απφ ην ζρνιείν ζα θαζνξίζνπλ ηελ νπηηθή κε
ηελ νπνία απηφ ζα αληηκεησπίδεη ην body pedagogics ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
Παξάιιεια, ν φξνο «Πξάμε» ζηελ Κξηηηθή
Παηδαγσγηθή ηνπ Freire δε ζπλδέεηαη κε έλα a priori
ζηάδην δξάζεο θαη έλα κεηέπεηηα ζηάδην αληίδξαζεο,
αιιά ε δξάζε θαη ε αληίδξαζε ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα.
Ζ ελζψκαηε κάζεζε κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη κέζσ
ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ θαζψο αμηνπνηνχληαη νη ζπλδέζεηο
κεηαμχ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη ε ελίζρπζε θαη
παξαγσγή λένπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ κέζσ ησλ
δηαβηβαζηψλ. Ζ αλζξψπηλε λφεζε είλαη βαζηά ξηδσκέλε
ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ (Gallagher, 2005˙ Wilson, 2002). Ζ
γλσζηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε λνεηηθή

αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε έρεη ηα ζεκέιηα ηεο ζηε
θπζηθή ζσκαηνπνίεζε (physical embodiment). Σν φηη ε
γλψζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δξάζε ηνπ ζψκαηνο
έρεη δηαπηζησζεί θαη κε ζεηξά εξεπλψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ησλ Hauk, Johnsrude θαη Pulvermüller
(2004), φπνπ ε ελζψκαηε λφεζε βαζίδεηαη ζηελ αξρή
φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ
ζηνρεπκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο, άκεζεο δηαδξάζεηο
αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζην πεξηβάιινλ
(Barsalou,2008˙ Gallagher θαη Lindgren, 2015˙
Glenberg, 1997˙ Hutto θ.ά, 2015˙ Pouw θ.ά, 2015˙
Wilson, 2002). Έηζη, νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο
ζπλδένληαη κε ηηο θηλαηζζεηηθέο. ηαλ νη νπηηθέο θαη
θηλεηηθέο δηεξγαζίεο ζηνλ εγθέθαιν ελεξγνπνηνχληαη
κέζσ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε αλάγλσζε ή ε
επίιπζε
πξνβιήκαηνο,
ελεξγνπνηνχληαη
θαη
ζεκαζηνινγηθνί θψδηθεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
πξάμεσλ απηψλ (Παζηάο, Φινπξήο θαη Φσηεηλφο, 2015).
ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νηθνδφκεζε
κηαο έλλνηαο γίλεηαη ζε ηξία (ή θαηά άιινπο ζε δχν)
επίπεδα. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηα
απνηειέζκαηα ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο γηα ηε
ζσκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεη ηελ αηκάησζε ηνπ
εγθεθάινπ, ηα επίπεδα νμπγφλνπ ζε πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ ππνβνεζνχλ ηε κλήκε θαη ηε κάζεζε
(Hillman θ.ά, 2008). Παξάιιεια, απειεπζεξψλνληαη
λεπξνηξνθίλεο πνπ εληζρχνπλ ηηο λεπξσληθέο
δηαδηθαζίεο ζηνλ εγθέθαιν. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηνπο
Diamond θαη Lee (2011) γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ
είλαη, επίζεο, ζεκαληηθή ε γλσζηηθή «επειημία» θαη ε
κλήκε εξγαζίαο. ε ζεσξεηηθφ πιαίζην ηελ Δλζψκαηε
Μάζεζε ηελ ραξαθηεξίδνπλ ηξεηο έλλνηεο: ζχδεπμε
ζψκαηνο
θαη
λνπ,
θξηηηθή
ζεσξία
θαη
θνλζηξνπθηηβηζκφο. H Merriam (2009) αλαθέξεη πσο ε
θξηηηθή ζεσξία ρεηξαθεηεί θαη ελδπλακψλεη ηνπο
καζεηέο πάλσ ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ άιιε, ν Creswell
(2009) ηνλίδεη πσο κέζα απφ ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ηα
άηνκα κπνξνχλ λα νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κφλα ηνπο
αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο άιινπο.
ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία
ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε δηάδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ
γηα ηελ εμαγσγή ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ
εκβάζπλζε ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα (Φινπξήο, 2002).
ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ θαη πιαίζην ην ζψκα πξέπεη λα
είλαη ηδσκέλν ζαλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
κάζεζεο θαη φρη λα θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε νη
αζθήζεηο απνζηήζηζεο.
Ζ ζεκαζία ηνπ ζψκαηνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
έγθεηηαη ζην φηη δηακεζνιαβεί, θνηλσλεί ηηο ζπλδέζεηο,
ζπλδέεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη
ζην καζεηή, δεκηνπξγεί έλα δίθηπν ζρέζεσλ κέζα ζηελ
ηάμε, έλα πιέγκα απφ αιιεινεμαξηψκελα άηνκα. Οη
ίδηνη νη καζεηέο εμεξεπλνχλ ηε γλψζε, ην πψο
δεκηνπξγείηαη θαη παξάγεηαη ε γλψζε θαη ην πψο
κπνξνχλ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο λα παξάγνπλ έλα
ζεσξεηηθφ πιαίζην γλψζεο.

63 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
Ζ ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη
πεξλά κε ηελ Δλζψκαηε Μάζεζε απφ ην παξαζθήλην
ζην θσο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ
ζρεηηθά κε ην ηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε, αλ νη ίδηνη ήηαλ πην
πξνζαξκνζκέλνη θαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη εζηθέο
αμίεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο.
πσο αλαθέξεη ε Osborne (1997) νη καζεηέο κέζα
απφ ηελ αλακεηαμχ ηνπο ζπδήηεζε, αιιά θαη κε ηελ
ζπδήηεζε κε ην δάζθαιν, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην
λφεκα ηεο ππφ κειέηεο ελφηεηαο. Μέζα απφ απηή ηε
δηαδηθαζία, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε
αηφκνπ κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε
θάηη πνιχ επνηθνδνκεηηθφ γηα ηελ ηάμε. εκαληηθφο,
φκσο, παξάγνληαο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ, δειαδή κία θνηλφηεηα κάζεζεο, ζηελ νπνία
ζα ζπλππάξρνπλ νη καζεηέο ηαπηφρξνλα θαη σο κνλάδεο
αιιά θαη σο νκάδα είλαη ν ίδηνο ν δάζθαινο. ηε
ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε
κηιάκε
γηα
ηνλ
«θνλζηξνπθηηβηζηή» δάζθαιν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο
κέινο απηήο ηεο θνηλφηεηαο θαη γηα λα εληζρχεη ηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ Osborne (1997:
183) «πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα κία δχλακε
πξννδεπηηθή θαη δπλακηθή». Σα παξαπάλσ, φκσο,
ραξαθηεξηζηηθά εγείξνπλ θάπνηα εξσηήκαηα- δηιήκκαηα
γηα ην δάζθαιν. Γηα παξάδεηγκα: «πψο ν δάζθαινο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο
έηζη ψζηε φιε ε ηάμε λα ζπκκεηέρεη;», «πψο ζα
αληακείςεη ηφζν ηηο αηνκηθέο φζν θαη ηηο νκαδηθέο
δξάζεηο;» θαη «πψο ζα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ζηελ ηάμε
κέζα απφ ηφζν ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο;» (Osborne,
1997: 183). Ο θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη
απηφο πνπ πξνρσξάεη πέξα απφ ην πψο δξα ην άηνκν σο
κνλάδα θαη εξεπλά ην πψο δξα ην άηνκν σο κνλάδα
κέζα ζε κία νκάδα. Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο κηαο
θνηλφηεηαο κάζεζεο: ην «εκείο» ηεο ηάμεο λα είλαη γηα
φινπο θαη φρη γηα ιίγνπο. Έηζη κφλν νη καζεηέο ζα
ληψζνπλ ειεχζεξνη λα ζπλδηαιέγνληαη ηζφηηκα κε ηελ
νκάδα ηνπο, λα καζαίλεη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη ζην
ηέινο λα παξάγνπλ έλα δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα
(Παζηάο, Φινπξήο θαη Φσηεηλφο, 2015). Σν άηνκν
ρξεηάδεηαη ηελ νκάδα γηα λα κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο
ηδέεο ηνπ, γηα λα ηηο πινπνηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδέεο
ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο. Έηζη, ε νκάδα απφ ηελ
θξηηηθή ζθέςε ζα πεξάζεη ζηελ δεκηνπξγηθή θαη θαη‟
επέθηαζε ζε έλα δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (Balenky
θ.ά., 1986). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνληαη θαη νη
ηξεηο ζηφρνη ηεο ηάμεο: θξηηηθή ζθέςε, θαληαζία θαη
γλεζηφηεηα.
Ζ William (1996) αλαθέξεη κία ζεκαληηθή παξαδνρή
γηα ηελ εθπαίδεπζε: ε εθπαίδεπζε δελ ζα πξέπεη κφλν λα
«δίλεη» ζην καζεηή, αιιά ζα πξέπεη θαη λα «παίξλεη»
θηφιαο. Ο Gustafson (1998: 52) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν
ελζψκαην θνλζηξνπθηηβηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε
γλψζε νηθνδνκείηαη φρη κφλν απνθιεηζηηθά απφ ην
κπαιφ αιιά θαη κε ην ζψκα. Μέζα απφ ηνλ
θνλζηξνπθηηβηζκφ πνιινί είλαη απηνί πνπ κίιεζαλ γηα
ην πψο ην ζψκα κπνξεί λα ζπλδέζεη ηε κάζεζε κε ηελ
θνηλσλία.

Ο Merleau-Ponty (2002) ππνζηεξίδεη πσο νη
εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη λα είλαη παζεηηθνί ζεαηέο
κίαο πξνθαζνξηζκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά λα
αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη
πσο εκείο ζπληζηνχκε ην πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ
ζπληζηά εκάο (Reynolds, 2004), κε απνηέιεζκα ζηα
θνλζηξνπθηηβηζηηθά παξαδείγκαηα ην ελδηαθέξνλ λα
κεηαηνπίδεηαη ζηε ζθαηξηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. Καηά
ηνλ Alsop (2011) εξσηήκαηα, φπσο ηη ζεκαίλεη λα δξαο
θαη λα αηζζάλεζαη σο θαζεγεηήο ή σο καζεηήο ησλ
Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο, ηεο Γιψζζαο, ηεο
Λνγνηερλίαο, πνηα ζπλαηζζήκαηα δηαρεηξίδεζαη, γηαηί
θαη πψο, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο Γλσζηηθήο
Φπρνινγίαο έδσζαλ έκθαζε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε
γλψζε θαη ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε κέρξη ηηο λεφηεξεο πηα
πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηελ ελζψκαηε
κάζεζε, απφ ηηο απιέο ρεηξνλνκίεο έσο ηηο θηλήζεηο
νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ζεκεησηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ
εθπαίδεπζε.

3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
ηε ζχγρξνλε επνρή ε αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ε
ελζψκαηε κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε νδήγεζε ζε
πιεζψξα ζχγρξνλσλ εξεπλψλ. Οη Pulvermuller θαη
Fadiga (2010) ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη επεξεάδνληαο, ην θηλεηηθφ ζχζηεκα
επεξεάδεηαη θαη ε γλψζε/λφεζε. Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία
ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο,
ηεο δξάζεο, ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
(Barsalou, 2008). Σν ζψκα, ινηπφλ, παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη
ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο
αηζζεηηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο,
ινηπφλ, ησλ ζσκαηηθψλ ηνπ πξαθηηθψλ θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαζνξίδνπλ ηελ γλσζηηθή
ηνπ ζπκπεξηθνξά, θαζψο έηζη ην άηνκν καζαίλεη λα
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
βξίζθεηαη (Kiverstein θαη Miller, 2015), ελψ ε έξεπλα
ησλ Johnson-Glenberg, Birchfield, Tolentino θαη
Tatyana (2014) έδεημε φηη κε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο
επεξεάδεηαη θαη ε κλήκε. Ζ ελζψκαηε κάζεζε θαη
γεληθά ε θηλαηζζεηηθή πξέπεη λα ζηνρεχνπλ θαη ζε
αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ άλζξσπν. Μία ηέηνηα
ιεηηνπξγία είλαη ην body memory (Fuchs, 2012), ε
νιηζηηθή
αληηκεηψπηζε
ηνπ
ζψκαηνο,
ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ησλ θηλήζεσλ θαη ε κλήκε πνπ
απνθηάηαη απφ απηά.
πκπεξαζκαηηθά, νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο πνηθίινπλ
αλάινγα κε ην ηη αλαθαινχκε θαη ηη αηζζαλφκαζηε. Ζ
ελζψκαηε παηδαγσγηθή είρε ζπλδεζεί κε θιάδνπο φπσο
απηψλ ησλ καζεκαηηθψλ (Goldin-Meadow, Cook θαη
Mitchell, 2009˙ Lakoff θαη Nunez, 2000˙ Smyrnaiou,
Kynigos, 2012˙ Tall, 2003) ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο
(Barsalou, 2008˙ Glenberg, 2010), ηεο θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο
(Niedenthal
θ.ά.,
2005),
ησλ
λεπξσεπηζηεκψλ (Kiefer θαη Trumpp, 2012) θαη ηεο
γεσινγίαο (Liben, Kastens θαη Christensen, 2011).
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Δπηζεκαίλεηαη γεληθά φηη ε ελζψκαηε κάζεζε
«παξέρεη κία νπηηθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ νιηθή
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ θνηλσληθή
πιαηζηνπνίεζε (contextualization). Οη Arvola, Orlandre
θαη Per-Olof Wickram' s ζηνλ Alsop (2011) ζέηνπλ
θαίξηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο
ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Θεσξνχλ φηη
κέζσ ησλ αξρψλ ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνινγηθήο
γλψζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ, ψζηε ν καζεηήο
λα αμηνπνηήζεη ην ζψκα ηνπ σο πεγή γλψζεο θαη λα
αηζζάλεηαη δσληαλφο θαη ελεξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
καζεζηαθήο πξάμεο. Έηζη, ην θαηλνκεληθά απφλ ζψκα
ηνπ καζεηή κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί, λα θηλεηνπνηεζεί
θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δίαπινο επηθνηλσλίαο ησλ
καζεηψλ.
Οη αξρέο ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο απνηεινχλ
πξφζθνξν πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο κε πνιιέο, ζχγρξνλεο
ζεσξίεο κάζεζεο. ηε κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή
ηνπ Eisner (2002) εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία
ησλ καζεηψλ θαη απνθηνχλ θξηηηθή καηηά γηα ηνλ θφζκν.
Σν Forum theatre, κηα ηερληθή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Augusto Boal (1979) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ απφ ηε δηθή ηνπο κεξηά ηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνπλ, λα ηε δξακαηνπνηήζνπλ φπσο
απηνί ηελ αηζζάλνληαη. Οη Riveros θ.ά (2012)
κειεηψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο Gestured - based Theory
δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα θαηά ηελ νπνία νη ρεηξνλνκίεο
ησλ παηδηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ
ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη Lozano and
Tversky (2006) ππνζηεξίδνπλ πσο νη ρεηξνλνκίεο
κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, θαζψο
ζεσξνχληαη ελζψκαηε γλψζε. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε
ζρνιηθήο ειηθίαο παηδηά επηηπγράλνληαη θαιχηεξα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φηαλ ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ
δαζθάινπ ζην κάζεκα αθνινπζείηαη θαη απφ
ρεηξνλνκίεο.
Δπηπξνζζέησο, ε Δλζψκαηε Μάζεζε ζηεξίδεηαη ζηηο
αξρέο ηεο grounded cognition, ηεο ελζψκαηεο γλψζεο
(Barsalou, 2008) θαηά ηελ νπνία κειεηνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ θηλήζεσλ θάπνησλ κεξψλ ηνπ
ζψκαηνο, φπσο ρεηξνλνκίεο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο
ζηε λνεηηθή θαη καζεζηαθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη
ζεσξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη νη ζεσξίεο γηα ηελ
ελζψκαηε λφεζε εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην
κπαιφ ζπιιέγεη θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηηο
πιεξνθνξίεο (Niedenthal θαη Barsalou, 2009). ηηο
ζεσξίεο απηέο, νη πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο νλνκάδνληαη
«ελζψκαηεο».
Οη
ζεσξίεο
ησλ
ελζψκαησλ
ζπλαηζζεκάησλ δηαρσξίδνπλ ην έλα άηνκν απφ ην άιιν
θαζψο ν εθάζηνηε άλζξσπνο αηζζάλεηαη δηαθνξεηηθά γηα
κηα εκπεηξία πνπ βηψλεη. Σα ζσκαηνπνηεκέλα
ζπλαηζζήκαηα δείρλνπλ ηελ ζπλεηδεηή αληίιεςε πνπ
έρεη ην άηνκν γηα ην ζψκα ηνπ θαη ην πψο απηή
κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζπλεηδεηφ ζπλαίζζεκα ην νπνίν
παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν λα πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλεο
δξάζεηο.
Μία άιιε άπνςε ζπλδέεη ηε ζεκειησκέλε κάζεζε κε
ηελ πιαηζησκέλε δξάζε, ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε θαη ην
πεξηβάιινλ (Barsalou 2003˙ Barsalou θ.ά., 2007˙

Glenberg 1997˙ Rizzolatti θαη Craighero 2004˙ Robbins
θαη Aydede 2007˙ Yeh θαη Barsalou 2006). Μέζα απφ
απηή ηελ νπηηθή ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη
φηαλ ε δξάζε ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο
δηάδξαζεο. Απφ ηε δηάδξαζε απηή πξνθχπηεη θαη ν φξνο
«ελζψκαηε γλψζε» (embodied cognition).
εκαληηθή είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζεκειησκέλεο
ζεσξίαο κε άιια ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη εξεπλεηηθά
ηεθκεξησκέλεο ζεσξίεο. Ζ ζεσξία ηεο γλσζηαθήο
γισζζνινγίαο είλαη απφ ηηο πξψηεο πνπ ζπλδέζεθε κε ηε
ζεκειησκέλε ζεσξία. Ζ ζεσξία απηή ήηαλ ζεηηθά
δηαθείκελε απέλαληη ζην ξφιν ηνπ ζψκαηνο, ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο ζηε γιψζζα. Ζ
ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη πσο αθεξεκέλεο έλλνηεο
κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ σο γλψζε κέζα απφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε κηαο κεηαθνξηθήο γιψζζαο. χκθσλα κε
ηνπο Boroditsky θαη Ramscar (2002) αιιά θαη ηνλ Gibbs
(2006), νη κεηαθνξέο έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο.
Ζ ζεσξία ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ εθαξκφζηεθε ζε
πνιιά πεξηερφκελα (Chandler θαη Sweller, 1992˙ Cooper
θαη Sweller, 1987˙ Moreno θαη Mayer, 1999˙ Mousavi,
Low θαη Sweller, 1995˙ Paas, 1992˙ Sweller θαη Cooper,
1985).
Ζ πιαηζησκέλε κάζεζε ζπληειείηαη ζην ίδην
πεξηβάιινλ πνπ απηή εθαξκφδεηαη. Ζ γλψζε δελ είλαη
ηδσκέλε ππφ ην πξίζκα ηεο απιήο κεηαβίβαζεο
απνπιαηζησκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα άηνκν ζην
άιιν, αιιά κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, φπνπ ε γλψζε
θαηαζθεπάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξνληθφ,
θνηλσληθφ πιαίζην θαη απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία
ηνπ καζεηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη ε θνηλσληθή ηνπ
δηάδξαζε κε ηα ππφινηπα κέιε. Γηα απηφ θαη
επεξεάδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θνπιηνχξα.
Ζ Vincini (2003), επηζεκαίλεη φηη πίζσ απφ απηφ ην
είδνο κάζεζεο βξίζθνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο
ςπρνινγίαο, ηεο αλζξσπνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη
ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο. Γε δηαρσξίδεηαη ην «knowing
and doing», δειαδή ε γλψζε απφ ηελ πξάμε.
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πιαηζησκέλεο κάζεζεο
είλαη ην πεξηβάιινλ φπνπ απηή θαηαζθεπάδεηαη.
Ζ ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθήο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο
δεκηνπξγήζεθε θαη πξνσζήζεθε σο απάληεζε ζηηο λέεο
επηηαγέο ηεο επνρήο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο,
ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ έθξεμε ηεο
πιεξνθνξηθήο. Ζ εμέρνπζα θαη πεξίνπηε ζέζε ηεο
νζφλεο, ηεο εηθφλαο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ
θεηκέλνπ
νδήγεζαλ
ζηελ
αλάπηπμε
ηεο
πνιπηξνπηθφηεηαο, φπνπ δηαθνξεηηθφ ζεκεησηηθφ πιηθφ
ζπλδπάδεηαη γηα λα παξαρζεί έλα λέν, θαηλνηφκν
απνηέιεζκα.
Έηζη, ζηελ ελ ιφγσ ζεσξία ην θείκελν δελ
παξνπζηάδεηαη κνλνηξνπηθά θαη κνλνζήκαληα, γηαηί
βαζηθή αξρή είλαη ε έλλνηα ηεο δηάδξαζεο. Σν πιηθφ
παξνπζηάδεηαη ζε θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη θπζηθή
παξνπζία ζην ρψξν θαη ζπκκεηέρεη φρη κφλν θπζηθά,
αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Οη έλλνηεο ηνπ physical
bodies θαη sensationally, semiotically ππνδειψλνπλ
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αθξηβψο ηε δηηηή θχζε ηεο ζεσξίαο ηεο Δλζψκαηεο
Μάζεζεο. Ο λνπο θαη ην ζψκα, φιεο νη αηζζήζεηο ηνπ
καζεηή καδί κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπ
ζπλαιιειεπηδξνχλ ηε ζηηγκή ηεο θαηάθηεζεο ηεο
γλψζεο. Ζ πιαηζησκέλε κάζεζε έρεη θνηλά ζεκεία
αλαθνξάο κε ηελ ελζψκαηε κάζεζε, γηαηί κέζα απφ
ζπκβνιηθέο πξαθηηθέο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ν
καζεηήο θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε.
Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά θαη θαηλνχξηα
ηερλνινγηθά κέζα, φπσο νη ππνινγηζηέο ή ηα
εθπαηδεπηηθά ξνκπφη γηα λα ζπληνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο
ηνπ ζψκαηνο. ηελ έξεπλα ησλ Chun-Hung θ.ά (2015)
ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα παξάδεηγκα έλα εθπαηδεπηηθφ
ξνκπφη θαη ε ζπζθεπή Kinect ηεο Microsoft γηα λα
κάζνπλ νη καζεηέο ηνπο αξηζκνχο απφ ην έλα σο ην
δέθα. Ο Hung θ.ά. (2012) θαηαζθεχαζε έλα ξνκπφηβνεζφ θαζεγεηή γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ, ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο
θαηά ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο ζηα
Αγγιηθά. Έηζη, φηαλ νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε
δηαδηθαζηηθή γλψζε ζε έλα πιαηζησκέλν καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ θαη ηελ εθαξκφδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο, θαζίζηαληαη ηθαλνί λα επηηειέζνπλ ηέηνηεο
δηεξγαζίεο θαη ζην κέιινλ, θαη ηφηε εληζρχεηαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθά
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαηαζθεπάδνληαο λέα γλψζε.
Οη
εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
πνπ
δεκηνπξγνχληαη βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο ηεο ελζψκαηεο
κάζεζεο, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο νιηζηηθά ψζηε
λα απεπζχλνληαη ηφζν ζην ζψκα φζν θαη ζην λνπ θαη
ζην ζπλαίζζεκα ηνπ καζεηή, γηα λα κπνξέζεη ν
ηειεπηαίνο λα θαηαθηήζεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο
(Καζζσηάθεο θαη Φινπξήο, 2013). Σα ζεακαηηθά
απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κέζσ
ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ
ηνπο απνδεηθλχνληαη κέζα απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ
(Chao, 2013˙ Chang, 2013˙ Hung, 2014), νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη
καζεηέο απνδίδνπλ πιεξέζηεξα αθεξεκέλεο έλλνηεο,
φηαλ ηηο ζσκαηνπνηνχλ παξά κέζσ ηεο επαλάιεςεο. Οη
ζεσξεηηθνί ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ πξνηείλνπλ αξρηθά
αλαιπηηθά παξαδείγκαηα, κε βαζκηαία εηζαγσγή ζηα
ζελάξηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ· ε ηερληθή απηή
πεξηγξάθεηαη σο ην «θαηλφκελν ηεο κεηνχκελεο
θαζνδήγεζεο» (Renkl, Atkinson, Maier θαη Staley,
2002˙ Sweller, 2003). Καζεκηά απφ απηέο ηηο ηδέεο
παξέρεη πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο γηα ην πιαίζην ACT-R
ηνπ Anderson (Clark θαη Elen, 2006). Απηφ ην πιαίζην
ACT-R πξνηείλεη ε κάζεζε λα κπνξεί λα μεθηλά κε
κειεηεκέλα παξαδείγκαηα. Ζ έξεπλα ησλ Hald, Hurk θαη
Bekkering (2014) ππνζηεξίδεη φηη ε εθκάζεζε ηνπ
ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο κέζσ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
δξάζεο πξνσζεί ηελ ελεξγφ κάζεζε. Μάιηζηα,
ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή εηθφλα ή ην πνιπηξνπηθφ
θείκελν, ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαη ε δπλακηθή θίλεζε
εληζρχνπλ ηε γλψζε. Ζ Γισζζηθή Θεσξία δξάζεο
(Action-Based Language Theory, φπ.αλαθ.ζην Glenberg
θαη Gallese, 2012) επεμεξγάδεηαη πψο ηα γισζζηθά
ζχκβνια απνθηνχλ λφεκα φηαλ ζηεξίδνληαη ζε
ζπζηήκαηα αληίιεςεο, δξάζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο. Ο

ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δνκείηαη πάλσ ζηελ
πιεζψξα
πιεξνθνξηψλ
θαη
ζηηο
ηερλνινγίεο
επηθνηλσλίαο. Ζ πξψηε βαζηθή αξρή ηνπ languageaction-perspective (LAP) ζηεξίδεηαη ζηε γισζζηθή
επηθνηλσλία σο βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη
ζπκβαίλεη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Οη θηλνχκελεο
εηθφλεο (animation) ή ηα δπλακηθά πνιπκέζα
απνηεινχληαη απφ ρεηξνλνκίεο ή θάπνην άιιν είδνο
θηλήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (Hald,
2014). Οη θηλήζεηο απηέο είλαη απφιπηα ζπληνληζκέλεο
θαη φρη άζηνρεο (Plass, Chun, Mayer θαη Leutner, 1998˙
2003), γίλνληαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε φια ηα δεδνκέλα ηνπ ςεθηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ζπλδεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία λνεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη θηλαηζζεηηθψλ δεμηνηήησλ. Απφ ηε
ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ε νπνία
θαη έρεη επηβεβαησζεί θαη κε πιεζψξα εξεπλψλ (Rowe,
Silverman θαη Mullan, 2013˙ Smith, Stahl θαη Neil,
1987˙ Smith, Miller, Grossman θαη Valeri-Gold, 1994˙
Stahl θαη Nagy, 2006) πεξλάκε ζηελ θηλνχκελε εηθφλα
φπνπ αξζξψλεηαη πάλσ ζηε γλψζε καο γηα ηνπο
λεπξνγλσζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη νη έξεπλα ησλ Pass, Chun,
Mayer θαη Leutner (1998/2003) νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ
πνιπκέζα γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ
καζεηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ην γλσζηηθφ
ηνπ θνξηίν. Οη Huang θαη Huang (2015) αμηνπνίεζαλ,
επίζεο, ηηο αξρέο ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο ζπλδπάδνληάο
ηεο απηή ηε θνξά κε ηηο ηερληθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
scaffolding
(ζθαισζηά).
ηελ
έξεπλά
ηνπο
δεκηνχξγεζαλ έλα ρεηξνθίλεην παηρλίδη κε αηζζεηήξεο
κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ην θίλεηξν ησλ παηδηψλ γηα ηε
κάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαη λα επηηχρνπλ ηελ
εθκάζεζε ιεμηινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
ζπγθξίλνληαο ηελ εμέιημε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη
ηεο νκάδαο ειέγρνπ, επηβεβαίσζαλ μαλά φηη νη θηλεηέο
ζπζθεπέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα
κάζνπλ ην ιεμηιφγην νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη
νπνπδήπνηε, θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο
ελζψκαηεο κάζεζεο, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα
ειέγρνπλ ην avatar ηνπο ζην παηρλίδη κε ηα ρέξηα ηνπο.
Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα, φπσο είλαη ην Second life ή
ηα εηθνληθά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα κε πνιινχο παίρηεο
πξνθαινχλ πνηθίιεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο (Lane θ.ά.,
2013). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δπλακηθψλ
νπηηθνπνηήζεσλ απέλαληη ζηα ζηαηηθά πεξηβάιινληα
είλαη ην ζπγθιίλνλ ζπκπέξαζκα ησλ πεξηζζφηεξσλ
εξεπλψλ (Hoffler θαη Leutner, 2007˙ Tversky, Morrison,
Betrancourt, 2002˙ Van Gog, Paas θ.ά.., 2009). Οη Robb,
Lindgren θαη Johnson-Glenberg (2013) έρνπλ, επίζεο,
κηιήζεη γηα ηε κηθηή πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία ν
καζεηήο κπνξεί κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ λα
πξνζνκνηψζεη κηα ηξνρηά γχξσ απφ έλα εηθνληθφ
πιαλήηε. πλππάξρνπλ, ινηπφλ, ε θπζηθφηεηα θαη ην
εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Οη Hutto θ.ά. (2015) πεξηέγξαςαλ
πψο ε ελζψκαηε κάζεζε ελίζρπζε ηελ θαηαλφεζε
απφθηεζεο δεμηνηήησλ ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηε θπζηθή,
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ζηελ ηερλνινγία, ζηε κεραληθή θαη ζηα καζεκαηηθά. Οη
Gallagher θαη Lindgren (2015) εξεχλεζαλ ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο κεηαθνξψλ ή πην νξζά ηεο
θπζηθήο αλαπαξάζηαζεο κεηαθνξψλ (Chun Hung θ.ά.,
2015) θαη δηαπίζησζαλ φηη ε αλαπαξάζηαζή ηνπο
δηεπθνιχλεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πεξηζζφηεξν
απφ ηελ απιή αλάγλσζε ησλ κεηαθνξψλ. Οη Novack θαη
Goldin-Meadow (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκα θαη νη
ρεηξνλνκίεο
κπνξνχλ
λα
ελζσκαησζνχλ
ζε
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά ζε καζήκαηα κε
ζχκβνια, φπσο ηα Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή θαη ε Υεκεία.
ηελ έξεπλα ησλ Milgram θαη Kishino (1994) ε
Δλζψκαηε Μάζεζε εθαξκφδεηαη ζε κία κηθηή
πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζην ρψξν
ζπλππάξρνπλ ε θπζηθφηεηα ησλ καζεηψλ (νη καζεηέο
θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, ππάξρνπλ πίλαθεο θιπ) θαη
ςεθηαθά εμαξηήκαηα. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ
αθεξεκέλεο έλλνηεο ηηο νπνίεο εθδειψλνπλ κε
ρεηξνλνκίεο θαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, έηζη
ψζηε φια απηά λα δεκηνπξγνχλ κία ελζψκαηε δξάζε. Ζ
δηαδηθαζία απηή εθαξκφζηεθε ζην κάζεκα θαη ηεο
Υεκείαο θαη ηεο Βηνινγίαο (Johnson θαη Birchfield
(2014). Σν παξάδεηγκα ηνπ EMRELE (Johnson θαη
Birchfield, 2014˙ Lindgren θαη Johnson Clenberg, 2015)
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα καζήκαηα φπσο ε
Γιψζζα, νη Σέρλεο, Φπζηθή, Υεκεία, Σερλνινγία,
Μεραληθή, Μαζεκαηηθά. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο
Δλζψκαηεο Μάζεζεο αμηνπνηνχληαη θαη ζηηο
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Μεγάιν κέξνο εξεπλψλ (Hald,
2014˙ Mavilidi θ.ά., 2015) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
ελζψκαηε κάζεζε ζε καζήκαηα ζεσξεηηθά, φπσο ε
εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Ζ Mavilidi θ.ά. (2015)
δεκηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ηηαιηθήο
γιψζζαο. Καηά ηελ Ranalli (2009) ζηελ εθκάζεζε ηνπ
ιεμηινγίνπ ήηαλ νη καζεηέο πξέπεη λα ληψζνπλ κέζα απφ
ην παηρλίδη φηη βξίζθνληαη ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ
ζαλ λα ήηαλ νη ίδηνη εθείλε ηελ ψξα ζηνλ ηφπν απηφ.

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
4.1. Αξρηθνί πξνβιεκαηηζκνί
Σν ελ ιφγσ άξζξν επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηε
ζεσξεηηθή ππνδνκή ηεο ελζψκαηεο κάζεζεο κε ηε
δηδαθηηθή ηεο εθαξκνγή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
Λνγνηερλίαο. Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο
ζηεξίρηεθε ζηελ δηεμνδηθή αλαδήηεζε ζρεηηθψλ
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ. Μηα
εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε δηελεξγήζεθε,
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε αγγιηθή νξνινγία:
embodied learning, embodied teaching, embodied
theorizing, embodiment, embodied cognition ζε
ζπλδπαζκφ κε νξνινγία ζρεηηθή κε ηελ Παηδαγσγηθή
θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο, φπσο: teaching
literature in classroom, interest and positive attitude θ.α.
Καηφπηλ ελδειερνχο έξεπλαο, ελαζρφιεζεο κε ηε
ζεσξία ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο θαη κειέηεο ησλ
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε Δλζψκαηε
Μάζεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε Γηδαζθαιία ησλ
Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο
έρνπλ δηεμαρζεί ζε παγθφζκην επίπεδν επηθεληξψλνληαλ

ζηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο σο κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
λνεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά, ζηε Φπζηθή, ζηε Υεκεία,
ζηε Βηνινγία, ζηελ Αζηξνλνκία θαη ζηε Γεσγξαθία. Οη
εθαξκνγέο ησλ αξρψλ ηεο Δλζψκαηεο Μάζεζεο ζηηο
Θεηηθέο Δπηζηήκεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ελ κέξεη
απφ ηε δπζθνιία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ λνεκάησλ θαη ελ
κέξεη απφ ηνλ θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ
εκθαλίδεηαη παγθνζκίσο ζε απηά ηα καζήκαηα.
Απφ ηελ άιιε, δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο Θεσξεηηθέο
Δπηζηήκεο, φπσο ζηα Αξραία, ζηε Γιψζζα, ζηελ
Ηζηνξία θαη ζηε Λνγνηερλία νη φπνηεο πξνζπάζεηεο
ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε ήηαλ ζεκαληηθέο
κελ, πιελ πεξηνξηζκέλεο ζηνλ αξηζκφ. πγθεθξηκέλα, ε
ελζψκαηε κάζεζε είηε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ
ζψκαηνο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είηε κέζσ ησλ
εθαξκνγψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα (π.ρ δεκηνπξγία
ινγηζκηθψλ, avatars θηι.) αμηνπνηήζεθε αξρηθψο ζηελ
εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Πιεζψξα επηζηεκνληθψλ
άξζξσλ
επηθεληξσλφηαλ
ζε
ινγηζκηθά
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα ηελ
εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ή ησλ ξεκάησλ κηαο μέλεο
γιψζζαο, ελψ ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο ηα
άξζξα πεξηνξίδνληαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, εζηηάδνληαο
ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη
νιηγάξηζκσλ ινγηζκηθψλ. ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο
Λνγνηερλίαο ελδερφκελα θελά ζηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία εληνπίδνληαλ ζπλερψο.

4.2. ρεδηαζκόο έξεπλαο
4.2.1. Δξεπλεηηθό εξώηεκα
Με αθνξκή ηα αλσηέξσ, δηακνξθψζεθαλ ζηαδηαθά νη
απνθάζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ καο θαη ην εξεπλεηηθφ
εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν θπξίσο εξεπλεηηθφ
εξψηεκα έγθεηηαη ζην «Πψο ε Δλζψκαηε Μάζεζε
εληζρχεη ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην
κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο».
4.2.2. Ζ θύζε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο
Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξφηαζε αθνινπζεί ην
παξάδεηγκα ηεο λαηνπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο
ηίζεληαη ζην επίθεληξν νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε.
4.2.3. θνπνί ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο
Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξφηαζε πξνζεγγίδεη ην
κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πξνζπαζψληαο λα πηινπνηήζεη
ηνπο εμήο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο:
 Αμηαθφο- πνιηηηζκηθφο ζθνπφο: Ζ δηδαζθαιία ηεο
ινγνηερλίαο ζηνρεχεη ζην λα πξνζεγγίζεη
δεηήκαηα αμηψλ θαη εζηθήο.
 Αλαγλσζηηθφο ζθνπφο: ηφρνο ηεο ινγνηερλίαο
είλαη λα δεκηνπξγήζεη δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο.
 Καιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο θιίζεο θαη
επηδίσμε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο: ε
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο απνζθνπεί ζην λα
παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ κε
ηα θείκελα κε ηξφπν πνπ ζα ηνπο νδεγεί ζηελ
απηνγλσζία θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ.
 Καιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ
καζεηψλ.
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 Αλάπηπμε ηεο βησκαηηθήο
καζεηή.

ζπκκεηνρήο

ηνπ

4.2.4. Αμηνπνίεζε δξακαηνπνηεκέλνπ παηρληδηνύ ζην
ινγνηερληθό έξγν «Ζ Φόληζζα», Αιέμαλδξνο
Παπαδηακάληεο
Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δξακαηνπνηεκέλνπ
παηρληδηνχ πεξηιακβάλεη ην «δηθαζηηθφ παηρλίδη», φπνπ
νη καζεηέο βηψλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη ην «αιεζηλφ»
πεξηβάιινλ κηαο δίθεο. ηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ
θάζνληαη νη καζεηέο, πνπ ζα ππνδπζνχλ ηνπο ηξεηο
δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο. Απφ ηε δεμηά πιεπξά ηεο
αίζνπζαο εκθαλίδεηαη ν δηθεγφξνο ππεξάζπηζεο ηεο
θεληξηθήο εξσίδαο (έλαο καζεηήο) θαη απφ ηελ αξηζηεξή
πιεπξά ν θαηήγνξνο (έλαο καζεηήο). Οη δπν καζεηέο
πιαηζηψλνπλ ηε καζήηξηα πνπ ζα ππνδπζεί ηελ θεληξηθή
εξσίδα, ηε Υαδνχια Φξαγθνγηαλλνχ, ε νπνία πεξηκέλεη
λα απνινγεζεί.
Σν ζελάξην δξάζεο αξρίδεη λα εμειίζζεηαη. Ο
δηθεγφξνο ππεξάζπηζεο θαιείηαη λα επηζεκάλεη κε
έληνλν χθνο φια εθείλα ηα πηζαλά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αζψσζε ηεο Φφληζζαο. Οη
καζεηέο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, θαζψο πξέπεη λα αλαηξέρνπλ ζπλερψο ζην
ινγνηερληθφ θείκελν, θαινχληαη λα εληνπίζνπλ φια ηα
ζηνηρεία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην ππεξαζπηζηηθφ
πξνθίι ηεο θαηεγνξνπκέλεο.
Σν ινγνηερληθφ θείκελν ζα πξνβάιιεηαη ζε
ςεθηνπνηεκέλε κνξθή θαη ζα ηεξείηαη ν ρσξηζκφο ηνπ
ζε επηκέξνπο ελφηεηεο. Οη καζεηέο ζα ρσξίδνληαη ζε δπν
νκάδεο, νη νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ησλ βνεζψλ
ηνπ ζπλεγφξνπ ππεξάζπηζεο. Οη νκάδεο απηέο ζα
ζπγθεληξψλνπλ φιεο εθείλεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ
δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ζπλήγνξν
ππεξάζπηζεο. ινη καδί, έπεηηα, ζα επηζεκάλνπλ
ζηνηρεία, φπσο ην επηβαξπκέλν παξειζφλ ηεο εξσίδαο,
ηε δχζθνιε παηδηθή ηεο ειηθία, ηνπο αθαηάιιεινπο
γνλείο ηεο (ρεηξηζηηθή κεηέξα, αδχλακνο παηέξαο,
αληηθνηλσληθφ παηδί ε ίδηα), ηηο ςπρνηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο πνπ κεηαθέξεη ζηελ ελήιηθε δσή ηεο, ηελ
θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο κε ηε θηψρεηα, ηε
ζηέξεζε θαη ηελ αλαγθαζηηθή πξνίθα ζηα θνξίηζηα, ηελ
επαλαιακβαλφκελε κεηάλνηα ηεο εξσίδαο, ηελ ηειηθή
ηεο
απφθαζε γηα εμνκνιφγεζε. Ζ βαζηθή
ππεξαζπηζηηθή γξακκή αλακέλεηαη λα δνκεζεί ζηελ
αξρή φηη ε Φφληζζα ζθφησλε ηα θνξίηζηα γηα λα θέξεη
έλα ςπρηθφ αληηζηάζκηζκα ζηηο ηαιαηπσξίεο, γηα λα
εθηνλψζεη ην κίζνο ηεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηελ πίθξα
ηεο γηα ην αδηθαηνιφγεην ηεο αλζξψπηλεο κνίξαο, πνπ
ηελ νδήγεζαλ ζηνλ παξαινγηζκφ θαη ζηελ πεπνίζεζή
ηεο φηη κέζσ ησλ εγθιεκάησλ πξάηηεη έλα
θνζκνζσηήξην έξγν πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θαινχ.
Απφ ηελ άιιε, ν θαηήγνξνο κε ηνπο δηθνχο ηνπ
βνεζνχο (δπν αθφκα νκάδεο), ζα ζπιιέμεη ηα
ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία. Με κέλνο ζα θιεζνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα ζνβαξφ θαηεγνξεηήξην, ην νπνίν
ζην επηρείξεκα φηη ε θαηεγνξνπκέλε είλαη κηα ςπρή
εγθισβηζκέλε ρσξίο δηέμνδν, νη θαηήγνξνη αλακέλεηαη
λα αληηπξνβάιινπλ ηελ επαλάιεςε ησλ εγθιεκάησλ,
θαζψο δνινθφλεζε πνιιά θνξίηζηα, ην άιινζη πνπ
δεκηνπξγνχζε θαη ηα ςέκαηα πνπ επηλννχζε γηα λα

μεθχγεη, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε γηα λα θαιχςεη
ηηο δνινθνλίεο, ην κίζνο κε ην νπνίν έπξαηηε ηα
εγθιήκαηα, ηηο επρέο πνπ έδηλε λα κε ζψδνληαη ηα κηθξά
θνξίηζηα, ηηο ζπλερείο απφπεηξεο δνινθνληψλ πνπ έθαλε.
ην ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ νη καζεηέο επηιέγνπλ
νκάδα θαη νπηηθνπνηνχλ ηελ εμέιημε ηεο δίθεο.
Αλαπαξαζηνχλ νη ίδηνη ηνπο δηθεγφξνπο κε ηηο νκάδεο
ηνπο. ε απηφ ην επίπεδν νη καζεηέο έρνπλ θηάζεη ζε έλα
ζεξκφ αγψλα αληηδηθίαο. Οη καζεηέο θηλνχληαη θαη
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ρεηξνλνκίεο, θαζψο κηινχλ θαη
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζέζεψλ ηνπο
Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ελ ζπλερεία
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έξρνληαη λα πιαηζηψζνπλ ην
πεξηβάιινλ ηεο δίθεο. Κάζε κάξηπξαο θαιείηαη ηψξα
ζην θέληξν ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα λα θαηαζέζεη. Σε
ζηηγκή ηεο πξνζέιεπζεο ησλ καξηχξσλ κηα νκάδα
καζεηψλ αλαπαξηζηά ηε ζηηγκή ηεο αλάθξηζεο ησλ
εξψσλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Απηή ε εκβφιηκε δξάζε
δηαδξακαηίδεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ καζεηψλζεαηψλ. Έηζη, νη καζεηέο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα
θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζην ινγνηερληθφ θείκελν, λα
εληνπίζνπλ ηα ζεκεία θαη ηηο ζθελέο πνπ εκθαλίδεηαη ν
θάζε ήξσαο ζηελ ηζηνξία θαη λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπο θαη ηα ιφγηα ηνπο. Οη καζεηέο
θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ζην εηδηθφ ηακπιφ ηεο
αζηπλνκίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαινχληαη
λα γξάςνπλ εθείλνη ηνπο δηαιφγνπο αλάκεζα ζηνπο
αζηπλνκηθνχο θαη ζηνπο κάξηπξεο. Ο θάζε καζεηήο πνπ
εθπξνζσπεί θάζε κάξηπξα μεθηλάεη ην ιφγν ηνπ,
αλαπαξηζηψληαο φρη κφλν ηηο θηλήζεηο ησλ εξψσλ, αιιά
θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ην
χθνο ηνπο. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηα βηψκαηα ησλ εξψσλ,
ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη θπξίσο ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη ίδηνη
πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ εηθφλεο, δσγξαθηέο, θφκηθο
θαη ήρνπο, αθφκα θαη δηθηά ηνπο κνπζηθή, ψζηε λα
αηζζαλζνχλ φηη αηζζάλνληαη νη ήξσεο.
Αθνχ ζηαδηαθά ε δίθε πξνρσξά θαη ε ππφζεζε
εμειίζζεηαη, θηάλεη ε ζηηγκή λα πάξεη ην ιφγν ε
θεληξηθή εξσίδα. ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ζρεηηθψλ κε ηε Φφληζζα είλαη λα αλαδεηρζεί πιεξέζηεξα
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο φιε ε θνζκνζεσξία ηεο, νη
απφςεηο ηεο, νη αληηιήςεηο ηεο, νη δηθαηνινγίεο ή νη
ζθέςεηο ηεο, ψζηε νη καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ
ςπρνζχλζεζε ηεο εξσίδαο, ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θφζκν.
Πξψηε δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη ε
δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηεο
Φφληζζαο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζε
νιφθιεξν ην δηήγεκα μαλά θαη λα εληνπίζνπλ εθείλα ηα
ζεκεία πνπ ππνδειψλνπλ ζηνηρεία γηα ην ραξαθηήξα θαη
ηηο ζθέςεηο ηεο εξσίδαο. Έπεηηα, κε ηε βνήζεηα ηεο
ςεθηαθήο αθήγεζεο κηα νκάδα καζεηψλ γξάθεη ζε
πξσηνπξφζσπε αθήγεζε ηηο ζθέςεηο ηεο εξσίδαο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο κεηαθέξνληαη μαλά ζην
παξειζφλ αμηνπνηψληαο ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε,
ππνδχνληαη ηε Φφληζζα θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο
εκεξνιφγην θαηαγξάθνπλ φιε ηε δξάζε. Σν απφζπαζκα
πξνβάιιεηαη ζε εηδηθφ link ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ θαη ζε κεγάιε νζφλε κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα.
Σε ζηηγκή ηεο αλάγλσζεο ηνπ εκεξνινγίνπ απφ έλα
καζεηή κηα άιιε νκάδα καζεηψλ αλαπαξηζηνχλ κε ην
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ζψκα ηνπο, ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο ηελ
ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο Φφληζζαο θάζε ζηηγκή.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο νη
καζεηέο καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ινγνηερλία θαη απφ
ηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. Οη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεχνληαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία γηα λα θηηάμνπλ κηθξέο ερεηηθέο-νπηηθέο
ηζηνξίεο ζπλήζσο γηα ηε δσή ησλ εξψσλ. Δίλαη φκσο
θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ρξήζε ηεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
έλα ηζρπξφ κέζν πξνζσπηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ,
δσληαλεχνληαο ην ινγνηερληθφ θείκελν πνπ παξέρεη ην
κέζν λα αθνπζηεί θαη λα πξνβιεζεί νπνηνζδήπνηε. Οη
καζεηέο, επνκέλσο, κε ηε βνήζεηα ηεο πιαηθφξκαο
Storybird δσληαλεχνπλ μαλά ην ινγνηερληθφ θείκελν,
απνηππψλνληαο νη ίδηνη ηηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ,
ληχλνληαο ην θείκελφ ηνπο κε εηθφλα θαη ζπλνδεχνληάο
ην κε ηνπο θαηάιιεινπο ήρνπο θαη κνπζηθέο επελδχζεηο,
πνπ απνηππψλνπλ πιεξέζηεξα ηα εζσηεξηθά λνήκαηα
θαη ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο πξνζιήςεηο. Μεηά ηελ
απνινγία ηεο Φφληζζαο, ζα πξέπεη φιν ην δηθαζηήξην λα
απνθαλζεί γηα ηελ απφθαζε.
Σν εζηθφ δίιεκκα πνπ ηίζεηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
αζψσζε ή ηελ ελνρή ηεο Φφληζζαο, κηαο γπλαίθαο πνπ
έδεζε ηα βάζαλα ηνπ θφζκνπ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο
ζηέξεζεο, πνπ θξαηήζεθε δέζκηα ησλ εμσηεξηθψλ
δπλάκεσλ ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ησλ
εζσηεξηθψλ παξνξκήζεσλ, πνπ ήηαλ ζχκα, αιιά έγηλε
ζχηεο ζθνηψλνληαο αζψα θνξίηζηα. Καη εδψ νη καζεηέο
ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ αζσσηηθή ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε, αλαξσηψκελνη ηη ζπκβαίλεη, φηαλ κηα
θνηλσλία δελ κπνξεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο, φηαλ
απνγνεηεχεη ην άηνκν θαη φηαλ ην άηνκν θαιείηαη λα
ιάβεη απνθάζεηο. Σν κίζνο πνπ θέξεη έλα άηνκν πξνο
ηελ θνηλσλία κπνξεί λα ην εθθξάζεη ιπηξσηηθά κε ην
ηξφπν πνπ ην εμέθξαζε ε Φφληζζα; ια απηά ηα
εξσηήκαηα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ απηφ ην δπλαηφ
έξγν θαη ην ζρνιείν πξέπεη λα δψζεη ην εξέζηζκα θαη ην
ρψξν
ζηνπο
καζεηέο
λα
αλαξσηεζνχλ,
λα
αλαζηνραζηνχλ,
λα
πξνβιεκαηηζηνχλ,
λα
ζπγθξνπζηνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ ηειηθά λα
νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε θαη λα θαηαλνήζνπλ πνηα ζέζε
ζέινπλ λα έρνπλ ζηνλ θφζκν.

5. ΤΕΖΣΖΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα πξνζεγγηζηεί
ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν ε ζεσξία ηεο Δλζψκαηεο
Μάζεζεο θαη λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε. Χο βάζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηέζεθε
ε βαζηθή πεπνίζεζε φηη ν καζεηήο δελ κπνξεί λα
νδεγεζεί ζηε κάζεζε, αλ δελ θαηαθηήζεη ν ίδηνο ηε
γλψζε, αλ δελ νηθνδνκήζεη γέθπξεο πνπ ζα ηνλ
νδεγήζνπλ ζηε λέα γλψζε.
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε απνηειεί έλα λέν πεδίν
επηζηεκνληθήο κειέηεο, ην νπνίν πιεξνί ηηο βαζηθέο
αξρέο κηαο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
γλψζεο θαη ππεξεηεί ηελ νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε
κάζεζε.
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε φια
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε

άιιεο ζεσξίεο θαη παηδαγσγηθέο αξρέο, κπνξεί λα δψζεη
ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα εξγαζηεί ζε πξαγκαηηθφ ή
ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγψληαο ν ίδηνο ηηο δνκέο
γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ.
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνγνηερλίαο απνηειεί
έλαλ πινχζην, αιιά θαη αλεμεξεχλεην ρψξν, φπνπ
πξνζθέξεηαη ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα λα αλαινγηζηεί
γηα ηε ζέζε ηνπ ζηνλ θφζκν θαη λα αλαθαιχςεη ηνλ
εαπηφ ηνπ.
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε, επνκέλσο, δελ είλαη κηα
ζεσξία-ζπληαγή, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα
πιαίζηα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο πινπνίεζεο
θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Υξεηάδεηαη βαζηά γλψζε θαη
ελδερνκέλσο αλαπιαηζίσζε ησλ πξνζσπηθψλ καο
ζεσξηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Παζηάο, Φινπξήο θαη Φσηεηλφο,
2015).
Ζ Δλζψκαηε Μάζεζε πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε κεηαζρεκαηίδεη ηε
δσή ησλ λέσλ αλζξψπσλ, πξνζθέξνληαο πςεινχ
επηπέδνπ εθπαίδεπζε. Σαπηφρξνλα, δε, απνηειεί
πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα,
θαζψο ηξνθνδνηεί ηελ έξεπλα κε λέα δεδνκέλα θαη
ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πνπ νηθνδνκεί ηε γλψζε ν
καζεηήο. Αξθεηέο έξεπλεο (Bartholomew, Jowers, 2011˙
Donelly, Lambourne, 2011˙ Erickson θ.ά., 2015˙
Fedewaand, 2011) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
Δλζψκαηε Μάζεζε ζπλδπάδεη ηε λφεζε, ηελ
θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηελ θηλαηζζεηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, ηηο γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη
ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ. Νένη δξφκνη αλνίγνληαη αθφκα
θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ, κηαο θαη ε
Δλζψκαηε Μάζεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε κειέηε ηεο
ζρέζεο εγθεθάινπ - λνπ - ζψκαηνο. Ζ καζεζηαθή
δηαδηθαζία ζπγθξνηείηαη θαη κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο θαη ηα πεξηζζφηεξα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ
επηβεβαηψλνπλ φηη νιφθιεξν ην ζψκα κπνξεί λα
επεξεάζεη ζεηηθά ηε κάζεζε, εηδηθά φηαλ νη θηλήζεηο
ζπληνλίδνληαη, δηαρένληαη θαη ελαξκνλίδνληαη κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε.
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Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ:
ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ
Ησάλλα Θενδσξνπνύινπ

54ν Γεκνηηθφ ρνιείν Παηξψλ

Πεξίιεςε
Ζ αμία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο ζην ζρνιείν έρεη
αλαδεηρζεί απφ εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνχο επηζηήκνλεο
ζην ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ εδψ θαη πνιιά
ρξφληα, επηζεκαίλνληαο ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αλάγθε
θάιπςεο ησλ εθάζηνηε δεηνπκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ,
εξγαζηαθνχ, πνιηηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ γίγλεζζαη ηεο
επνρήο. Ζ ζχγρξνλε επνρή κε ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε
νηθνλνκία, ηνπο ηαρείο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο γλψζεο, επηδεηά απφ ηελ εθπαίδεπζε
λα ππνζηεξίμεη ηα λέα δεδνκέλα, ζπληάζζνληαο
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο
ηεο παξερφκελεο γλψζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο. ηφρνο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη λα
επεμεξγαζηεί ν καζεηήο θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλεη, λα επηιχζεη πξνβιήκαηα, λα αλαπηχμεη
πξσηνβνπιίεο δνκψληαο κηα πνηθηιία λνεκαηηθψλ
πιαηζίσλ πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κηα δπλακηθή
αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Χζηφζν, ελψ ε
δηεζλήο έξεπλα θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο
ηεο ηέρλεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο,
παξαηεξείηαη φηη ζηελ πξάμε δελ δίλεηαη φζε ζεκαζία ζα
έπξεπε ζην κάζεκα. Ο δάζθαινο δελ έρεη ην ρξφλν λα
πινπνηήζεη καζήκαηα ηέρλεο ζην ζρνιείν δηφηη δελ ηνπ ην
επηηξέπεη ε χιε ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ ελψ
αηζζάλεηαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαη αλεπαξθήο ζεσξψληαο
φηη δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε πάλσ ζηε
δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Σέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε
ησλ δαζθάισλ, δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο, δηεζλήο εκπεηξία
θαη έξεπλα, ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
χκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη ζην ρψξν
ηελ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ αλαδεηθλχεηαη ε
ζπνπδαηφηεηα ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ε
ηαπηφρξνλε δειαδή θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθψλ
ηθαλνηήησλ, ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο
θνηλσληθφηεηάο ηνπ. Σν ζρνιείν δηαδξακαηίδεη εμέρνληα
ξφιν ζηελ δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ γλσζηηθψλ
κελπκάησλ πνπ ιακβάλεη ην παηδί, ζηε δηακφξθσζε
ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ζην ζρεκαηηζκφ θαη ζηελ
εδξαίσζε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ
πνιηηηζκφ καο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
ηνπ δεμηνηήησλ, πηνζεηψληαο ζπζηήκαηα αμηψλ,
θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο,
πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θφζκν.
πνπδαίνη θηιφζνθνη θαη παηδαγσγνί έρνπλ ζπλδέζεη
ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ ηέρλε, κε ηελ αλάπηπμε
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε
δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηε «ιχζε

πξνβιήκαηνο»
(problem
solving
strategies)
ζπγθιίλνληαο ζηελ παξαδνρή φηη ν καζεηήο
θαηαζθεπάδεη ην «λνεηηθφ ηνπ ράξηε» φηαλ ηνπ δνζνχλ
νη δπλαηφηεηεο λα ελεξγνπνηεζεί πνιπαηζζεηεξηαθά.
Δίλαη γεγνλφο φηη έρεη παξαηεξεζεί κηα αχμεζε ησλ
ελδηαθέξνληνο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηέρλεο ζην
ζρνιείν, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο πξνβιεκαηηζκφο καο
φκσο εγείξεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη αξθεηέο θνξέο ε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη «ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ δεπηεξεπφλησλ καζεκάησλ» (Υξεζηίδεο, 2011).
Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ αβεβαηφηεηα γηα ηηο
γλψζεηο ηνπο θαη ληψζνπλ αλαζθάιεηα λα δηδάμνπλ ην
κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ, κηα αλαζθάιεηα πνπ ηνλίδεηαη
πεξαηηέξσ κε ζπρλά αλαπάληεηα εξσηήκαηα θαη
γεληθφηεηεο, ηνπ ηχπνπ «κπνξεί άξαγε λα δηδαρζεί ε
ηέρλε;» (ηγάιαο, 2011).
Πνηα ήηαλ ε πξνζέγγηζε ζε καζήκαηα ηέρλεο ζην
παξειζφλ; Πφζν έρεη αιιάμεη ε νπηηθή καο πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα; Πφζν άξαγε ζπλέβαιε ε δηεζλήο
εκπεηξία θαη έξεπλα σο πξνο ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο
ηεο ηέρλεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ
παηδηνχ θαη θαηά πφζν ελζσκαηψζεθαλ ηα επηζηεκνληθά
δεδνκέλα ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν;

1.1. Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή
Ζ νπηηθή γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο ζην
ζρνιείν έρεη δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
θαη ελαξκνληζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο.
Απφ ην Δξβαξηηαλφ κνληέιν ηνπ 1880 φπνπ ππήξρε
ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο «πξαγκαηηθήο ηέρλεο» απφ ην
παηδηθφ δεκηνχξγεκα θαη ηε ζρνιηθή ρεηξνηερλία (Βάνο,
2000˙ άιια, 2008), κεηαθηλεζήθακε ζηελ νπηηθή ηεο
εηθαζηηθήο αγσγήο σο έλα κάζεκα επαγγεικαηηθήο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηνπηλή ηνπ
απνξξφθεζε απφ ηε βηνκεραλία (βηνκεραληθή
επαλάζηαζε), (Amadio, Truong θαη Tschurenev, 2006).
Αιιαγή ζεκεηψλεηαη αξγφηεξα ηφζν ζηελ Ακεξηθή κε ην
θίλεκα ηεο «Νέαο Αγσγήο» ηνπ John Dewey φζν θαη
ζηε Γεξκαλία κε ηνλ Georg Kerschensteiner. ην
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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«ρνιείν Δξγαζίαο» ε ζηνρνζεζία κεηαηνπίδεηαη πξνο
ηελ
απηνέθθξαζε
θαη
ηελ
αλάπηπμε
ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο, ελζσκαηψλνληαο ηε δηδαζθαιία ηεο
ηέρλεο σο έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ.
(άιια, 2008: 143-144).
ηελ παηξίδα καο, αθφκε θαη ζηελ πεξίνδν ηεο
θαηνρήο, ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ, φπσο αλαθέξεη ν
Ννχηζνο, θαηείρε πξνλνκηαθή ζέζε θαη ε αμία ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο έρεη πιένλ εδξαησζεί ζηε
ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (άιια, 2008). Καηά ηε
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζπλερίδεη ε ίδηα ζηάζε απέλαληη
ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ φπνπ ε αληίιεςε πνπ
θπξηαξρεί ζπλδέεη ηε δηδαζθαιία ησλ εηθαζηηθψλ κε ηελ
απφθηεζε
νξηζκέλσλ
ρξήζηκσλ
επαγγεικαηηθά
δεμηνηήησλ, δηαθξηηψλ γηα ηα δχν θχια, θαη είλαη ζαθήο
ν επεξεαζκφο απφ ηελ εξβαξηηαλή παηδαγσγηθή (Βάνο,
2000).
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60, ε ηέρλε απνηειεί
αληηθείκελν απφιαπζεο σο θάηη ππέξνρν θαη ε
εθπαίδεπζε εζηηάζηεθε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ. Σν ‟80
πιένλ ηζνξξνπεί πεξηζζφηεξν ζε κηα θνηλή γεληθή
εθπαίδεπζε πνπ αθνξνχζε φρη κφλν ηηο επηζηήκεο θαη ηα
καζεκαηηθά αιιά θαη ηηο ηέρλεο, ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο
θαη ηηο μέλεο γιψζζεο (άιια, 2008).
Ζ λέα ηερλνινγία ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, δίλεη άιιε
δηάζηαζε ζην ζέκα ηεο ηέρλεο απνηειψληαο ην κέζν κε
ην νπνίν άξρηζε λα κπαίλεη ε ζχγρξνλε ηέρλε ζηελ ηάμε.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο λέαο γεληάο δελ θαιχπηεηαη πιένλ
απφ ηα παξαδνζηαθά πιηθά, γηαηί ε εηθφλα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνηππψλεηαη ζηε ζθέςε ηνπο,
ζηεξίδεηαη ζηηο εηθφλεο πνπ γελληνχληαη απφ ηε
θσηνγξαθία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε.
Σέινο, ν 21νο αηψλαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ππεξθαηαλάισζεο, ηεο ππεξέθζεζεο ζε νπηηθέο θαη
άιισλ κνξθψλ πιεξνθνξίεο, δίλεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα.
χκθσλα κε ηε Freedman, ζηε κεηακνληέξλα επνρή
κηιάκε γηα νπηηθφ πνιηηηζκφ θαη νπηηθή θνπιηνχξα πνπ
είλαη ην θάζκα ησλ ηδεψλ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ κνξθνπνηήζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν
θαη κέζσ ηεο φξαζεο ή ηεο νπηηθνπνίεζεο
δηακνξθψλνπλ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο (άιια, 2008:
207-211).
ήκεξα, θάζε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε
ηελ αλάγθε γηα έθθξαζε πνπ έρεη σο αθεηεξία ηεο ηε
δσληαλή εκπεηξία. Ζ δηαδηθαζία απηή βνεζάεη ηνπο
καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
εηθαζηηθέο κνξθέο πεξηγξάθνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη
ζε κηα ηδέα, ζε έλα ζπλαίζζεκα, ζε έλα πξφβιεκα ή ζε
θάπνηα θαηάζηαζε θαη φηη κε ηελ εηθαζηηθή ηνπο
έθθξαζε πεξηγξάθεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Βάνο,
2000). Ζ Zimmerman ζεσξεί φηη ην δεηνχκελν ηεο
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα
πνπ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξαγσγή. Ζ
δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη κηα γεληθή θαη αφξηζηε
έλλνηα ∙ βαζίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε
θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κε θαηάιιειεο δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο. Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα νιφηεηα πνπ

επεξεάδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθέο
παξακέηξνπο
(Zimmerman,
2010).

2. Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ
Σα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ θαηαδείμεη ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο ζην ζρνιείν.
Γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ
ηεο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο
ηέρλεο ζην ζρνιείν, ζπλδένληάο ηνλ άκεζα κε ηελ
αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. H ζπνπδαηφηεηα ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλε σο
θαηαιχηεο
γηα
ηελ
θαηλνηνκία
θαη
ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζ‟ έλα φιν θαη δηαξθψο κε
πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο (Tudor, 2008). Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ,
ζπλδένπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε
δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ
λεπξνεπηζηεκψλ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηελ παξαπάλσ
ζέζε αθνχ ε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο εληζρχεη
πνιπαηζζεηεξηαθά ην καζεηή, ελδπλακψλεη ηε
καθξνπξφζεζκε κλήκε ηνπ, επηθνπξεί ηε θσλνινγηθή
ηνπ ελεκεξφηεηα, εμειίζζεη ηε λνεκνζχλε ηνπ θαη
επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ λεπξψλσλ
ηνπ (PCAH Report, 2011: 1- 4).
Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο δηεζλψο λα εληζρπζεί ε
δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο θαη λα ζηεξηρζεί ν δάζθαινο
ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη καζήκαηα ηέρλεο ζην πξφγξακκά
ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο,
παξαηεξείηαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο θαηαιακβάλεη
φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ δαζθάισλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
ζέηνληαο έηζη λέα εζληθά πξφηππα. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο
ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε επαθή ηνπο κε ηηο γεληθέο αξρέο
ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ
ηερληθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ελεξγφ θαη δεκηνπξγηθή
κάζεζε ησλ καζεηψλ (Oreck, 2004: 55-56).
ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ην Γεληθφ
Γηεπζπληήξην (EENC)( European Expert Network on
Culture) γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Directorate-General for Education
and Culture of the European Commission), (Ννέκβξηνο
2011 έσο Φεβξνπάξην 2012), ζεκεηψλεηαη φηη, αθελφο
ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ
ζρνιείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ελζσκαησζεί
αξθεηά καζήκαηα ηέρλεο, αθεηέξνπ ππάξρεη έληνλε
αλεζπρία φηη ε ηέρλε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη κηα
«πεξηθεξεηαθή» ζέζε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα.
Ζ έθζεζε ηεο Unesco, ζην παγθφζκην ζπλέδξην ηεο
Ληζζαβφλαο, ην Μάξηην ηνπ 2006 (“Building Creative
Capacities for the 21st Century”), αλαθέξεηαη ζηελ
ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο αγσγήο, ζε
ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, ελψ αμηνπνηεί
ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία ηεο δηάζθεςεο πνπ έγηλε ζηε
Μειβνχξλε ηεο Απζηξαιίαο ην επηέκβξην ηνπ 2005 θαη
ηηο πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο αηζζεηηθήο αγσγήο. Οη
εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ε κνπζηθή ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο
απνδνρήο ελψ ην ζέαηξν, ν ρνξφο, νη media ή digital arts,
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είλαη
πεξηζσξηνπνηεκέλεο.
εκεηψλεηαη
πην
ζπγθεθξηκέλα φηη, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
θπξίσο – εθεί φπνπ ηα κηθξά παηδηά αληαπνθξίλνληαη
απνηειεζκαηηθά ζηελ νπηηθή κάζεζε - πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κηα ελεξγφ ζπλεξγαζία23 αλάκεζα
ζε νξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο,
λα εληζρχζνπλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη λα
δηεπξχλνπλ
ηηο
πξννπηηθέο
ηνπ
καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο.

(DCMS) θαη ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Σερλψλ θαη απνηέιεζε
έλα πξφγξακκα ζηαζκφ γηα ηε ρψξα. Σν πξφγξακκα
επηδίσθε λα εκπιέμεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα
ζρνιεία, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε δεκηνπξγηθέο
ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε ζρνιεία πνπ ζηεξνχληαλ
πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζρνιεία
απνκαθξπζκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Eurydice, 2009).

2.1. Πξνηάζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο

3.1. Ζ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο - Σν
ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο

Ζ ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη ηέρλεο ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπκβνιίδεη γηα ηνπο κηθξνχο φ, ηη νη ελήιηθεο
ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, ζεκεηψλεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ
(ΗΝΣΟ) (Irish National Teachers‟ Organisation, 2009).
ηε Γαιιία, αλ θαη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ είλαη μερσξηζηά, ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζε
projects πνπ αθνξνχλ είηε ελδνζρνιηθέο είηε
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. ε κηα
επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία πνπ μεθίλεζε ην 2001 (ην
“Five-Year Plan to Develop Arts and Culture in
Schools”) πνπ ζηφρν είρε λα ηνπνζεηήζεη ηελ ηέρλε θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ζην θέληξν ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζην πεξηζψξην, πξνήρζε ε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ζε πνιηηηζηηθνχο
νξγαληζκνχο γηα ηελ εθαξκνγή, ππνρξεσηηθψλ θαη κε,
αληηθεηκέλσλ αηζζεηηθήο αγσγήο κε απψηεξν ζηφρν λα
μεπεξαζηνχλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληζφηεηεο.
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίρζεθε ζηελ
απνθεληξσηηθή πνιηηηθή θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ.
ηελ Οιιαλδία, ηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο
θαη Δπηζηεκψλ είλαη ελνπνηεκέλα. Απφ ην 1997,
εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα «ρνιείν θαη Πνιηηηζκφο»
(Cultuur en School project) κε ζηφρν λα ζπλδεζεί ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ηνλ θφζκν ηνπ πνιηηηζκνχ.
Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
παξνπζίαζε ην Integrated Action Programme, έλα
πξφγξακκα πνπ ζπλελψλεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε κηα
πξνζπάζεηα δηα βίνπ κάζεζεο.
ηε Μεγάιε Βξεηαλία ην πξφγξακκα Creative
Partnerships Programme πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, επηθνηλσλίαο θαη αζιεηηζκνχ
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Πνιιέο λέεο παηδαγσγηθέο πξννπηηθέο έρνπλ πξνθχςεη απφ
ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε ζρνιεία θαη πνιηηηζηηθνχο
νξγαληζκνχο. Ζ Δπξψπε έρεη λα επηδείμεη πνιιά δείγκαηα
γξαθήο απφ καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηνπο
παξαπάλσ θνξείο, αλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ
ζπλεξγαζηψλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έλαο ζεβαζηφο
αξηζκφο πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηέρλε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε
ζπλεξγαζίεο πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Σν
Δπξσπατθφ πξφγξακκα Culture 2000, εληζρχεη ηε δεκηνπξγία
δηθηχσλ αλάκεζα ζε ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο θαη
κνπζεία εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξναγσγή
θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ινγνηερληθψλ πξνγξακκάησλ
εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurydice, Arts and
Cultural Education at School in Europe, 2009)

3. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΖ

Ζ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο, κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο γεληθήο κφξθσζεο, είλαη ζεκαληηθή αθνχ ε
ηέρλε, είλαη έλα κέζνλ έθθξαζεο ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ,
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιινχο κνξθσηηθνχο
ζθνπνχο, θαιιηεξγεί ην ζπλαίζζεκα ην νπνίν επεξεάδεη
φιε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, πξνζθέξεη
ςπρηθή ραξά θαη ηθαλνπνίεζε, αλαπηχζζεη ηελ
θνηλσληθφηεηα, θαη ηα έξγα ηέρλεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ
ζχκβνια κηαο αξκνληθήο ζχλδεζεο κεηαμχ δηαλνεηηθψλ
θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ
ζηνηρείσλ,
ζπκβάιινληαο
παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο
πξνζσπηθφηεηαο αθνχ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηεο
πλεπκαηηθήο θαη ρεηξνηερληθήο εξγαζίαο (Καλειάθε Καλάθε, 2009).
Γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα κάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ
κέζα απφ ηελ ηέρλε, πξέπεη λα βξεζεί ζην ζεκείν
αλαδήηεζεο θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα. Ζ
κνλνδηάζηαηε θαιιηηερληθή θνπιηνχξα δελ έρεη
παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Σν παηδί ζα έρεη θαιιηηερληθή
αγσγή, φηαλ έξζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο θαη
ζθεθηεί ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ θαιιηηέρλε λα
θηηάμεη ην έξγν, λα θαηαλνήζεη ηελ επνρή θαηά ηελ
νπνία ην δεκηνχξγεζε, ηηο ηδέεο πνπ δηέπλεαλ ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ζηάζεηο
ηνπο, ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Γη‟ απηφ ην ιφγν κηιάκε γηα
κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαιιηηερληθήο αγσγήο πνπ
δελ αθνξά κφλν ζηα θαιιηηερληθά καζήκαηα αιιά
δηαπνηίδεη φια ην πξφγξακκα θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί
δηαζεκαηηθά. Ζ ηέρλε δελ πξνζεγγίδεηαη κνλνκεξψο.

3.2. Ζ δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο
Ζ δηδαθηηθή ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ
ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηρεηξεί, αθελφο λα ζπλδέζεη ηνπο
θαλφλεο θαη ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε
δηδαθηηθή πξάμε, αθεηέξνπ λα πεξηγξάςεη θαη λα
εμεγήζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηνπο κεραληζκνχο
πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
(Gaillot, 2002). Γηα λα απνθηήζεη ν καζεηήο κηα
νινθιεξσκέλε θαιιηηερληθή παηδεία ρξεηάδεηαη λα
ιεηηνπξγήζεη ζε έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ, φπνπ ε
γλψζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ηέρλεο δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ή ζηελ
παξνπζίαζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα έξγα ηέρλεο
αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
δεκηνπξγνχληαη νη εηθαζηηθέο κνξθέο, ζηε δηεξεχλεζε
ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο παξάγνληαη, ζηηο αλάγθεο
πνπ θαιχπηνπλ, ζην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηνλ
ηξφπν
κε
ηνλ
νπνίν
γίλνληαη
αληηιεπηέο,
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πξνζιακβάλνληαη θαη απνηηκψληαη. Ο καζεηήο
ελεξγνπνηείηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη πξνζαξκφδεηαη ζην
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ελεξγεί σο
ζπληνληζηήο θαη κεζνιαβεηήο ηεο γλψζεο (Trivila θαη
Poulou, 2009: 329). Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επνκέλσο
είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα
πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ, κεζφδσλ θαη ζρεδηαζκψλ πνπ
κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κέζα ζε έλα παηδαγσγηθά
νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ, ζα επηηξέςεη λα γίλεη
παηδαγσγηθή πξάμε κηα εθπαηδεπηηθή πξφζεζε (Βάνο,
2008: 31).
Ζ δηδαθηηθή είλαη κηα θαζεκεξηλή επηθέληξσζε ηεο
πξνζνρήο καο ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο, ζηηο
παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζα εθαξκφζνπκε, ζηηο
καζεζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαη γηα λα
απνδψζνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη ζηελ
παηδαγσγηθή ζρέζε καο κε ηνπο καζεηέο. Γηα λα είλαη
επηηπρεκέλε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ηέρλε, είλαη
αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε ηξία βαζηθά ζηνηρεία:
i) Σηο ςπρνινγηθέο κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ζην πεδίν
ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα
θαηαλνήζνπκε ηηο δηεξγαζίεο νηθεηνπνίεζεο ησλ
γλψζεσλ απφ ην καζεηή. Υξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε
ζηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί νηθνδνκεί ηε γλψζε,
πξνζθέξνληάο ηνπ έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θαη ζα
πξνβιεκαηηζηεί ζηελ αλεχξεζε ιχζεσλ ζε λέεο
θαηαζηάζεηο. Μέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία
δηδαζθαιίαο ζα πξνζθεξζεί ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή
λα μεπεξάζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη,
θαηαλνψληαο ηε ζεκαζία απηνχ πνπ θάλεη, έηζη ψζηε λα
κπνξέζεη λα ζπγθξνηεζεί ζην πιαίζην αιιειεπίδξαζεο
κε ην αληηθείκελν θαη ηηο γλψζεηο.
ii) Σηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ, θάηη πνπ δελ
είλαη απιφ, αθνχ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε
πεξίζθεςε ε δηδαθηέα θαη ε δηδαζθφκελε χιε. Οη
δηδαζθφκελεο γλψζεηο είλαη εθείλεο πνπ επηιέγνληαη απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ εληάζζνληαη ζηελ
αλζξψπηλε ηζηνξία, ζε ζχλδεζε πάληα κε ηε
ρξεζηηθφηεηα ηεο λέαο γλψζεο, θαη,
iii) ηνπο παηδαγσγηθνχο κεραληζκνχο πνπ εληζρχνπλ
ηε δηδαθηηθή σο επηζηήκε ηεο δξάζεο θαη φρη κφλν σο
επηζηήκε ηεο γλψζεο. Ζ παηδαγσγηθή, είλαη ε ηθαλφηεηα
λα νδεγήζνπκε ην καζεηή πξνο ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Γη‟
απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε κε πξνζνρή ηηο
καζεζηαθέο - δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο θάζεηο
πξνφδνπ, ηα κέζα, ηηο κεζφδνπο, ηνπο παηδαγσγηθνχο
ρεηξηζκνχο θαη ηελ παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα
εθαξκνζηεί θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Ardouin:
2000). Δληζρπηηθέο σο πξνο ηα πξνεγνχκελα είλαη θαη νη
επηζεκάλζεηο ηνπ E. Eisner (απφ ην έξγν ηνπ, “The Arts
and the Creation of Mind, What the arts teach and how it
shows”), ζρεηηθά κε ηα «δέθα καζήκαηα» πνπ καο
δηδάζθνπλ νη ηέρλεο:
Οη ηέρλεο, καζαίλνπλ ζηα παηδηά λα δηακνξθψλνπλ
θξηηηθή ζθέςε πνπ ζα ηα νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
επηινγή πνηνηηθψλ ζρέζεσλ, καζαίλνπλ ζηα παηδηά φηη

ηα πξνβιήκαηα έρνπλ παξαπάλσ απφ κηα ιχζεηο,
πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο αληηιεπηηθέο πξννπηηθέο,
δηδάζθνπλ ζηα παηδηά φηη νη ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή θαη ζε λέεο επθαηξίεο,
θάλνπλ ζαθέο φηη νχηε νη ιέμεηο κε ηηο θπξηνιεθηηθέο
ηνπο έλλνηεο νχηε νη αξηζκνί δελ εμαληινχλ φια φζα
κπνξνχκε λα κάζνπκε, δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο φηη νη
κηθξέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα, δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο φηη κπνξνχλ
λα ζθεθηνχλ δηα κέζνπ αιιά θαη εληφο ησλ πιηθψλ,
βνεζνχλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ φ, ηη δελ κπνξεί λα
εηπσζεί θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ
εκπεηξίεο πνπ θακηά άιιε πεγή δελ κπνξεί λα ηνπο
πξνζθέξεη.
Με ηε δηδαθηηθή ηεο ηέρλεο δεκηνπξγνχκε ηηο
ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα
απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη ζα βξνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
ιφγνπο πνπ δεκηνπξγείηαη ε ηέρλε. Έηζη ζα θαηαζηνχλ
ηθαλά λα εληάμνπλ ηελ ηέρλε ζηε δσή ηνπο θαη φρη κφλν
ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Σν ζρνιείν ζα ηνπο δψζεη ηελ
ψζεζε, ζα ζέζεη ηηο βάζεηο, ζα απνηειέζεη ην εθαιηήξην
γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. Γηαηί ε ηέρλε αληαλαθιά
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζθέθηεηαη θαη λα
ζηνράδεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη λα κνηξάδεηαη κε ηνπο
άιινπο αλζξψπνπο ζθέςεηο, νξάκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα.

3.3. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε
ζπλάληεζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ ηέρλε. Υξεηάδεηαη λα
πξνθαιέζεη ζηνπο καζεηέο ηελ απζεληηθή επηζπκία λα
ζπλαληήζνπλ ηελ ηέρλε θαη λα κεηαηξέςεη ζηε ζπλέρεηα
απηή ηε ζπλάληεζε ζε δηάινγν, δηφηη ε ίδηα ε
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη δηάινγνο. Ο δάζθαινο
είλαη αλαγθαίν λα δηαζέηεη, αθελφο επξχηεηα φζνλ
αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ηνπ επάξθεηα, αθεηέξνπ λα έρεη
γλψζε γηα ηηο πνηθίιεο φςεηο ηα εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
Ζ γλψζε απηή ζα ηνλ βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε κηαο
ζπλεηδεηήο ζηάζεο ζρεηηθά κε ην ηη, γηαηί, ζε πνηνπο θαη
πψο πξνζεγγίδεηαη ε εηθαζηηθή αγσγή θαη γεληθφηεξα ε
ηέρλε (Βάνο, 2008).
Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ, νη
γλψζεηο ηνπ θαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ ηέρλε, ψζηε
λα γίλεη ν εκςπρσηήο, ν άλζξσπνο πνπ ζα θέξεη θνληά
ην καζεηή κε ην έξγν ηέρλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ην
πξφζσπν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηε ζπλζήθε ψζηε ην
παηδί λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ θαιιηηερληθή πξάμε.
Υξεηάδεηαη λα έρεη πξνβιεκαηηζηεί θαη ν ίδηνο πάλσ ζην
ζέκα γηα λα κπνξέζεη λα δηαθξίλεη ηελ αηζζεηηθή
ζπληζηψζα πνπ ελππάξρεη ζην έξγν ηέρλεο. Να δηαθξίλεη
δειαδή, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ δηάζηαζε γηα λα είλαη ζε
ζέζε λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ
ηέρλε ρξεηάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε πξνο ην
καζεηή θαη λα βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Oreck, 2009: 56). Ο
εθπαηδεπηηθφο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ ζα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηάζε. Οη
ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο εκπνδίδνπλ ηελ αηζζεηηθή
απφιαπζε θαη νδεγνχλ ζε απζαίξεηε απφξξηςε
θαιιηηερλψλ, εηθαζηηθψλ ξεπκάησλ ή αθφκε θαη
πνιηηηζκψλ. Ο δάζθαινο βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ λα
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αλαδεηήζνπλ νη ίδηνη ηα βαζχηεξα αίηηα θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηεξενηππηθέο ζέζεηο
θαη ζεσξήζεηο. Οη καζεηέο ζηακαηνχλ λα θξίλνπλ
κνλνδηάζηαηα αθνχ νδεγνχληαη ζηε δηακφξθσζε ησλ
δηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ, κειεηνχλ, ζπγθξίλνπλ,
ζπζρεηίδνπλ, αληηπαξαζέηνπλ θαη θαηαλννχλ. Ζ
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ
απνηίκεζε ηεο αμίαο ή φρη ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ αιιά
πξνρσξάεη πην βαζηά, ζηε ζπγθξφηεζε ζηάζεο (Βάνο,
2008: 134).
Ζ Ardouin θάλεη ιφγν γηα ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν,
δειαδή ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
αλάκεζα ζην δάζθαιν, ζην καζεηή θαη ζηε γλψζε. Ο
δάζθαινο ζα βνεζήζεη ην καζεηή λα δηακνξθψζεη ηα
εξγαιεία, ελλνηνινγηθά ή απηά, πξνθεηκέλνπ λα έρεη
πξφζβαζε ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, λα απνθηήζεη
κηα ζρεηηθή απηνλνκία θαη λα ρεηξαθεηεζεί. Ο δάζθαινο
είλαη απηφο πνπ έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο
καζεηέο ηνπ, ηνπο γλσξίδεη θαη γη‟ απηφ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζαξκφζεη ηα εξγαιεία απηά ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληα, ηηο ελδερφκελεο δπζθνιίεο ή ηα
πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ (Ardouin, 2000).
Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο, ζέιεη ην
δάζθαιν κεηαξξπζκηζηή πνπ ζα απνθνιιεζεί απφ
παγησκέλεο αληηιήςεηο. Σνλ ζέιεη νξακαηηζηή κηαο
άιιεο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ πξνεηνηκάδεη ην κειινληηθφ
εξγαδφκελν γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο κφλν αιιά
δηακνξθψλεη ζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ηψξα. Έηζη ζα
εηνηκαζηεί ν απξηαλφο ελεξγφο πνιίηεο, πνπ ζα δεη ην
ζήκεξα, γηαηί ε ηέρλε πξαγκαηψλεηαη ζην ηψξα. Ζ
Ardouin ζεκεηψλεη πσο γηα λα ππάξμεη ηέρλε πξέπεη λα
ππάξμεη ζπλάληεζε, πξέπεη έλα ππνθείκελν, ν ζεαηήο ή ν
θαιιηηέρλεο, λα εγγξαθεί ζε κηα ζπλάληεζε κε ην
θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν (Ardouin, 2000:87). Κάησ
απφ απηφ ην πιαίζην ην παηδί ζα νδεγεζεί πξνο ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ζα πξνζεγγίζεη ηνλ άλζξσπν δεκηνπξγφ.
Ο δάζθαινο είλαη απηφο πνπ ζα βνεζήζεη ην καζεηή λα
θαηαθηήζεη ηελ θαιιηηερληθή θνπιηνχξα, ζα ηνλ θάλεη
λα αηζζαλζεί θαη απηφο φ, ηη βιέπεη ν άιινο, λα είλαη
δειαδή παξψλ ζην έξγν σο παξνπζία (Ardouin, 2000).
Γηα λα ππάξμεη ηέρλε ρξεηάδεηαη κηα ζπλάληεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ κε ην ππνθείκελν ε νπνία ελεξγνπνηείηαη
απφ εκάο ηνπο ίδηνπο. Δπνκέλσο, σο εθπαηδεπηηθνί,
ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε απηή ηε ζπλάληεζε
κεηαμχ ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ηνπ καζεηή. Απηή άιισζηε
είλαη θαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ Nelson Goodman
γηα ηηο ηέρλεο θαη ηε γλψζε, “When is art?” (Πφηε
έρνπκε ηέρλε;) H έλαξμε ηεο ηέρλεο βξίζθεηαη ζηε
ζπλάληεζε ηνπ καζεηή κε ην έξγν.
Ο Eisner, ζην άξζξν ηνπ «ηη κπνξεί λα κάζεη ε
εθπαίδεπζε απφ ηηο ηέρλεο», θάλεη ιφγν γηα ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο γλψκεο απφ ηα παηδηά.
Οη ηέρλεο πξνζθέξνπλ πνιιέο ζεάζεηο ∙ πξνζθέξνπλ
πάλσ απφ έλαλ ηξφπν λα πεξηγξάςεη θαλείο έλαλ πίλαθα
ή έλα γιππηφ, παξαπάλσ απφ κηα εξκελείεο ζ‟ έλα
πνίεκα. Απηή ε πνηθηιία θαη νη παξαιιαγέο πνπ
πξνζθέξνπλ νη ηέρλεο, είλαη ν θεληξηθφο ππξήλαο πνπ
ρξεηάδεηαη λα πάξεη ε εθπαίδεπζε απ‟ απηέο. Οη ηέρλεο
αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζην παηδί, ηνπ πξνζθέξνπλ
λένπο ηξφπνπο ζθέςεο. Έηζη ζα κάζεη πψο λα

πξνζιακβάλεη ηηο ζρέζεηο, πψο λα μεθεχγεη απφ
θνληφθζαικεο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο θαη επνκέλσο
λα θαηαζηεί ηθαλφ λα δεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο
ζαλ νιφηεηα.
O Dewey ζπζρεηίδεη «ηελ νιφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο
πξάμεο» (the wholeness of artistic activity) κε ηελ
αίζζεζε ηνπ λα είζαη «πιήξσο δσληαλφο» (fully alive)
(Gradle, 2009). ηαδηαθά ην παηδί ζα θηάζεη ζην ζεκείν
πνπ ν Goodman αλαθέξεη σο “rightness to fit”, ε
αίζζεζε δειαδή φηη βξίζθνκαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν
γηα λα επηδνζψ θαη λα αθνζησζψ ζε θάηη (Eisner, 2002).

4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ
ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΓΑΚΑΛΧΝ
ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΖ
4.1. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε 24, νη
δάζθαινη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, δηδάζθνληαη καζήκαηα ηέρλεο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. ε
έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γαιιία, θάλεθε φηη έλαο κεγάινο
αξηζκφο δαζθάισλ βηψλεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη
αβεβαηφηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηέρλεο
θαζψο ππάξρεη έιιεηςε ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο
εθπαίδεπζεο ( Eurydice, 2009).
Ζ κειέηε ηεο D. Russell-Bowie, αλαθέξεηαη ζηελ
έιιεηςε
απηνπεπνίζεζεο
ησλ
δαζθάισλ
ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα δηδάμνπλ καζήκαηα
ηέρλεο. Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ
απηψλ (Russell-Bowie, 2003). H Gravis αζρνιείηαη κε
αλάινγν ζέκα εμεηάδνληαο ηελ αλεπαξθή δηδαζθαιία
ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ έξεπλα
θαηέδεημε φηη ν δάζθαινο βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
θαη ληψζεη αλαπνηειεζκαηηθφο λα δηδάμεη καζήκαηα
αηζζεηηθήο αγσγήο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά μεθηλνχλ
απφ ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πνξείαο θαη ζχκθσλα
κε ηε ζεσξία ηεο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
Bandura (self-efficacy theory)25 (Bandura, 1997), είλαη
πνιχ δχζθνιν λα αλαηξαπνχλ ζηε ζπλέρεηα (Garvis,
(n.d.). Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ δαζθάινπ
ζεκαηνδνηνχλ ηηο επηινγέο ηνπ θαη απηφ έρεη σο
24

Ζ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή
εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδεηαη ζην Γίθηπν Δπξπδίθε,
φπνπ παξέρνληαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο κέρξη ζήκεξα, κε πιήξεηο θαη ζπγθξίζηκεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζε 30
επξσπατθέο ρψξεο. Πξνζθέξεηαη κηα ιεπηνκεξήο εηθφλα γηα
ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαιιηηερληθήο αγσγήο, ηελ
νξγάλσζήο ηεο, ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξέρνληαη ζε ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, αιιά θαη ηηο
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζην ζρνιείν θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο γηα αμηνιφγεζε.
25
Οξίδεηαη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα/απηεπάξθεηα (selfefficacy) ηνπ δαζθάινπ, ζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε πνπ έρεη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
δηδάμεη έλα αληηθείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πξνζιακβαλφκελε αίζζεζε αλ ην έθαλε επηηπρεκέλα ή φρη.
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ζπλέπεηα λα εθαξκφδεη ζην πξφγξακκά ηνπ κφλν
δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο αηζζάλεηαη ηθαλφο θαη άμηνο λα
πινπνηήζεη. Δπηπιένλ, ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ βηψλεη ν
δάζθαινο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ θαη καθξνπξφζεζκα
ηνπο καζεηέο σο πξνο ηηο κειινληηθέο αθαδεκατθέο
επηινγέο θαη ζηάζεηο ηνπο (Battersby θαη Cave, 2014:
54).
Οη Garvis θαη Pendergast, επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη
ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζπλαίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ή φρη ηνπ δαζθάινπ ψζηε λα
ζπκπεξηιάβεη καζήκαηα ηέρλεο ζηελ ηάμε ηνπ,
δηαθνξεηηθά ηα απνθιείεη. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ
δήηεκα λα εληζρπζεί ην ζπλαίζζεκα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy) αλ επηζπκνχκε λα
επηηχρνπκε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηέρλεο ζην
ζρνιείν (Garvis θαη Pendergast, 2011).
Έξεπλα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη παξφκνην ζέκα θαη
δηεμήρζε ην 2008 ζην Queensland ηεο Απζηξαιίαο,
εμέηαζε ηελ πεξίπησζε 201 δαζθάισλ ζηελ αξρή ηεο
δηδαθηηθήο ηνπο πνξείαο, πνπ ηνπο δεηήζεθε λα
ηεξαξρήζνπλ ηε ζηήξημε πνπ δέρνληαη ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ δηδάζθνπλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε
ζηήξημε πνπ δέρνληαη νη δάζθαινη γηα ηε δηδαζθαιία
καζεκάησλ ηέρλεο είλαη ειάρηζηε, ζπγθξηλφκελε κε
απηή γηα ηε γιψζζα ή ηα καζεκαηηθά (Garvis θαη
Pendergast, 2010). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θφζκν
(Αξγπξίνπ, 2008).
Σέινο, έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί άιισζηε ηε δηεζλή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα26 - θαη παξνπζηάδεηαη ζην
βηβιίν “The Routledge International Handbook of
Creative Learning” (2011), ηνλίδεηαη φηη ε
δεκηνπξγηθφηεηα δελ εμαξηάηαη απφ ηε δηδαζθαιία ελφο
κφλν καζήκαηνο. Υξεηάδεηαη λα δηαηξέρεη φιν ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε δηδαζθαιία λα επηηξέπεη
ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ, λα έρεη
ηδέεο, λα ζθέθηεηαη φζν πεξηζζφηεξεο ιχζεηο κπνξεί γηα
θάζε πξφβιεκα, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο
πνιπηξνπηθήο
επηθνηλσλίαο
(multimodal
communication) κε ιίγα ιφγηα λα ζθέθηεηαη
δηαθνξεηηθά, αληηζπκβαηηθά, ειεχζεξα („think outside
the box’) θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκφ επηηπγράλεηαη κε
ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ ηέρλε (Costantino, 2011).
Ο ζηφρνο δελ είλαη λα απνθηήζνπλ νη δάζθαινη
εμεηδίθεπζε πάλσ ζηηο ηέρλεο αιιά λα ελζαξξπλζνχλ
ζπλεξγαζίεο κε θαιιηηέρλεο θαη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα
ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ
επίγλσζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ζα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζην ζρνιείν.
ηελ έθζεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γίθηπν
Δπξπδίθε (Θενδσξνπνχινπ, 2012: 79), αλαθέξεηαη φηη ε
Διιάδα, ε Ηξιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη νη
κφλεο ρψξεο πνπ έρνπλ δψζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

26

ηηο ΖΠΑ θαη ηε Μ. Βξεηαλία ε δεκηνπξγηθή κάζεζε
βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
ηελ παγθφζκηα αγνξά.

πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο. ηελ Διιάδα ηα
ζηνηρεία αλέθεξαλ (ISCED έξεπλα Β΄ επηπέδνπ γηα ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηε ε
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δεκηνπξγία
ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εηθαζηηθψλ.
Πξνηείλεηαη επίζεο ε αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο (Eurydice, Arts and Cultural Education
at School in Europe, 2009).

4.2. Ζ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη ε ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα
ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ,
αλαθέξεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ζρεδφλ
κφλν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηδάζθνπλ
εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ.
Αληίζεηα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν δάζθαινο
αλαιακβάλεη λα δηδάμεη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα,
επνκέλσο θαη ηα καζήκαηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. Οη
δάζθαινη φκσο δελ έρνπλ επαξθή εθπαίδεπζε ζηε
δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο θαη πξνθχπηεη έλα ζνβαξφ ζέκα
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο
εθπαίδεπζεο
ζηα
ζρνιεία
ηεο
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Bamford θαη Wimmer, 2012). ε αλάινγε
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε
ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηκεκάησλ (δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί) γηα ηελ
παξερφκελε εθπαίδεπζε ζε καζήκαηα ηέρλεο,
ζεκεηψζεθε φηη ην επίπεδν είλαη ρακειφηεξν απφ ηα
άιια καζήκαηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεκάησλ
ηέρλεο είλαη πεξηζζφηεξν κεραληζηηθφο θαη ζεσξεηηθφο
απ‟ φηη ζα έπξεπε. ηελ έξεπλα ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε
αλαζεψξεζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε
πνηνηηθφ φζν θαη ζε πνζνηηθφ επίπεδν (Sotiropoulou Zormpala, Trouli θαη Linardakis, 2015). Αλάινγνη
πξνβιεκαηηζκνί δηαηππψλνληαη ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε
ζηε νπεδία γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη ηελ αλάγθε
ζπκπφξεπζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κε ηα
αηηήκαηα απηά (Malm, 2009).
Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα κειέηεο καο γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ εηθαζηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηε
ρξήζε ή φρη ηνπ βηβιίνπ ησλ εηθαζηηθψλ (έιαβαλ κέξνο
ζηελ έξεπλα καζεηέο, δάζθαινη θαη εηθαζηηθνί
εθπαηδεπηηθνί) επηβεβαίσζε ηα πξνεγνχκελα, ηνλίδνληαο
φηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζηάζε, δείρλνπλ
ελζνπζηαζκφ θαη ζεσξνχλ ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ
«δηαθνξεηηθφ» απφ ηα ππφινηπα πνπ δηδάζθνληαη ζην
ζρνιείν απαιιαγκέλν απφ ηα ζηεξεφηππα ηεο
πξνζέγγηζεο «ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ».
Απνιακβάλνπλ ην κάζεκα δηφηη ηνπο πξνζθέξεηαη ε
δπλαηφηεηα έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, απειεπζέξσζεο,
δεκηνπξγίαο θαη απεκπινθήο απφ ην «ζπλεζηζκέλν»
κάζεκα.
ρεηηθά κε ηηο δαζθάιεο, ε έξεπλα έδεημε φηη
απνθεχγνπλ λα δηδάμνπλ ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ
δηφηη αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα. Σν
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κάζεκα γίλεηαη επθαηξηαθά θαη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί
επηθνπξηθά, γηα ελίζρπζε θαη εκπέδσζε ησλ άιισλ
καζεκάησλ. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ ην βηβιίν ησλ
εηθαζηηθψλ γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ αξθεηφ
δηδαθηηθφ ρξφλν θαη δελ κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα
κηα εηθαζηηθή δξάζε ηελ επφκελε κέξα. ζνλ αθνξά ηηο
απαληήζεηο ησλ εηθαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξνχλ φηη
ην βηβιίν ησλ εηθαζηηθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν δνπιεηάο θαη πεγή ηδεψλ γηα ην
δάζθαιν. Πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο
θαη αξέζεη ζηα παηδηά.
ηηο πξνηάζεηο ηηο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη, ρξεηάδεηαη
λα γίλνπλ βησκαηηθά ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ
δαζθάισλ ζηε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ θαη λα ηνπο
πξνζθεξζεί ε απαξαίηεηε ζηήξημε ψζηε λα δηδάμνπλ ην
κάζεκα. Να αμηνπνηεζνχλ νη εηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί
ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα εθνδηαζηνχλ ηα
ζρνιεία κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ
ζα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ
καζήκαηνο (Θενδσξνπνχινπ, 2012: 116-195).

5. ΔΠΗΛΟΓΟ
Ζ θνηλή ζπληζηακέλε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο,
ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ, θαηαδεηθλχεη
ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Έρνπλ γίλεη βέβαηα βήκαηα ζηελ παηξίδα
καο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ αμηνπνηεζεί νη
εηθαζηηθνί ζε θάπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σζηφζν ρξεηάδνληαη
νπζηαζηηθέο αιιαγέο σο πξνο ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο αλαβάζκηζεο ηεο παξερφκελεο
ππνζηήξημήο ηνπο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ. Ο δάζθαινο έρεη φιε ηε
δηάζεζε λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν γηα ηνπο καζεηέο
ηνπ. ηαλ φκσο βηψλεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη
αλεπάξθεηαο σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε,
αθελφο, θαη πξνζιακβάλεη ζπρλά ηε καηαίσζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπ, αθεηέξνπ, απηφ ην πιαίζην απνθηά
αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα πνπ έξρεηαη λα απνδπλακψζεη
θάζε ζεηηθή πξνζπάζεηα.
πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη είλαη αλαγθαίνο έλαο
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο
ηφζν ζην επίπεδν ησλ βαζηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ
ζπνπδψλ ησλ δαζθάισλ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο
επηκφξθσζήο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο ηεο
ηέρλεο, δηαζπλδένληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο φζν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηεο
νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, βαζηθφ δεηνχκελν
άιισζηε, ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη έλαο ηνκέαο
πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο.
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Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
Χ ΜΔΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ
Μαξία Υξήζηνπ
Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή – Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ κάζεζε, ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη
ε θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ
θαη κέζσ απηήο, ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
θαη ε νκαιή κεηάβαζή ηνπο ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο,
ψζηε σο ελεξγνί πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα
ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Χζηφζν, ε
ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα παξάγνληεο
νη νπνίνη δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξζέληα
ζηφρνπ θαη ηαπηφρξνλα θάλνπλ ηε δηδαζθαιία
αλαπνηειεζκαηηθή. Ζ αμηνπνίεζε ηεο Σέρλεο θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία κπνξεί αθελφο λα ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ λα
απνηειέζεη ην «θιεηδί» γηα ηε δηακφξθσζε θαη νιφπιεπξε
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Σέρλε,
νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο.

1. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζεζκφ
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αξκνληθή έληαμε ησλ καζεηψλ
ζηελ θνηλσλία θαη ρξεηάδεηαη λα εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο
κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα απνηεινχλ γηα
απηνχο εξγαιεία δηά βίνπ κάζεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη
πσο νη καζεηέο νινθιεξψλνληαο ηε ζρνιηθή ηνπο
εθπαίδεπζε ζα έρνπλ θαιιηεξγήζεη επαξθψο εθηφο απφ
ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, θαη άιιεο νξηδφληηεο
ηθαλφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε
ελζπλαίζζεζε, νη νπνίεο ζα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
ελήιηθε δσή ηνπο. Χζηφζν, ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε
ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έξρεηαη λα
επηβεβαηψζεη ηελ παξαπάλσ ζέζε.

1.1. Γηάγλσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ
Διιάδα
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ PISA (2009), ε νπνία
αθνξνχζε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ειηθίαο 15 εηψλ σο
πξνο ηνλ αλαγλσζηηθφ εγγξακκαηηζκφ (θαηαλφεζε
θεηκέλνπ), ε Διιάδα θαηαηάρζεθε ζηελ 32ε ζέζε ζε
ζχλνιν 65 ρσξψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σν
21,3 % ησλ καζεηψλ παξνπζίαδε ζνβαξή δπζθνιία ζηελ
θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ρσξίο λα θαηαθέξλεη λα θηάζεη ην
επίπεδν 2, ην νπνίν ζεσξείηαη ην βαζηθφ επίπεδν γηα ηνλ
αλαγλσζηηθφ εγγξακκαηηζκφ. Μφλν ην 5% θαη 0,6%
θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ην επίπεδν 5 θαη ην αλψηαην
επίπεδν 6 αληίζηνηρα, επηδεηθλχνληαο πςειέο

αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δειαδή εθηφο απφ ηελ πιήξε
θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ
αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο κε βάζε ην ίδην ην
θείκελν. πλεπψο, κφλν ην 5,6% ησλ καζεηψλ
παξνπζίαδε θάπνηα δείγκαηα θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη
πσο νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο δελ θαιιηεξγνχληαη
ζπζηεκαηηθά ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα, φζν θαη ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, παξά ην γεγνλφο φηη
αθελφο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη αθεηέξνπ ε ίδηα ε
θνηλσλία απαηηεί απφ ηνπο εθήβνπο λα έρνπλ αλαπηχμεη
ηηο
ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλφηεηεο,
επηδεηθλχνληαο
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηξφπν ζθέςεο
(Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2012).
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ζηελ
Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θπξηαξρεί
ην ζχζηεκα ηεο απνκλεκφλεπζεο, ε ζρνιηθή χιε δελ
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα βηβιίν γηα θάζε
κάζεκα, επλνείηαη ε ζεσξία θαη φρη ε πξάμε, δελ
αλαπηχζζνληαη νη νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ
(ΟΟΑ, 2003). χκθσλα κε ηηο Καινγξίδε θαη Καγηαβή
(2011), παξά ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο,
ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θπξηαξρεί ν δαζθαινθεληξηζκφο, δελ
εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά ελεξγεηηθέο – βησκαηηθέο
κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ππάξρεη ππεξθφξησζε ηεο
ζεσξεηηθήο γλψζεο εηο βάξνο ηεο πξαθηηθήο. Σέινο, ν
Βξαηζάιεο (2005) επηζεκαίλεη φηη ζην ειιεληθφ ζρνιείν
ε θξηηηθή ζθέςε θαιιηεξγείηαη ειιηπψο.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε κειέηεο θαη ζε δηάθνξα άιια
θξάηε, ζηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη χθεζε βαζηθψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά, κε παξάιιειε
αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ,
ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ηεο
θαηάζιηςεο, ηεο απειπηζίαο (Goleman, 2011).
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. Γηάγλσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ
Διιάδα
Αλαδεηψληαο ηηο αηηίεο ηεο έιιεηςεο αλάπηπμεο
βαζηθψλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ, φπσο ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο
ζηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζηνπο καζεηέο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη λα
κειεηήζνπκε ην θαηά πφζν ηφζν ε ίδηα ε θνηλσλία, φζν
θαη ην πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, ηνχο ππνζηεξίδνπλ
θαηάιιεια, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλφηεηεο.
ηελ ειιεληθή θνηλσλία, απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο
ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ηηο κέξεο καο,
επηθξαηνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γηακαληνχξν, δχν
αληηκαρφκελεο
πνιηηηζκηθέο
θνπιηνχξεο:
ε
«παξσρεκέλε» θνπιηνχξα θαη ε «κεηαξξπζκηζηηθή». Ζ
«παξσρεκέλε» θνπιηνχξα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εζσζηξέθεηαο, ηεο δηαθσλίαο ζε ζρέζε κε νηηδήπνηε
ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο
αγνξάο, ηεο αληίζηαζεο ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ
ηζρχνληνο πεξηβάιινληφο ηεο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο, ηεο ρακειήο
παξαγσγηθφηεηαο θαη κηθξήο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Ζ «κεηαξξπζκηζηηθή» θνπιηνχξα, απφ ηελ άιιε
κεξηά, ραξαθηεξίδεηαη απφ εμσζηξέθεηα, είλαη δεθηηθή
πξνο ηηο θαηλνηνκίεο, είλαη ζεηηθή απέλαληη ζηηο
κεηαξξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο πξφθιεζε γηα ηελ
θνηλσληθή
άλνδν
θαη
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σν γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δχν
θνπιηνχξσλ δηαπεξλνχλ ηνπο ζεζκνχο, ηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα, αθφκα θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα
αληηπαξάζεζεο θαη ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο. ηφρνο ηνπο είλαη ε επηθξάηεζε ηεο
κίαο ή ηεο άιιεο θνπιηνχξαο θαη φρη ε ζπλεξγαζία θαη ε
εχξεζε κίαο θνηλήο πνξείαο ε νπνία ζα απνβεί πξνο
φθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Γηακαληνχξνο, 2000).
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο, ηείλεη λα πηνζεηεί δηάθνξεο πξαθηηθέο νη
νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε βαζηθψλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζηνπο
καζεηέο, ψζηε νη ίδηνη λα εμειηρζνχλ ζε ελεξγνχο,
δεκνθξαηηθνχο, αληαγσληζηηθνχο, εππξνζάξκνζηνπο θαη
δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ
εηζαγσγή
πξνγξακκάησλ
Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ,
ηελ ππνζηήξημε επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ
ησλ καζεηψλ κέζσ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ, αθφκα θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ,
ηα
νπνία
είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε
(ΤΠ.Δ.Π.Θ.,
2003,
βι.ζρ.
http://www.pischools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.p
df). Χζηφζν, φια ηα πξναλαθεξζέληα, παξφιν πνπ
ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ πνπ δνχκε,
θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα απφ
ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «παξσρεκέλεο» θνπιηνχξαο, νη

νπνίνη εζηηάδνπλ κφλν ζηηο ελδερφκελεο αδπλακίεο ηνπο,
κε απνηέιεζκα λα αληηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο
ηνπο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ
νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε θαη
ηαπηφρξνλα
ζπκβάιιεη
ζηε
δηαηήξεζε
κίαο
ζηεξενηππηθήο ακπληηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε
νπνηαδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα.
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ελ ιφγσ
ηθαλνηήησλ, αλαθέξνπκε φηη ε ειιεληθή ππξεληθή
νηθνγέλεηα αζθεί κεγάιε πίεζε ζηνπο εθήβνπο καζεηέο
σο πξνο ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, γηαηί απνηειεί ηε
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
απνθαηάζηαζε, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία,
αιιά θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή επηβεβαίσζε θαη
θνηλσληθή αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ ησλ γνληψλ. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθέο νη πεξηπηψζεηο ησλ γνληψλ πνπ
πξνζειψλνληαη ππεξβνιηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε
κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αθηεξψλνληαο πνιχ απφ ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζην «δηάβαζκα» ησλ παηδηψλ,
δηαζέηνληαο κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζε ηδηαίηεξα
καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα, επηπιήηηνληαο ηα παηδηά
ηνπο ζε πεξίπησζε ρακειήο απφδνζεο θαη αγσληψληαο
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα ίδηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. Πξνζειψλνληαη ηφζν έληνλα
ζηελ αθαδεκατθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο,
αδηαθνξψληαο πνιιέο θνξέο γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο
αλάγθεο, γηαηί νη ίδηνη νπζηαζηηθά δνπλ κέζα απφ απηά
θαη ε ελδερφκελε θνηλσληθή άλνδνο ησλ παηδηψλ
κειινληηθά, ζα πξνσζήζεη ηελ άλνδν ηεο νηθνγέλεηαο σο
ζχλνιν (Καηάθε, 2012).
Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα,
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαίλεηαη λα έρνπλ
δπζθνιέςεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε πνπ
πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ. Οη έθεβνη ζπλήζσο δελ
ελζαξξχλνληαη, νχηε ππνζηεξίδνληαη ζπλεηδεηά απφ ην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζα ηνπο θαλνχλ
ρξήζηκεο γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.
Αληηζέησο, πξνζαλαηνιίδνληαη απφ κηθξή ειηθία ζηελ
αλάπηπμε πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο είηε ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ κία
κειινληηθή ζέζε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, είηε ζα
ηνπο εθνδηάζνπλ θαηάιιεια ψζηε λα αλαιάβνπλ
ελδερνκέλσο ηε ζπλέρεηα ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο
(Σζνπθαιάο, 2013).
Γελ είλαη ιίγνη νη ελήιηθνη πνπ ακθηβάιινπλ σο πξνο
ην θαηά πφζν νη ζπνπδέο πνπ αθνινχζεζαλ ή ην
επάγγεικα πνπ αζθνχλ ππήξμαλ ζπλεηδεηέο πξνζσπηθέο
ηνπο επηινγέο θαη ηαπηφρξνλα, κε έρνληαο αλαπηχμεη
άιιεο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ππάξρνπζεο
ζπλζήθεο θαη λα γίλνπλ ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν
παξαγσγηθνί ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπο, εγθισβίδνληαη
ζε έλαλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ
ηνπο ηθαλνπνηεί. Οη απαηηήζεηο φκσο ησλ γνληψλ απφ ηα
παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία, δελ πεξηνξίδνληαη
κφλν ζηα παξαπάλσ. Θέινπλ νη αμίεο, νη πεπνηζήζεηο θαη
ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ηνπο λα ζπλάδνπλ κε ηηο
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δηθέο ηνπο αμίεο θαη αξρέο. Θεσξνχλ δεδνκέλν πσο είλαη
ηθαλά λα θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο, λα αλαιακβάλνπλ
επζχλεο, λα πξνβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ
ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα, λα
ζπλδπάδνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα
θαηαλννχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπο, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε
ζέζε απηψλ. Οπζηαζηηθά ηνπο δεηνχλ λα ζθέθηνληαη θαη
λα πξάηηνπλ κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ
πνπ είλαη ηθαλά, αλαινγηθά κε ηελ ειηθία ηνπο, ρσξίο
πνιιέο θνξέο νη ίδηνη λα ηνπο παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε
ππνζηήξημε γηα απηήλ ηελ πνηνηηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
ζθέςεο ηνπο (Kegan, 1994).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ
Διιάδα, παξφιν πνπ ζεσξεηηθά πξνζθέξεη ίζεο
επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γηα αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, είλαη
δνκεκέλν κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ νπζηαζηηθά δελ
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
καζεηψλ. Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη νη καζεηέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο κεηαθέξνπλ έλα
νξηζκέλν κνξθσηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν ηνπο έρεη
κεηαβηβαζηεί απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη
ζρεηίδεηαη κε ην γεληθφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ηνπο θχθινπ, θαη έλα νξηζκέλν έζνο,
«δειαδή έλα ζχζηεκα αμηψλ έκκεζσλ θαη βαζηά
εζσηεξηθεπκέλσλ, πνπ ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηφζν απέλαληη
ζην κνξθσηηθφ θεθάιαην φζν θαη απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ
ζεζκφ» (Bourdieu ζην Φξαγθνπδάθε, 1985: 360).
Μαζεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ πην πξνλνκηνχρν
πεξηβάιινλ – δειαδή νη γνλείο ησλ νπνίσλ έρνπλ θάλεη
αλψηεξεο ζπνπδέο, ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπο είλαη ζε
θάπνην αζηηθφ θέληξν, παξνπζηάδνπλ γισζζηθή άλεζε
θαη έρνπλ επθαηξίεο ειεχζεξεο κφξθσζεο εθηφο
ζρνιείνπ – πξνζαξκφδνληαη κε κεγαιχηεξε άλεζε ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, επελδχνπλ
ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή θαη ζπλήζσο έρνπλ θαιχηεξε
απφδνζε ζε ζρέζε κε καζεηέο πνπ ηπραίλεη λα
πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρν νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε θαηαλφεζε θαη ε
ζσζηή ρξήζε ηεο ζρνιηθήο γιψζζαο είλαη ζπλήζσο
πξνλφκην ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
κνξθσκέλα ζηξψκαηα, αθνχ ην ιεμηιφγην, ην
ζπληαθηηθφ θαη ε δνκή ηεο γιψζζαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν, παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε
ηε γιψζζα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.
Μαζεηέο νη νπνίνη ιφγσ ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζρνιηθή γιψζζα, ηείλνπλ λα
απνθεχγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, πηνζεηνχλ κία «θνπιηνχξα ζησπήο» θαη
ηειηθά απνκνλψλνληαη, γηαηί ληψζνπλ πσο νη αλάγθεο
ηνπο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα
ηεξάζηην ράζκα ζηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
καζεηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο
(Freire θαη Shor, 2011). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε
γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο

ηνπο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, είλαη ζρεδφλ
αδχλαηε, αθνχ νη ίδηνη ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
εκαληηθή είλαη θαη ε επζχλε ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. πσο είλαη γλσζηφ, ν ζθνπφο
ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθήβσλ δελ είλαη απιά ε απφθηεζε
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, αιιά ν θαιφο ζπλδπαζκφο
απηψλ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Παξ‟ φια απηά, είλαη ιίγνη
εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ
ζπλεηδεηά ηνπο καζεηέο ηνπο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηεη αθαδεκατθέο γλψζεηο θαη
θαηέρεη ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηεο. Βαζηθνί ιφγνη
ηεο χπαξμεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ελδεηθηηθά νη
εμήο:
 Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο δελ
ζπλεηδεηνπνηνχλ
ηελ
θξηζηκφηεηα
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο
σο πξνο ηελ αλαζεψξεζε, ηελ ακθηζβήηεζε θαη
ηέινο ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ απφςεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ ηελ
θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ
ηθαλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε (Simonsen
θαη Illeris, 2014).
 Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ
ζπγθεθξηκέλεο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο. χκθσλα
κε έξεπλα ησλ Βεξγίδε θαη Βαικά (2011) γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πέληε λνκψλ ηεο
Διιάδαο, νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη έλα
πξφγξακκα
εηζαγσγηθήο
επηκφξθσζεο,
πξνέθπςαλ ηα εμήο δεδνκέλα:
 76% ησλ εξσηεζέλησλ, εθδήισζαλ ηελ αλάγθε
λα επηκνξθσζνχλ ζην δήηεκα ησλ καζεζηαθψλ
δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ,
 56% ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο
δηδαζθαιίαο,
 54%
ζηελ
αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο καζεηψλ (ΔΒ,
2014: 69).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηνπλ ζνβαξέο
ελδείμεηο φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ
αλαπηχμεη ζε επαξθή βαζκφ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο φπσο
ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα
βξίζθνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ
δηδαθηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη λα
αληαπνθξίλνληαη ζην ππάξρνλ γλσζηηθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ ηνπο, ή ε ελζπλαίζζεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ
απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη
πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ
πηζαλφ λα κελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο
παξφιν
πνπ,
φπσο
πξναλαθέξακε,
είραλ
παξαθνινπζήζεη
εηζαγσγηθή
επηκφξθσζε
σο
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πξσηνδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη
ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηκφξθσζεο παξνπζηάδεη
αδπλακίεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ελδεηθηηθά:
 ζηελ πνιχ κηθξή δηάξθεηά ηνπ (πεξίπνπ 100 ψξεο
πξηλ ηελ πξψηε ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο),
 ζηελ
έιιεηςε
πνηφηεηαο
θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά
φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ησλ επηκνξθσλφκελσλ θαη φηη ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα κε ηα
νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί, σο
πξνο ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, πξνζεγγίδνληαη
θπξίσο ζεσξεηηθά θαη επηθαλεηαθά, θαη
 ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν
ζηελ εηζήγεζε θαη ζηελ επίδεημε, ρσξίο λα
εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε
δηαδηθαζία επηκφξθσζεο (βι. φπ., 2014).
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην φηη νη
εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη βξίζθνληαη έλα βήκα πξηλ ηελ
αλάιεςε
ππεξεζίαο
ζηηο
ζρνιηθέο
κνλάδεο,
πξνζαλαηνιίδνληαη νπζηαζηηθά πξνο ηελ επηινγή
παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ιακβάλνληαο
ππφςε καο φηη αξθεηνί απφ απηνχο δελ γλσξίδνπλ, νχηε
σο ζπκκεηέρνληεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο κηαο
βησκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο (π.ρ. πξνζνκνίσζε
θαηάζηαζεο, παηρλίδη ξφισλ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν
αλαπαξάγνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνχζηα, ηνλ
δαζθαινθεληξηζκφ, επηινγή ε νπνία αλ θαη ζα ηνπο
θαλεί αξθεηά βνιηθή φηαλ έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηηο
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο, αθνχ ε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πεξηνξίδεηαη
αξθεηά, θαη καδί κε απηήλ θαη ηα ελδερφκελα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ελ ηνχηνηο δπζρεξαίλεη
ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ,
αθνχ ζρεδφλ εθκεδελίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία
θαη αιιειεπίδξαζε. ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε
επίζεο φηη εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεσηηθήο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ πθίζηαληαη
δξάζεηο ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζήο ηνπο ζηα ρξφληα
πνπ αθνινπζνχλ θαη εξγάδνληαη σο κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί.
Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ
ΟΟΑ (2002), κε ηίηιν «Education at a Glance», κέζα
απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη πσο ε
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ
ζρνιείν παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο. πγθεθξηκέλα
αλαθέξεηαη φηη:
 Έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ καζεηψλ δήισζε
φηη «βαξηέηαη ζπρλά ζην ζρνιείν» (66% έλαληη
κέζνπ φξνπ 38% ζηηο ρψξεο – κέιε ηνπ ΟΟΑ).
 46% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζεσξνχζαλ
ζεκαληηθφ πξφβιεκα φηη επηθξαηεί ζφξπβνο ζηελ
αίζνπζα (κέζνο φξνο 30%).
 39% δήισζαλ φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ
θαιά ζηελ ηάμε (κέζνο φξνο 19%).
 Έλαο κφλν ζηνπο δέθα Έιιελεο καζεηέο 15 εηψλ
ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ηε βηβιηνζήθε ηνπ

ζρνιείνπ, πξάγκα πνπ δείρλεη ηφζν ηελ έιιεηςε
θαηάιιειεο ππνδνκήο φζν θαη ηελ ειιηπή
αλάπηπμε ηεο δηάζεζεο γηα κάζεζε.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ, ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ είλαη κία αξθεηά δχζθνιε,
ρξνλνβφξα θαη πνιιέο θνξέο επίπνλε δηαδηθαζία, θαζψο
νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ηππηθέο
ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη θπξίσο ην θιίκα πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε απηέο, δελ είλαη ηδηαίηεξα επλντθφ γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, βέβαηα, ε
ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο
ελδερνκέλσο λα βειηίσλε ηελ πξναλαθεξζείζα
θαηάζηαζε.
Σέινο, ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, ραξαθηεξηζηηθή
είλαη ε κειέηε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2009),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ζ έιιεηςε ζπγθξνηεκέλνπ
ζρεδίνπ επηκφξθσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη έγθαηξεο
ελεκέξσζεο νδεγεί ζηελ απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή
έηνηκσλ ηαρχξξπζκσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, νη
νπνίεο δελ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ»
(Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην, 2009: 8).
Δπηπιένλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία
ρξφληα ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, πνιινί εθπαηδεπηηθνί
θαηαθιχδνληαη απφ αγσλία θαη αβεβαηφηεηα γηα ην
άκεζν κέιινλ, απνγνήηεπζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ηνπο, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα πνιππιεζή
ηκήκαηα, ηηο πςειέο απαηηήζεηο, παξά ηε κείσζε ησλ
κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ πνιιέο θνξέο
ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ην έξγν ηνπο (Καινγξίδε
θαη Καγηαβή, 2011). Πνιινί απφ απηνχο πιένλ
αξθνχληαη ζε κία ζηείξα δηδαζθαιία γλσζηνθεληξηθνχ
ραξαθηήξα, απνθεχγνληαο ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
θαη θαηά βάζε ελεξγεηηθψλ – βησκαηηθψλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία
ρξφληα είλαη εκπινπηηζκέλα κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο,
έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ θαη πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ
νξηδφληησλ
ηθαλνηήησλ
ηνπο.
Δληνχηνηο,
νη
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ αμηνπνηνχληαη απφ
πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, ζπλήζσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ ηεο χιεο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ηνλ
νπνίν ρξεηάδεηαη λα δηαζέζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα
επηθεληξψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ
γλσζηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη, ρσξίο λα δίλεηαη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο,
ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ή άιισλ
νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ. ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
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2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ
ΜΔΧ ΣΖ ΣΔΥΝΖ

2.1. Ο ξόινο ηεο Σέρλεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε
νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο επίζεκνο θνξέαο
θνπιηνχξαο, πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο ζηνρεχεη ζηελ
αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ
καζεηψλ, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
κεηαβνχλ νκαιά ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο θαη λα
πξνζθέξνπλ αξγφηεξα σο ελεξγνί πνιίηεο ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν (ΓΔΠΠ, 2003). Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε
καο ηηο αηηίεο ηεο έιιεηςεο αλάπηπμεο βαζηθψλ
νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηηο νπνίεο
αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο
φηη ηφζν ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, φζν θαη
νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζπαλίσο ζπλππνινγίδνπλ ηνλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο,
θαηαιήγνπκε ζην φηη ηνπιάρηζηνλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηνχλ
ζπζηεκαηηθά
θαηάιιεια
κέζα
θαη
κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ λα είλαη ε θαιιηέξγεηα
θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ πλεχκαηνο
ησλ καζεηψλ. Σν ηειεπηαίν, ζχκθσλα κε ηνλ Eisner
(2000: 6) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο «Οη απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνπλ απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα έρνπλ ηα παηδηά,
πξνθαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο.
[…]Σν πλεχκα είλαη πξντφλ ηνπ πνιηηηζκνχ, είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο θαη κάιηζηα ηεο εκπεηξίαο
πνπ παξέρεη ην ζρνιείν κε βάζε ηηο απνθάζεηο πνπ
παίξλεη γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο». Παξ‟ φια
απηά, ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο
εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο θαη
καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη πνιχ
ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ ελδνπξνζσπηθψλ,
δηαπξνζσπηθψλ, νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο,
γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο,
ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο
ηνπ Gardner (1983). Ζ δεκηνπξγία επνκέλσο ελφο
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα πξνζθέξεη
επθαηξίεο εμεξεχλεζεο ηνπ θφζκνπ κε ηελ αμηνπνίεζε,
ηδαληθά, φισλ ησλ αηζζήζεσλ ησλ καζεηψλ, φπσο
επίζεο θαη ε ρξήζε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία
δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ απεηθφληζεο κε ζηφρν ηελ
ελεξγνπνίεζε, ηελ εμάζθεζε θαη ηελ αλάπηπμε
δηαθφξσλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ
απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.
ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλνπκε φηη νη ηέρλεο
πξνζθέξνπλ ηφζν πνηθηιία απεηθνλίζεσλ, φζν θαη
επθαηξίεο εμεξεχλεζεο πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε
απηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, δηεπθνιχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο καο θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.

ηηο κέξεο καο γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ αλάγθε
αμηνπνίεζεο ηεο Σέρλεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή
δηεξγαζία σο κέζν δηδαζθαιίαο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί
εθθξάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε θαη θαηαβάιινπλ
πξνζπάζεηα ψζηε λα αμηνπνηνχλ έξγα ηέρλεο σο κέζα
δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Μέγα, 2011,
φπ.αλαθ.ζην Κφθθνο θαη πλεξγάηεο, 2011). ηε
ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο απφςεηο
ζεκαληηθψλ κειεηεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Ο Gardner (1983/1990) επηζεκαίλεη πσο ηα ζχκβνια
ηεο
ηέρλεο
έρνπλ
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ηεο
εθθξαζηηθφηεηαο,
δειαδή
ηεο
απφδνζεο
ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ εκπεηξηψλ δσήο ή ησλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ν θαιιηηέρλεο θαη ηεο
κεηαθνξάο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ παξαηεξεηή λα ηα
εξκελεχεη κε κνλαδηθφ ηξφπν. Δπνκέλσο, νη καζεηέο
θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ, κέζσ ηνπ
εθάζηνηε έξγνπ ηέρλεο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
πνπ βηψλεη ν θαιιηηέρλεο, ζηαδηαθά θαιιηεξγνχλ ηελ
ελζπλαίζζεζή ηνπο. Δπίζεο, θαηά ηελ εξκελεία ησλ
έξγσλ ηέρλεο νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε.
Ο Perkins ζηε κνλνγξαθία ηνπ The Intelligent Eye:
Learning to Think by Looking at Art (1994:4), αλαθέξεη
φηη νη ηέρλεο απνηεινχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ
αθνξκή γηα λα αλαδεηήζνπκε ζπλδέζεηο κε ηζηνξηθά,
θνηλσληθά ή αθφκα θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα, λα
αληηιεθζνχκε ηηο πξνζσπηθέο καο αλεζπρίεο, λα
έξζνπκε αληηκέησπνη κε πξνζσπηθέο ζηεξεφηππεο
αληηιήςεηο, λα πηνζεηήζνπκε λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη
ζπκπεξηθνξάο.
πσο
αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά
«πξνθεηκέλνπ λα ζθέθηνληαη θαιχηεξα, νη άλζξσπνη
ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ γεληθέο δεζκεχζεηο θαη
ζηξαηεγηθέο σο πξνο ην λα δίλνπλ ζηε ζθέςε ηνπο
πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη λα ζθέθηνληαη κε πην επξείο θαη
πεξηπεηεηψδεηο, θαζαξνχο θαη νξγαλσκέλνπο ηξφπνπο».
Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν Perkins (1994) πξνηείλεη κία
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν επεμεξγαζίαο έξγσλ ηέρλεο, ε
νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλνηρηή έθθξαζε ησλ απφςεσλ,
ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο, ζηε ρξήζε ηεο
θαληαζίαο θαη θπξίσο ζηελ «αλακέηξεζε» κε ηηο
δηάθνξεο πηπρέο ηνπ έξγνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο
νπνίαο είλαη ε εμαζθάιηζε αξθεηνχ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
Καηά ηελ άπνςε ηνπ Dewey, ε ηέρλε ιεηηνπξγεί σο
φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο, ε
νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία ηφζν ηεο θξηηηθήο φζν θαη ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ην βηβιίν ηνπ Art as Experience
(1934 [1980]) ζεσξεί φηη ε επαθή κε ηηο ηέρλεο δίλεη κηα
άιιε δηάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία, επηζεκαίλνληαο πσο
«θάζε ηέρλε επηθνηλσλεί, γηαηί εθθξάδεη» (Dewey, 1934:
244). Λακβάλνληαο ππφςε καο φηη ηα έξγα ηέρλεο
απνηεινχλ κέζν έθθξαζεο ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε,
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο αλαπηχζζνπκε κία
δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηα έξγα θαη νπζηαζηηθά
επηθνηλσλνχκε έκκεζα κε ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε.
Σέινο, ηα έξγα ηέρλεο πξνζθέξνληαη σο κέζα
ελεξγνπνίεζεο ηφζν ησλ δηαλνεηηθψλ φζν θαη ησλ
πλεπκαηηθψλ
καο
δπλάκεσλ
πξνθεηκέλνπ
λα
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θαηαλνήζνπκε ηα βαζχηεξα λνήκαηά ηνπο, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη
ζηελ
νιφπιεπξε
αλάπηπμε
ηεο
πξνζσπηθφηεηάο καο.
ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε ηηο απφςεηο ησλ Sartre
θαη Greene ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ αλάπηπμε ησλ λνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
ηθαλνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Sartre ν
νπνίνο επηζεκαίλεη πσο έλα ινγνηερληθφ έξγν έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ζπλαηζζήκαηα ηα
νπνία νη αλαγλψζηεο θξαηνχζαλ θαιά θξπκκέλα κέζα
ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί κία πξάμε ειεπζεξίαο γηα
ηνπο ίδηνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε ξήμε κε φ,ηη
ζεσξνχζαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή σο δεδνκέλν θαη ζε
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
ηα παξαπάλσ είλαη νη αλαγλψζηεο λα θαηαθέξνπλ λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα λνήκαηα πνπ
εκπεξηέρνληαη ζην εθάζηνηε ινγνηερληθφ έξγν,
δηεξγαζία ε νπνία ελεξγνπνηεί ηφζν ηε δεκηνπξγηθή φζν
θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Sartre, 1949).
Παξφκνηεο είλαη θαη νη απφςεηο ηεο Greene, ε νπνία
ζεσξεί πσο θαηά ηελ αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ
έξγνπ ν αλαγλψζηεο νπζηαζηηθά ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
ζπγγξαθέα, θαζψο, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηε θαληαζία
ηνπ, φζν θαη ηε ζπλζεηηθή ηνπ ζθέςε, αλαθαιχπηεη
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξψσλ νη νπνίεο δελ είλαη
πξνθαλείο, εληνπίδεη κελχκαηα ηα νπνία δελ γίλνληαη
εχθνια αληηιεπηά θαη θπξίσο πξνρσξά ζε
αιιεινζπζρεηίζεηο ησλ φζσλ δηαβάδεη κε ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο θαη εκπεηξίεο, δίλνληαο ηειηθά
ηε δηθή ηνπ εξκελεία ζην έξγν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην
ινγνηερληθφ έξγν απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ
αλαγλψζηε, ν νπνίνο δελ απνδέρεηαη απιά ηηο απφςεηο
ηνπ εθάζηνηε ζπγγξαθέα, αιιά κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγφ
αλαγλψζηε (Greene, 1990, φπ.αλαθ.ζην Mezirow θαη
πλεξγάηεο, 1990).
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε
αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή
δηεξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Θα ήηαλ παξάιεηςή καο
φκσο λα κελ αλαθεξζνχκε ζηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο
επηινγήο έξγσλ ηέρλεο θαη κεζφδνπ δηδαζθαιίαο
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο καζεηέο καο λα
αλαπηχμνπλ φιν ην θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Δίλαη
γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα θαιιηηερλήκαηα πνπ
«ζεσξνχληαη» έξγα ηέρλεο, δελ πξνζθέξνληαη σο
δηδαθηηθά κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ καο
ζηφρσλ θαη γεληθά επηθξαηεί κηα ζχγρπζε σο πξνο ην ηη
ζεσξείηαη έξγν ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, φπσο
επίζεο θαη σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ έξγσλ
ηέρλεο (Μέγα, 2011, φπ.αλαθ.ζην Κφθθνο θαη
πλεξγάηεο, 2011). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο
παξαζέηνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ρνιήο
ηεο Φξαλθθνχξηεο ζρεηηθά κε ηα έξγα ηέρλεο πςειήο
αηζζεηηθήο αμίαο.

2.2. Έξγα ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο – Οη
απόςεηο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ρνιήο ηεο
Φξαλθθνύξηεο
πσο πξναλαθέξακε, θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε ε
επηινγή θαηάιιεισλ έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη
λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν
απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ηειεπηαίνη πνιιέο
θνξέο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έξγα ηέρλεο ην
πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ λα παξαπέκπεη μεθάζαξα θαη
άκεζα ζην ππφ κειέηε ζέκα. Ηδηαίηεξα νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ δηδάζθνπλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζε έξγα ηέρλεο ηα νπνία
θαηά ηε γλψκε ηνπο γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά, σο πξνο
ην πεξηερφκελν θαη ηα κνξθνινγηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ
ηνπο κηθξνχο ζε ειηθία καζεηέο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα απνθιείνπλ ζπλεηδεηά θάπνηα ζεκαληηθά
έξγα ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, ζεσξψληαο ηα a
priori δπζλφεηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο (π.ρ. Adorno, Horkheimer
θαη Marcuse) ηα έξγα ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ
ησλ παξαηεξεηψλ. Καη‟ αξράο δελ απεηθνλίδνπλ απιά
ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχκε, αιιά πνιιέο θνξέο
εζθεκκέλα
παξνπζηάδνπλ
κηα
εμηδαληθεπκέλε
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία φκσο απνηειεί έλαπζκα γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ παξαηεξεηή
(Adorno, Lowenthal, Marcuse θαη Horkheimer, 1984).
Δπίζεο, ν παξαηεξεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
θαηαλνήζεη απηφ πνπ βιέπεη, αλαπηχζζεη, ζα ιέγακε,
κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κε ην έξγν θαη γίλεηαη ν ίδηνο
κέξνο ηνπ. πσο αλαθέξεη θαη ν Adorno: «Ζ ζπγθίλεζε
απφ ζεκαληηθά έξγα […] αθνξά ηε ζηηγκή θαηά ηελ
νπνία ν πξνζιακβάλσλ μερλά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ράλεηαη
κέζα ζην έξγν: φηαλ ν ίδηνο ζπγθινλίδεηαη» (Adorno,
φπ.αλαθ.ζην Κφθθνο θαη πλεξγάηεο, 2011:77). Ζ
θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο απηψλ ησλ έξγσλ απαηηεί
ζπλδπαζκφ λφεζεο, πλεχκαηνο, ζπλαηζζήκαηνο θαη
θαληαζίαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Marcuse
«ηνλ θφζκν πνπ δεκηνπξγεί ε ηέρλε, θάζε ιέμε, θάζε
ρξψκα, θάζε ήρνο είλαη «θαηλνχξγηνο», δηαθνξεηηθφο –
ζπληξίβνληαο ην νηθείν πιαίζην ηεο απνδνρήο θαη ηεο
θαηαλφεζεο, ηεο βεβαηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
αηζζήζεηο, θαη ηεο ινγηθήο, κέζα ζηηο νπνίεο είλαη
θπιαθηζκέλνη άλζξσπνη θαη θχζε. ηαλ νη ιέμεηο, νη
ήρνη, ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα γίλνληαη ζπζηαηηθά
ηεο αηζζεηηθήο θφξκαο, ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο
γλσζηήο, θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο•
έηζη, απειεπζεξψλνληαη γηα κηα λέα δηάζηαζε χπαξμεο»
(Marcuse, 1972: 98-99). Έρνπλ αληηζπκβαηηθφ
ραξαθηήξα, είλαη απζεληηθά, επηδέρνληαη πνιιαπιέο
εξκελείεο, γεγνλφο πνπ ελεξγνπνηεί πνιιέο δηαζηάζεηο
ηεο ζθέςεο ησλ παξαηεξεηψλ θαη ηειηθά ηνπο θέξλεη
πνιιέο θνξέο αληηκέησπνπο κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο,
θπξίσο απφ ηα θνηλσληθά πξφηππα, πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο
νπνίεο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε θαη, ηαπηνρξφλσο, ηνπο
σζεί λα αληηκεησπίδνπλ ην ζχζηεκα ησλ αληηιήςεψλ
ηνπο θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε
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πεξηζζφηεξν θξηηηθή δηάζεζε (Κφθθνο, 2011, φπ.αλαθ.
ζην Κφθθνο θαη πλεξγάηεο, 2011).
Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζην φηη ε αμηνπνίεζε
θαηάιιεισλ έξγσλ ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο κε
ηελ θαηάιιειε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε, κπνξεί αθελφο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλάπηπμε δηαθφξσλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ καο θαη
αθεηέξνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο καο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλαλ ελαιιαθηηθφ
ηξφπν
δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο
ησλ
ελλνηψλ
αλαλεψζηκεο θαη κε πεγέο ελέξγεηαο, φπσο θαη ηεο
νηθνλνκίαο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, κε έκκεζε
αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
έλλνηεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο Φπζηθά ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, κέζσ ηεο
αλάιπζεο έξγσλ ηέρλεο.

3. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ
ΔΝΝΟΗΧΝ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΚΑΗ ΜΖ ΠΖΓΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΡΤΠΑΝΖ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΧ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαίσλ,
φπσο παξαηίζεληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ΟΔΓΒ,
2008) είλαη νη εμήο:
 Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζε
αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο.
 Να αλαθέξνπλ νη καζεηέο πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ησλ αλαλεψζηκσλ θαη κε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
 Να αλαθέξνπλ νη καζεηέο επηρεηξήκαηα γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζηε ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο.
 Να αλαθέξνπλ νη καζεηέο ηξφπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Οη ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε
ζπδήηεζε αλά νκάδεο, νη εξσηαπνθξίζεηο, νξγαλσκέλε
ζπδήηεζε. Έλαπζκα απνηεινχλ νη εηθφλεο ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ.
Σα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζεγγηζηνχλ κέζσ ηεο αλάιπζεο έξγσλ ηέρλεο θαη νη
δηδαθηηθνί ζηφρνη λα κελ πεξηνξίδνληαλ ζε ζηφρνπο ζε
επίπεδν γλψζεσλ, αιιά λα δηεπξχλνληαλ θαη ζε επίπεδν
δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα:
 Οη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ην ζέκα ηεο
αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο απφ ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν.
 Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ επζχλε ηνπ
αλζξψπνπ γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σα έξγα ηέρλεο πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ είλαη ηα εμήο:
 Μία θαιιηηερληθή θσηνγξαθία ηνπ θσηνγξάθνπ
Naoya Hatakeyama απφ ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο
“Natural Stories
 Γχν απνζπάζκαηα απφ ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ
Αληφλ Σζέρσθ «Ο ζείνο Βάληαο» (1899).

Δηθφλα 1: Naoya Hatakeyama, “Natural Stories”

Απόζπαζκα 1
ΟΝΙΑ: Ο Μηραήι Λβφβηηο (Αζηξφθ) θπηεχεη θάζε
ρξφλν θαηλνχξγηα δάζε. Σνπ δψζαλε θηφιαο γη’ απηφ έλα
ραιθνχλ κεηάιιην θη έλα δίπισκα. Πξνζπαζεί λα
πξνθπιάμεη ηα παιηά δάζε, λα κελ ηα θαηαζηξέςνπλ. Αλ
ηνλ αθνχζεηε, ζα ζπκθσλήζεηε θη εζείο καδί ηνπ. Λέεη
πσο ηα δάζε ζηνιίδνπλ θη νκνξθαίλνπλ ηε γε, πσο
καζαίλνπλ ηνλ άλζξσπν λα θαηαιαβαίλεη ηελ νκνξθηά
θαη πινπηίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ κε σξαία αηζζήκαηα. Σα
δάζε καιαθψλνπλ ην ζθιεξφ θιίκα. Κη εθεί πνπ ην θιίκα
είλαη καιαθφ, ν άλζξσπνο μνδεχεη ιηγφηεξεο δπλάκεηο
ζηνλ αγψλα κε ηε θχζε θαη γίλεηαη πην θαιφο, πην
ηξπθεξφο. Δθεί νη άλζξσπνη είλαη φκνξθνη, ιπγεξνί,
επαίζζεηνη. Ζ γιψζζα ηνπο είλαη σξαία, νη θηλήζεηο ηνπο
ραξηησκέλεο…ε ηέηνηνπο ηφπνπο αθκάδνπλ νη ηέρλεο θαη
νη επηζηήκεο, ε θηινζνθία ηνπο δελ είλαη απαηζηφδνμε θαη
νη ζρέζεηο ηνπο κε ηε γπλαίθα είλαη φιν ιεπηφηεηα,
επγέλεηα…
ΒΟΪΝΙΣΚΙ (γειψληαο): Μπξάβν, κπξάβν! Οι’ απηά
είλαη πνιχ σξαία, αιιά δελ είλαη πεηζηηθά. Δπνκέλσο
(ζηνλ Αζηξφθ) επίηξεςέ κνπ, αγαπεηέ κνπ θίιε, λα θαίσ
ηε ζφκπα κνπ κε μχια θαη λα θηηάρλσ ηηο απνζήθεο κνπ
κε μπιεία.
ΑΣΡΟΦ: Μπνξείο λα θαηο ηε ζφκπα ζνπ κε
πεηξνθάξβνπλα θαη λα ρηίδεηο ηηο απνζήθεο ζνπ κε
ηνχβια! Δ! ινηπφλ, παξαδέρνκαη λα θφςεηο μχια, αθνχ
έρεηο αλάγθε, αιιά γηαηί λα θαηαζηξέθεηο ηα δάζε; Σα
ξψζηθα δάζε ηξίδνπλε θάησ απφ ην ηζεθνχξη.
Καηαζηξέθνληαη δηζεθαηνκκχξηα δέληξα, εξεκψλνληαη νη
θσιηέο ησλ άγξησλ δψσλ θαη ησλ πνπιηψλ, ηα πνηάκηα
ζηεξεχνπλε θαη ζαπκάζηα ηνπία αθαλίδνληαη γηα πάληα. Κη
φι’ απηά γηαηί; Γηαηί ηνπ ηεκπέιε ηνπ αλζξψπνπ δελ ηνπ
θφβεη ην κπαιφ λα ζθχςεη θαη λα βγάιεη απφ ηε γε ηελ
θαχζηκε χιε. (ηελ Διέλα). Γελ έρσ δίθην, αξρφληηζζά
κνπ; Πξέπεη λα ’λαη θαλείο απεξίζθεπηνο, βάξβαξνο, γηα
λα θαίεη ζηε ζφκπα ηνπ απηή ηελ νκνξθηά, λα θαηαζηξέθεη
εθείλν πνπ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Ο άλζξσπνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε ινγηθφ θαη δεκηνπξγηθή δχλακε γηα
λα κεγαιψλεη θαη λα πιεζαίλεη απηφ πνπ ηνπ δφζεθε.
κσο σο ηψξα δελ εδεκηνχξγεζε ηίπνηα – θαηέζηξεςε
κφλν. Σα δάζε φιν θαη ιηγνζηεχνπλε, ηα πνηάκηα
μεξαίλνληαη, ηα άγξηα δψα εμαθαλίδνληαη, ην θιίκα
θαηαζηξέθεηαη θαη ε γε απφ κέξα ζε κέξα γίλεηαη φιν θαη
πην θησρή, πην άζρεκε. (ηνλ Βφηληηζθη). Δζχ φκσο
θάζεζαη θεη πέξα, κε θνηηάδεηο κε εηξσλεία θη φια απηά
πνπ ιέσ δε ζνπ θαίλνληαη ζνβαξά…θαη…λνκίδεηο πσο
είλαη ηδηνηξνπίεο θαη παξαμεληέο. Μα φηαλ πεξλάσ θνληά
απφ ηα ρσξηάηηθα δάζε, πνπ ηα’ ζσζα απφ ην πειέθεκα
θαη ηελ θαηαζηξνθή, θη φηαλ αθνχσ λα βνπίδεη ην
θαηλνχξγην κνπ δάζνο, πνπ ην θχηεςα κε ηα ίδηα κνπ ηα
ρέξηα, ληψζσ πσο ην θιίκα απηφ είλαη ιηγάθη θαη ζηε δηθή

86 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
κνπ ηελ εμνπζία, θαη πσο αλ ν άλζξσπνο ζε ρίιηα ρξφληα
ζα’ λαη επηπρηζκέλνο, ζα’ ρσ βάιεη θη εγψ ιίγν ην ρεξάθη
κνπ. ηαλ θπηεχσ ηε ζεκχδα θαη ηε βιέπσ χζηεξα λα
πξαζηλίδεη, λα θνπληψλεη θαη λα θνπληέηαη ζηνλ αέξα, ε
ςπρή κνπ γηνκίδεη απφ πεξεθάληα θαη… εγψ… (βιέπνληαο
ηνλ εξγάηε πνπ ηνπ έθεξε ζην δίζθν έλα πνηεξάθη βφηθα).
Ναη… σζηφζν… (πίλεη)… Δίλαη ψξα λα πεγαίλσ. Σψξα
βέβαηα, φι’ απηά κπνξεί λα’ λαη θαη ηδηνηξνπίεο, δε ιέσ…
Λνηπφλ, έρσ ηελ ηηκή λα ζαο ραηξεηήζσ! (Πξνρσξεί πξνο
ην ζπίηη).

Απόζπαζκα 2
ΑΣΡΟΦ (Γείρλνληαο ζηελ Διέλα πάλσ ζην
ζρεδηάγξακκα): Σψξα, θνηηάμηε! Απηφ εδψ είλαη κηα
εηθφλα ηεο επαξρίαο καο, φπσο ήηαλ πξηλ απφ πελήληα
ρξφληα. Σν ζθνχξν θαη αλνηρηφ πξάζηλν δείρλεη ην δάζνο
– θαζψο βιέπεηε ζρεδφλ ν κηζφο ρψξνο ήηαλε
ζθεπαζκέλνο δάζε. πνπ ππάξρεη θφθθηλν δίρηπ πάλσ
απφ ην πξάζηλν ρξψκα, εθεί βφζθαλε άιινηε αγξηειάθηα
θη αγξηνθάηζηθα. Έηζη δείρλσ εδψ θαη ηε ρισξίδα θαη ηελ
παλίδα. ’ απηή ηε ιίκλε δνχζαλ θχθλνη, ρήλεο, πάπηεο θη
φπσο καο ιέλε νη γέξνη, ήηαλ έλα «βαζίιεην» απφ θάζε
ινγήο πνπιηά, πνπ ζαλ έλα ηεξάζηην ζχλλεθν πεηάγαλε
πάλσ απφ ηε ιίκλε. Δθηφο απφ ηα ρσξηνπδάθηα θαη ηηο
εμνρέο, βιέπεηε ζθφξπηα εδψ θη εθεί, δηάθνξα ζπίηηα
μεκνλαρηαζκέλα… Δίλαη κεηφρηα, κνλέο Αηξεηηθψλ,
λεξφκπινη… Κεξαζθφξα δψα θαη άινγα ήηαλ ακέηξεηα…
Απηφ ην δείρλσ κε ην κπιε ρξψκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ,
ην κπιε ρξψκα απιψλεηαη ππθλφ ζε ηνχηε ηελ πεξηνρή.
Δίλαη γηαηί εδψ είραλε νιφθεξα θνπάδηα άινγα θαη ζε
θάζε αξρνληηθφ έπεθηαλ, θαηά κέζνλ φξν, ηξία άινγα.
(Παχζε). Σψξα, αο δνχκε παξαθάησ. Δδψ είλαη ε ίδηα
πεξηνρή πξηλ απφ είθνζη πέληε ρξφληα. Βιέπεηε θηφιαο
απφ νιφθιεξν ην ρψξν, κνλάρα ην έλα ηξίην είλαη δάζνο.
Αγξηνθάηζηθα θη άγξηα ειάθηα δελ ππάξρνπλ πηα… Σν
πξάζηλν ρξψκα θαη ην γαιάδην είλαη ηψξα πην μέζσξα,
θαη ηα ινηπά, θαη ηα ινηπά… Αο πάκε ηψξα θαη ζην ηξίην
κέξνο. Ζ εηθφλα ηεο επαξρίαο καο ζην παξφλ. Σν πξάζηλν
ρξψκα ππάξρεη πνπ θαη πνπ, αιιά κφλν ζε κπαιψκαηα.
Σα άγξηα θίδηα εμαθαλίζηεθαλ, θαζψο θαη νη θχθλνη, νη
αγξηνπεηεηλνί… Απφ ηα παιηά ζπηηάθηα, ηα κεηφρηα, ηα
κνλαζηήξηα θαη ηνπο κχινπο, δελ ππάξρεη νχηε ζεκάδη.
Γεληθά είλαη ε εηθφλα ηνπ βαζκηαίνπ θαη αλακθίβνινπ
εθθπιηζκνχ, πνπ, σο θαίλεηαη, κέλνπλ αθφκα δέθα –
δεθαπέληε ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί. Θα κνπ πείηε,
ίζσο, πσο είλαη θη απηφ κηα επίδξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ –
πσο ε παιηά δσή, ήηαλ θπζηθφ, λα θάλεη ηφπν ζηελ
θαηλνχξγηα. Ναη, ην θαηαιαβαίλσ απηφ, αιιά αλ ζηε ζέζε
απηψλ
ησλ
μεξηδσκέλσλ
δαζψλ
απιψλνληαλ
αζθαιηφζηξσηνη δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη, αλ ππήξραλ
εξγνζηάζηα θαη ζρνιεία, αλ ν ιαφο ήηαλε πην γεξφο, πην
πινχζηνο, πην γλσζηηθφο – αιιά, βιέπεηε, δελ ππάξρεη
ηίπνη’ απ’ φια απηά εδψ! Σν κφλν πνπ εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη ζηελ επαξρία είλαη νη ίδηνη βάιηνη, ηα θνπλνχπηα,
ε ίδηα έιιεηςε δξφκσλ, ε θηψρεηα, ν ηχθνο, ε δηαθζεξίηηο,
νη ππξθαγηέο… Δδψ έρνπκε έλαλ εθθπιηζκφ πνπ είλαη
ζπλέπεηα ηνπ άληζνπ αγψλα γηα ηελ χπαξμε… Ο
εθθπιηζκφο απηφο νθείιεηαη ζηε κνηξνιαηξία, ζηελ
ακνξθσζηά, ζηελ έιιεηςε θάζε ζπλείδεζεο. ηαλ έλαο
άλζξσπνο μεπαγηαζκέλνο, πεηλαζκέλνο, άξξσζηνο, γηα λα

ζψζεη ηε δσή ηνπ, λα πξνθπιάμεη ηα παηδηά ηνπ,
ελζηηθηψδηθα, αζπλείδεηα, πηάλεηαη απφ ην θάζε ηη γηα λα
θφςεη ηελ πείλα ηνπ θαη λα δεζηαζεί, ηα θαηαζηξέθεη φια,
ρσξίο λα ζθέθηεηαη ην αχξην… Κη έηζη, ζρεδφλ φια
θαηαζηξάθεθαλ, φκσο ζηε ζέζε ηνπο ηίπνηα δε
δεκηνπξγήζεθε αθφκα. (Φπρξά). ην πξφζσπφ ζαο βιέπσ
πσο νι’ απηά δε ζαο ελδηαθέξνπλ.
ΔΛΔΝΑ: Μα απ’ φια απηά θαηαιαβαίλσ ηφζν ιίγα…
ΑΣΡΟΦ: Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα θαηαιάβεηε –
απινχζηαηα δε ζαο ελδηαθέξνπλ.
Καη‟ αξράο επηζεκαίλνπκε φηη νη καζεηέο
ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη εξγάδνληαη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ έξγσλ ζε απηέο. Χο ηερληθή
αλάιπζεο ηεο θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο πξνηείλνπκε
ηελ ηερληθή ηνπ David Perkins, ν νπνίνο, φπσο
πξναλαθέξακε, ζην έξγν ηνπ The Intelligent Eye:
Learning to Think by Looking at Art (1994) πξνηείλεη
κία δηεξγαζία παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο έξγσλ ηέρλεο,
ε νπνία έρεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο θάζεηο.
 Πξψηε θάζε: Υξφλνο γηα παξαηήξεζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο θάζεο είλαη φηη
δίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζηνλ παξαηεξεηή ψζηε
λα παξαηεξήζεη ζησπειά ην έξγν, λα εληνπίζεη
ηα μεθάζαξα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη ην έξγν,
λα εθθξάζεη ηα πξψηα ηνπ εξσηήκαηα πνπ ηνπ
δεκηνπξγνχληαη, ρσξίο φκσο λα πξνρσξήζεη ζε
πξφρεηξεο εθηηκήζεηο απηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
θάζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ παξαηεξεηή,
δίλνληαο ρξφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ γηα αληηθεηκεληθή
παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα πξνβαίλεη
(φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο) ζε επηπφιαηεο
εξκελείεο απηνχ πνπ παξαηεξεί (Perkins, 1994:
42-46).
 Γεχηεξε θάζε: Δπξεία θαη πεξηπεηεηψδεο
παξαηήξεζε. Καηά ηε δεχηεξε θάζε νη
παξαηεξεηέο αλαδεηνχλ ραξαθηεξηζηηθά θαη
παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ πνπ ζπλζέηνπλ ην
αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη ηα νπνία θάλνπλ
ηελ παξαηήξεζή ηνπο πεξηζζφηεξν επξεία.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θάζεο είλαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο αλνηρηήο ζθέςεο ησλ
παξαηεξεηψλ, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα
πξνρσξνχλ ζε εξκελεία ηνπ έξγνπ (βι. φπ., ζ. 5456).
 Σξίηε θάζε: Λεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο
παξαηήξεζε. ε απηή ηε θάζε ε ζθέςε ηνπ
παξαηεξεηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή.
Δκβαζχλεη ζην έξγν, πξνρσξά ζε εξκελείεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε
ηνπ έθαλαλ εληχπσζε ή ηνπ πξνθαινχζαλ
έθπιεμε, εμεγεί θαη ηεθκεξηψλεη ηηο απφςεηο ηνπ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγνπνηείηαη ζηαδηαθά ε
ζηνραζηηθή ηνπ δηάζεζε (βι. φπ., ζ. 67-68).
 Σέηαξηε θάζε: Αλαζθφπεζε ηεο δηεξγαζίαο. ηελ
ηέηαξηε θάζε ν παξαηεξεηήο αμηνπνηψληαο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε ζε ζρέζε κε ην έξγν
ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, πξνζπαζεί λα
θαηαλνήζεη ην έξγν ηέρλεο ζηελ νιφηεηά ηνπ.
ηελ νπζία επαλεμεηάδεη ην έξγν νιηζηηθά,
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ζπλδπάδνληαο φια φζα έρνπλ εηπσζεί ζηηο
πξνεγνχκελεο θάζεηο (βι. φπ., ζζ.73-74).
ε φ,ηη αθνξά ζηα απνζπάζκαηα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ
πξνηείλνπκε ηελ ηερληθή ηνπ D. Perkins φπσο έρεη
πξνζαξκνζηεί απφ ην ARTiT (2012) γηα αλάιπζε
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
 Πξψηε Φάζε: Αλάγλσζε ησλ απνζπαζκάησλ
αηνκηθά
 Γεχηεξε Φάζε: Δξσηήζεηο - Παξαηεξήζεηο
 Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ήξσεο ζε απηά ηα
απνζπάζκαηα;
 Πνηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζίγεη ν Αζηξφθ θαη
ζηα δχν απνζπάζκαηα;
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο: Αλεμέιεγθηε
πινηνκία, δελδξνθχηεπζε, αλάγθε πξνζηαζίαο
ησλ άγξησλ δψσλ , εθθπιηζκφο ηεο θχζεο, ρξήζε
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, π.ρ. νξπθηνί
άλζξαθεο θαη φρη κφλν μχια απφ ηα δέληξα,
θαηαζηξνθή ησλ θσιηψλ ησλ άγξησλ δψσλ θαη
πνπιηψλ, θαηαζηξνθή ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη
γεληθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ιεηςπδξία.
 Σξίηε Φάζε: Αλαιπηηθέο Δξσηήζεηο
 Πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη
ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζχκθσλα κε ηα απνζπάζκαηα;
 Πσο θξίλεηε ην χθνο θαη ην ζρφιην ηνπ
Βφηληηζθη ζην απφζπαζκα 1;
 Πψο θξίλεηε ηελ αληίδξαζε ηεο Διέλαο ζην
απφζπαζκα 2;

4. ΤΕΖΣΖΖ
Ζ πξναλαθεξζείζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο έξγσλ
ηέρλεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηα ζέκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο
ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία λα εμεηάζνπλ
νιηζηηθά ην ζέκα θαη λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο θαη
γεληθεχζεηο ησλ πξνυπαξρνπζψλ απφςεψλ ηνπο,
ζπλζέηνπλ ηηο λέεο ηδέεο ηνπο θαη εμάγνπλ εθ λένπ
ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν
εθπαηδεπηηθφο δελ ιεηηνπξγεί απφ ζέζε ηζρχνο, νχηε
επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο. Θέηεη ηνπο
ίδηνπο ζην θέληξν, ζα ιέγακε, ηεο δηεξγαζίαο κάζεζεο
θαη ν ξφινο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφο,
ζπληνληζηηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο. Μέζσ ηεο ελεξγεηηθήο
ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία νη
καζεηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη καζαίλνπλ λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα επηθνηλσλνχλ, λα
αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ελφο
ζέκαηνο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα θαηαιήγνπλ απφ θνηλνχ
ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηηο θνηλσληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Κφθθνο, 2005).
Ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία
κάζεζεο, ηνπο ππνζηεξίδεη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηαδηαθά
ηηο θαηάιιειεο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζην ζηάδην ηεο
ελειηθίσζεο. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε
εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο. Καη‟ αξρήλ, φπσο

αλαθέξεη ε Πνιεκε – Σνδνχινπ (2003), ε ζπκκεηνρή
καο ζηηο δηεξγαζίεο ησλ νκάδσλ κάο βνεζά λα
δηακνξθψλνπκε ζηαδηαθά ηελ απηνεηθφλα θαη ηελ
απηνεθηίκεζή καο, λα απνθηνχκε αληίιεςε γηα ηνπο
άιινπο θαη γηα ηνλ θφζκν γχξσ καο, λα αλαπηχζζνπκε
δηάθνξεο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο επηθνηλσλία,
ελζπλαίζζεζε, ζπλεξγαζία, θξηηηθή ζθέςε, λα
απνθηνχκε θαη ηαπηφρξνλα λα αιιάδνπκε αμίεο θαη
ζηάζεηο, λα εληζρχνπκε ηελ πξνζσπηθή καο επζχλε γηα
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Δπίζεο, φπσο
αλαθέξεη θαη ν Freire, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία
ζα
πξέπεη
λα
θαιιηεξγνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο
δεκνθξαηηθέο αξρέο, φπσο ε πξνδηάζεζε λα αθνχκε θαη
λα ζεβφκαζηε ηνπο άιινπο, λα αζθνχκε θξηηηθή, λα
εθθξάδνπκε
ηε
δηαθσλία
καο
θαη
λα
επηρεηξεκαηνινγνχκε (Freire, 2009). πσο είλαη
πξνθαλέο, φια ηα πξναλαθεξζέληα ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο
νιφπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ.
Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζην φηη ε αμηνπνίεζε ηεο
ηέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θάλεη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία καο θαη
ζπκβάιιεη
ζηε
δεκηνπξγία
ελφο
θαηάιιεια
ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα θαιιηεξγήζνπλ
βαζηθέο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο θαη λα δηακνξθψζνπλ
ζηαδηαθά ηελ απηνεηθφλα ηνπο, κεηαβαίλνληαο νκαιά
απφ ην ζηάδην ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζην ζηάδην ηεο
εθεβείαο θαη ηειηθά ηεο ελειηθίσζεο.
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ΔΞΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ:
ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Βίθπ Γεσξγαληά
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Υξήζηνο Ρέηζαο
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Πεξίιεςε
Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
ησλ Δπηθνηλσληψλ έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζην ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ παξνχζα εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηελ
πηνζέηεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία
βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ κέζα
απφ κηα ζεηξά βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε δχν
βαζηθνχο ήξσεο, ην Γεκήηξε θαη ηε Γαλάε. Ζ επηινγή
ηνπ θνξηηζηνχ λα παξνπζηαζηεί σο «εηδηθή» ζε ζέκαηα
ππνινγηζηψλ δελ είλαη ηπραία, αιιά απφιπηα ζπλεηδεηή
θαη ζηνρεχεη ζηελ έγθπξε απνδφκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ,
πνπ ζέινπλ ηε γπλαίθα λα κελ έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή
ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ
εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απέθηεζε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηνπο καζεηέο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα
λέα δηαδξαζηηθά θαη ςεθηαθά κέζα εθπαίδεπζεο
επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο
θαη πξνζθέξνπλ δηεπθνιχλζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
αιιά θαη πιενλεθηήκαηα κάζεζεο ζηνπο καζεηέο κέζα
απφ ηηο πνιιέο εθαξκνγέο ηνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: Κηλνχκελα ζρέδηα, εθπαηδεπηηθφ
βίληεν, δίθηπν, Γηαδίθηπν.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Δίλαη γεγνλφο φηη ε έιεπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Γλψζεο έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη έρεη
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνηλσληθνχ
γίγλεζζαη, αλαδεηθλχνληαο λέα πξφηππα θαη λένπο
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο
έληαμεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε παξαγσγή
θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ
σο καζεζηαθφ εξγαιείν πξνάγνληαο ηηο κεηαγλσζηηθέο
δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα
δεδνκέλα
ηεο
έξεπλαο
«SurveyofSchools:
ICTinEducation»[1]
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν 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
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ζχγρξνλεο ζπγθπξίαο γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο
θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πςεινχ
επηπέδνπ ζηα ειιεληθά ζρνιεία κε ηελ ηαπηφρξνλε
αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε
κηα ζεηξά δέθα ζπλνιηθψλ επεηζνδίσλ κε ζθνπφ ηελ
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο, ην δίθηπν
θαη ην Γηαδίθηπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζα κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί σο κηα επίδεημε αλάπηπμεο πξσηφηππσλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηφζν ηελ ελεξγή
εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ Σ.Π.Δ.
φζν θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηθηχσλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ
αλαθεξζεί φηη ε δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε κηαο
ζεηξάο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα
απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε
πνιιαπινχο άμνλεο. Οη άμνλεο απηνί κπνξνχλ λα
ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο πξνβνιήο κέζα
ζηελ ηάμε. Αλακθηζβήηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο
πνπ ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Feenberg, 2000). Ο
εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζρεδηάζεη θαηάιιεια ηελ
εθαξκνγή, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζπλνδεχνληάο ηελ κε
επνηθνδνκεηηθέο
ζπδεηήζεηο
θαη
θαηάιιειεο
εκπεδσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα πινπνηεζεί ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Selnow, 1987).
Ζ πηνζέηεζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε έληαμε ησλ Σ.Π.Δ.
ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ λα
ζηεξίδεηαη
ζηε δεκηνπξγία ελφο
πξσηφηππνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ κέζα
ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή
επέθεξε, είλαη έλα εγρείξεκα ελδηαθέξνλ αιιά θαη
πνιπζχλζεην ηαπηφρξνλα. Άκεζε ζπλέπεηα είλαη λα
ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν έιεγρφο ηνπο. Θεσξνχκε
γλσζηφ φηη ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν
δελ έρεη κέρξη ηψξα δεκηνπξγεζεί θαη εθαξκνζηεί
εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα λα
ππνζηεξίμεη εμεηδηθεπκέλα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν.
πλαθνινχζα ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ
πξνθχπηεη είλαη αλ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, πνπ δελ
έρνπλ δηδαρζεί ζε θακία ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζα δπζθνιεπηνχλ λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ βαζηθέο έλλνηεο πνπ
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ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν θαη ην Γηαδίθηπν ζην βαζκφ
πνπ γηα πξψηε θνξά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε απηέο. Καη‟
επέθηαζε, ζεσξνχκε φηη ηα θνξίηζηα, ζχκθσλα θαη κε ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο γηα ηε ζρέζε ηνπ
γπλαηθείνπ θχινπ κε ηελ ηερλνινγία, ζα παξνπζηάζνπλ
αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληίζηνηρσλ
ηερλνινγηθψλ ελλνηψλ.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα πεξαηηέξσ
κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ησλ Σ.Π.Δ. πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Δπίζεο, εηζαγάγεη
πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο
ηεο παξερφκελεο παηδείαο ζηα ζρνιεία ηεο
Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
Δπηπξφζζεηα,
ε
ζπνπδαηφηεηά ηεο έγθεηηαη θαη ζηελ πξσηνηππία ηεο
ζηεξηδφκελε ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ κηα
νινθιεξσκέλε ζεηξά δχν θχθισλ επεηζνδίσλ, ε Γαλάε,
βαζηθή πξσηαγσλίζηξηα, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ζηνλ
θίιν ηεο θαη ζπκκαζεηή ηεο, Γεκήηξε, ηνλ άιιν βαζηθφ
πξσηαγσληζηή, απφ ην πσο λα πιεθηξνινγεί έλα θείκελν
κέρξη θαη λα πξνθπιάζζεηαη απφ ηηο «πκπιεγάδεο» ηνπ
Γηαδηθηχνπ. Σα νλφκαηά ηνπο δε δφζεθαλ ηπραία, αιιά
ηα πηνζεηήζακε ιφγσ ηνπ αξρηθνχ ηνπο γξάκκαηνο γηα
λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ην αξρηθφ γξάκκα ησλ ιέμεσλ
δίθηπν θαη Γηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ε επηινγή λα
παξνπζηάζνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ θνξηηζηνχ, ηε Γαλάε,
σο ηελ «εηδηθή» ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ, δελ ήηαλ
ηπραία αιιά απφιπηα ζπλεηδεηή. Με απηή καο ηελ
επηινγή επηρεηξνχκε κηα κηθξή αιιά πηζαλφλ ζεκαληηθή
απφπεηξα ζηελ έγθαηξε αλαηξνπή θαη απνδφκεζε
δηαδεδνκέλσλ θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ ζέινπλ ηε
γπλαίθα λα κελ έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε κε ηελ
ηερλνινγία.

2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηεξίρηεθε ζε ηξεηο βαζηθνχο
άμνλεο. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ζεσξηψλ κάζεζεο, νη νπνίεο θαηά θαηξνχο
επέδξαζαλ ζηελ έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κφκεο, 2004). ηε δεδνκέλε
πεξίπησζε ε θαιχηεξε επηινγή ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βίληεν θαη φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζεσξηψλ
ηνπ επνηθνδνκηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ
πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Ο
ζπλδπαζκφο απηφο πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία
απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ αθελφο πξνζθέξνπλ
απζεληηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη αθεηέξνπ
παξέρνπλ ηελ επθαηξία ηφζν γηα αηνκηθή νηθνδφκεζε
ηεο γλψζεο φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Μείδνλ Πξφγξακκα
Δπηκφξθσζεο, 2011).
Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ
ζηεξίδεηαη ζηε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βίληεν θαη
ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Ζ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία ζπλίζηαηαη,
θπξίσο, ζηε δπλακηθή ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ησλ

επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ πηνζέηεζε
θαηλνηφκσλ θαη ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ,
αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ,
πνπ βειηηψλνπλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα Δηδηθφηεξα,
ην εθπαηδεπηηθφ βίληεν, φηαλ είλαη θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλν, κπνξεί α ελεξγνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ
κεραληζκνχο κάζεζεο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Ληνλαξάθεο, 2001).
Δπίζεο, πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
παξέρνληαο λέα κελχκαηα θαη επηηξέπνληαο ηελ
αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ θαζψο
θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ γλψζεσλ απνηειψληαο
ηαπηφρξνλα επράξηζην, εχρξεζην θαη ειθπζηηθφ
εξγαιείν (Μνπδάθεο, 2005). ε θάζε πεξίπησζε, έλαο
απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηε ζθνπηά ηεο
πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
καζεηψλ (Romiszowski, 1986˙ Keegan, 2001).
Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο ζηεξίδεηαη ζηε ζηεξενηππηθή
αληίιεςε πνπ έρεη επηθξαηήζεη φηη νη γπλαίθεο δελ
εμνηθεηψλνληαη ηφζν εχθνια κε ηηο ηερλνινγίεο. ηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ
ελνρνπνηεζεί γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ ελίζρπζε θαη ηελ
αλαπαξαγσγή νξηζκέλσλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθψλ
απνθιεηζκψλ θαη αληζνηήησλ πνπ πξνυπήξραλ, αλάκεζα
ζηηο νπνίεο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε αληζφηεηα κεηαμχ
ησλ δχν θίισλ, πνπ φρη κφλν δελ ακθηζβεηείηαη ζηηο
κέξεο καο, αιιά κάιινλ ζηνηρεηνζεηείηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν.
Δκπεηξηθέο έξεπλεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
δηεζλέο επίπεδν έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ
κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη ρακειή επίδνζε ζε ζρέζε κε
ηνπο άληξεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο
ζηάζεηο ηνπο θαη ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε
κεησκέλεο απηνπεπνίζεζεο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο
ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ (Γξαδακφγηα, 2009).
Καηά ζπλέπεηα, ε επηινγή λα παξνπζηαζηεί έλα
θνξίηζη σο «εηδηθή» ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ είλαη
απφιπηα ζπλεηδεηή. Σαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη κέζα απφ
ηελ παξαπάλσ επηινγή κηα κηθξή αιιά πηζαλφλ
ζεκαληηθή απφπεηξα ζηελ έγθαηξε αλαηξνπή θαη
απνδφκεζε δηαδεδνκέλσλ θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ
κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ θαη λα πξνθαζνξίζνπλ ηηο
αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ
θαη καζεηξηψλ, θησραίλνληαο ηα επηζηεκνληθά πεδία
πνπ ηείλνπλ λα θπξηαξρνχληαη δπζαλάινγα απφ ην έλα
απφ ηα δχν θχια.

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
Χο πξσηφηππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ
επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εθπαηδεπηηθφ βίληεν
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αμηνπνηψληαο ηηο ππνδνκέο ηεο
ηζηνζειίδαο www.goanimate.com, ε νπνία δίλεη ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
απεπζείαο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο επηινγήο απφ κηα
βηβιηνζήθε
ραξαθηήξσλ
θαη
ζθεληθψλ
(en.wikipedia.org/wiki/GoAnimate). ιεο νη κνξθέο
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βίληεν κπνξεί λα ππνζηεξηρζνχλ κε κνπζηθή ππφθξνπζε
θαη ερεηηθά εθέ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ
ηζηνζειίδα έρεη ηε ιεηηνπξγία text-to-voice θαη ζηα
ειιεληθά, δει. κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην θείκελν, πνπ
εηζάγεηαη ζε ήρν επηιέγνληαο κεηαμχ αλδξηθήο θαη
γπλαηθείαο θσλήο. κσο, ν επηηνληζκφο ησλ ιέμεσλ δελ
αθνινπζεί ηε θπζηθή ξνή ηνπ ιφγνπ θαη αθεηέξνπ ε
ρξνηά ηεο θσλήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παηδηθή
εκθάληζε ησλ ραξαθηήξσλ, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα λα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ησλ
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε ε
ρξήζε ελφο ςεθηαθνχ θαηαγξαθηθνχ θσλήο, φπνπ
ερνγξαθήζεθε μερσξηζηά ν δηάινγνο θάζε ζθελήο θαη
κεηαθνξηψζεθε ζε αξρεία wav. θαη ζηε ζπλέρεηα ππέζηε
επεμεξγαζία κε ην ινγηζκηθφ Audacity γηα λα αιιάμεη ε
ρξνηά ηεο θσλήο ζε «αγνξίζηηθε» θαη «θνξηηζίζηηθε»
αληίζηνηρα. Σέινο, νη ηίηινη αξρήο θαη ηέινπο
δεκηνπξγήζεθαλ ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο βίληεν
AVS Video Editor θαη ελ ζπλερεία ελζσκαηψζεθαλ ζηε
ζεηξά ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε
εθαξκνγή δελ ππνζηεξίδεη ειιεληθνχο ηίηινπο
(http://www.avs4you.com/AVS-Video-Editor.aspx).

4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΔΡΔΤΝΑ
Χο αξρηθή κέζνδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο επειέγε ε
επηζθφπεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ
απνθσδηθνπνίεζε
ησλ
απνηειεζκάησλ
ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηξνθνδφηεζαλ ην ζρεδηαζκφ ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
αληίζηνηρνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πηνζεηεί έλα ζρήκα
έξεπλαο-δξάζεο. Δπηιέρηεθε ε παξαπάλσ κέζνδνο ζην
βαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί σο θέληξηζκα γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε
θαη
ηελ
πινπνίεζε
θάπνηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη παξάιιεια ελδηαθέξεηαη γηα
θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο (Cohen θαη Manion, 1994).
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ εθηφο απφ ην
εξσηεκαηνιφγην, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα αμηνπνηήζνπκε
θαη έλα αθφκε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο επηζθφπεζεο,
ηε ζπλέληεπμε. Απφ ηα ηέζζεξα είδε ζπλεληεχμεσλ πνπ
ππάξρνπλ επηιέρηεθε ε θαηεπζπληηθή ιφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δηαζέηεη (Μoser θαη
Kalton, 1977).
Σν ηξίην θαηά ζεηξά επεηζφδην ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ,
πνπ παξαθνινχζεζαλ νη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο, είρε σο
ζεκαηηθή «Απφ ην δίθηπν ζην Γηαδίθηπν». Ζ αξρηθή
εξψηεζε ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά pre-test ζηφρεπε λα
δηεξεπλήζεη θαηά πφζν νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηη είλαη ην
κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν. Ζ απάληεζε ζε πνζνζηφ 100%
ήηαλ αξλεηηθή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξηψλ φζν
θαη ησλ θνξηηζηψλ. Σελ ίδηα απάληεζε έδσζαλ νη
καζεηέο θαη γηα ην δίθηπν επξείαο πεξηνρήο. ε αληίζεζε
κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ζηελ επφκελε θαηά
ζεηξά εξψηεζε νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη
δηαθνξεηηθέο. Σα αγφξηα ζε πνζνζηφ 71,4% γλσξίδνπλ
ηη είλαη ην Γηαδίθηπν θαη ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 55,5%,
ελψ δελ ην γλσξίδεη ζε 28,6% ησλ αγνξηψλ θαη ην 44,5%
ησλ θνξηηζηψλ. Σα αγφξηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζαλ

πσο «Σν Γηαδίθηπν είλαη ην Ίληεξλεη»,
«Με ην
Γηαδίθηπν κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε αλζξψπνπο»,
«Δίλαη έλα εξγαιείν, πνπ καο βνεζάεη λα κάζνπκε
πνιιά πξάγκαηα» θαη «Δθεί κπνξείο λα κάζεηο πνιιά
πξάγκαηα γηα φιν ηνλ πιαλήηε». Σα θνξίηζηα απφ ηελ
πιεπξά ηνπο αλέθεξαλ πσο «Σν Γηαδίθηπν είλαη φηαλ
κπνξείο λα κπεηο θαη λα πάξεηο πιεξνθνξίεο απφ ην
Google», «Δθεί κπνξείο λα κάζεηο πνιιά πξάγκαηα γηα
φιν ηνλ πιαλήηε», «Δίλαη έλαο ρψξνο ηνπ ππνινγηζηή,
πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο», «Σν
Γηαδίθηπν ή αιιηψο Ίληεξλεη είλαη έλα ζχζηεκα ζηνλ
ππνινγηζηή ή ζην θηλεηφ, πνπ κπνξείο λα καζαίλεηο
πιεξνθνξίεο, λα παξαθνινπζείο ηαηλίεο θαη λα αθνχο
ηξαγνχδηα», «Σν Γηαδίθηπν καο βνεζάεη λα βξνχκε
πιεξνθνξίεο, λα αθνχζνπκε κνπζηθή, λα παίμνπκε
παηρλίδηα θαη λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα
πξάγκαηα πνπ δελ μέξνπκε» θαη «Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα
παξάζπξν, φπνπ φπνηα πιεξνθνξία ζέιεηο, απιά ηε
γξάθεηο θαη απηφ ζνπ ηε βγάδεη». Σα αγφξηα ζε πνζνζηφ
85,8% θαη ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 66,7% δε γλσξίδνπλ
πσο κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ζην
Γηαδίθηπν. Σα αγφξηα πηζηεχνπλ φηη «Οη πιεξνθνξίεο
θαη ηα δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν κεηαθέξνληαη κε
θαιψδηα». Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ πσο «Μέζσ Ίληεξλεη
θαη απφ δηάθνξα άιια θαιψδηα», «Μέζσ αφξαησλ
θπκάησλ» θαη «Ννκίδσ φηη ε κεηαθνξά θαη νη
πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γίλνληαη κε έλα θαιψδην».
ηε ζπλέρεηα, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ
11,1% γλσξίδεη πσο ιέγνληαη νη ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ
απνζεθεπκέλεο φιεο ηηο ζειίδεο, ελψ ην ζχλνιν ησλ
αγνξηψλ ην αγλνεί (Γξάθεκα 49). Παξφιν πνπ έλα
θνξίηζη αλέθεξε φηη ήμεξε πσο ιέγνληαη νη
απνζεθεπκέλεο ηζηνζειίδεο, σζηφζν δελ κπφξεζε
θαηαγξάςεη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία.
Σα αγφξηα πηζηεχνπλ φηη «Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα
θνιιήζεη θάπνηνλ ηφ, φηαλ κπαίλεηο ζε νξηζκέλεο
ηζηνζειίδεο», «Αλ πεγαίλεηο ζε απαγνξεπκέλεο ζειίδεο»
θαη «Να ζνπ βάιεη θάπνηνο ηνλ ηφ ζηνλ ππνινγηζηή ή λα
κπεηο ζε κηα ζειίδα πνπ θνιιάεη». Σα θνξίηζηα ζεσξνχλ
φηη «Μπνξείο λα θνιιήζεηο ηφ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο
έλαο είλαη λα μεγειαζηείο απφ θάπνην παηρλίδη θη ν άιινο
λα κπεηο ζε θάπνηα ηζηνζειίδα θαη λα θαηεβάζεηο έλα
πξφγξακκα πνπ λα έρεη ηφ», «Μπαίλνληαο ζε θάπνην
site, πνπ κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο ηφο», «Μπνξεί
παίδνληαο θάπνην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ», «Ο
ππνινγηζηήο κπνξεί λα θνιιήζεη θάπνηνλ ηφ, επεηδή
κπνξεί λα παηήζνπκε θάηη θαη κεηά λα κε καο αλνίγεη ν
ππνινγηζηήο ή λα καο βγάδεη δηάθνξα πιαίζηα, πνπ λα
κελ κπνξνχκε λα ηα βγάινπκε» θαη «Τπάξρνπλ πνιιέο
ηζηνζειίδεο, πνπ έρνπλ ηνχο θαη φηαλ κπαίλνπκε ζε
απηέο θνιιάκε απηνχο ηνπο ηνχο». Οη απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ ζην ηξίην θαηά ζεηξά pre-test αλαδεηθλχεη κία
ζεκαληηθή εμνηθείσζε κε ηνλ φξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, σο
απφξξνηα πξνγελέζηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ.
Αμίδεη, φκσο, λα επηζεκαλζεί φηη ζε αξθεηέο απαληήζεηο
ππάξρεη ήδε κία πξψηε δηαζχλδεζε κε ηηο λέεο γλψζεηο
θαη παξαζηάζεηο, πνπ απέθηεζαλ απφ ηηο δχν
πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Δηδηθφηεξα, ζηηο
απαληήζεηο
ηνπο
εκθαλίδνληαη
ζηνηρεία
ελφο
εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηαλζίδεηαη απφ λέεο
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γλψζεηο π.ρ. ελζχξκαηε ζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν.
ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην, νη ζηφρνη ηνπ ηξίηνπ
θαηά ζεηξά επεηζνδίνπ είλαη:
 Να γλσξίζνπλ ην κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν θαη ην
δίθηπν επξείαο πεξηνρήο.
 Να δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ δηθηχσλ αλάινγα κε ηε
γεσγξαθηθή θάιπςε, πνπ θαιχπηνπλ.
 Να πεξηγξάθνπλ ην Γηαδίθηπν σο έλα παγθφζκην
δίθηπν πνπ δηαζπλδέεη δίθηπα ππνινγηζηψλ.
 Να πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη
ιήςεο παθέησλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ.
 Να θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο εμππεξέηεο(servers)
θαη πειάηεο(clients).
 Να αλαγλσξίζνπλ ην Γηαδίθηπν σο πεγή
πιεξνθφξεζεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ην Γηαδίθηπν εθηφο απφ
πιενλεθηήκαηα έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα.
 Να αλαγλσξίζνπλ ην Γηαδίθηπν σο πεγή
πιεξνθφξεζεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ην Γηαδίθηπν εθηφο απφ
πιενλεθηήκαηα έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα.

5. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ
1ε Γξαζηεξηφηεηα
Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξίηνπ επεηζνδίνπ ηνπ ηξίηνπ
θχθινπ ησλ επεηζνδίσλ: «Δμεξεπλψληαο ηα δίθηπα ησλ
ππνινγηζηψλ: Απφ ην δίθηπν ζην Γηαδίθηπν»
Πεξηγξαθή επεηζνδίνπ:
Ζ Γαλάε επηζθέπηεηαη ην Γεκήηξε ζην ζπίηη ηνπ θαη
δηαπηζηψλεη πφζν ηνλ έρεη ζπλαξπάζεη ην βηβιίν, πνπ
ηνπ έρεη ραξίζεη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ο
Γεκήηξεο ηελ ελεκεξψλεη φηη βξίζθεηαη ζην θεθάιαην
ηνπ βηβιίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν.
Σν δίθηπν επξείαο πεξηνρήο είλαη ην επφκελν δίθηπν, πνπ
ζα γλσξίζνπλ νη ήξσεο καο. Σν επφκελν θεθάιαην
πξνζειθχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην Γεκήηξε, κηα θαη
πξφθεηηαη γηα ην Γηαδίθηπν. Ζ Γαλάε ηνπ εμεγεί ηη είλαη
ην Γηαδίθηπν θαη πσο γίλεηαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ.
Γηα λα γίλεη αθφκε πην θαηαλνεηφ ρξεζηκνπνηεί έλα
παξάδεηγκα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπίζεο, ε Γαλάε
ηνπ εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο
ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φηαλ απηφο πιεθηξνινγεί
κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Οη εμππεξέηεο (servers) θαη
νη πειάηεο (clients) είλαη νη επφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ
δίλεη ε Γαλάε ζην Γεκήηξε. Ζ απνζηνιή θαη ιήςε
δεδνκέλσλ είλαη ην επφκελν ζέκα πνπ πξνζπαζεί λα
εμεγήζεη ε πξσηαγσλίζηξηα ρξεζηκνπνηψληαο θαη απηή
ηε θνξά έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα λα είλαη
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ. Οη δχν ήξσεο θαηαιήγνπλ ζηα
πιενλεθηήκαηα θαη ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα
δίθηπα.

2ε Γξαζηεξηφηεηα
Παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαζεο «Αλαδξνκή ζηελ
ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ.

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε
παξνπζίαζε πνπ αθνξνχζε ηελ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία
ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη ζεκαληηθνί ζηαζκνί ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Γηαδηθηχνπ απφ ην ARPANET ηνπ 1969 κέρξη θαη ηε
δεκηνπξγία ηνπ Internet Explorer ην 1995 απνηέιεζαλ
ηνπο ζηαζκνχο ηεο έλαξμεο θαη ηεο ιήμεο ηεο
παξνπζίαζεο.

3ε Γξαζηεξηφηεηα
Παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαζεο «Απφ ην δίθηπν
ζην Γηαδίθηπν».
Οη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηελ παξνπζίαζε πνπ
ζρεηηδφηαλ κε ηε κεηάβαζε απφ ην δίθηπν ζην
Γηαδίθηπν. Δηδηθφηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε
παξνπζηάζηεθαλ ζπλνιηθά ηα είδε ησλ δηθηχσλ, ηα
νπνία έρνπλ γλσξίζεη νη καζεηέο κέρξη ηψξα. ηε
ζπλέρεηα δφζεθε ν νξηζκφο ηνπ
Γηαδηθηχνπ, πσο θαη πφηε μεθίλεζε, ηη πξνζθέξεη, πσο
κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη
ηέινο πνηνη είλαη νη ζεκαληηθνί ρξνλνινγηθνί ζηαζκνί
ζηελ εμέιημή ηνπ.

4ε Γξαζηεξηφηεηα
Παξαθνινχζεζε δχν βίληεν ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία
ηνπ δηαδηθηχνπ.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ δχν βίληεν
ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Σν πξψην βίληεν κε ηίηιν «History of the Internet»
αληηπαξαβάιιεη ην ζήκεξα, φπνπ παξέρνληαη ηα βαζηθά
εξγαιεία Web 2.0, κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππνινγηζηψλ ην 1957 ζε κεγάια δσκάηηα. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν, πνπ κεηαθεξφηαλ κέρξη
ηφηε νη γλψζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πσο
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηηάρπλζε ηεο κεηάδνζήο ηνπο
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ARPANET απφ ην 1966 θαη κεηά.
Δπίζεο,ε αληαιιαγή παθέησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα
αθφκε ζέκα, πνπ επηζεκαίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν
βίληεν. Απφ ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο κε άιια δίθηπα
πξνέθπςε θαη ν φξνο ηνπ «Γηαδηθηχνπ». Σν βίληεν
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξσηνθφιινπ
TCP/IP, έλα πξφηππν πνπ εγγπάηαη ηε ζπκβαηφηεηα
κεηαμχ δηθηχσλ δεκηνπξγψληαο ην Γηαδίθηπν. Καηά ηε
δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ επεηζνδίνπ, φπνπ
θξηλφηαλ αλαγθαίν γηλφηαλ παχζε ηνπ βίληεν θαη
αθνινπζνχζαλ εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο
γηα λα δηεπθξηληζηνχλ ηπρφλ απνξίεο πνπ πξνέθππηαλ
απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν θαη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ δηλφηαλ.Σν δεχηεξν βίληεν κε ηίηιν «Ζ ηζηνξία ηνπ
Internet: απφ ην ARPANET κέρξη ην Web 2.0 [2]
ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ηνπο δσδεθάρξνλνπο καζεηέο. ην
ζπγθεθξηκέλν βηληεάθη νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ πσο
θηάζακε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζεκεξηλνχ Internet θαζψο
θαη ν ιφγνο χπαξμεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν βίληεν
αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθνχο ρξνλνινγηθνχο ζηαζκνχο
γηα ηελ εμέιημε ηνπ Internet εζηηάδνληαο ζην πξψην
δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1969 θαζψο θαη ζην
πξψην κήλπκα πνπ ζηάιζεθε ηελ ίδηα ρξνληά. Οη
καζεηέο παξαθνινπζψληαο ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν
έκαζαλ γηα πξψηε θνξά πσο πξνέθπςε ε νλνκαζία
Internet, πφηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θαζψο
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θαη ηελ εμέιημε πνπ ππήξμε απφ ηφηε γηα ηε δεκηνπξγία
ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα.

5ε Γξαζηεξηφηεηα
πκπιήξσζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ θνπίδ κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή Articulate.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη
καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην δηαδξαζηηθφ θνπίδ πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί κε ηελ εθαξκνγή Articulate Quiz Maker.
Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη
ζπκπιήξσζαλ ην δηαδξαζηηθφ θνπίδ. Μέζα απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα
λα ειέγρνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Βαζηδφκελνη ζηηο
αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε θάζε νκάδα
καζεηψλ ζπδεηνχζε ηελ απάληεζε, πνπ ζεσξνχζε
ζσζηή κε επηρεηξήκαηα ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε θαη
ζην ηέινο θαηέιεγαλ φινη καδί ζε κηα θνηλή απάληεζε.
Απφ εθεί θαη κεηά γηλφηαλ θαη ν έιεγρνο, δεδνκέλνπ φηη
ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
αλαηξνθνδφηεζεο

6ε Γξαζηεξηφηεηα
Εσγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ φξνπ «Γηαδίθηπν» .
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ θνπίδ
δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ πσο
αληηιακβάλνληαη
κέζα
απφ
φια
απηά
πνπ
παξαθνινχζεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Γηα αθφκε
κηα θνξά νη δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ ήηαλ πξαγκαηηθά
αξηζηνπξγήκαηα. ηε ζπλέρεηα κε δηθή ηνπο απφθαζε
θαη σο επέθηαζε ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο είραλ
ηελ επηζπκία λα ζθαλάξνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο, ν
θαζέλαο λα πεξάζεη ηε δηθηά ηνπ ζην πξφγξακκα
παξνπζηάζεσλ Power Point πξνζζέηνληαο νπνηνδήπνηε
εθέ επηζπκνχζε θαη ζεκεηψλνληαο κηα ραξαθηεξηζηηθή
θξάζε γηα ην ηη ζπκβνιίδεη γηα απηφλ ην Γηαδίθηπν.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξίηνπ επεηζνδίνπ ηνπ
δεπηέξνπ θχθινπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα
ζπκπιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην.
ηελ πξψηε εξψηεζε ηα αγφξηα απάληεζαλ φηη ην
κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν «Δίλαη ην δίθηπν πνπ ππάξρεη ζε
κηα πφιε ή ζε έλα λνκφ», «Απηφ ην δίθηπν είλαη πην
κεγάιν απφ ην ηνπηθφ δίθηπν» θαη «Δίλαη ην επφκελν
δίθηπν κεηά ην ηνπηθφ θαη νη ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κε
νπηηθέο ίλεο». Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ φηη «Σν
κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν εμαπιψλεηαη ζε φιν ην
γεσγξαθηθφ ράξηε», «Σν κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν είλαη έλα
δίθηπν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα πφιε ή ζε έλα λνκφ»,
«Οη ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κε νπηηθέο ίλεο ζην
κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν», «Σν κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν είλαη
φηαλ πνιινί ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κε ην Γηαδίθηπν» θαη «Σν
κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν είλαη έλα δίθηπν κεγαιχηεξν απφ
ην ηνπηθφ δίθηπν, φπνπ ζπλδέεη ππνινγηζηέο ζε κηα πφιε
ή ζε έλα λνκφ. Οη ππνινγηζηέο ζην κεηξνπνιηηηθφ
δίθηπν ζπλδένληαη κε θαιψδηα». Σα αγφξηα γηα ην
δίθηπν επξείαο πεξηνρήο αλέθεξαλ φηη «Δίλαη έλα δίθηπν
πνπ ζπλδέεη κηα ρψξα ή κηα ήπεηξν» θαη «Δίλαη ην
κεγαιχηεξν δίθηπν θαη νη ππνινγηζηέο ζπλδένληαη

αζχξκαηα». Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ φηη «Σν δίθηπν
επξείαο πεξηνρήο είλαη ην δίθηπν, φπνπ κπνξνχλ νη
ππνινγηζηέο λα επηθνηλσλνχλ, αλ είλαη ζηελ ίδηα ρψξα ή
ζηελ ίδηα ήπεηξν. πλδένληαη κε ελζχξκαηεο αζχξκαηεο
ηειεπηθνηλσλίεο» θαη «Σν δίθηπν επξείαο πεξηνρήο είλαη
ην κεγαιχηεξν απφ φια ηα δίθηπα. Μπνξνχλ λα
ζπλδένληαη ππνινγηζηέο ζε κηα ρψξα ή θαη ζε
δηαθνξεηηθέο επείξνπο κε νπηηθέο ίλεο».
Με ηελ ηξίηε εξψηεζε ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε
θαηά πφζν νη καζεηέο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
επεηζνδίνπ «Απφ ην δίθηπν ζην Γηαδίθηπν» θαηαλφεζαλ
ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα αγφξηα αλέθεξαλ φηη «Σν
Γηαδίθηπν είλαη έλα κεγάιν δίθηπν, πνπ κπαίλνπκε θαη
γξάθνπκε φ,ηη ζέινπκε γηα λα βξνχκε», «Σν δηαδίθηπν
είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν αλαδεηάκε πιεξνθνξίεο»
θαη «Σν Γηαδίθηπν είλαη ην Internet». Σα θνξίηζηα απφ
ηελ πιεπξά ηνπο παξαζέηνπλ πσο «Σν Internet είλαη εθεί
πνπ κπαίλνπκε θαη βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο», «Σν
Γηαδίθηπν είλαη έλα ζχζηεκα ζηνπο ππνινγηζηέο ή ζηα
θηλεηά ηειέθσλα, πνπ έρεη πνιιέο ηζηνζειίδεο, φπσο ην
Google, ην ΤνπΣube», «Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα
παξάζπξν, φπνπ κπνξείο λα βξεηο ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ
ρξεηάδεζαη», «Με ην Γηαδίθηπν κπνξνχκε λα
ζπλδέζνπκε ππνινγηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ ησλ
servers», «Σα Γηαδίθηπν κε άιια ιφγηα είλαη ην Internet.
Με ην δηαδίθηπν κπνξνχκε λα βξνχκε δηάθνξεο
ηζηνζειίδεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε» θαη «Σν
Γηαδίθηπν είλαη ν κεγαιχηεξνο θφζκνο ηνπ δηθηχνπ πνπ
ππάξρεη θαη καο βνεζάεη λα βξνχκε πιεξνθνξίεο, λα
παίμνπκε παηρλίδηα θαη πνιιά άιια πξάγκαηα».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν
βαζίδεηαη ζηηο ήδε εδξαησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο, νη
νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ππεξεζία θαη ζηε
ρξεζηηθφηεηα, αιιά παξάιιεια παξνπζηάδνληαη
απαληήζεηο πνπ ππνδειψλνπλ κία κεηαηφπηζε θαη
ελζσκάησζε λεφηεξσλ γλψζεσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα
επηζεκαλζεί φηη νη απαληήζεηο ζε δεηήκαηα γηα ηα νπνία
νη καζεηέο δελ είραλ κία πξνγελέζηεξε άπνςε είλαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ νξζέο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ, φπνπ νη καζεηέο είραλ ήδε δηακνξθψζεη
θάπνηνπ είδνπο εξκελεπηηθά ζρήκαηα, ε ηξνπνπνίεζε
ησλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη ε πηνζέηεζε λέσλ
πξνζεγγίζεσλ είλαη ζεκαληηθά δπζθνιφηεξε.
ηελ επφκελε θαηά ζεηξά εξψηεζε φινη νη καζεηέο
θαη φιεο νη καζήηξηεο έδσζαλ ηε ζσζηή απάληεζε.
Δηδηθφηεξα, αλέθεξαλ φηη φινη νη ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ
απνζεθεπκέλεο ηηο ηζηνζειίδεο ιέγνληαη εμππεξεηεηέο ή
servers. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ησλ
απαληήζεσλ ησλ αγνξηψλ ζηελ επφκελε εξψηεζε. Σα
αγφξηα ζε πνζνζηφ 100% δελ θαηαλφεζαλ θαη δελ
κπφξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ
κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. Σα
θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 44,4% θαηαλφεζαλ ηε δηαδηθαζία
πνπ κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, ελψ
ππφινηπν 55,6% απάληεζε αξλεηηθά.
Δλδεηθηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ησλ θνξηηζηψλ ,πνπ
έδσζαλ ζεηηθή απάληεζε φηη «Πξέπεη πξψηα νη servers
λα βξνπλ ηελ ηζηνζειίδα, κεηά λα ηελ θφςνπλ θαη λα
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βάινπλ αξηζκνχο θαη ηέινο λα ην ζηείινπλ. Μεηά νη
ππνινγηζηέο ην θηηάρλνπλ θαη βιέπνπκε ζηελ νζφλε
απηφ πνπ ζέινπκε. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη πνιχ
γξήγνξα». «Ζ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κνηάδεη ζαλ ηελ
απνζηνιή ελφο γξάκκαηνο. Πξψηα γξάθνπκε ην θείκελν,
αξηζκνχκε ηηο παξαγξάθνπο, ηηο θφβνπκε θαη θαζεκία ηε
βάδνπκε κέζα ζε έλα θάθειν. ηνλ ππνινγηζηή αληί γηα
ηηο παξαγξάθνπο ππάξρνπλ παθέηα δεδνκέλσλ. Μέζσ
ησλ δηθηχσλ ην θείκελν κεηαθέξεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλαξκνινγείηαη θαη ζηελ νζφλε ηνπ παξαιήπηε
θαίλεηαη ε πιεξνθνξία».
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη ίζσο λα ζρνιηαζζεί φηη ε
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αθνξά έλα αξθεηά εμεηδηθεπκέλν
ηερληθφ δήηεκα γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη γηα πξψηε
θνξά κία δπζθνιία θαηαλφεζεο. Απηή ε δπζθνιία
θαηαλφεζεο αλαδεηθλχεη έλα γεληθφηεξν δήηεκα ζηε
δηδαζθαιία απηνχ ηνπ είδνπο ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο. Δηδηθφηεξα, ην
δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη αθνξά ηελ επηινγή ηνπ
βαζκνχ αθαίξεζεο, πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο
παξνπζηάζεηο ζχλζεησλ ελλνηψλ. Ζ αθαίξεζε
ιεπηνκεξεηψλ, νη νπνίεο πηζαλά απνπξνζαλαηνιίδνπλ
ηνλ καζεηή θαη ηαπηφρξνλα δελ κεηψλνπλ ηε ινγηθή
ζπλνρή ηνπ εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί πάληα έλα
θξίζηκν θαη αλνηθηφ εξψηεκα.
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ post test
αθνξνχζε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη έλα δίθηπν. Σφζν
ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα αλέθεξαλ σο κνλαδηθφ
κεηνλέθηεκα ησλ δηθηχσλ ηε κεηαθνξά ηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθά ηα αγφξηα αλέθεξαλ φηη «Κνιιάλε ηνχο
απφ ηνπο άιινπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε
έλα δίθηπν» Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ πσο «Μέζα ζε έλα
δίθηπν κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο ηφο. Μπνξνχκε, φκσο,
λα ηνλ απνθχγνπκε εγθαζηζηψληαο έλα πξνζηαηεπηηθφ
πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη antivirus» θαη «Σν
κεηνλέθηεκα είλαη φηη άκα έλαο ππνινγηζηή.
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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ
ηνπ Φαθέινπ Δξγαζηψλ ηνπ Μαζεηή ζαλ κέζν επίηεπμεο
ηεο Αλάπηπμεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Αξρηθά,
αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο Αλάπηπμεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ
θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή κπνξεί λα εθδεισζεί. Δλ
ζπλερεία, αλαθέξεηαη ε έληαμε ηνπ Φαθέινπ Δξγαζηψλ
ηνπ Μαζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη
επηπηψζεηο πνπ κπνξεί απηφ λα επηθέξεη ζε ζρέζε θαη κε
ηελ έλλνηα ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη.
Δπηπξφζζεηα, πεξηγξάθεηαη πσο ε επίπησζε πνπ έρεη ε
ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, επεξεάδεη κε θπζηθφ ηξφπν
θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πέξαλ
απηνχ ηεο δηδαζθαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζε
απηνχο ηνπο ηνκείο. πλεπψο, κέζα απφ απηή ηε
πεξηγξαθή θαηαιήγνπκε ζην γεγνλφο φηη κηα (ζεηηθή)
αιιαγή ζην ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηθαλή λα
επεξεάζεη εμίζνπ (ζεηηθά) θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ, ηελ εγεζία, ην ζρνιηθφ
θιίκα, ηελ ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή ζχκπξαμε θαη
ηελ αμηνιφγεζε, νδεγψληαο έηζη ζε απηφ πνπ νξίδεηαη σο
ρνιηθή Αλάπηπμε.

Λέμεηο Κιεηδηά: Αλάπηπμε ρνιηθψλ Μνλάδσλ,
Φάθεινο Δξγαζηψλ Μαζεηή- Portfolio, Απζεληηθή
Αμηνιφγεζε, Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία.

1. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Οη έλλνηεο «απνηειεζκαηηθφηεηα», «απνδνηηθφηεηα»,
«αλάπηπμε» θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε.
Αλ θαη πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο,
δεδνκέλνπ φηη αξρηθά αλαθέξνληαλ ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθαλ θαη
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1970
μεθίλεζαλ φια, φηαλ ζέιεζαλ λα θαηαγξάςνπλ ην ξφιν
πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε ζηε δσή ησλ ελ δπλάκεη
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

πνιηηψλ. Γη‟ απηφ θαη επηθεληξψζεθαλ ζηηο εζσηεξηθέο
δηεξγαζίεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηπιηαλίδεο, 2008:
61-62).
Οη έξεπλεο γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
μεθίλεζαλ ην 1966 κέζα απφ έξεπλα ηνπ Coleman, ελψ
ην θίλεκα γηα ην «απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν» έιεμε ζην
ηέινο ηνπ 1970. πρλά ν φξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
αληηπαξαβάιιεηαη κε εθείλνλ ηεο απνδνηηθφηεηαο.
Δληνχηνηο, ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αζρνιείηαη
κε ην πψο ίδηνπ πεξίπνπ επηπέδνπ ρνιηθέο Μνλάδαο
παξνπζηάδνπλ εκθαλείο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο
ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ θαη ζην θαηά πφζν
επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηνπο. Παξ‟ φια απηά ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην απνηειεζκαηηθφ θαη ην
επηηπρεκέλν ζρνιείν, αθνχ απνηειεζκαηηθφ είλαη απηφ
πνπ θαηνξζψλεη ηελ αχμεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ,
ελψ επηηπρεκέλν απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Θσκά, 2010: 15-17).
Ζ ζεσξία ηεο ζρνιηθήο αλάπηπμεο μεθίλεζε απ‟ ην
1960, αιιά αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ην 1990 θαη κεηά.
Ο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ιφγσ ηνπ φηη ε
ζχγρξνλε θνηλσλία πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε,
λα νξγαλψλεηαη βάζεη ζρεδίνπ, αιιά θαη λα έρεη
δηάξθεηα (Κνληάθνο, 2014a: 1). Έηζη, σο ρνιηθή
Αλάπηπμε λνείηαη «ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία
επηδηψθεηαη ζπλεηδεηά θαη κε πξφζεζε απφ ηα ίδηα ηα
κέιε κηα αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ» (Κνληάθνο, 2014b:2). Ζ ρνιηθή Αλάπηπμε
παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηε Γηνίθεζε Οιηθήο
Πνηφηεηαο, φπνπ βαζηθή ηεο παξαδνρή είλαη φηη ε
πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη απνηέιεζκα «ηεο ζπλερνχο
βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα
επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, ηφζν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, φζν
θαη νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»
(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008: 80). Ζ ρνιηθή Αλάπηπμε
είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αιιαγή θαη
έρεη δηηηφ ξφιν, αθελφο ηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, αθεηέξνπ ηελ ελδπλάκσζε ησλ
ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο
αιιαγήο (Myers, 1996: 11-12). χκθσλα κε απηή ηε
ζεσξία θάζε ζρνιείν ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο δηθνχο
ηνπ αθαδεκατθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Μφλν ε
δηαδηθαζία θαη νη απαηηνχκελεο δνκέο γη‟ απηνχο ηνπο
ζηφρνπο γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλε (Cook,
Murphy θαη Hunt, 2000: 536).
Γηα λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νη ρνιηθέο
Μνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε
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νξγάλσζε θαη έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ηέηνην πνπ κε ηε
γλψζε θαη ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ζπκπεξηθνξά λα
αμηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηελ εθάζηνηε
θαηάζηαζε (Εσγφπνπινο, 2012: 42). Δπηπξνζζέησο, γηα
ηελ επηηπρία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ε δηδαζθαιία θαη
ε κάζεζε είλαη έλλνηεο ζπλπθαζκέλεο κεηαμχ ηνπο,
αθνχ ζπκβάιινπλ ζηε ζρνιηθή επηηπρία. Κη απηφ γηαηί
νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηε κάζεζε κε ηνλ πην
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Chapman θαη Harris, 2004:
222).
Οη Dillon θαη Peterson βιέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ κέζα απφ ηνπο φξνπο ηεο νξγαλσζηαθήο
αλάπηπμεο σο βάζε γηα ηε ζρνιηθή αλάπηπμε θαη
βειηίσζε, πνπ νδεγεί ζην δελίζ ηεο πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο θαη ζηελ θαιχηεξα αηκφζθαηξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή αιιαγή (O‟Sullivan, Jones θαη
Reid, 1997: 181). Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη
έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ Αλάπηπμε
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, θαζψο ε ζρνιηθή
αλάπηπμε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη
θαη κέζα ζηε ρνιηθή Μνλάδα αιιά θαη έμσ απφ απηήλ.
Ο δάζθαινο είλαη ην θιεηδί ζηε ρνιηθή Αλάπηπμε γη‟
απηφ θαη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο, φπσο
επηζθέςεηο ζε άιια ζρνιεία, ζπιινγή παξαδεηγκάησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ, ψζηε λα αλαπηχμεη λέεο πξαθηηθέο
θαη ξφινπο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ν ξφινο ηνπ
κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγεηή (Chapman θαη Harris,
2004: 223-224). Έηζη, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ
θαη ε ηνπνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά
ζηνηρεία γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο
αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Oldroyd θαη Hall, 1997:
130).

1.1. Πσο επηηπγράλεηαη ε Αλάπηπμε ρνιηθώλ
Μνλάδσλ;
Οη ζχγρξνλεο κειέηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη
θνηλσληθέο εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία
λέσλ ηάζεσλ, πνπ απαηηνχλ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηηο
παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν ηεο δηδαζθαιίαο φζν
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο.
ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ρνιηθήο Αλάπηπμεο,
απηή ζα βαζηζηεί ζην Μνληέιν ηεο Παηδαγσγηθήο
Οξγαλσζηαθήο Αλάπηπμεο ή αιιηψο Γηδαθηηθήο
Αλάπηπμεο. Μέζα απφ απηφ ην κνληέιν, ε αλάπηπμε ζην
ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεγάδεη κέζσ ηεο
δηαθνξνπνίεζεο-αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο. Σα ζρνιεία
σο ελεξγνί νξγαληζκνί, πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο, εζηηάδνληαο ζηα
ππάξρνληα δεδνκέλα θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ
νπζηαζηηθέο
αιιαγέο
πνπ
ζπκβαδίδνπλ
κε
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζήκεξα (Μπνληίιαο, 2013: 125˙
Ρέληδπ, 2014: 199). Οη εθπαηδεπηηθνί γηα λα είλαη ηθαλνί
λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζε απηή ηε πξνζπάζεηα
ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ θαη λα θαηαξηηζηνχλ
θαηάιιεια, ππνζηεξηδφκελνη επαξθψο απφ θνξείο ηνπ
ζρνιείνπ (Dalin, 1998: 117). Ο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε
απνηειεζκαηηθφηεξεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο, κε
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζηελ
απηνλνκία κάζεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε πην ζηελήο

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη
καζεηψλ κεηαμχ ηνπο (Γαβαιάο, 2003: 117-118˙
ηαθνβέιε, 2011:44).
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επέιζεη ε Γηδαθηηθή
Αλάπηπμε γηα κηα ζρνιηθή κνλάδα, είλαη ε εθαξκνγή
κηαο θαηλνηνκίαο ζε ζηαζεξή βάζε, ψζηε λα γίλεη
θπζηθφ θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα
κεηαηξαπεί κε απηφ ην ηξφπν ζε απνηειεζκαηηθή
«αιιαγή» (Πεηθνπνχινπ, 2014: 217˙ Dalin, 1998: 116).
Δθπαηδεπηηθή „θαηλνηνκία‟ είλαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο
έθθξαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, πνπ έρεη λα θάλεη
θπξίαξρα κε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη εθαξκφδεηαη χζηεξα απφ δηθηά ηνπο
βνχιεζε (ηαθνβέιε, 2011: 36). Μηα παξέκβαζε,
ζεσξείηαη σο θαηλνηφκα φηαλ πξνμελεί ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζην ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, έρνληαο ηελ
έλλνηα ηνπ θαηλνχξηνπ θαη αλαβαζκίδνληαο ηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο απηνχ (Μπειαδάθε, 2010:
104˙ Παπαληθφια, 2010: 3). Γηα κηα ζρνιηθή κνλάδα, ε
ηθαλφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ, απνηειεί θξηηήξην
πνηφηεηαο-αθφκα θαη επηβίσζεο- ζρεηηθά κε ην βαζκφ
πνπ απηή είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο
κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ αλά θαηξνχο
θαη πεγάδνπλ απ‟ ηε θνηλσλία (Μπακπά θαη
Κνπινπκπαξίηζε, 2013: 7-8˙ Μπνληίιαο, 2013: 126˙
Κνιιάηνπ, Οηθνλφκνπ θαη αθαηδήο, 2014: 5).
Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο ζχλζεηεο δηαδηθαζία ηεο
αιιαγήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Berck (2002) ζηνλ
Μπνληίια (2013:127), επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην
εζσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
νξγαληζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα πεξηβάιινληα,
αλάινγα κε ηνλ αλ δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο
εκπεηξίεο, πξνάγνπλ θαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηάζεηο
αληίζηνηρα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο
(Κνιιάηνπ, Οηθνλφκνπ θαη αθαηδήο, 2014: 5-6). Άξα,
ε νξγαλσκέλε ζπλαπφθαζε θαη εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκίαο, ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ππφ ηελ χπαξμε
ζεηηθνχ θιίκαηνο, είλαη ην δεηνχκελν γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο (Fullan, 2007,
φπ.αλαθ. ζην Μπακπά θαη Κνπινπκπαξίηζε, 2013: 11).
Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία παξάγεη νπζηψδε
παηδαγσγηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ,
κφλν αλ εθαξκφδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο κνλάδαο θαη φρη ζε κεξηθφ βαζκφ (Πεηθνπνχινπ,
2014: 216-217).
εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
παξαπάλσ έρεη ε ζρνιηθή εγεζία. «Ζ εγεζία έρεη ηελ
επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο
εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηλνηνκίαο»
(Κσζηαληίλνπ, 2005, φπ.αλαθ.ζην Υξίζηνπ, 2010: 60).
Απαηηνχληαη ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ, ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ην ζηφρν, ηε ζρεδίαζε καθξφπλνσλ ζηφρσλ, ηε
ζπλαίλεζε θαη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα
δηαιιαθηηθφηεηαο
ζηελ
πεξίπησζε
εκθάληζεο
δπζθνιηψλ (Μπειαδάθεο, 2010: 105). πλνςίδνληαο
επνκέλσο, νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζε έλαλ
νξγαληζκφ, νη ηθαλφηεηεο ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ
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θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αιιαγήο, είλαη ηξεηο βαζηθνί
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο
(Κπζξαηψηεο θαη Παζηαξδήο, 2001, φπ.αλαθ. ζην
Μπνληίιαο, 2013: 127). Οη θαηλνηνκίεο είλαη δηαδηθαζία
κάζεζεο θαη εμέιημεο θαη εμαξηψληαη απφ
θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο ζην ηζρχνλ πιαίζην
εθαξκνγήο (Κνιιάηνπ, Οηθνλφκνπ θαη αθαηδήο, 2014:
6-7).

2. ΦΑΚΔΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΑΘΖΣΖ
(PORTFOLIO)
ηε παξνχζα κειέηε ζα εμεηάζνπκε ηε κέζνδν
Φαθέινπ Δξγαζηψλ Μαζεηή (portfolio) σο
ελαιιαθηηθή κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια
αλήθεη ζηε ιεγφκελε «απζεληηθή» αμηνιφγεζε.

ηνπ
κηα
πνπ
θαη

2.1. Απζεληηθή Αμηνιόγεζε
χκθσλα κε ηελ Κσζηαληίλνπ (2002), κε ηνλ φξν
«αμηνιφγεζε» ζην ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε,
«ελλννχκε ηε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη λα πξνζδηνξίζεη,
φζν πην ζπζηεκαηηθά, έγθπξα, αμηφπηζηα θαη
αληηθεηκεληθά
γίλεηαη,
ηελ
θαηαιιειφηεηα,
ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην απνηέιεζκα κηαο δηδαθηηθήο θαη
παηδαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλε
κεζνδνινγία». Αθφκε, ε αμηνιφγεζε, είλαη κηα ζεηξά
δξάζεσλ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη κε ην
ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζρνιείνπ. πλεπψο, ν
ηξφπνο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, ζε
παηδαγσγηθφ, δηνηθεηηθφ θαη πιηθνηερληθφ πιαίζην
επεξεάδεη ηε κνξθή, κε ηελ νπνία ε αμηνιφγεζε θάλεη
ηελ εκθάληζή ηεο ζηε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ
(ΟΔΠΔΚ, 2007: 9).
ε κηα πξνζπάζεηα αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηνπ
παξαδνζηαθνχ
θαη
ηνπ
απζεληηθνχ
κνληέινπ
αμηνιφγεζεο, ζα παξαζέζνπκε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ
Αξβαλίηε (2007: 169-170), ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.
Ξεθηλψληαο, θαη νη δχν παξαδνρέο ζπκθσλνχλ πσο
απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αλάπηπμε ηθαλψλ θαη
παξαγσγηθψλ πνιηηψλ. Απφ θεη θαη πέξα, ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα,
φζνλ
αθνξά
ηε
παξαδνζηαθή
αμηνιφγεζε, έλα άηνκν είλαη παξαγσγηθφο πνιίηεο φηαλ
θαηέρεη νξηζκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. πλεπψο, ην
ζρνιείν είλαη απηφ πνπ ζα δηδάμεη απηέο ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, γηα λα γίλεη γλσζηφο ν βαζκφο
επηηπρίαο, ην ζρνιείν πξέπεη λα αζθήζεη έιεγρν ζηνπο
καζεηέο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ νη απαηηνχκελεο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο έρνπλ απνθηεζεί. Καηαιήγνπκε
επνκέλσο, πσο κε βάζε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν, ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηελ
αμηνιφγεζε. Πξψηα, νηθνδνκείηαη ν θχξηνο άμνλαο ηεο
γλψζεο θαη ελ ζπλερεία ε γλψζε γίλεηαη θνκκάηη ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ε αμηνιφγεζε, έρεη ην
ξφιν ηνπ λα θαζνξίζεη εάλ έρεη επηηεπρζεί ε απφθηεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Απφ ηελ άιιε, ε απζεληηθή αμηνιφγεζε θηλείηαη ζε
δηαθνξεηηθά πξφηππα. Γηα λα ζεσξεζεί έλα άηνκν

παξαγσγηθφο πνιίηεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα επηηπγράλεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηνπο
ζεκαληηθνχο ζηφρνπο. πλεπψο, ην ζρνιείν πξέπεη λα
παξέρεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ζηνπο καζεηέο λα
απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο απηψλ ησλ
ζηφρσλ, κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Δδψ, ν θαζνξηζκφο
ηεο επηηπρίαο, απαηηεί νη καζεηέο λα θιεζνχλ απφ ην
ζρνιείν λα θαηαθηήζνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο
γηα λα δηαπηζησζεί εάλ φλησο κπνξνχλ λα ηνπο πεηχρνπλ
κεηά ηελ απνθνίηεζε. Άξα, εδψ ζπκπεξαίλνπκε πσο κε
βάζε ην απζεληηθφ πξφηππν, ε αμηνιφγεζε είλαη πνπ
θαζνξίδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ αξρηθά νξηνζεηνχλ ηνπο
ζηφρνπο, πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα βγάινπλ εηο
πέξαο γηα λα θαλεξψζνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα ηνπο
επηηχρνπλ θαη κεηά είλαη πνπ δεκηνπξγείηαη έλα
πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηθαλφ λα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο
λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπ ζηφρνπο εθείλνπο
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νπζηψδεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
ζπλπθαζκέλεο κε ηε πξαγκαηηθή δσή.

2.2. Ση είλαη ν Φάθεινο Δξγαζηώλ Μαζεηή
Ζ ιέμε portfolio πξνέξρεηαη απφ ηηο αγγινζαμνληθέο
γιψζζεο, είλαη κεηάθξαζε ηεο ηηαιηθήο ιέμεο
portafoglio θαη εηπκνινγηθά ζεκαίλεη «λα κεηαθέξεη
ραξηί» (porta-, κεηαθέξσ απφ ηε ιαηηληθή ιέμε portare,
ελψ ην –foglio ζέζε θχιινπ απφ ηε ιαηηληθή ιέμε
folium).
Έλα portfolio πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ έλα
καζεηήο έρεη ζπιιέμεη, έρεη αλαζηνραζηεί, έρεη επηιέμεη
θαη έρεη παξνπζηάζεη γηα λα απνηππψζεη ηελ πξφνδφ ηνπ
κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, βάζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ζηφρνπ πνπ έρεη νξηζηεί εμ αξρήο (Αιεμίνπ, 2010: 30˙
Κνπινπκπαξίηζε θαη Μαηζαγγνχξαο, 2004: 6). «Με
άιια ιφγηα απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αλζξσπίλνπ
θεθαιαίνπ ελφο αηφκνπ ή νξγαληζκνχ» (Αιεμίνπ,
2010:30). Έλα θπξίαξρν ζεκείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
portfolio είλαη νη αλαζηνραζκνί ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε
ηελ εξγαζία ηνπ, θαζψο θαη έλαο γεληθφο αλαζηνραζκφο
γηα ηα ηεθηαηλφκελα πνπ παξνπζηάδεη ην portfolio θαη
αθνξνχλ ζην καζεηή. Ο Φάθεινο Δξγαζηψλ δελ είλαη
κηα ζπιινγή απφ δηάθνξεο θαιιηηερλίεο θαη γξαπηά ησλ
καζεηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε
πξνζπάζεηα πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ
καζεηψλ θαη δαζθάισλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο. Αληηζέησο, είλαη κηα ζπζηεκαηηθή ζπιινγή
έξγσλ-εξγαζηψλ, ε νπνία γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε
ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη πνπ
αμηνινγείηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα. Ζ αμηνιφγεζή ηνπ
κπνξεί λα γίλεη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε θάζε εξγαζία
μερσξηζηά ή ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. Ζ δηαδηθαζία
ηεο ζχλζεζήο ηνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ καζεηή κε ηελ
θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ δαζθάινπ, θαη ζπρλά
κε ηε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, φζν θαη
ησλ γνλέσλ ηνπ (ηπιηαλνχ, 2008: 30-31).
Με βάζε ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρνπλ ηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ, απηφο
δηαθξίλεηαη θπξίσο ζηηο εμήο κνξθέο ζχκθσλα κε ηνπο
Σζνχηζνπ, (2011: 40) θαη ηνλ ΟΔΠΔΚ (2007: 19):
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 Ο Φάθεινο Δπίδεημεο πνπ πεξηιακβάλεη έλα
ζπλνπηηθφ πιηθφ πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ
θαιχηεξε εξγαζία ηνπ καζεηή/ηξηαο.
 Ο Φάθεινο Αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλεη
θαζνξηζκέλεο θαη αμηνινγεκέλεο εξγαζίεο ηνπ
καζεηή/ηξηαο.
 Ο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο πνπ πεξηιακβάλεη
εξγαζίεο ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ ζπζηεκαηηθά
θξαηά ν εθπαηδεπηηθφο αιιά δελ ηηο αμηνινγεί.
 Ο Δμειηθηηθφο Φάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη
δείγκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ
δείρλνπλ ηε κάζεζή θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ».

3. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ PORTFOLIO ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ portfolio κπνξεί λα
επηρεηξεζεί αξρηθά ζε «1-2» καζήκαηα κε βαζηθφ
πεξηερφκελν (π.ρ. γιψζζα, καζεκαηηθά) θαη ελ ζπλερεία
λα θαιχςεη ην εχξνο φισλ ησλ καζεκάησλ, θαζψο σο
κηα θαηλνηφκα ηδέα θαη αιιαγή δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά κε απφηνκν θαη απφιπην
ηξφπν, ρσξίο λα έρεη επηηεπρζεί πξσηίζησο ε
πξνζαξκνγή ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηή.
ην αξρηθφ ζηάδην εθθίλεζεο ηεο παξέκβαζεο,
θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο
ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξέκβαζεο, ψζηε λα απνθαζηζηεί θαη ε επηθχξσζε ή
φρη απηήο. Δπνκέλσο, ε ζρνιηθή εγεζία ζα πεξάζεη ζην
ζηάδην ηεο επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα,
ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ηεο αιιαγήο, ζε φιν ην θάζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο.
Δπηπιένλ, ζα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ νξζνινγηθνχ ηξφπνπ επίηεπμεο ηεο αιιαγήο.
Δλ ζπλερεία, κέζσ ηεο εγεζίαο, ζα επηρεηξεζεί ε
επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
παξέκβαζεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ
πιαίζην.
Μεηαβαίλνληαο ζηνλ θχξην ηνκέα ηεο παξέκβαζεο
πνπ αθνξά ηελ Γηδαζθαιία, ζα επηρεηξήζνπκε λα
αλαιχζνπκε ηελ επηξξνή ηεο ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ
ζπκβαίλεη ζπλερψο θαη αιιεινεπεξεάδεη θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηεο ππφινηπεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νδεγψληαο
ηειηθψο ζηελ αλάπηπμή ηεο.

3.1. Απνηειέζκαηα ηεο εηζαγσγήο ηνπ Portfolio
ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία ζε όινπο ηνπο
ηνκείο ηεο ρνιηθήο Αλάπηπμεο
ζνλ αθνξά ηνλ ζηνρνζεηεκέλν ηνκέα ηεο
Γηδαζθαιίαο, θαηαγξάθνληαη αξθεηέο επηδξάζεηο πνπ
πξνθαινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο εηζαγσγήο ηνπ
«portfolio».
Τπάξρεη
πξνζαλαηνιηζκφο
ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε καζεηνθεληξηθά πιαίζηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο απνηειεί ην θέληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη ην πεξηερφκελν ησλ
καζεκάησλ. Ο καζεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ
πξφνδφ ηνπ, θάλνληαο ζρφιηα πάλσ ζε απηή θαη
ζέηνληαο ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο (Αξβαλίηεο, 2007:
7) Τπάξρεη απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλεηαη ν δηάινγνο
κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή εληφο ηεο ηάμεο
(Βαξζακίδνπ θαη Ρεο, 2007: 3). Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε
ηελ δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα,
ε ρξήζε ηνπ
portfolio, είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, πνπ παξέρεη
πνιιέο άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα παξαηήξεζε θαη
αμηνιφγεζε. Δπηηξέπεη ζε δάζθαιν θαη γνλείο λα
εληνπίζνπλ δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ καζεηή
(Βαξζακίδνπ θαη Ρεο, 2007: 3) . Αθφκε, απνηειεί
εξγαιείν επίηεπμεο καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
θαζψο ζηνρεχεη ζηελ απηναλαθνξά θαη απηνβειηίσζε
ηνπ καζεηή. Πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ
αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Οη καζεηέο απηνζηνράδνληαη
θαη αλαιακβάλνπλ πξνζσπηθφ ξίζθν γηα αλεχξεζε
ιχζεσλ
ζηα
καζεζηαθά
ηνπο
πξνβιήκαηα.
Παξνπζηάδεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ καζεηή ζε
ζρέζε κε ηνλ ίδην ην καζεηή θαη φρη κε ηνπο άιινπο
ζπκκαζεηέο ηνπ (Αξβαλίηεο, 2007: 7). Σέινο, επηθέξεη
βειηίσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο απφ ηε
κεξηά ησλ καζεηψλ, θαζψο αμηνινγεί ξεαιηζηηθέο
θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, νδεγεί ζηελ
απελερνπνίεζε ηνπ ιάζνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο
δεκηνπξγεί δίςα γηα απηνδηφξζσζε θαη βειηίσζε. αλ
απνηέιεζκα
επηηπγράλεηαη
απνηειεζκαηηθφηεξε
παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Οη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο φκσο δελ ζα
κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηνπο θαη ηνπο
ππφινηπνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θα
κειεηήζνπκε επνκέλσο ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνμελνχζε
ζε απηνχο, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ
Δπαγγεικαηηζκνχ ηνπ Πξνζσπηθνχ. Ξεθηλψληαο, ην
πξνζσπηθφ απνθηά βαζηθή επηκφξθσζε (κέζσ
ζεκηλαξίσλ, εηδηθψλ, εζσηεξηθή επηκφξθσζε θ.α.)
ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, απνθηψληαο έηζη γλψζεηο
πνπ ίζσο αγλννχζαλ, θάηη πνπ ζα ηνπο θαηαξηίζεη
αθφκα πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθά. Γεκηνπξγείηαη πην
έληνλε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αληαιιαγή
ηδεψλ, επαλαθαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
αλ
απνηέιεζκα
αλαπηχζζεηαη
παηδαγσγηθφ
θιίκα
πεξηζζφηεξν
επηθνηλσληαθφ θαη αλαηξνθνδνηηθφ κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Λνπθέξεο, Μαληάο θαη Μέιια, 2010:
84). Δπίζεο, επηθξαηεί νκνθσλία γηα πξαγκαηνπνίεζε
ηεο αιιαγήο θαη απνδνρή απηήο, κε επίγλσζε ηφζν ησλ
επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ, φζν θαη ησλ δπζθνιηψλ
κέρξη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ. Σέινο, νδεγεί
ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ λένπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα
δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο
ηνπ
καζεηή
σο
καλζάλνληνο
ππνθεηκέλνπ.
Μεηαβαίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ηνκέα ηεο
ρνιηθήο Ζγεζίαο θαη ηνπ ρνιηθνχ Management θη εθεί
νη επηδξάζεηο είλαη ζεκαληηθέο. Ο δηεπζπληήο ζηα
πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο, απαηηείηαη λα
ελεκεξσζεί θαη λα επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηα
πιενλεθηήκαηα,
ηα
κεηνλεθηήκαηα
θαη
ηελ

99 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε
θαη ηνλ ζρεδηαζκφ νξζνινγηθνχ ηξφπνπ επίηεπμεο ηεο
αιιαγήο, πξνσζψληαο ηελ κε νκαιφ θαη βνεζεηηθφ
ηξφπν ζην πξνζσπηθφ. Αθφκα, απαηηείηαη λα έρεη
πξνεηνηκαζηεί γηα αληηδξάζεηο θαη αξλεηηθέο ζπλζήθεο
θαηά ηελ απφπεηξα ηεο αιιαγήο θαη λα έρεη
δεκηνπξγήζεη θιίκα ελζάξξπλζεο γηα ηελ αιιαγή θαη φρη
ηξνκνθξαηίαο. Να είλαη πάληα δηαζέζηκνο γηα παξνρή
βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ηφζν ζε νξγαλσηηθφ θαη
κεζνδνινγηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε πιηθνχο πφξνπο θαη
ςπρνινγηθή ελίζρπζε θαη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη
ζηγνπξηά γηα ηε δξάζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εθηηκψληαο
έκπξαθηα θαη αληακείβνληαο ηε πξνζπάζεηά ηνπο (Kim
θαη Yazdian, 2014: 223)
Ο ηνκέαο ηνπ ρνιηθνχ Κιίκαηνο θαη Αίζνπζαο
επεξεάδεηαη επίζεο ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ.
Δπηηπγράλεηαη ε εμάιεηςε ηνπ αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη αιιεινβνήζεηαο απηψλ. Ζ
απελνρνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
εμάιεηςε ηνπ άγρνπο ηεο βαζκνινγηθήο εμέηαζεο. αλ
απνηέιεζκα, ππάξρεη αληηθαηάζηαζε ηνπ θφβνπ ηεο
αμηνιφγεζεο ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζηγνπξηάο
καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ.
Δπηπιένλ,
απμάλεηαη
ε
δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ
θαη απνθηνχλ απειεπζεξσκέλε δηάζεζε γηα κάζεζε κε
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηφξζσζε. Δπηπξφζζεηα, ην
ζρνιείν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί πιένλ σο κηα
επράξηζηε πεγή γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, ε
επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη πην
άκεζε, ην πξνζσπηθφ απνθηά θη απηφ ηελ αλάγθε γηα
ζπδήηεζε θαη επηθνηλσλία ζε νκαδηθφ πλεχκα ελψ
επηηπγράλεηαη θαη αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ καζεηή - ζρνιείνπ - γνληνχ.
ηνλ ηνκέα ηελ ελδνζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο
ζχκπξαμεο επέξρεηαη ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ καζεηψλ, ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε αλάπηπμε
δηαιφγνπ θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ.
Αλαπηχζζεηαη δηδαθηηθή θαη αμηνινγηθή κέζνδνο θνηλά
απνδεθηή ηφζν, απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, φζν θη
απφ καζεηέο. Σέινο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
πηνζέηεζεο απ‟ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηεο έλλνηαο ησλ αμηνινγήζεσλ ρσξίο
αξηζκεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη πξνσζείηαη ε
ζπλεξγαηηθφηεηα σο απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή
κάζεζεο
ζε
ζχγθξηζε
κε
ηε
θαιιηέξγεηα
αληαγσληζηηθφηεηαο, θάηη πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη
κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηελ θνηλσλία σο ζχλνιν.
Κιείλνληαο, αλαθεξφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο
Αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απνηειεί ηνλ
θπξηφηεξν ηνκέα πνπ επεμεξγάδεηαη θαη αλαηξνθνδνηεί
φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο κέζα απφ ηε ζπλερή
εθαξκνγή θαη δξάζε ηνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
απνδνηηθφηεξσλ εθξνψλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ηεο
ζρνιηθήο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε
εηζαγσγήο ηνπ «portfolio» ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηνπ
βαζκνχ επίηεπμεο ησλ γλσζηηθψλ θαη καζεζηαθψλ
ζηφρσλ πνπ ηίζνληαη, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ

παξαγφκελσλ έξγσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο αθαδεκατθήο
ηνπο πνξείαο. Αθφκα, κπνξεί λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο
αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη δξάζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη
έιεγρνο ηνπ αλ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο
απηνεηθφλαο ηνπ παηδηνχ. Να γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ
βαζκνχ απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε
ηνπο
θαζνξηζκέλνπο
ζηφρνπο.
Να
ππάξμεη
απηναμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
πξάμεο ηεο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ. Να γίλεη θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ πνπ
αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ καζεηψλ, δαζθάισλ θαη γνληψλ
θαη θξίζε γηα ην αλ ην επίπεδν επηθνηλσλίαο ήηαλ ην
πξνζδνθψκελν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ππάξμεη
αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο
παξέκβαζεο, ηφζν απφ γεγελείο φζν θη απφ εμσγελείο
θνξείο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο αλνηθηνχ,
δεκνθξαηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ καζεηέο,
γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν ηε
δηαθάλεηα θαη ηελ πξφνδν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
(Λνπθέξεο, Μαληάο θαη Μέιια, 2010: 85).
Σν ζεκαληηθφ ζηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
είλαη λα απνηππσζεί πσο νη αιιειεπηδξάζεηο, κεηαμχ
ησλ ηνκέσλ αλάπηπμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη
ζπλερείο θαη ε δηαδηθαζία απνηχπσζεο ησλ επηδξάζεσλ
είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθεί κε αθξίβεηα ζε κηα
ζηαζεξή ξνή, θαζψο απνηειεί πνιχπινθε δηεξγαζία ε
νπνία ηελ νπνηαδήπνηε ζηηγκή επεξεάδεη ηαπηφρξνλα
πνιιέο θαη πνηθίιεο πιεπξέο ησλ ηνκέσλ αλάπηπμεο.

4. ΤΝΟΦΖ
Απφ
ηα
εξκελεπηηθά
απνηειέζκαηα
πνπ
θαηεγξάθεζαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε πξνζπάζεηα
εηζαγσγήο ελφο λένπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιφγεζεο, βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε ηνπ portfolio, έρεη
ζεηηθφ αληίθηππν ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Δπνκέλσο, ε παηδαγσγηθή νξγαλσζηαθή αλάπηπμε
απνηειεί λεπξαιγηθφ παξάγνληα ζηε πξνζπάζεηα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα επίηεπμε ρνιηθήο Αλάπηπμεο.
Απηφ πνπ θάλεθε μεθάζαξα φκσο, ήηαλ πσο παξφιν πνπ
ε παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε αθνξνχζε ηνλ ηνκέα ηεο
δηδαζθαιίαο, ε επίδξαζή ηεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο
ηνκείο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,
ήηαλ εμίζνπ εκθαλήο θαη δξαζηηθή.
Ζ θαηλνηφκα παξέκβαζε κε ηε ρξήζε ηνπ portfolio
ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, δηαθνξνπνίεζε ην
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε πην
καζεηνθεληξηθά πιαίζηα, θαζψο βειηίσζε, ηελ
δηδαθηηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα
απφ
πιεπξάο
εθπαηδεπηηθνχ,
αιιά
θαη
ηελ
καζεζηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο
απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ
ελίζρπζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ
ραξαθηήξα, θαζψο επηκνξθψζεθε ζε κηα δηαθνξεηηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, αλαθαιχπηνληαο
θαηλνχξηεο πηπρέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ ρψξνπ.
Αθφκε κπήζεθε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία θαη
ζηελ χπαξμε ελφηεηαο θαη νκφλνηαο κεηαμχ ησλ κειψλ.
Ο δηεπζπληήο απφ ηε πιεπξά ηνπ, ζε ξφιν εγέηε θαη
εκπλεπζηή ήηαλ ην θνκκάηη εθείλν πνπ θξφληηδε γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία θαη απηνπεδαιηνχρεζε ηνπ φινπ
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ζπζηήκαηνο, δηαηεξψληαο ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ
ππνζπζηεκάησλ. Αλαπηχρζεθε έηζη ζηε ζρνιηθή κνλάδα
επλντθφ θιίκα αλεκπφδηζηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο,
κε αλαπηπγκέλε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο
κεηαμχ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ.
Απηφ ην πλεχκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
ζχκπξαμεο ήηαλ πνπ επέθεξε ηελ ηζνξξνπία, κηαο πνπ
φινη νη θνξείο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη, απνηππψλνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο θαη θάλνληάο ηελ
ηθαλή λα δηεπξπλζεί ζε επξχηεξα πιαίζηα. Σα παξαπάλσ
θαηαδεηθλχνπλ πξαγκαηηθά δείγκαηα επίηεπμεο ρνιηθήο
Αλάπηπμεο. κσο γηα εγγπεκέλε αμηνιφγεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ επηδξάζεσλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ «portfolio»
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππάξμεη
άκεζα. Απηφ δηφηη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κε ηε ρξήζε
απηνχ ηνπ κέζνπ απαηηνχλ λα παξέιζεη έλα ζεκαληηθφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, κηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζε καθξφπλνα
απνηειέζκαηα.
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Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΟΝ 20ν θαη 21ν ΑΗΧΝΑ
Δηξήλε Σζηκπνπθίδνπ
Γηαπνιηηηζκηθφ ρνιείν Αζήλαο

Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία επηρεηξεί αξρηθά ηελ παξνπζίαζε ησλ έμη
κνληέισλ θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ
ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. ηε ζπλέρεηα κειεηά ηελ
πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εηθαζηηθψλ ζην πιαίζην
ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ γπκλαζίνπ ζε ζρέζε κε ηα κνληέια.
ηελ παξνπζίαζε ησλ έμη κνληέισλ θαιιηηερληθήο
εθπαίδεπζεο ζα απνηππσζνχλ νη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ
θάζε κνληέινπ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηηο δηδαθηηθέο
κεζφδνπο. ηε παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζα
ζπλδεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο εθ ησλ
κνληέισλ. Ζ παξνπζίαζε απηή απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε αθελφο ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά
κε ηε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε, θαη αθεηέξνπ ησλ
απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Kαιιηηερληθή
εθπαίδεπζε,
κνληεξληζκφο, κεηακνληεξληζκφο, γλσζηαθή κάζεζε,
επνηθνδνκηζκφο, δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν.

1. Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ
ΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ
Ζ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε, ηνλ 20ν αηψλα έσο θαη
ζήκεξα ηα 15 πξψηα ρξφληα ηνπ 21 αηψλα αλαπηχρζεθε
θπξίσο θάησ απφ ηελ ηζρπξή επηξξνή ηνπ κνληεξληζκνχ
θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζε απηφλ, νη
νπνίεο αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν ηνπ κεηακνληεξληζκνχ.
Οη απφςεηο ηνπ κνληεξληζκνχ γηα ηελ αηζζεηηθή,
ζπρλά αληηθξνπφκελεο, πεγάδνπλ απφ ηνλ Καλη θαη ηνλ
ηζρπξηζκφ φηη ε θαιιηηερληθή δηαδηθαζία δηαρσξίδεηαη
απφ θάζε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηνλ κνληεξληζκφ ε
κάζεζε βξίζθεηαη ζην κπαιφ ηνπ ππνθεηκέλνπ,
απνκνλσκέλν. Ζ κάζεζε ζηε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε
ζην κνληεξληζκφ πξνσζεί ηελ αηνκηθφηεηα. Σα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, κνλνθσληθά εζηηάδνπλ:
άιινηε ζηελ αλαπαξαγσγή, ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα
θαη ζην πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα, θαη άιινηε ζηελ
απιαηζίσηε θνηλσληθά δξάζε.
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

‟ απηφ ην πιαίζην, ζηε Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα
Ακεξηθή, αλαπηχρζεθαλ έμη κνληέια θαιιηηερληθήο
εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα κε δηαθνξεηηθέο
θαηεπζχλζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ηνπο
ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Σα έμη απηά κνληέια είλαη ην ζέκα
ηνπ θεηκέλνπ.
Υξνληθά ηα ηέζζεξα πξψηα κνληέια, κε δηαθνξεηηθέο
θαηεπζχλζεηο, βξίζθνληαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο
ηδέεο ηνπ κνληεξληζκνχ. Απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ
20νπ αηψλα έσο θαη ζήκεξα, αλαπηχρζεθαλ δχν αθφκα
κνληέια θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία αζθψληαο
θξηηηθή ζην κνληεξληζκφ καο εηζάγνπλ ζηα δεηνχκελα
ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ κεηακνληεξληζκφ.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνληέισλ βαζίδεηαη ζηελ
έξεπλα ησλ Efland, Cunliffe, Freedman.

2. Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ
ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΦΡΑΖ
Ζ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ
απηνέθθξαζε απνηέιεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα έλα
παηδνθεληξηθφ κνληέιν θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο, ην
νπνίν ππνζηήξηδε ηελ «ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε
απηνέθθξαζε». Οη ξίδεο ηνπ κνληέινπ βξίζθνληαη ζην
ξεχκα ηνπ ξνκαληηζκνχ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζην έξγν ηνπ
Ρνπζψ, φπνπ ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο θχζεο
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Ο Ρνπζψ πίζηεπε πσο πξέπεη λα απειεπζεξσζεί ε
θαληαζία γηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ηα
παηδηά. Απηφ ην κνληέιν επεξέαζε ηελ Δπξψπε θαη ηελ
Βφξεηα Ακεξηθή, θπξηαξρηθά, ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ
αηψλα. Σν 1920 δε, εληζρχζεθε πεξαηηέξσ αθνχ ε
απηνέθθξαζε ζεσξήζεθε κηα ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία
γηα ηελ επνρή κεηά ηνλ 1ν Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ
επηξξνή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ηεξάζηηα θαη ηηο δεθαεηίεο
ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960. ηνπο θφιπνπο ηνπ κνληέινπ
εληάρζεθαλ ζπνπδαίνη εθπαηδεπηηθνί φπσο ν Cizek ζηε
Βηέλλε, ε Richardson ζηελ Αγγιία, ν Victor D‟ Amico
θαη ν Lowenfelf ζηελ Ακεξηθή. Υαξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο
ηνπ Cizek ππνγξακκίδνπλ φηη: ηα παηδηά έρνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο λφκνπο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ππαθνχνπλ
θαη φηη ε παηδηθή ηέρλε είλαη ηειείσο απηφλνκε
δηαδηθαζία. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζεσξεί ην ζρέδην
σο κηα ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία, κηα πξνζσπηθή
αληίδξαζε, αληίθσλν ηνπ θάζε παηδηνχ ζηε δσή ηνπ. Ο
ζηφρνο είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
ηεο θαληαζίαο ηα νπνία ζπξξηθλψλνληαη θαη
εκπνδίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηελ πεηζαξρία. Ζ
πξφνδνο ηνπ καζεηή είλαη κία έκθπηε ηθαλφηεηα. Ζ
δεκηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα πξνθπιάζζεηε απφ ηηο
επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη απφ θάζε
παηδαγσγηθή παξέκβαζε. Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα
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πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα πεξηβάιινλ θαηαθπγίνπ.
ηα εξγαζηήξηα ηνπ κνληέινπ βξίζθνληαη ζπλήζσο
άθζνλα ιακπεξά ρξψκαηα ηέκπεξαο, πιαηηά πηλέια
ραξηηά ζε κεγάιν κέγεζνο.
Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην κνληέιν ην νπνίν
αθνινπζείηαη έσο θαη ζήκεξα ήηαλ ζθνδξή. Έηζη, ελψ
ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη έλα πινχζην ξεπεξηφξην
καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο θαληαζίαο, επηηπγράλεηαη ζε απηφ ην
κνληέιν θάηη ηέηνην δελ ηζρεί. Ο ηζρπξηζκφο απηφο
απνξξίπηεηαη, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ε επηλνεηηθή
ζθέςε θαιιηεξγείηε κε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο
άξα απαηηείηε ε θαζνδήγεζε ηνπ κεγάινπ. Οη εξεπλεηέο
Lakoff θαη Johnson ν Egan θαη ν Efland, νη νπνίνη έρνπλ
κειεηήζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ θαιιηεξγείηε ε επηλνεηηθή
ζθέςε, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο
θαληαζίαο πεξηιακβάλεη απαηηεηηθέο δηαλνεηηθέο
δηεξγαζίεο φπσο: ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε κεηαθνξά, ε
ζθέςε ηεο πηζαλφηεηαο, ε εξκελεπηηθή ζθέςε ε
αηηηνιφγεζε, ε ζπγθεθξηκέλε θαη αθεξεκέλε ζθέςε.
Έλα άιιν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
θαιιηηερληθή εκπεηξία επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζσπηθή
έθθξαζε, απνκαθξπζκέλε φκσο απφ θάζε πνιηηηζηηθή
θαη θνηλσληθή επηξξνή, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε κάζεζε
ζην κνληέιν αλεπαξθή ζε ζρέζε κε ηε πιήξε ρξήζε ησλ
κνξθψλ γλψζεο. Έηζη ελψ δηαδηθαζηηθέο κνξθέο γλψζεο
θαιιηεξγνχληαη, απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε εκπεηξία ζε
δεισηηθήο κνξθήο γλψζε.

3. Ο ΦΟΡΜΑΛΗΜΟ ΣΖΝ
ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σν κνληέιν ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ πνπ
πξνηείλεη κηα αηζζεηηθή έλλνηα, ηελ ζχλζεζε, ζαλ
αληηπξφηαζε ζηε κεραληζηηθή κίκεζε ηεο εθπαίδεπζεο
ζηελ αθαδεκατθή ηέρλε, εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ
αηψλα. Δίλαη κία πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ
αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο
εηθαζηηθήο γιψζζαο. Ζ αηζζεηηθή ηνπ θνξκαιηζκνχ,
φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη ν Efland, αλαδχρζεθε ζηελ
θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Dow
ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ έθθξαζε ηεο νκνξθηάο θαη φρη
ηεο αλαπαξάζηαζεο. ε απηφ ην κνληέιν ν ζηφρνο ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηδαρζνχλ νη
καζεηέο κηα «εηθαζηηθή αιθάβεην». Ζ γξακκή, ν ηφλνο
θαη ην ρξψκα, απνηεινχλ ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο
αιθαβήηνπ. Ζ αληίζεζε, ε αιιαγή, ε επαλάιεςε, ε
ζπκκεηξία, ε ππνηαγή απνηεινχλ ηηο πέληε βαζηθέο
αξρέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ρηίδνληαη ζε κία βήκα πξνο
βήκα αλάπηπμε. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο ζε απηφ ην
κνληέιν ζπκπίπηεη κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ πνπ
θπξηάξρεζε ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο ην 1ν κηζφ ηνπ 20νπ
αηψλα. Ο Watson, ν Thorndike, ν Skinner είλαη νη
βαζηθνί ζεσξεηηθνί ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ.
Οη αξρέο ηνπ Dow γηα ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε
επηρεηξήζεθε λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε ηνπ Bauhaus. Χζηφζν, ε νξγάλσζε θαη ε
ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθαζηηθήο γιψζζαο γηα
ηνλ Dow απνζθνπεί ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ
έθθξαζε ηεο νκνξθηάο. Αληίζεηα, ζην Bauhaus ε
εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ απνηειεί

ηελ αλαδήηεζε γηα λα απνθαιπθζεί ε βάζε, ε νπζία ησλ
νπηηθψλ ηερλψλ.
Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε απηφ ην κνληέιν αθνξά
ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κάζεζε απνκνλσκέλε απφ θάζε
θνηλσληθνπνιηηηζηηθή ζεκαζία ζεσξείηαη, πεξηνξηζκέλε,
αηνκηθηζηηθή, απιαηζίσηε, απνιπηαξρηθή, αληηθνηλσληθή
δηαδηθαζία αθνχ νη καζεηέο δελ δηδάζθνληαη ηνλ ξφιν
ηεο ηέρλεο κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. πλεπψο
απνπζηάδεη θάζε είδνο δεισηηθήο κνξθήο γλψζεο. Γηα
παξάδεηγκα θάπνηνο κπνξεί λα μέξεη λα δσγξαθίδεη ζαλ
ηνλ Ρεκπξάλη αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαηαλνεί
απηφκαηα θαη κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε δνπιεηά ηνπ
Ρεκπξάλη φπσο απηή επεξεάζηεθε απφ ηελ Οιιαλδία
ηνπ 17νπ αηψλα.

4. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΘΔΜΔΛΗΧΜΔΝΟ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ
Σν κνληέιν ζεκειησκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ θαηά πφζν
κπνξεί ε ηέρλε λα δηεπθνιχλεη πξαθηηθά ηελ θαζεκεξηλή
δσή. Γελλήζεθε ζηελ Β. Ακεξηθή θαη θπξηάξρεζε
κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ 1930-1960 θπξίσο ηελ πεξίνδν
ηνπ νηθνλνκηθνχ θξαρ. Ο ζηφρνο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο
πξαθηηθφηεηαο ζηε θαζεκεξηλή δσή κέζα απφ ηελ ηέρλε.
Ζ θαιιηηερληθή αμία ζην θνηλσληθφ πιαίζην
αλαγλσξίδεηαη ζε φηη απνδεηθλχεηαη ρξεζηηθφ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή.
ρνιηθά εγρεηξίδηα ηππψζεθαλ θαη απέθηεζαλ κεγάιε
απήρεζε φπσο ην Art today θαη ην Exploring Art. ηα
εξγαζηήξηα ηνπ κνληέινπ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Ο δάζθαινο πνπ έπξεπε λα
ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο άιινπο
δαζθάινπο
άιισλ καζεκάησλ θαινχληαλ λα
πξαθηηθνπνηήζεη ηελ θαιιηηερληθή αλαδήηεζε ζην
δξφκν ηεο εμππεξέηεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έηζη,
ζην πξφγξακκα αλαδεηνχληαλ έμππλεο ιχζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ζέκαηα φπσο: ε εκθάληζε ησλ παηδηθψλ
δσκαηίσλ, ε ζρεδίαζε επίπισλ απφ αλαθπθιψζηκα
πιηθά, ν ζπλδπαζκφο ξνχρσλ, θ.α.. Ζ πξνζέγγηζε απηνχ
ηνπ παξαδείγκαηνο σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
αλήθεη ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ.
Αλ θαη ε απήρεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηε Β.
Ακεξηθή ήηαλ ηεξάζηηα εθθξάζηεθαλ επηθξηηηθέο
απφςεηο πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ
ην κνληέιν βαζίδνληαη ζε ππεξαπινπζηεπκέλεο,
δηαλνεηηθά θησρέο, πεξηνξηζκέλεο θαη πξαθηηθέο
αζθήζεηο, πνπ έρνπλ κφλν ρξεζηηθή αμία ρσξίο θαλέλα
ελδηαθέξνλ πλεπκαηηθήο εκπινθήο ζηελ θαιιηηερληθή
αλαδήηεζε.

5. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ ΣΗ
ΔΠΗΣΖΜΔ
Σν κνληέιν ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο κε
επίθεληξν ηηο επηζηήκεο, ήηαλ κία πξνζέγγηζε πνπ
ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ έξεπλα ζηε γλσζηηθή
ςπρνινγία. Αλ θαη νη αξρέο ηνπ κνληέινπ
δηακνξθψζεθαλ ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960, πξαθηηθά
ην 1980 ελζσκαηψζεθε κε επξχηεηα ζηελ θαιιηηερληθή
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εθπαίδεπζε. Σν κνληέιν ππνζηήξηδε φηη ε ζρνιηθή
θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνινπζεί ηε
δηαδξνκή ηεο θαιιηηερληθήο αλαδήηεζεο ησλ ελειίθσλ
θαιιηηερλψλ,
ζηελ
νπνία
ζπλππάξρνπλ
θαη
αιιειεπηδξνχλ ε δεκηνπξγία ηέρλεο κε ηελ θαηαλφεζε
ηεο ηέρλεο. Ζ δηαδξνκή απηή πεξηιακβάλεη: -δξάζε ζην
εξγαζηήξην, αλαδήηεζε ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζηε
αηζζεηηθή αμηνιφγεζε, ζηε θξηηηθή ηεο ηέρλεο.
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κνληέινπ νη καζεηέο
δεκηνπξγνχλ ηέρλε, εξκελεχνπλ θαη αμηνινγνχλ έξγα
ηέρλεο (θξηηηθή), αλαδεηνχλ ηελ αμία ηνπ έξγνπ κέζα
ζην ηζηνξηθφ πιαίζην (art history) θαη ζε ζρέζε κε άιια
δηαλνεηηθά θαηλφκελα (aesthetics).
ε αληίζεζε κε ηα κνληέια ηεο απηνέθθξαζεο θαη ηνπ
θνξκαιηζκνχ, ζε απηφ ην κνληέιν ε δηδαζθαιία ηεο
ηέρλεο αλαπηχζζεηαη κε ηε γλψζε λα αλαδεηείηαη κέζα
ζε έλα θφξνπκ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εξκελεηψλ
θαη εθηηκήζεσλ. Γη απηφ ην ζθνπφ απαηηείηαη έλα
ξεπεξηφξην καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη
ην ζπλδπαζκφ ηεο δεισηηθήο κε ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε.
Έηζη νη καζεηέο κεηέρνπλ ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη
θξηηηθή κάζεζε. Σα εξγαζηήξηα ηνπ κνληέινπ
δεκηνπξγνχλ επνπηηθφ πιηθφ κε αλαπαξαγσγέο έξγσλ,
εξγαζίεο ζηελ αμηνιφγεζε, ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ
ηζηνξία ηεο ηέρλεο.
Ζ πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο βαζίδεηαη ζηε
ζεσξία ηεο γλσζηαθήο κάζεζεο. Ζ θεληξηθή ηδέα
ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο «δεκηνπξγίαο λνήκαηνο»
εθ κέξνπο ηνπ καζεηή ψζηε λα επέιζεη ε γλψζε. Απηφ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηαδξνκή κάζεζεο «εξέζηζκα
– αληίδξαζε» ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ. Ζ ζεσξία ηεο
γλσζηαθήο κάζεζεο αλαπηχρζεθε κε δχν πξνζεγγίζεηο.
Ζ πξψηε πξνζέγγηζε βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Piaget.
Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα ηνπ Vygotsky.
χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ε κάζεζε είλαη κηα
δηεξγαζία πνπ ζπληειείηαη ζην κπαιφ ηνπ καζεηή. Γηα
ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε ε κάζεζε έρεη ζαλ πεδίν δξάζεο
ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηε.
Σν κνληέιν ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο κε βάζε
ηηο επηζηήκεο δέρζεθε θξηηηθή παξφιε ηελ
επαλαζηαηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε ζρέζε κε
φηη ππήξρε έσο απηφ. Έηζη ν Burton θαηεγφξεζε ην
κνληέιν γηα ηε παζεηηθή κάζεζε πνπ θαιιηεξγεί θαη γηα
ηε ζπληεξεηηθή ζθέςε πνπ πξνσζεί. Καη απηφ γηαηί ε
πξνζέγγηζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε Γπηηθνχ θαλφλα
πεξηερφκελα ζπνπδήο. Ο Burton πίζηεπε επίζεο φηη
απαμηψλεηαη ζε απηφ ην κνληέιν ε ηέρλε ηνπ
πεξηζσξίνπ, νη εθηφο θαηεζηεκέλνπ αληηιήςεηο, θαη νη
«αδχλακεο» (θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά) θσλέο.

6. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ
ΜΔΣΑΜΟΝΣΔΡΝΗΜΟ
Σν κνληέιν θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ζην
κεηακνληεξληζκφ παξνπζηάζηεθε ζην ηέινο ηνπ 20νπ
αηψλα. Δπηθεληξψλεη ηε ζπνπδή ζηελ ηδέα ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θσλέο πνπ
ήηαλ
πεξηζσξηνπνηεκέλεο
ζηα
κνληέια
πνπ
αλαπηχρζεθαλ ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. ια ηα
πξνεγνχκελα
κνληέια
ζεσξήζεθαλ
ειηηηζηηθά,

κνλνθσληθά, κνλφπιεπξα. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ
κεηακνληεξληζκνχ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ είλαη
«νπδέηεξν» ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο, ην
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ καζεηή. Ζ κέρξη ηφηε
θπξηαξρία ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλνπ ζηε δπηηθή
ηέρλε, αληηθαζίζηαηαη απφ έλα πξφγξακκα πνπ είλαη
πινπξαιηζηηθφ ζε κνξθέο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
Δθηφο απφ ηε δσγξαθηθή, θαη ηε γιππηηθή ζηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη
λέεο ηερλνινγίεο, ε pop θνπιηνχξα. ε απηή ηε
πξνζέγγηζε, ζεσξείηαη δενληνινγηθά νξζφ θαη
επηηαθηηθφ ην άλνηγκα ζε έλα πινπξαιηζηηθφ πεδίν
θαιιηηερληθήο
ζεκαηνινγίαο.
Ζ
ηδέα
ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο νδεγεί ζηε κειέηε ηεο δηαθνξεηηθήο
πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο,
θίινπ.
Σα ζέκαηα πξνζεγγίδνληαη κε πνιπθσλία θαη
δηαζεκαηηθφηεηα.
Ζ
γλψζε
βξίζθεηαη
ζην
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ καζεηή, ηδέα
βαζηζκέλε ζηνλ Vygotsky. Ζ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή
πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο ν καζεηήο είλαη ελεξγφο,
ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε. Οη
ζεσξεηηθνί ηεο γλσζηαθήο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο
ππνγξάκκηδαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνυπάξρνπζαο
αληίιεςεο ζηε δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Σν εξγαζηήξην
ζεσξείηαη σο κέξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ καζεηψλ,
θαζεγεηψλ κε ηε ζρέζε ηνπο λα είλαη κηα ζρέζε
αιιειεμάξηεζεο. Αζθαιψο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ
παξαπάλσ απαηηείηαη δάζθαινο επαηζζεηνπνηεκέλνο
ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ζ θξηηηθή
ζην κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε εδψ
«πεξηνξίδεηαη» θαη «εγθισβίδεηαη» ζην πνιηηηζηηθφ
πιαίζην πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ο Cunliffe πηζηεχεη πσο
ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ κεδεληζκνχ θαη ηεο ηζνπέδσζεο
αθνχ ε πνιπθσλία πνιιέο θνξέο θηινμελεί ζέζεηο ρσξίο
αμία.

7. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΣΧΝ
ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΓΟΜΗΜΟΤ
ηελ εθπλνή ηνπ 20νπ αηψλα αζθείηαη θξηηηθή ηφζν
ζηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ηνπ κνληεξληζκνχ φζν
θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. πσο ππνζηεξίδεηαη, φζν
αθνξά ζην κνληεξληζκφ, ηα κνληέια θαιιηηερληθήο
εθπαίδεπζεο, δηαησλίδνπλ ηελ ηδέα ηεο απηνέθθξαζεο
θαη ηεο θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ρεηξνλαθηηθήο
εμάζθεζεο,. ζν αθνξά ζηα κνληέια θαιιηηερληθήο
εθπαίδεπζεο ζηνλ κεηακνληεξληζκφ, αλαπηχζζνπλ κηα
ζέζε ζηε νπνία φιεο νη αμίεο είλαη ίδηαο ζεκαληηθφηεηαο,
θάηη πνπ πξνσζεί ηελ ηζνπέδσζε ησλ αμηψλ θαη ηνλ
κεδεληζκφ, φπνπ φια είλαη απνδεθηά.
Αλαζεσξείηαη έηζη απφ ζεσξεηηθνχο ην κνληέιν ηνπ
κεηακνληεξληζκνχ σο πξνο ηα αθφινπζα: ε αληίζεζε
κε ην κνληέιν ηνπ κεηακνληεξληζκνχ πνπ πξνσζεί ηελ
έθθξαζε κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εθηηκάηαη ζηελ
θαιιηηερληθή δηαδηθαζία, ε πξνζσπηθή γξαθή ηνπ
θαιιηηέρλε, σο πνηνηηθφηεξν κέζν έθθξαζεο. Μειεηάηαη
ε ζρέζε ηεο παξάδνζεο κε ηελ θαηλνηνκία, ηεο
ζπληήξεζεο κε ηελ πξφνδν, κε ην δεχηεξν απφ ηα
παξαπάλσ λα κελ εθηηκάηαη απηφκαηα σο ζεηηθφηεξα,
αθνχ ε ηδέεο θαη νη έλλνηεο εμεηάδνληαη αμηαθά. Ζ
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γλψζε βξίζθεηαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ
βξίζθεηαη ν καζεηήο. Ηδηαίηεξε έκθαζε φκσο δίλεηαη
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο φπσο
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Feuerstein (1981) .O Feuerstein
δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ζθέςεο
θαη ηε ςπρηθή (κε ζρεδφλ γεκάηε πάζνο) δέζκεπζε ηνπ
κεζνιαβεηή (ηνπ δάζθαινπ δειαδή) ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, θαη ζηελ ψζεζε πνπ ζα δψζεη ν δάζθαινο
ζηνλ καζεηή, ζεσξψληαο φηη ην θνηλνληθνπνιηηηζηηθφ
πιαίζην πνπ βξίζθεηαη ν δάζθαινο θαζνξίδεη θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο θαη
νη θαζεγεηέο δεζκεχνληαη ζε κηα ππεχζπλε ζηάζε
απέλαληη ζηε κάζεζε. Απηφ πεξηιακβάλεη: επθξηλή
ζρέδηα καζεκάησλ, κε απαηηεηηθνχο θαη ξεηνχο ζηφρνπο,
θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαη νξγαλσκέλν θαζεγεηή, ζε έλα
θαιά δνκεκέλν κάζεκα. Ζ ρξήζε ησλ επξεκάησλ απφ
ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη θπξίσο ε ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ
απνκαθξχλεη απηφ ην ζρήκα θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο
απφ ηηο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ ζην κεηακνληεξληζκφ.

8. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ Δ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ηελ Αζήλα, ιεηηνπξγεί ην 2ν Γπκλάζην
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ, έγθεηηαη ζηε πιεζπζκηαθή ηνπ ηαπηφηεηα.
ινη νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ πξνέξρνληαη απφ
πεξηβάιινληα δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ, πνιηηηζκψλ,
ρσξψλ, θνπιηνχξσλ, αμηψλ. Σα 2/3 ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ, είλαη πξφζθπγεο θαη δελ κηιάεη θαζφινπ ηελ
Διιεληθή γιψζζα, ελψ ην 1/3, είλαη καζεηέο- ηέθλα
κεηαλαζηψλ. Έηζη δηακνξθψλεηαη ν δεκνγξαθηθφο
ράξηεο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ απφ κφλν ηνπ σο δεδνκέλν
μεπεξλά ηε ζεκαζία πνπ έρεη σο έλα απιά εμσηεξηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ. Αληίζεηα απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ
δεδνκέλν πνπ ξπζκίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, αθελφο κε δπζθνιίεο θαη
απαηηήζεηο, αθεηέξνπ κε ςειέο αμηψζεηο θαη αλάγθε
δηδαθηηθήο επειημίαο. Απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηή
ε ζρέζε πνπ έρεη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζηηο θαιέο
ηέρλεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γλσζηαθήο επειημίαο. O
πινπξαιηζκφο ζηηο κνξθέο γλψζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζηε δηδαζθαιία ησλ θαιψλ ηερλψλ (δηαδηθαζηηθέο θαη
δεισηηθέο κνξθέο γλψζεο) είλαη ην «θιεηδί» ηεο
επειημίαο, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία
ησλ εηθαζηηθψλ ζην 2ν Γπκλάζην Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο ηεο Αζήλαο.
πσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, ζην επίθεληξν ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κνληέινπ ησλ αλαζεσξεηψλ ηνπ
επνηθνδνκηζκνχ βξίζθνληαη: 1.Ζ ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ
(ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ κεηακνληεξληζκνχ φηη
«φιεο νη αμίεο είλαη ίδηαο ζεκαληηθφηεηαο»), 2.Ο
γξαθηθφο πξνζσπηθφο ραξαθηήξαο, σο πνηνηηθφηεξν
κέζν έθθξαζεο (έλαληη ηεο έθθξαζεο κέζα απφ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ηνπ κεηακνληεξληζκνχ), 3. Ζ θαιιηέξγεηα
ηεο αλαζηνραζηηθήο ζθέςεο κε ηε ρξήζε ησλ
επξεκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ακέζσο
ηψξα, ζα παξνπζηαζηεί ε πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ησλ
εηθαζηηθψλ, ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ ησλ

αλαζεσξεηψλ ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ζην 2ν Γπκλάζην
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Αζήλαο. Έηζη:
1. Χο πξνο ην αμίσκα ηνπ κνληέινπ, πεξί ηεο
ηεξάξρεζεο ησλ αμηψλ, ε αθνξκή δφζεθε ζηελ
πξνεηνηκαζία γηα ηελ εζληθή γηνξηή ηεο 28εο
Οθησβξίνπ. Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζηα εηθαζηηθά,
ε θαηαζθεπή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο (ήηαλ ζαθψο κηα
πξνθιεηηθή αλάζεζε). Οη καζεηέο, ζεσξψληαο βαξεηή
αιιά θαη «παηδηθή» απηή ηελ εξγαζία, πξφηεηλαλ λα
αγνξάζνπκε έηνηκεο ζρνιηθέο πιαζηηθέο ζεκαηνχιεο,
θαη ακέζσο ζέζακε πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο
δηαθνξάο ηνπ πξσηφηππνπ απφ ην αληίγξαθν /ηνπ έξγνπ
ηέρλεο απφ ην πξντφλ παξαγσγήο, πξνβιεκαηίδνληαο
έηζη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ. Ζ λέα γλψζε ρηίζηεθε κε
αλαηξνπή ηεο πξνυπάξρνπζαο ηζνπεδσηηθήο αληίιεςεο,
φηη φιεο νη αμίεο (πξσηφηππν/αληίγξαθν, έξγν
ηέρλεο/πξντφλ παξαγσγήο) είλαη ίδηεο. Σν εξγαζηήξην
θηινηέρλεζε έλα πξσηφηππν, απζεληηθφ έξγν ηέρλεο κε
ηίηιν: poster πνιπεζληθψλ ζπκβφισλ.
2. Χο πξνο ην αμίσκα ηνπ κνληέινπ πεξί ηνπ
πνηνηηθφηεξνπ ραξαθηήξα, σο κέζνπ έθθξαζεο, ηεο
πξνζσπηθήο γξαθήο, ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε κέζα
απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε αθνξκή δφζεθε ζηνλ
ενξηαζκφ ηεο θηλεδηθήο πξσηνρξνληάο φπνπ νη καζεηέο
αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηέρλε ησλ ηδενγξακκάησλ θαη ησλ
θηλεδηθψλ ζπκβφισλ ηεο πξσηνρξνληάο. Οη καζεηέο
αληηιακβαλφκελνη ηελ ηεξάζηηα δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδεη νπνηνζδήπνηε επηρεηξήζεη λα γξάςεη ζηα
θηλέδηθα, πξφηεηλαλ, σο επθνιφηεξε, ηε ιχζε ηεο
αληηθαηάζηαζεο ηεο γξαθήο κε ην ρέξη, κε ηελ ρξήζε
ηνπ ππνινγηζηή. Με απηή ηελ εμαηξεηηθή αθνξκή, θαη
γλσξίδνληαο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηε βαζηά ζρέζε
αλάκεζα ζηε γξαθή κε ην ρέξη, κε ηελ επξχηεξε
δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη εηδηθφηεξα κε ηελ
ελίζρπζε ηεο θξίζεο, ηεο επηλνεηηθφηεηαο, ηεο
απνκλεκφλεπζεο, εηζάγακε ηνπο καζεηέο ζηε θηινζνθία
ηνπ θηλέδηθνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο φπνπ ε γξαθή
ζεσξείηαη άζθεζε θίλεζεο, παξάιιειεο κεζνδνινγίαο
θαη αγσγήο κε ηελ ηέρλε ηεο ζπαζαζθίαο. Δμεγήζακε
φηη γηα ηα θηλεδηθά γξάκκαηα ε ηέρλε ηνπ ζπαζηνχ
βαζίδεηαη ζηελ θαιιηγξαθία. Βαζηδφκελεο ζηηο ίδηεο
αξρέο κπνξεί θάπνηνο λα εμαζθεζεί ζηε μηθαζθία κέζα
απφ ηελ θαιιηγξαθία, ελψ παξάιιεια θαη νη δχν ηέρλεο
απνηεινχλ αζθήζεηο πεξηζπιινγήο. Οη καζεηέο
αληηιήθηεθαλ φηη ε θαιιηγξαθία έρεη ππάξμεη πνιχ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ θηλεδηθνχ πνιηηηζκνχ ζε
φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. ην εξγαζηήξην αθνχ νη
καζεηέο
παξαθνινχζεζαλ
ηε
δηαδηθαζία ηεο
θαιιηγξαθίαο, φπνπ ην πηλέιν θηλείηαη κε κία
ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε, αλαδήηεζαλ ζηε βηβιηνγξαθία ,
απηή ηε ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε, ζηελ εθηέιεζε ηεο
θίλεζεο ηνπ ζπαζηνχ. Καηαλνήζεθε ηειηθά κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, φηη ε επηθνηλσληαθή ζθέςε
ρηίδεηαη ζε έλα πιαίζην αλαδήηεζεο λνήκαηνο. Ο
Gombrich έρεη κηιήζεη γηα ηε δηαθνξά πνπ έρεη ε
ζπκβνιηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε (ζχκβνια κε κήλπκα
ηζηνξηθφ) θαη ηελ ζπκπησκαηηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε
(κνλνζήκαληε, κνλνδηάζηαηε, απηηζηηθή έθθξαζε). Σν
εξγαζηήξην θηινηέρλεζε δχν έξγα. ην πξψην νη
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καζεηέο εχρνληαη θαιή ρξνληά ζηα θηλέδηθα, ελψ ζην
δεχηεξν δσγξάθηζαλ έλα ζχκβνιν ηεο θηλέδηθεο
πξσηνρξνληάο: ηνλ κηθξφ δξάθν.
3. Χο πξνο ηε θαιιηέξγεηα ηεο αλαζηνραζηηθήο
ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην εξγαζηήξην
ησλ εηθαζηηθψλ ζπλέβεζαλ ηα παξαθάησ: πσο
αλαθέξζεθε
παξαπάλσ,
νη
αλαζεσξεηέο
ηνπ
επηθνδνκηζκνχ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
αλαδήηεζε επξεκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ο
δάζθαινο πξέπεη λα βξεη ην εχξεκα κε ην νπνίν ζα
νδεγεζεί ν καζεηήο ζηε ιεσθφξν ηεο γλψζεο. Γηα ηελ
αλαδήηεζε ησλ επξεκάησλ εκπιέθνληαη ηαθηηθέο νη
νπνίεο εμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ θηινκάζεηα, ηελ
επνπηεία, ηε ζθνπηκφηεηα, ηε ζπλέπεηα ηε ζηξαηεγηθή,
κέρξη λα επηιπζεί έλα πξφβιεκα. Έρνληαο ζαλ αθεηεξία
ην πξφβιεκα ηεο κε θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο, θαη
αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ ηαθηηθέο, νη καζεηέο
ζπλέηαμαλ, ζε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο, έλα
εηθαζηηθφ ιεμηθφ ζε 10 γιψζζεο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα
επνπηηθφ εξγαιείν - εχξεκα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ αληηκεηψπηδαλ. Δίλαη γλσζηή ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
παηδηθνχ ιεμηθνχ σο βηβιίνπ αλαθνξάο, αιιά θπξίσο σο
κέζσ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο απηνλνκίαο ηνπ
καζεηή. To ιεμηθφ απηφ απνηειεί πιένλ απαξαίηεην
επνπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ ζην
δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, γηα ηηο λέεο ηάμεηο καζεηψλ,
ελψ έρεη δεηεζεί ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ,
απφ άιια ζρνιεία.

9. ΔΠΗΛΟΓΟ
πλνςίδνληαο, αληηιακβαλφκαζηε φηη ηα κνληέια ηεο
απηνέθθξαζεο,
ηνπ
θνξκαιηζκνχ,
θαη
ηεο
πξαθηηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή βξίζθνληαη ζηελ
επηξξνή ηνπ κνληεξληζκνχ. Αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή
αλάπηπμε, κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, εηδηθά
απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ ηδέα ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο
απηνλνκίαο. Ο Posnock (1991) ππνζηεξίδεη φηη ε
απηνλνκία θαη ε ρξεζηηθφηεηα είλαη ζπγγεληθέο
πνηφηεηεο ηνπ κνληεξληζκνχ. Ζ ηδέα ηεο απνκφλσζεο
ραξαθηεξηζηηθή ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη
θνηλσληθφ επίπεδν θπξηαξρεί ζηα κνληέια ηεο
απηνέθθξαζεο φζν θαη ηνπ θνξκαιηζκνχ φπνπ φπσο
εηπψζεθε ε κάζεζε ζεσξείηαη κηα πνηφηεηα δηαηζζεηηθή
ελζηηθηψδεο θαη απιαηζίσηε.
ζν αθνξά ην κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Β.
Ακεξηθή,
απηφ
βαζίζηεθε
ζηνλ
Ακεξηθαληθφ
πξαγκαηηζκφ, φπνπ ε γλψζε απνθηά κηα πξαθηηθή
ρξεζηκφηεηα θαη γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα πξντφλ πνπ
κπνξεί κε ηε γελίθεπζε λα αλαπαξαρζεί παληνχ ην ίδην.
Σν κνληέιν φκσο ζηεξείηαη ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο
θαη έηζη απνκαθξχλεηαη απφ δεηνχκελα ηεο
θαιιηηερληθήο εκπεηξίαο.
Σν κνληέιν ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο κε
επίθεληξν ηηο επηζηήκεο, είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε.
Οη
ζπνπδέο
ζε
απηφ
πιαηζησκέλεο
ζε
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην δηθαηνινγνχλ φηη ην
κνληέιν αλήθεη ζε έλα εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα ηνπ
κεηακνληεξληζκνχ. Χζηφζν ηα ζέκαηα πξνο κειέηε πνπ
αθνξνχλ κφλν ζε απηά ηνπ δπηηθνχ θαλφλα, απνθιείνπλ
ην
κνληέιν
απφ
ηνλ
πινπξαιηζκφ
ηνπ

κεηακνληεξληζκνχ. Σα κνληέια ηνπ κεηακνληεξληζκνχ
ηέινο, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο
ηζνπέδσζεο ησλ αμηψλ θαη ηνπ κεδεληζκνχ.
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα ζέιακε λα
ππεξζεκαηίζνπκε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
κνληέισλ φζν θαη ηε κειέηε πεξίπησζεο δηδαζθαιίαο
ησλ εηθαζηηθψλ ζην δηαπνιηηηζκηθφ γπκλάζην θαζψο ζα
βνεζήζεη ζε κειινληηθέο απνθάζεηο καο, ζρεηηθά κε ην
ηη θαη πσο δηδάζθνπκε ην κάζεκα ηεο ηέρλεο ζηα
ζρνιεία καο ζήκεξα.
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Ζ ΜΔΘΟΓΟ ARTFUL THINKING
Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟΥΑΜΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ
Γεσξγία Υακδαδάθε
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Πεξίιεςε
Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κε έλα ηδηφηππν
θαζεζηψο ζχδεπμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. Σν
πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά
θαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή,
ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ
εθαξκφζηεθαλ κέρξη ζήκεξα θαη ηεο ζρεηηθά
πεξηραξαθσκέλεο
θνηλσληθά
κεηνλφηεηαο.
Ο
δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
κνπζνπικάλσλ καζεηψλ έρεη ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνχο
ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηνραζηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη
ζηελ θξηηηθή αληηπαξάζεζε κε ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο
αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ζ εηθφλα παίδεη νπζηαζηηθφ
ξφιν ζηε γλσζηηθή θαη αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ
θεηκέλσλ. Σα έξγα ηέρλεο σζηφζν θαη ε κέζνδνο Artful
Thinking ηνπ David Perkins ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
έλα θαηλνηφκν εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε ηεο
παξαηεξεηηθφηεηαο, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηνραζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
καζεηψλ, πξνάγνληαο φρη κφλν ην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ
ηνπο ιφγν, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο
κειινληηθψλ θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Mεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, Artful
Thinking, ζηνραζκφο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
«…κία απφ ηηο πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηέρλεο ζε
φιεο ηηο θνπιηνχξεο είλαη φηη καο βνεζάεη λα
θαηαιάβνπκε πνηνη είκαζηε θαη πνηεο είλαη νη
αληηιήςεηο καο γηα ηε δσή. Με ηελ έλλνηα απηή, ε ηέρλε
είλαη έλα επηθνηλσληαθφ κέζν πνπ μεθεχγεη απφ ηηο
πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θαιιηηέρλε θαιχπηνληαο
παλαλζξψπηλεο αμίεο» (Anderson θαη Milbrandt, 2005).
Ζ κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο απνηειεί ηε κνλαδηθή
επίζεκα αλαγλσξηζκέλε κεηνλφηεηα ζηελ Διιάδα. Ζ
εθπαίδεπζή ηεο παξέρεηαη ζε μερσξηζηά ζρνιεία ζηα
νπνία θνηηνχλ απνθιεηζηηθά κνπζνπικάλνη καζεηέο θαη
ην σξνιφγην πξφγξακκα είλαη δίγισζζν. Ζ επάξθεηα
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

ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη
πεξηνξηζκέλε.
ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα έληνλε πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ζηαδηαθή
πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κειψλ
ηεο κεηνλφηεηαο, θαζψο θαη ρνξήγεζε αληηζηαζκηζηηθψλ
πξνλνκίσλ
(είζνδν
ζηα
παλεπηζηήκηα
ησλ
κνπζνπικάλσλ καζεηψλ κε ην θαζεζηψο ηεο
πνζφζησζεο), πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην νινέλα θαη
απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ γηα ηε κφξθσζε
ησλ παηδηψλ ηνπο.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα
γίλεηαη κέζα απφ δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ γξάθηεθαλ
απφ ην «Πξφγξακκα Μνπζνπικαλνπαίδσλ» (19972004). Ζ δηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο γιψζζαο γίλεηαη κε
βηβιία πνπ ζπγγξάθνληαη ζηελ Σνπξθία, ειέγρνληαη,
εγθξίλνληαη θαη δηαλέκνληαη απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία.
Σα δπν πξνγξάκκαηα ελππάξρνπλ παξάιιεια θαη δελ
ζπλαληψληαη νχηε ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία νχηε ζε
θνηλφ πεξηερφκελν.
Με πνην κέζν φκσο ζα κπνξνχζαλ λα γεθπξσζνχλ
απηνί νη παξάιιεινη δξφκνη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ;
Με πνην κέζν ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα απνδψζνπλ
απηφ πνπ νη ίδηνη βηψλνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπο
ζηα ζρνιεία απηά; Με πνην ηξφπν θαη κε πνηεο ηερληθέο
ζα κπνξνχζε λα θαιιηεξγεζεί ε ζηνραζηηθή δηάζεζε ησλ
καζεηψλ, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο (ηδηαίηεξα ζην
ειιελφγισζζν πξφγξακκα, φπνπ ζπλαληνχλ θαη ηηο
πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ
θαη κεησκέλεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε απζεληηθέο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο) θαη γεληθφηεξα έλα
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα εληζρχεη ηελ θξηηηθή
αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ;
Σν κνληέιν ηνπ Artful thinking έρεη δνθηκαζηεί κε
επηηπρία ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Απνδείρηεθε
ινηπφλ, πσο ε Σέρλε απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε έκθαζε ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηνραζκνχ ηνπο (Κφθθνο θαη πλ.,
2011). Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηα έξγα ηέρλεο
δηεπξχλεη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο
θαηαζηάζεηο, ηνπο νδεγεί ζηελ ελζπλαίζζεζε ρσξίο
δηδαθηηζκφ θαη ζηνρεπφκελε θαζνδήγεζε. Σα παηδηά
βπζίδνληαη ζηε εηθφλα, εηζρσξνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο θαη
αληηιακβάλνληαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ην θαζέλα ηηο
ζθελέο πνπ εθηπιίζζνληαη ζηνλ θακβά (Ritchhart,
2002).
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Ζ Σέρλε ινηπφλ θαη ε πξνζέγγηζή ηεο κε ην κνληέιν
ηνπ Artful thinking ζα κπνξνχζε λα γίλεη έλα εξγαιείν
αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ησλ καζεζηαθψλ
θαη ζπλαηζζεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θαζψο ηνπο νδεγεί
ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ζηελ
αλάπηπμε κεγαιχηεξνπ θηλήηξνπ γηα ηελ παξαγσγή
ιφγνπ θαη ζηελ αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηεο ηάμεο, πνπ
κεηαηξέπεηαη κέζα απ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ζε κηα
θνηλφηεηα κε ελζνπζηαζκφ θαη ελδηαθέξνλ (Perkins,
2003).
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ αλαπηχζζεη πξψηα πξψηα ηε δηθή ηνπο
θνπιηνχξα ζθέςεο, ηνπο παξέρεη έλαλ νδεγφ
ελεξγνπνίεζεο ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ,
θαζψο θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ γηα
λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ θαη λα
επεμεξγαζηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο (Salmon, 2010). ηελ
πεξίπησζε ηνπ δίγισζζνπ πξνγξάκκαηνο ησλ
κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ε θνηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο
ειιελφγισζζνπο θαη ηνπξθφγισζζνπο εθπαηδεπηηθνχο
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θνηλφ ηφπν ζπλάληεζεο ησλ
δπν γισζζψλ θαη κηα ζπληζηακέλε θαιιηέξγεηαο ηεο
ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί
ζπλνπηηθά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ κεηνλνηηθψλ
ζρνιείσλ, ηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ην
επίπεδν ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηψλ. Καηφπηλ ζα
κειεηεζεί ν ηξφπνο πνπ ηα έξγα ηέρλεο κπνξνχλ λα
εκπιαθνχλ δεκηνπξγηθά ζηε δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή
θαη λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζή ηνπο
θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ. Σέινο,
ζα
παξνπζηαζηεί
ε ηζηνξηθή δηαδξνκή,
ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ ηνπ Artful Thinking ηνπ
Perkins θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο
κεηνλνηηθήο
εθπαίδεπζεο.
πλνςίδνληαο,
ζα
παξνπζηαζηεί κηα ηειηθή πξνζέγγηζε ζηε κέζνδν θαη ε
ζεκαζία ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ κειινληηθνχ
ζηνραζηηθνχ πνιίηε.

2. ΚΑΣΑΝΟΧΝΣΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ
ΥΟΛΔΗΧΝ
Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζηνπο λνκνχο
Ρνδφπεο, Ξάλζεο θαη Έβξνπ. Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία
ηνπο θαζνξίζηεθαλ βαζηθά απφ ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλεο (1923) πνπ ππνγξάθηεθε αλάκεζα ζε Διιάδα
θαη Σνπξθία κεηά ηελ ήηηα ησλ ειιεληθψλ
ζηξαηεπκάησλ ζηε Μηθξά Αζία, απφ ηε Μνξθσηηθή
πκθσλία ηνπ 1951, ην κνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ
1968, απφ απφ κηα ζεηξά λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ απφ ην
1950 έσο ην 1997 πνπ ξπζκίδνπλ ην ηδηφηππν θαζεζηψο
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ. Ζ ηδηνηππία ηνπο
έγθεηηαη ζηνλ πβξηδηθφ ραξαθηήξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
κέζα απφ κηα δεχμε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα
αιιά θαη ηελ ηδησηηθή παηδεία. Δλψ πξνβιέπεηαη ν
δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπο, νξηζκέλα δεηήκαηα φπσο ε
ίδξπζε, ε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηέπνληαη απφ
δηαηάμεηο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Μεηά ηελ ππνγξαθή

ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ Μνξθσηηθνχ Πξσηνθφιινπ
(1968), ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Α.Θ. ην (1969), ηνπο Νφκνπο
694 θαη 695 ηνπ 1977 θαη ηελ Διιελνηνπξθηθή
πκθσλία γηα «Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία» ην 2000 ε
κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε παίξλεη νπζηαζηηθά ηε κνξθή
πνπ δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη
θπξίσο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, αλαηίζεηαη ζε
Σξηκειή ρνιηθή Δθνξία, ε νπνία απνηειείηαη απφ
γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. ηα κεηνλνηηθά
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηνξίδεηαη κνπζνπικάλνο δηεπζπληήο θαη ρξηζηηαλφο
ππνδηεπζπληήο, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δαζθάισλ
εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ.
Οη ρξηζηηαλνί δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ ην
ειιελφγισζζν πξφγξακκα είλαη απφθνηηνη ησλ
παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ, ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ,
θαζεγεηέο αγγιηθήο γιψζζαο θαη θπζηθήο αγσγήο. Οη
κνπζνπικάλνη
δάζθαινη
πνπ
δηδάζθνπλ
ηα
ηνπξθφγισζζν
πξφγξακκα
ηεο
κεηνλνηηθήο
εθπαίδεπζεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη
απφθνηηνη ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Θεζζαινλίθεο (ΔΠΑΘ), ελψ πνιχ ιίγνη είλαη απφθνηηνη
ησλ
Σνπξθηθψλ
Γηδαζθαιηθψλ
Αθαδεκηψλ
(επνλνκαδφκελνη «πξνζνληνχρνη»).

2.1. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κεηνλνηηθώλ
ζρνιείσλ
Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο κεηνλνηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηεξίδνληαη ζηε βαζηθή δηαπνιηηηζκηθή
αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. Σν πξψην
επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθδφζεθε ην 1958,
ζπκπιεξψζεθε κε ηα Ν.Γ. 694 θαη 695 ηνπ 1977, ελψ
ζήκεξα ηζρχεη ην πξφγξακκα πνπ εθδφζεθε ην 1979.
Αθνινπζεί
ηα
αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα
πνπ
εθαξκφδνληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία φιεο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο θαη ε δηαθνξά ηνπ κε ηα ππφινηπα ειιεληθά
ζρνιεία είλαη φηη, ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
γίλεηαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο.
Αλαιπηηθφηεξα, ην δίγισζζν απηφ πξφγξακκα έρεη
σο εμήο: ηελ ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ηα
καζήκαηα: α) Διιεληθή Γιψζζα, β) Ηζηνξία, γ)
Γεσγξαθία, δ) Αγσγή ηνπ Πνιίηε θαη ε) Μειέηε
Πεξηβάιινληνο. ηελ ηνπξθηθή γιψζζα δηδάζθνληαη ηα
καζήκαηα: α) Σνπξθηθή Γιψζζα, β) Θξεζθεπηηθά, γ)
Μαζεκαηηθά, δ) Σερληθά, ε) Μνπζηθή, ζη)Φπζηθή θαη
δ)Φπζηθή Ηζηνξία.
Γηα ηα καζήκαηα ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο Γπκλαζηηθήο
ν ρξφλνο θαηαλέκεηαη πεξίπνπ εμίζνπ θαη γηα ηηο δχν
γιψζζεο. Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζαρζεί θαη
ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ απφ ηελ ηεηάξηε ηάμε ζηα
πνιπζέζηα ζρνιεία.
Ζ ειιεληθή γιψζζα δηδάζθεηαη κέζα απφ εηδηθά
δηακνξθσκέλα βηβιία πνπ ζπγγξάθεθαλ ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ»,
κε δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σξίηνπ Κνηλνηηθνχ
Πιαηζίνπ ΔΠΔΑΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
αλέιαβε θαη πινπνίεζε γηα ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
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Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο θ.
Φξαγθνπδάθε. Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν θαη ππνζηεξίδεηαη
απφ πινχζην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ.

2.2. Σν επίπεδν ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηώλ
Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο δελ έρνπλ
θακία ζρεδφλ επαθή κε ηελ ειιεληθή γιψζζα πξηλ απφ
ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν. Μέρξη πξφηηλνο ηα
πεξηζζφηεξα παηδηά, ηδηαίηεξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ,
δε θνηηνχζαλ θαζφινπ ζε λεπηαγσγεία. Σα παηδηά ηεο
πφιεο θνηηνχζαλ ζε ειιελφγισζζα αιιά ζε
ηνπξθφγισζζα ηδησηηθά λεπηαγσγεία. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πνιηηεία γηα
ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζε λεπηαγσγεία θεληξηθψλ
ρσξηψλ, έηζη ψζηε φια ηα παηδηά λα εγγξάθνληαη ζηελ
Α΄Γεκνηηθνχ έρνληαο θνηηήζεη ζε λεπηαγσγεία. Τπάξρεη
φκσο αθφκε κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζε κεηνλνηηθά
ζρνιεία ηεο νξεηλήο Θξάθεο πνπ πηζαλφλ λα κελ έρνπλ
αθνχζεη ειιεληθά πξηλ απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην
δεκνηηθφ
ζρνιείν,
εμαηηίαο
ησλ
εηδηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ,
θνηλσληθψλ
θαη
νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ, πνπ απνθιείνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα απφ
ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Ζ δηάζπαζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε δχν
γιψζζεο πξνθαιεί γλσζηηθή ζχγρπζε ζηνπο κηθξνχο
καζεηέο, εθφζνλ ε επεμεξγαζία ηεο γλψζεο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθά
πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζεκεία αλαθνξάο.
Απνηέιεζκα είλαη νη κνπζνπικάλνη καζεηέο λα έξρνληαη
κε πεξηνξηζκέλα εθφδηα ζην ζρνιείν, λα βηψλνπλ
έληνλεο πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα κελ
νηθνδνκείηαη ε απζφξκεηε κάζεζε πνπ απνθηάηαη έμσ
απφ ην ζρνιείν αλάκεζα ζηνπο ζπλνκειίθνπο
(αθνλίδεο, 2002) .
Γηα ηνπο καζεηέο κε κεηξηθή γιψζζα ηελ πνκαθηθή ή
ηε ξνκαλί ηα πξάγκαηα γίλνληαη δπζθνιφηεξα, θαζψο
πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δχν
μέλεο γιψζζεο, ηελ ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή ζηηο
νπνίεο αξγφηεξα πξνζηίζεηαη θαη ε αξαβηθή ζηελ
αλάγλσζε ηνπ θνξαλίνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε
δνπιεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε
είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, θαζψο δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί
ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο,
αιιά θαη ιφγσ ηεο άγλνηάο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ
πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο.

3. Ζ ΑΡΧΓΖ ΣΖΣΔΥΝΖ ΣΖ
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ. ΑΠΟ ΣΖΝ
ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΖ ΣΟΥΑΣΗΚΖ
ΑΦΖΓΖΖ ΔΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
Σα βηβιία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε
κνπζνπικαλνπαίδσλ» γξάθηεθαλ
ζχκθσλα κε ηηο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεη ε Γηαπνιηηηζκηθή
Γηδαθηηθή, εθαξκφδνληαο δειαδή
ηελ εζσηεξηθή
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο αηνκηθέο,
ζπλεξγαηηθέο θαη νκαδνθεληξηθέο κεζφδνπο, ηα ζρέδηα
εξγαζίαο, ηα παηρλίδηα, ηε δξακαηνπνίεζε θαη ην
παηρλίδη ξφισλ, κεζφδνπο δειαδή πνπ ζπλδένληαη κε

δξαζηεξηφηεηεο
βησκαηηθνχ
ραξαθηήξα
θαη
απνζθνπψληαο ζηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο.
Δπηπιένλ, ζην ίδην πιαίζην πξνηείλεηαη θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία καο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκάηεπζεο κέζα απφ
πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζεκαληηθψλ
ζεκάησλ. ηφρνο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ είλαη ε
δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο αλνηρηνχ ζε
εκπεηξίεο θαη επίζεο έλα άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζε φ,ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Irvine θαη Armento,
2001).
Δθαιηήξην δηείζδπζεο ζηα θείκελα ησλ βηβιίσλ
απνηειεί ε εηθφλα ε νπνία ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα γηα
ζπδήηεζε, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ θαη επθαηξία
πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ νη
νπνίνη έρνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. ηελ
πεξίπησζε απηή ε εηθφλα ιεηηνπξγεί σο «βαζηθφο
δηακεζνιαβεηήο», δεκηνπξγψληαο πξνζκνλέο, εηθαζίεο
θαη ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ην
ζπλνδεχεη (Νηνιηνπνχινπ, 1999).
ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ε εηθφλα εθηφο απφ ηελ
αηζζεηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ παξέρεη, νξγαλψλεη ηνλ
θφζκν ησλ παηδηψλ θαη βνεζά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη
θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ (Vergnaud, 2000). Βέβαηα, ε
ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ δελ είλαη εθείλν πνπ θάλεη
μερσξηζηή ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζθέςεο κε ην νπηηθφ
πιηθφ. Ζ εξκελεία πνπ δίλεη ην θάζε παηδί αλάινγα κε ηα
βηψκαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ, αλαδεκηνπξγεί ηελ
εηθφλα ζε κηα πξνζσπηθή ζχλζεζε, ε νπνία επηηξέπεη
ηελ νηθεηνπνίεζε εθείλνπ πνπ αξρηθά ήηαλ άγλσζην θαη
ελεξγνπνηεί ηελ θαιιηέξγεηα κεζνδνινγηθψλ δεμηνηήησλ
(αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, παξαηήξεζε, ελεξγνπνίεζε
ηεο ζπλζεηηθήο θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ λνπ,
αλάθιεζε θαη ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ θ.ηι.). Οη
δεμηφηεηεο απηέο είλαη βαζηθέο ζε θάζε δηαδηθαζία
κάζεζεο
είηε
πξφθεηηαη
γηα
απνκλεκφλεπζε
πιεξνθνξηψλ είηε γηα αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ
δεμηνηήησλ (Δhrlich θ.ά., 1993).
Ζ εηθφλα θαη ηδηαίηεξα ε εηθφλα ζηελ Σέρλε
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγεί ζαλ µηα
γέθπξα αλάκεζα ζην γλσζηφ-νηθείν θαη ζην άγλσζηνµαθξηλφ γηα ην ίδην ην άηνκν, αιιά απνηειεί θαη γέθπξα
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Υξπζαθίδεο,
1996). Ζ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ
ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ είλαη ην δεηνχκελν ζηα πιαίζηα
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην
Γθφηνβν (2002) ν ηχπνο απηφο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη σο
αξρέο ηελ απφθηεζε κηαο θνπιηνχξαο ηεο δηαθνξάο, ηελ
πηνζέηεζε κνξθψλ κηαο ζθέςεο εχθακπηεο πνπ είλαη ην
απνηέιεζκα κηαο ζηνραζηηθήο θαη αλαζηνραζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο ησλ
παηδηψλ ε νπνία ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα
εληαρηνχλ ζε έλα θφζκν ειεχζεξν απφ πξνθαηαιήςεηο,
ζηεξεφηππα θαη επηθίλδπλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. ια
απηά ηειεζθνξνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεθηηθφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα θαη
αιιειεγγχε.

111 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
ηνλ πιαίζην ινηπφλ ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ θαη
ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν επηρεηξείηαη ε
κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ε εηθφλα θαη ηδηαίηεξα νη πίλαθεο
δσγξαθηθήο απνηεινχλ εθηφο απφ κηα αηζζεηηθή
εκπεηξία θη έλα ηφπν ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο καζεηέο κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν ζπλεχξεζεο,
φπνπ φινη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ έλα θνκκάηη ηνπ
εαπηνχ ηνπο, απηφ πνπ ηνπο ελδπλακψλεη ή ηνπο
απνδπλακψλεη, ην δηθφ ηνπο απνηχπσκα ζηελ απφδνζε
ηνπ έξγνπ, ζηα ρξψκαηα θαη ζηηο κνξθέο, έλα πιαίζην
φπνπ ζπκθηιηψλνληαη ε Σέρλε κε ηε δσή (Gaïllot, 2002).
Μέζσ ηνπ ζηνραζκνχ απέλαληη ζηα έξγα ηεο
αλζξψπηλεο θαιιηηερληθήο θιεξνλνκηάο ην παηδί
βνεζηέηαη λα απνδψζεη αμία ζηα έξγα άιισλ αλζξψπσλ,
αιιά θαη λα επηβεβαηψλεη ηε γλεζηφηεηα ηεο δηθήο ηνπ
δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη ν Fowler (1996: 55) ε επαθή ησλ παηδηψλ κε
ηα έξγα ηέρλεο «πξνάγεη ηελ πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα,
ελψ ηαπηφρξνλα νξηνζεηεί ην πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ
καο πιαίζην θαη αλαγλσξίδεη ηελ φζκσζε ησλ
πνιηηηζκψλ».
Σέινο ε ρξήζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία είηε σο εξέζηζκα γηα παξαγσγή γξαπηνχ θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ είηε σο εξγαιείν ελδπλάκσζεο ηεο
ζηνραζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, βνεζά ην παηδί λα
δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, νδεγψληαο ην ζηε δηθή
ηνπ απνθσδηθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ κνξθψλ θαη ηελ
πξνζέγγηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνπ
πξνμελεί ην έξγν αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο (Chapman,1993).

4.ΠΡΟ ΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΟΤ ΚΡΗΣΗΚΟΤ ΣΟΥΑΜΟΤ ΣΖ
ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ARTFUL THINKING ΣΟΤ DAVID PERKINS
Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ην
δίγισζζν πξφγξακκα, ε έιιεηςε επαθήο ησλ
κεηνλνηηθψλ καζεηψλ κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο
ειιεληθήο θαη ην πνιχπινθν θαη επκεηάβιεην πιαίζην
ζην νπνίν έρεη ιεηηνπξγήζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε νδεγνχλ ζε ρακειφ επίπεδν
ειιελνκάζεηαο ηνπο καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.
Ζ πεξηνξηζκέλε επαθή ηνπο κε εθηελή θαη ζχλζεηα
θείκελα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθνχ
ιεμηινγίνπ, θαζηζηά ηελ εηθφλα ην βαζηθφ κέζν θίλεζεο
ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη παξαγσγήο ιφγνπ. Ζ
πεξηνξηζκέλε επίζεο πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ
νδήγεζε ηε ζπγγξαθηθή νκάδα ησλ βηβιίσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηε δεκηνπξγία εηθφλσλ πνπ ηα βνεζνχλ
λα αλαγλσξίζνπλ νηθείεο κνξθέο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο. Ζ εηθφλα ιεηηνπξγεί σο πξνζάιακνο γηα
λα εηζαρζνχλ ηα παηδηά ζηε ζεµαηηθή ηνπ θεηµέλνπ θαη
λα αλαζχξνπλ απφ ηε µλήµε ηνπο, ή λα αθνχζνπλ,
θάπνηεο ιέμεηο απφ ην βαζηθφ ιεμηιφγηφ ηνπο (θπξφεξα,
2007) . Διάρηζηεο αλαθνξέο ζε έξγα ηέρλεο ππάξρνπλ
ζηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ δηδαζθαιία ινηπφλ ηεο
γιψζζαο πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε πεξηνξηζκέλνπ
ιεμηινγίνπ θαη ε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη παξαγσγή

ιφγνπ αθνξνχλ δνζκέλεο θφξκεο θαη ζπγθεθξηκέλν
ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, ρσξίο πνιιέο επθαηξίεο γηα
ζπδήηεζε θαη εκβάζπλζε ζε λνήκαηα.
Σν δηαθχβεπκα φκσο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ
ηεο κεηνλφηεηαο, θαη ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα κηαο ηφζν
πεξίπινθεο θαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ε νπνία ζπληειείηαη
ζε
έλα
πεδίν
πνιηηηθψλ
θαη
ηδενινγηθψλ
αληηπαξαζέζεσλ νδεγεί ζηελ αδήξηηε αλάγθε
εθπαίδεπζεο ζηνραζηηθψλ πνιηηψλ νη νπνίνη ζα είλαη ζε
ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηα γεγνλφηα, λα ηα
επεμεξγάδνληαη κε θξηηηθφ ηξφπν θαη λα απνθαζίδνπλ κε
φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν γηα ηηο επηινγέο
ηνπο. Ο ζηνραζηηθφο πνιίηεο είλαη απηφο πνπ ζα είλαη ζε
ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηελ αιήζεηα ζηελ πνιπθσλία ησλ
απφςεσλ θαη λα επηιέμεη ην δηθφ ηνπ θξηηήξην κε ην
νπνίν ζα θηάζεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Δίλαη επίζεο
εθείλνο πνπ έρνληαο ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε
είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο πξαθηηθέο πνπ είλαη
επψδπλεο γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία, έρεη ην ζάξξνο λα
κελ απνδέρεηαη άθξηηα θνηλσληθά θαη εζηθά κε
απνδεθηέο ηαθηηθέο θαη είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδεη κε
ζαθή ιφγν ηελ αλαζεψξεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη
ζηεξενηχπσλ πνπ ηνπ επηβάιεη ε δηθή ηνπ ή ε θπξίαξρε
θνπιηνχξα (Short θαη Carrington 1999: 186).
Απηή ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμεο ηεο
παξαηήξεζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ θξηηεξίνπ θαη ηεο
εκβάζπλζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ δίλεη ε
κέζνδνο Artful Thinking πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Perkins ζην έξγν ηνπ «Intelligent Eye:Learning to Think
by Looking at Art» απφ ην νπνίν ζα αληιήζνπκε ην
πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηδαθηηθήο καο πξφηαζεο
ζην παξφλ άξζξν.

4.1. Μηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ
αλαθάιπςε ηεο κεζόδνπ
Σν 1967, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Harvard, κε εκπλεπζηή ηνλ θαζεγεηή Goodman,
παξνπζίαζε ηα Project Visible Thinking θαη Artful
Thinking ηα νπνία εμεηάδνπλ ηηο Σέρλεο ζε ζρέζε κε ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο. θνπφο ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη
εθπαηδεπφκελνπο πεξηζζφηεξν ρεηξαθεηεκέλνπο, κε
απμεκέλε θξηηηθή δηάζεζε θαη βησκαηηθή εκπεηξία ζηελ
ελζπλαίζζεζε
θαηαζηάζεσλ
θαη
αλζξψπηλσλ
ραξαθηήξσλ (Project Zero θαη Reggio Children, 2001).
Ο Perkins απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη
Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Πνιπγξαθφηαηνο εξεπλεηήο
θαη θηιφζνθνο κε βαζηθέο ζπνπδέο ζηελ ηερλεηή
λνεκνζχλε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο παηδαγσγηθέο
επηζηήκεο αλαιχεη κηα πξφηππε δηεξγαζία παξαηήξεζεο
θαη αλάιπζεο έξγσλ ηέρλεο. Πξνηείλεη ηε κέζνδν ηνπ
Artful Thinking σο έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ έξγσλ
ηέρλεο (πίλαθεο δσγξαθηθήο, γιππηά, θσηνγξαθίεο
θ.η.ι.), ν νπνίνο κέζα απφ κηα δηεξγαζία παξαηήξεζεο
θαη αλάιπζεο δηεπθνιχλεη ηε ζηνραζηηθή ελεξγνπνίεζε.
Οη Perkins θαη Gardner ππνζηήξημαλ επί ζεηξά εηψλ
ηνλ νξγαληζκφ Project Zero, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θξηηηθφ
ζηνραζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, θαζψο
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θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. Θα
πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ν Perkins δελ αλέπηπμε
ηε κέζνδν απηή αξρηθά σο κηα δηδαθηηθή ελέξγεηα
πξννξηζκέλε γηα ρξήζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ησλ
καζεηψλ, αιιά σο πξφηαζε δξάζεσλ πνπ δηεγείξνπλ ηνλ
θξηηηθφ ζηνραζκφ ελφο παξαηεξεηή έξγσλ ηέρλεο
(Κφθθνο θαη πλ., 2011: 42-46).

4.2. Σν «κνληέιν» ηνπ Artful Thinking ηνπ
Perkins-Παξνπζίαζε θη εθαξκνγέο ζε
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Artful Thinking αλαθέξεηαη απφ
ηνλ Perkins άιινηε σο ζηξαηεγηθή θη άιινηε σο
δηεξγαζία. Ζ έλλνηα ηνπ «κνληέινπ» ηίζεηαη ζε
εηζαγσγηθά επεηδή ε επαθή κε έλα έξγν ηέρλεο δελ ζα
πξέπεη λα πεξηραξαθψλεηαη απφ ζηεγαλέο θαη
δεζκεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αλ θαη ην «κνληέιν» ηνπ
Perkins δε ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζε ρξήζε ζηελ ηππηθή
εθπαίδεπζε, ε πξνζέγγηζε απηή έρεη δνθηκαζηεί ζε
πνηθίια δηδαθηηθά πεδία (Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
Δθπαίδεπζε ελειίθσλ) απφ ηνπο Γεσξγία Μέγα θαη
Αιέμε Κφθθν αληίζηνηρα. Πξνηάζεηο επίζεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα παηδηά ησλ δεκφζησλ ειιεληθψλ
ζρνιείσλ έρεη δηαηππψζεη ε ρνιηθή χκβνπινο
.Καινγξίδε (Κφθθνο θαη πλ., 2011).
ηε δηαδηθαζία απηή ηεο κάζεζεο ε ζθέςε ησλ
καζεηψλ απεηθνλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο (κε ραξηάθηα post it γηα επθνιία), κε
έλαπζκα έλα πίλαθα δσγξαθηθήο, έλα ινγνηερληθφ
θείκελν, κία θσηνγξαθία πνπ πξνβάιιεηαη ή
ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν, φπνπ γίλεηαη νξαηφ απφ
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ηε κέζνδν απηή πξνηείλεηαη ε επαλαιακβαλφκελε,
πεξηνδηθή θαη ζπλεηδεηή ρξήζε «ξνπηηλψλ ζθέςεο», πνπ
ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο. Ζ
κέζνδνο βαζίδεηαη ζε έλα ηξίπηπρν παξαηήξεζεο –
ζθέςεο θαη εκβάζπλζεο ζε πξνζσπηθά εξσηήκαηα. Ζ
δηαδξνκή απηή απφ ην πξνθαλέο (απηφ πνπ βιέπνπκε) ζε
έλα πξνζσπηθφ ζηνραζκφ (ηη ζθέθηνκαη βιέπνληαο απηά
πνπ παξαηήξεζα) θαη ηέινο ζε
κηα επξχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ θαη ησλ παξαδνρψλ ησλ
καζεηψλ θαη ζε κηα δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη
ζπλαηζζεκαηηθνχ πεδίνπ ηνπο (ηη ζα ήζεια λα ξσηήζσ
θαη λα εξεπλήζσ αθφκε ζρεηηθά κε ην ζέκα) ηνπο
νδεγνχλ λα καζαίλνπλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα
απνθηνχλ ζπλαίζζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζέζεσλ,
πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθά κε έλα
ζέκα (Ritchhart θαη Perkins, 2000).
Οη ζθέςεηο θαη ζηα ηξία ζηάδηα θαηαγξάθνληαη ζε
ραξηάθηα post it, αλαξηψληαη ζε πίλαθα θαη κ‟ απηφ ηνλ
ηξφπν ε ζθέςε απνθηά εηθφλα ζην ρψξν, γίλεηαη νξαηή.
Οη νδεγίεο ηνπ ηξίπηπρνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ επηιέγνληαη αλάινγα
κε ην είδνο πξνζέγγηζεο θαη ην ζέκα. Μπνξεί γηα
παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξσηήκαηα ζηηο ηξεηο
θάζεηο επεμεξγαζίαο φπσο:

Δξσηήκαηα 1εο θάζεο
 Ση βιέπεηε; Καηαγξάςηε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία
 Θπκεζείηε ηη ζαο ζπκίδνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ
πίλαθα
 Θεσξείζηε φηη είζηε ην ηάδε πξφζσπν ζηνλ
πίλαθα. Πψο απεηθνλίδεζηε- ηη θάλεηε;
Δξσηήκαηα 2εο θάζεο
 Ση ζθέθηεζηε; Γηθαηνινγείζηε κε επηρεηξήκαηα ηε
ζθέςε ζαο
 Ση ζπκβαίλεη εδψ; Φηηάμηε έλα ζελάξην γη‟ απηφ
πνπ βιέπεηε
 Αλαδεηείζηε εθπιήμεηο θαη γξάςηε ην ιφγν γηα
ηνλ νπνίν εθπιαγήθαηε.
 Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ ήζαζηαλ ην πξφζσπν
απηφ ηνπ πίλαθα;
Δξσηήκαηα 3εο θάζεο
 Γηαηί πηζηεχεηε πσο ν θαιιηηέρλεο έθηηαμε ην
ζηνηρείν πνπ ζαο εμέπιεμε;
 Με πνηνλ ηξφπν ν θαιιηηέρλεο θαηάθεξε λα ζαο
εληππσζηάζεη;
 Αλ δελ ππήξρε απηφ ην αληηθείκελν- κνξθή ζηνλ
πίλαθα, ηη ζα άιιαδε;
 Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα πην δπλαηά
ζεκεία ηνπ έξγνπ; Πψο ηα αλέδεημε ν
θαιιηηέρλεο;
 Πνηα είλαη ηα ζχκβνια θαη ηα κελχκαηα ηνπ
πίλαθα;
 πγθξίλεηε κε άιια έξγα ηέρλεο ή άιια έξγα ηνπ
ίδηνπ θαιιηηέρλε. Πψο απνηππψλνληαη ηα
κελχκαηα,
ππάξρνπλ
θνηλά
ζχκβνια
(αληηθείκελα, ρξψκαηα, ηξφπνο πηλειηάο θηι);
 Ση ζα ζέιαηε λα θάλεηε αλ ήζαζηαλ ην πξφζσπν
απηφ ζηνλ πίλαθα;
Οη αλαξηεκέλεο ζε θνηλή ζέα ζθέςεηο ησλ καζεηψλ
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζέκα θαη νδεγφο αλάπηπμεο γξαπηνχ
ιφγνπ κέζα απφ ηε ζπγγξαθή γξαπηψλ δνθηκίσλ
παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ζηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ
εξγαζίαο, ζε κηα γηνξηή ή ζηα πιαίζηα κίαο εθδήισζεο.
Μπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη πιηθφ γηα ηε ζχληαμε
εκεξνινγίσλ ησλ καζεηψλ, επηζηνιψλ ζην δεκηνπξγφ
ηνπ έξγνπ ή ζην κνπζείν φπνπ θπιάζζεηαη,
παξνπζίαζεο ησλ έξγσλ ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα θηι
(αθνχ ην θχξην ιεμηιφγην θαη νη ηδέεο έρνπλ
απνηππσζεί). Μπνξεί αθφκε λα απνηειέζεη απιά ηνλ
εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ησλ ειιείςεσλ ζηελ έθθξαζε
ησλ καζεηψλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ
νξγάλσζε δηδαζθαιίαο γηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ
απηψλ.
Μπνξεί επίζεο ην ζέκα ηνπ πίλαθα λα απνηειέζεη
ζέκα ζπλέληεπμεο ζε καζεηέο άιισλ ηάμεσλ
(επηθνηλσληαθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη αλάπηπμε ηεο
πξνθνξηθφηεηαο), αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην
ησλ καζεηψλ κε ζπλεληεχμεηο απφ γνλείο θαη παππνχδεο
(π.ρ. έρνληαο επεμεξγαζηεί έλα πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη
έλα ζρνιείν ηνπ 19νπ αηψλα ή ζθελέο πνιέκνπ θη
αλζξψπηλεο πεξηπέηεηαο).
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4.3. Δθαξκνγή ηνπ «κνληέινπ» Artful Thinking
ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε- Παξνπζίαζε κηαο
πηινηηθήο εθαξκνγήο
Σν παξαπάλσ κνληέιν εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε
κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο 3εο Πεξηθέξεηαο Ρνδφπεο:
 Mεηά απφ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε
κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο έγηλε αλάιπζε ηνπ
πίλαθα Guernica ηνπ Pablo Picasso κε πνιιαπιέο
δξαζηεξηφηεηεο (εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηνλ
πίλαθα δσγξαθηθήο θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ
δχν βίληεν ζην youtube).
 Mεηά απφ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηελ η΄ηάμε
Μεηνλνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Κνκνηελήο απφ ηε
ρνιηθή
χκβνπιν,
ζηα
πιαίζηα
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εκέξαο πνπ είλαη
αθηεξσκέλε ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (6
Μαξηίνπ).
Ζ εθαξκνγή ζηνπο καζεηέο δηήξθεζε 3 δηδαθηηθέο
ψξεο θαη βαζίζηεθε ζηνλ πίλαθα ηνπ Φιακαλδνχ
δσγξάθνπ Pieter Bruegel κε ζέκα «Παηρλίδηα παηδηψλ»
(1560, Μνπζείν Kunsthistorisches, Βηέλλε), φπνπ
εηθνλίδνληαη ζε κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ Πίλαθα 6 παηδηά
πνπ ζχξνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο έλα άιιν παηδί.
ε πξψηε θάζε έγηλαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην ιεμηιφγην ησλ
αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ (ραξά, ιχπε, ζπκφο,
αγαλάθηεζε, απνξία θ.η.ι.) ζηα ειιεληθά.
Καηφπηλ, πξνβιήζεθε, κε ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ε
ιεπηνκέξεηα απφ ηνλ πίλαθα ηνπ
Bruegel πνπ
απεηθνλίδεη ηε ζθελή ηεο άζθεζεο βίαο ζε έλα παηδί.
Οη εξσηήζεηο ηνπ ηξίπηπρνπ ήηαλ: 1. «Δίζηε απηφ ην
παηδί ζηε κέζε ηεο εηθφλαο. Ση ζαο ζπκβαίλεη;» 2. «Ση
αηζζάλεζηε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζθελήο;» 3. «Ση
ζέιεηε λα θάλεηε ελφζσ βξίζθεζηε ζ‟ απηή ηε ζέζε;»
Σα παηδηά έγξαςαλ αηνκηθά ζε ραξηάθηα post-it ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ ηαπηηδφκελα κε ην παηδί πνπ
πθίζηαηαη βία, ζεθψζεθαλ, δηάβαζαλ ηηο πξνηάζεηο ή ηα
κηθξά θείκελα πνπ έγξαςαλ θαη ηα θφιιεζαλ ζηελ
αλάινγε θάζε θνξά ζηήιε. Έηζη, νινθιεξψζεθε ε
βίσζε ηεο θαηάζηαζεο, ηεο δπζρεξνχο ζέζεο θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζχκαηνο.
ηελ ηξίηε θάζε πξνβιήζεθε νιφθιεξνο ν πίλαθαο
έηζη ψζηε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο
παξνπζίαο θαη ηεο επέκβαζεο ησλ παξαηεξεηψλ ζε κηα
θαηάζηαζε εθθνβηζκνχ θαη άζθεζεο βίαο.
Έγηλε εθηελέζηεξε ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία
εξσηεκάησλ νκαδηθά απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη
θαηέγξαςαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο αλαθνίλσζαλ ζηηο
άιιεο νκάδεο. Σα εξσηήκαηα ήηαλ:1. Γηαηί θαηά ηε
γλψκε ζαο ηα 6 παηδηά ηηκσξνχλ ην παηδί-ζχκα; 2. Δίλαη
ζσζηή απηνχ ηνπ είδνπο ε ηηκσξία; 3. Δζείο ζα
ζπκπεξηθεξφζαζηαλ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζε θάπνην άιιν
παηδί; 4. Γηαηί νη ζεαηέο-παξαηεξεηέο (ε νξνινγία ζχκαζχηεο-παξαηεξεηέο ζε κηα ζθελή εθθνβηζκνχ έρνπλ ήδε
ζπδεηεζεί θαη θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα) δελ
ζπλαηζζάλνληαη ην πξφβιεκα ηνπ ζχκαηνο θαη δελ
ελεξγνχλ; 5. Ση ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ γηα λα ην
βνεζήζνπλ; 6. Δζείο ηη ζα θάλαηε αλ βιέπαηε κηα ηέηνηα
ζθελή;

Αθνινχζεζε ε πξνθνξηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ
κέζα απφ αλαπαξάζηαζε ηνπ πίλαθα κε παηρλίδηα
ξφισλ, θαζψο θαη ε γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηψλ
κέζα απφ δηθά ηνπο κελχκαηα πνπ δσγξάθηζαλ νκαδηθά
θαη αλάξηεζαλ ζηνλ πίλαθα καδί κε ηηο ζθέςεηο ηνπο απφ
ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. Σα παηδηά εηνίκαζαλ επίζεο
έλα κηθξφ θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ αληηκεηψπηζε ελφο
πεξηζηαηηθνχ βίαο, θαζψο θη έλα εξσηεκαηνιφγην
έξεπλαο γηα θξνχζκαηα βίαο ζην ζρνιείν ηνπο.
Ζ ρξήζε ηνπ «κνληέινπ» Artful Thinking
εθαξκφζηεθε απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
ειιελφγισζζνπ θαη ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο
ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ζρεδίσλ project, εθδειψζεσλ
θαη ζπκπξάμεσλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ζε θαζεκεξηλφ
επίπεδν ζε πνιιά καζήκαηα εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο. Τπήξρε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ κέξνπο ηνπο.

Αληί επηιόγνπ…
Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία είλαη ζρνιεία κε πνιιέο
ηδηαηηεξφηεηεο φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ (καζεηέο ηνπξθφθσλνη, πνκαθφθσλνη,
ξνκά), ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο πνπ
απνηεινχλ άκεζε αληαλάθιαζε ηεο πνιηηηθήο
ξεπζηφηεηαο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ
ηδηφηππε δίγισζζε ιεηηνπξγία ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο. Οη εηθφλεο ησλ βηβιίσλ σο αξρηθφ
βνήζεκα θαηαλφεζεο ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ (ζηηο
κηθξέο πεξηζζφηεξν ηάμεηο) θαη σο εθαιηήξην ζπδήηεζεο
θαη δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηε
δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ. Σα έξγα ηέρλεο
επεθηείλνπλ ηνπο νξίδνληεο αλάπηπμεο ηεο ζηνραζηηθήο
ζθέςεο ησλ καζεηψλ, επεηδή απνηεινχλ ηελ πιένλ
απνηειεζκαηηθή θαη θπζηθή νδφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
θφζκνπ απφ ηα παηδηά θαη ηα πξνζθαινχλ λα ηνλ
πξνζεγγίζνπλ απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά. Ζ ρξήζε έξγσλ
ηέρλεο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο κε βάζε ην «κνληέιν»
Artful Thinking πξνζειθχεη αβίαζηα ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ. Ζ ρξήζε ησλ ξνπηηλψλ ζθέςεο βάδεη ηα παηδηά
ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο,
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη νδεγεί ζηελ
αλάδπζε πξνζσπηθψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε έλλνηεο
πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα επεμεξγαζηνχλ κε ηελ
θνηλή ηαθηηθή ησλ εξσηαπαληήζεσλ. Ζ απνηχπσζε ησλ
λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ καζεηψλ αθνινπζψληαο ηηο
ξνπηίλεο ζθέςεο κεηαηξέπεη ην έξγν ηέρλεο ζε κηα
γέθπξα, ζε κηα αθεηεξία ελεξγνπνίεζεο ιεθηηθψλ θαη
µε
ιεθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ
επηθνηλσλίαο,
πνπ
απνηππψλνληαη αβίαζηα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ
ιφγν.
Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ δνθηκάζηεθε κε επηηπρία ζε
φιεο ζρεδφλ ηηο ηάμεηο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ,
γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην πεξηβάιινλ ησλ
κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Πέξα φκσο απφ ηελ θαηάθηεζε
ηεο γιψζζαο ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ νδεγεί ζηε
δηακφξθσζε κειινληηθψλ ζηνραζηηθψλ πνιηηψλ,
ππεχζπλσλ, θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη έηνηκσλ λα ζέζνπλ
ππφ ακθηζβήηεζε ζηεξεφηππα θαη θαζεισηηθέο
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αγθπιψζεηο ζε εγθαζηδξπκέλεο εξκελείεο ηεο ηζηνξίαο.
Ζ Σέρλε κπνξεί κέζα απφ ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηεο
(γλσζηηθφ,
αηζζεηηθφ,
ζπκβνιηθφ,
εξκελεπηηθφ,
θαληαζηαθφ) λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νιηζηηθή
αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ησλ απξηαλψλ
ζθεπηφκελσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ.

5. ΠΖΓΔ
Anderson, T., & Milbrandt, M. (2005). Defining and
structuring art criticism for education. Studies in Art
Education. A Journal of Issues and Research, 34,
199-208.
Αζεκαθνπνχινπ, Φ., & Ληνλαξάθε-Υξεζηίδνπ .
(2002). Ζ Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο
θαη νη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο. Αζήλα: Ληβάλεο.
Αζθνχλε, Ν. (2006). Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο
ζηε Θξάθε: Απφ ην πεξηζψξην ζηελ πξννπηηθή ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Gaïllot, Β. Α. (2002). Πιαζηηθέο ηέρλεο - ηνηρεία κηαο
δηδαθηηθήο θξηηηθήο. Αζήλα: Νεθέιε.
Γθφηνβνο, Α. (2002). Δθπαίδεπζε θαη εηεξφηεηα.
Αζήλα: Μεηαίρκην.
Chapman, L. (1993). Γηδαθηηθή ηεο ηέρλεο. Αζήλα:
Νεθέιε.
Δhrlich, M.F. et al.(1993). Les modeles mentaux. Paris:
Masson.
Fowler, Ch. (1996). Strong Arts, Strong Schools.
Oxford University Press.
Irvine, J.,
& Armento, B. (2001).
Culturally
Responsive Teaching. Lesson planning for
Elementary and Middle Grade. Boston: Mc Graw
Hill.
Κφθθνο, Α. θαη ζπλεξγάηεο (2011). Δθπαίδεπζε κέζα
απφ ηηο Σέρλεο. Αζήλα: Μεηαίρκην.
May, S. (Ed.) (1999). Critical Multiculturalism:
Rethinking Multicultural and Antiracist Education.
London: Falmer Press.
Νηνιηνπνχινπ, Δ. (1999). χγρξνλεο ηάζεηο ηεο
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Αζήλα: Σππσζήησ.
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye:Learning to
Think by Looking at Art. Los Angeles, California:
The Getty Education Institute for the Arts.
Perkins, D. (2003). Making Thinking Visible. USA:
New Horizons for Learning.
Project Zero & Reggio Children (2001). Making
learning visible: Children as individual and group
learners. Italy: Reggio Children.
Ritchhart, R., & Perkins, D. N. (2000). Life in the
mindful classroom: Nurturing the disposition of
mindfulness. Journal of Social Issues, 56(1), 27–47.
Salmon, Α.Κ. (2010). Engaging Young Children in
Thinking Routines. Childhood Education, 86, 132137.
Short, G., & Carrington,B. (1999). Children
Constructions of their National Identity. In S. May
(Ed),
Critical
Multiculturalism:
Rethinking
Multicultural and Antiracist Education (pp. 172190). London: Falmer Press.
αθνλίδεο, Υ. (2002). Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο
ζπγθξνχζεηο ζηελ ηάμε ησλ Μαζεκαηηθψλ: Ζ
πεξίπησζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο.
ην Δ.Σξέζζνπ & .Μεηαθίδνπ (Δπηκ), Ζ
Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ:

Δθπαίδεπζε γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ (ζζ. 410-415).
Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
θπξφεξα, Μ.(2007). Ζ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζηε
ζρνιηθή ηάμε. εηξά Κιεηδηά θαη Αληηθιείδηα.
Αζήλα: ΤΠΔΠΘ.
Σξέζζνπ, Δ., & Μεηαθίδνπ, . (Δπηκ).(2002). Ζ
Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ:
Δθπαίδεπζε γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ. Θεζζαινλίθε:
Δπίθεληξν.
Σζηηζειίθεο, Κ. (2003). Ζ Μεηνλνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο
Θξάθεο: Ννκηθφ θαζεζηψο, πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο.
εηξά Κιεηδηά θαη Αληηθιείδηα. Αζήλα: ΤΠΔΠΘΠαλεπηζηήκην Αζελψλ.
Υξπζαθίδεο, Κ. (1996). Βησµαηηθή – επηθνηλσληαθή
δηδαζθαιία. Ζ εηζαγσγή ηεο κεζφδνπ Project ζην
ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg.
Vergnaud, G. (2000). Lev Vygotski, Pédagogue et
penseur de notre temps. Paris: Hachette.

115 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ CLIL
Καηεξίλα Αιεμαλδξή
ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο
project πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ ρξσκάησλ
ηεο ειιεληθήο, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο
σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο, κε ηε κέζνδν CLIL
(νιηζηηθή εθκάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο). Πην
αλαιπηηθά, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ζηε
ζεκαηηθή «Υξψκαηα» θαη εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ
νπζηαζηηθψλ θαη ησλ επηζέησλ πνπ δειψλνπλ ρξψκα ζηα
λέα ειιεληθά. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη
θσηνγξαθίεο, ζρήκαηα, γξαπηά θείκελα, δξαζηεξηφηεηεο
θ.ά., πνπ επηδηψθνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηφζν ηνπ εηθαζηηθνχ
φζν θαη ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ. Βαζηθή ζηφρεπζε
απνηειεί ε θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
ζπνπδαζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ρξσκαηηθνί φξνη. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο
γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε γισζζηθή
δεμηφηεηα, φπσο ν κνξθνινγηθφο ηεκαρηζκφο, ε
νκαδνπνίεζε θηι. Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο
παξνπζίαζεο, ζην πξψην κέξνο εθηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο
εθαξκνγήο, ε κεζνδνινγία, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην
νπνίν ζηεξηδφκαζηε, θαζψο θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο,
ελψ έπνληαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηα ηειηθά
ζπκπεξάζκαηα.

Λέμεηο θιεηδηά: Νέα ειιεληθή σο δεχηεξε/μέλε
γιψζζα, νιηζηηθή εθκάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη
γιψζζαο (CLIL), ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.

1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηνχκε γηα ηελ ελ
ιφγσ εθαξκνγή είλαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε
ην πεξηερφκελν (content–based instruction). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ project βαζίδεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο νιηζηηθήο
εθκάζεζεο πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο (CLIL, Coyle,
Hood θαη Marsh 2010˙ Vollmer 2010˙ Εάγθα 2007˙
Jäppinen 2005), πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε
αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη αθαδεκατθνχ ιεμηινγίνπ,
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

κέζσ ηεο επαθήο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά είδε
θεηκέλσλ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ.
Ο φξνο δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε ην
πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάςεη
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
επηρεηξείηαη ζπλδπαζηηθή δηδαζθαιία γιψζζαο θαη
πεξηερνκέλνπ θαη φπνπ σο πεξηερφκελν εθιακβάλεηαη ην
επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
φπσο είλαη ε Φπζηθή, ε Ηζηνξία ή ηα Καιιηηερληθά.
ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε ην
πεξηερφκελν, απηή ζηεξίδεηαη σο έλα βαζκφ ζηε ζεσξία
ηνπ Krashen (1987/1988) γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γ2 θαη
εηδηθφηεξα ζηελ ππφζεζε ηεο θαηαλνεηήο εηζεξρφκελεο
πιεξνθνξίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε θαηάθηεζε
ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη κφλν φηαλ
ν καζεηήο εθηίζεηαη ζε γισζζηθά δεδνκέλα ιίγν
δπζθνιφηεξα ή ζπλζεηφηεξα απφ απηά πνπ ήδε θαηέρεη,
ηα νπνία ζα κπνξέζεη λα πξνζπειάζεη ελεξγνπνηψληαο
γλσζηηθέο, γισζζηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο δηεξγαζίεο
θαη ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην εμσγισζζηθφ
ζπγθείκελν (context). ην πιαίζην απηφ νη ηάμεηο φπνπ
δηδάζθνληαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ
πεγή
θαηαλνεηήο
εηζεξρφκελεο
πιεξνθνξίαο θαη κέζν γηα γισζζηθή παξαγσγή,
δεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη ν καζεηήο ζε
κηα ηέηνηα ηάμε είλαη εληαγκέλεο ήδε κέζα ζε έλα
απζεληηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Δάλ ην πιαίζην απηφ
κπνξέζεη λα γίλεη ελδηαθέξνλ θαη θαηαλνεηφ, ηφηε ζα
κπνξέζεη ν καζεηήο λα παξαγάγεη ιφγν, πξνθνξηθφ θαη
γξαπηφ.
Μηα άιιε ζεσξία πνπ ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν είλαη ε ζεσξία ηνπ
Cummins (1984) γηα ηηο φςεηο ηεο γισζζηθήο
ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε απηή, ε απξφζθνπηε ζρνιηθή
εμέιημε θαη πνξεία ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ πεξλάεη
κέζα απφ ηελ αλάπηπμε φρη κφλν ησλ βαζηθψλ
δεμηνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη
έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη ησλ
αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, πνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε
ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ
ζην ιφγν ηεο επηζηήκεο. Ο επηζηεκνληθφο ιφγνο, φπσο
απηφο εθθξάδεηαη ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηνπ
εθδνρή ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη απμεκέλεο δπζθνιίαο,
εθφζνλ παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο είλαη: ε ιεμηθή ππθλφηεηα, ε ζπληαθηηθή
ακθηζεκία,
ε
χπαξμε
κεγάινπ
αξηζκνχ
νλνκαηνπνηήζεσλ,
ε
παξνπζία
ζχλζεησλ
κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη παζεηηθήο θσλήο θαη κηα
πιεζψξα ηερληθψλ ηαμηλνκηψλ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ
επηζηεκνληθφ ιφγν, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ιεμηιφγην,
ηνπο ηερληθνχο φξνπο θαη κε ηε γξακκαηηθή κεηαθνξά
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δελ είλαη επηηεχμηκε κε ηελ απινπνίεζε αιιά κε ηελ
αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλνο
(Halliday θαη Μartin, 2004).
Σέινο, ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κε βάζε ην
πεξηερφκελν ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά θαη ζηηο αξρέο ησλ
γλσζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζρεηηθά
πην πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο, φπσο είλαη ε δηδαζθαιία κε
ζηξαηεγηθέο (strategy-based learning) (Cohen, 1996˙
Oxford, 2001).
Σν πιαίζην απηφ έρεη επηιεγεί γηαηί παξνπζηάδεη
πνιιά πιενλεθηήκαηα: ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
πξνζιεπηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ,
πξνσζεί ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, θαιιηεξγεί ηηο
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλεη
ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε.
Δπηπιένλ, απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο γλσζηηθά
θαη γισζζηθά απαηηεηηθέο, ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο
αθαδεκατθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη δηεπθνιχλεη ηελ
αθαδεκατθή ηνπο επηηπρία (Snow θαη Brinton, 1997).
Σαπηφρξνλα, επηηπγράλεη ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθψλ
εηδηθνηήησλ
θαη
πξνβιέπεη
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
(Swain, 1999).

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηεινχλ 17 ελήιηθνη
αιινδαπνί ζπνπδαζηέο δχν ηκεκάησλ ηνπ ρνιείνπ
Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο (ΝΔΓ, Α.Π.Θ.), επηπέδνπ
Β1-Β2 (Μάξηηνο – Γεθέκβξηνο 2013), ε πεηξακαηηθή
νκάδα (ΠΟ). ηελ νκάδα ειέγρνπ (ΟΔ), ζπκκεηέρνπλ 20
ζπνπδαζηέο ησλ ίδησλ επηπέδσλ, απφ δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα ηνπ ΝΔΓ. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε
νκάδα 16 ελήιηθσλ θπζηθψλ νκηιεηψλ (ΦΟ) ηεο
ειιεληθήο.
Οκάδα

Ν

ΠΟ

17

Ζιηθία (Μ.Ο.
&
δηαθχκαλζε)
30,18
2050

Φχιν

Δπίπεδν

Θ=16
Β1-Β2
(94,12%)
Α=1
(5,88%)
ΟΔ
20 26,95
18Θ=17
Β1-Β2
50
(85%)
Α=3
(15%)
ΦΟ
16 41,63
31Θ=8
ΦΟ
60
(50%)
Α=8
(50%)
χλνιν: 53 32,92
18Θ=41
60
(77,36)
Α=12
(22,64)
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά

nν
Γ1
13

10

1
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 1, φπνπ
παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ νκάδσλ,
νη νκάδεο ΠΟ θαη ΟΔ είλαη αληίζηνηρεο πεξίπνπ ειηθίαο.
Ζ νκάδα ΦΟ έρεη αξθεηά κεγαιχηεξν κέζν φξν ειηθίαο,
σζηφζν, ιφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα θπζηθνχο νκηιεηέο,

ζεσξνχκε φηη δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ νκάδσλ
ΠΟ θαη ΟΔ είλαη γπλαίθεο (ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
ζπλαληάκε ζην κέζν θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν ησλ
ηάμεσλ ειιελνκάζεηαο ηνπ ΝΔΓ), ελψ ε νκάδα ησλ
ΦΟ απαξηίδεηαη απφ ίζν αξηζκφ γπλαηθψλ θαη αληξψλ.
Σέινο, ζηε κεηξηθή γιψζζα (Γ1) ησλ ζπνπδαζηψλ,
ζεκεηψλεηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε. ηελ ΠΟ (17
ζπκκεηέρνληεο) νη γιψζζεο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη 13
ελψ ζηελ ΟΔ (20 ζπκκεηέρνληεο) είλαη 10.
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο θαη
ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηείηαη εξσηεκαηνιφγην κε ηε
κνξθή γισζζηθνχ ηεζη, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή (αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη, αληίζηνηρα). Πην
αλαιπηηθά, πξηλ ην κάζεκα, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο έλα αξρηθφ ηεζη (25´ ζην εξγαζηήξην
πνιπκέζσλ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδφ
ηνπο πξηλ ηε δηδαζθαιία. Μεγάιν κέξνο ηνπ ηεζη
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο ηζηνινγίνπ πνπ
δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ (βι.ζρεη.:
http://colorsk.blogspot.gr), γηαηί ζεσξνχκε φηη ε
δηαδηθαζία ηνπ λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαλείο on-line,
ζπκκεηέρνληαο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλφηεηα θαη
αληαλαθιψληαο ηελ επίζεο on-line, είλαη κηα δηαδηθαζία
πνπ δίλεη δσή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Αιεμαλδξή,
2011).
Σν ηεζη πεξηιακβάλεη έμη εξσηήκαηα. Σν πξψην
εξψηεκα, δεηάεη ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ
ρξσκαηηθψλ φξσλ κηαο γιψζζαο, κε φξην ηηο έληεθα
απαληήζεηο (πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο έληεθα βαζηθνχο
φξνπο θαηά Berlin θαη Kay, 1969). Σν εξψηεκα απηφ
απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν νη
ζπνπδαζηέο έρνπλ επίγλσζε ηνπ πψο είλαη ηεξαξρεκέλν
ην ζχζηεκα ησλ ρξσκάησλ, ην νπνίν έρεη θαζνιηθή ηζρχ
θαη απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δηδαθηηθή
εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ζην εξψηεκα απηφ εμεηάδεηαη ε
κνξθνινγία ησλ ΟΓΥ, ε νπνία θαη αμηνινγείηαη.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη
λα παξέκβνπκε ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο
θαη λα αμηνινγεζεί ε φπνηα βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ
κεηά ην πέξαο ηεο, ην εξψηεκα α αμηνινγείηαη κε δχν
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: α) κε ιακβάλνληαο ππφςε ηε
κνξθνινγία αιιά βαζκνινγψληαο σο ζσζηνχο φινπο
ηνπο ηχπνπο πνπ απαληνχζαλ ζσζηά ζην εξψηεκα θαη β)
ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνξθνινγία. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο
απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηα δηαθξίλακε ζε δχν
γεληθέο θαηεγνξίεο:
α) ιάζε πνπ αθνξνχλ ην γξακκαηηθφ κφξθεκα:
πνξηνθαιχ, πνξηνθαιίδα, πξάζπλν, πξάζελν, γαιάδεν
β) ιάζε πνπ αθνξνχλ ην ιεμηθφ κφξθεκα: θχηξηλν,
πξάζζηλν, θφθηλν, ρξηζφ, κάβξν, γξη, γξίδη θηι.
Σν δεχηεξν εξψηεκα, δηεξεπλά ην δήηεκα ησλ
απνρξψζεσλ πνπ αθνξνχλ έλα βαζηθφ ρξψκα (θφθθηλν
ζην αξρηθφ ηεζη θαη κπιε ζην ηειηθφ ηεζη). Με ηε
κέζνδν ηεο ηδενζχειιαο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
αλαθέξνπλ ηηο απνρξψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην
εθάζηνηε βαζηθφ ρξψκα, ηφζν ηηο κνλνιεθηηθέο φζν θαη
ηηο πνιπιεθηηθέο. ηφρνο ηεο δνθηκαζίαο απηήο είλαη λα
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αμηνινγεζεί ην θαηά πφζν νη ζπνπδαζηέο έρνπλ
επίγλσζε ηνπ πψο είλαη δνκεκέλν ην ζχζηεκα ησλ
ρξσκάησλ, φηη ζε θάζε βαζηθφ ρξσκαηηθφ φξν
αληηζηνηρνχλ θάπνηεο απνρξψζεηο, θαη πψο απηέο
ζρεκαηίδνληαη. Δπηπιένλ, ζην εξψηεκα απηφ εμεηάδεηαη
ε κνξθνινγία ησλ ΟΓΥ, ε νπνία θαη αμηνινγείηαη. Καη
ην δεχηεξν εξψηεκα αμηνινγείηαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο: α) κε ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνξθνινγία θαη
β) ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνξθνινγία, γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Καζψο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ ππήξρε φξην
απαληήζεσλ, ν ππνινγηζκφο ησλ επηδφζεσλ γίλεηαη κε
βάζε ηα ππνρξεσηηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ θάζε
ζπνπδαζηή. Σα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο απαληήζεηο
ησλ ζπνπδαζηψλ ηα δηαθξίλακε ζε ηξεηο γεληθέο
θαηεγνξίεο:
i) ιάζε πνπ αθνξνχλ ην γξακκαηηθφ κφξθεκα:
ζαιαζζή, νπξαλή, κπιε νπξαληφ, γαιάδη, κπιε ηηο
ζάιαζζαο, κπιε βαζηιίαο, θφθθηλν θεξαζή θηι.
ii) ιάζε πνπ αθνξνχλ ην ιεμηθφ κφξθεκα: θεηαλφ,
αληρηφ κπιε, κπιε ειεθηεξηθ, ζαιιαζζηλφ κπιε, κπιε
αλπξηφ, κπιε θαιαζζηλφ, ηνπξθνίδ, θφθθηλν αλήξην θηι.
iii) κε γξακκαηηθνί ηχπνη / αλχπαξθηνη ηχπνη: ζεκαία,
θφθθηλν αιεπνχ, πνχξθεξη, θφθθηλν ηηο θξνπιέο, θεηζαπή,
θφθθηλν ηνπ πφλνπ, ηεο θαξδηάο, θηι.
Σν ηξίην εξψηεκα, εμεηάδεη ην δήηεκα ησλ
ρξσκαηηθψλ κεηαθνξψλ δεηψληαο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
εξκελεία ησλ πιαηζησκέλσλ κε παξαδείγκαηα
κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ, γηα παξάδεηγκα: Ήκνπλ έλα
καχξν πξφβαην ζην θνπάδη. Ήηαλ δήηεκα ρξφλνπ λα κε
απνιχζνπλ. Σν φξην ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πέληε, φπσο
θαη ηα παξαδείγκαηα. ην εξψηεκα απηφ δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ν παξάγνληαο ηεο κνξθνινγίαο. Βαζκνινγνχληαη
κε έλα βαζκφ νη απαληήζεηο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη φηη
έρεη θαηαλνεζεί ε ρξσκαηηθή κεηαθνξά θαη κε κεδέλ νη
ππφινηπεο απαληήζεηο.
Σν ηέηαξην εξψηεκα, φπνπ δεηείηαη ν ζρνιηαζκφο ελφο
πίλαθα δσγξαθηθήο, απαξηίδεηαη απφ 3 ππνεξσηήκαηα.
Σν ππνεξψηεκα δα δεηάεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ρξψκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν δσγξάθνο ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα.
ηφρνο ηεο δνθηκαζίαο απηήο είλαη λα αμηνινγεζεί ε
επαηζζεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε απηά
ρξψκαηα θαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Καζψο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ ππήξρε φξην
απαληήζεσλ, ν ππνινγηζκφο ησλ επηδφζεσλ έγηλε κε
βάζε ηα ππνρξεσηηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ην ζχλνιν
ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ.
Σν ππνεξψηεκα δβ δεηάεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
εληνπίζνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ δσγξαθηθνχ πίλαθα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξσκαηηθέο επηινγέο ηνπ
θαιιηηέρλε. Ζ δνθηκαζία απηή απνζθνπεί ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ λα
εληνπίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ έλαλ αξηζκφ
ζπκβνιηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ζηεξεφηππα ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Λφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο θχζεο
ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο
επηιέρηεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
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Σν ηειεπηαίν ππνεξψηεκα (δγ) δεηάεη απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο λα εληνπίζνπλ ηα αληηθείκελα ηεο εηθφλαο
θαη λα ηα ζπλδπάζνπλ κε θάπνην ρξσκαηηθφ επίζεην.
ηφρνο ηεο δνθηκαζίαο απηήο είλαη λα εμεηαζηεί ην
δήηεκα ηεο ζπκθσλίαο γέλνπο θαη αξηζκνχ ησλ
ρξσκαηηθψλ επηζέησλ κε ηα πξνζδηνξηδφκελα
νπζηαζηηθά. Καζψο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ
ππήξρε φξην απαληήζεσλ, ν ππνινγηζκφο ησλ επηδφζεσλ
έγηλε κε βάζε ηα ππνρξεσηηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ην
ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ.

3. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Βαζηθφο άμνλαο ησλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο
γιψζζαο κε βάζε ην πεξηερφκελν παξακέλεη ε αξρή φηη
ην γισζζηθφ κάζεκα δηδάζθεηαη κε ηε βνήζεηα θαη ησλ
άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ
σο φρεκα γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία (Met, 1991).
ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
βνήζεζαλ ηε δηδαζθαιία ήηαλ νη εηθαζηηθέο ηέρλεο
(Εσγξαθηθή, Γιππηηθή, Φσηνγξαθία), ε Ηζηνξία ηεο
Σέρλεο, ε Μπζνινγία, ε Λνγνηερλία, ε Ηζηνξία θαη ε
Φπζηθή.
Ζ δηδαθηηθή εθαξκνγή είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα ελλέα
δηδαθηηθέο ψξεο (δ.ψ). ηελ αξρή ηεο θχξηαο
δηδαζθαιίαο (6 δ.ψ.), σο εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
(αθφξκεζε),
πξνβάιινληαη
θσηνγξαθίεο
απφ
πνιχρξσκα αλζηζκέλα ιηβάδηα (εηζαγσγή πιηθνχ πξνο
παξαηήξεζε) θαη δεηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο λα
νλνκαηίζνπλ
ηα
ρξψκαηα
ησλ
ινπινπδηψλ
(πξνεηνηκαζία,
εηζαγσγή
ζην
θαηλνχξην).
Ζ
δξαζηεξηφηεηα απηή βνεζά αθελφο λα θαηαλνήζνπλ φηη
πεγή πξνέιεπζεο πνιιψλ ρξσκάησλ απνηεινχλ ηα θπηά
θαη αθεηέξνπ λα θάλνπλ παξαιιειηζκνχο κε ηε γιψζζα
ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ θνηλή πξνέιεπζε πνιιψλ
ρξσκαηηθψλ φξσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε νηθεηφηεηαο
κε ην ππφ δηδαζθαιία ιεμηιφγην.
Έπεηηα, γίλεηαη έιεγρνο γηα χπαξμε γλσζηηθψλ
απαηηήζεσλ θαη αλάθιεζή ηνπο, πιεξνθφξεζε ησλ
ζπνπδαζηψλ γηα ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο
θαη δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο ηνπο. Αθνινπζεί επίδεημε
ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε
ησλ ρξσκάησλ, πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε Φπζηθή, ψζηε
λα θαηαλνεζεί ην πψο γίλνληαη αληηιεπηά ηα ρξψκαηα
απφ ηα ππνθείκελα θαη, παξάιιεια, λα έξζνπλ ζε επαθή
νη ζπνπδαζηέο κε ηνλ αθαδεκατθφ ιφγν. Δπηιέγεηαη γηα
θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ έλα θείκελν πνπ έρεη σο
πεξηερφκελν ηηο ελαιιαγέο ζηηο απνρξψζεηο ηνπ νπξαλνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο.
Με ζηφρν λα γίλεη εκβάζπλζε ζηε ζεκαηηθή ηεο
ηέρλεο, δεηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαθέξνπλ αλ
γλσξίδνπλ πεξηπηψζεηο δσγξάθσλ πνπ ζηα έξγα ηνπο
απνηχπσζαλ παηρλίδηα ηνπ θσηφο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ν
ρψξνο ηεο ηέρλεο είλαη ζπρλά άγλσζηνο ζηνπο
ζπνπδαζηέο, ν δηδάζθσλ πηζαλφλ ζα ρξεηαζηεί λα
παξνπζηάζεη
ηηο
απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο
θαηνλνκάδνληαο
θαηαξρήλ
ην
ξεχκα
ηνπ
«ηκπξεζηνληζκνχ». Ο φξνο ηεκαρίδεηαη κνξθνινγηθά
(ζηξαηεγηθή κνξθνινγηθνχ ηεκαρηζκνχ), ψζηε λα
θαηαζηεί πην δηαθαλέο ην πξψην ζπζηαηηθφ, πνπ πηζαλφλ
λα ππάξρεη ζηε Γ1 ησλ ζπνπδαζηψλ (λενιαηηληθέο
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γιψζζεο):
ηκπξεζηνλ–ηζκφο,
impression
(γαι.)
„εληχπσζε‟. Παξέρνπκε πιεξνθνξηαθά ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξεχκαηνο θαη δεηάκε απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο λα βξνπλ δείγκαηα έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε
απηφ θαη απνηππψλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
π.ρ. έξγα ηνπ Claude Monet: “Le Bassin aux nymphéas/
Les nénuphars” (πξβι. Αλαζηαζηάδε θ.ά., 2015).
ηε ζπλέρεηα, δηαθξίλνληαη νη ρξσκαηηθνί φξνη ζε
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ρξψκαηα θαη γίλεηαη
νκαδνπνίεζή ηνπο. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πνηνη
απνηεινχλ ηνπο έληεθα βαζηθνχο ρξσκαηηθνχο φξνπο
(ΒΥΟ) ζηηο γιψζζεο, δίλνληαη νη βαζηθνί ρξσκαηηθνί
φξνη ησλ λέσλ ειιεληθψλ (άζπξν, καχξν, θφθθηλν,
θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε/γαιάδην, πνξηνθαιί, κνβ, θαθέ,
ξνδ, γθξη) θαη αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο ρξσκαηηθνχο
φξνπο ησλ γισζζψλ ησλ ζπνπδαζηψλ. Πξνθχπηεη, έηζη,
έλαο πίλαθαο κε ηνπο βαζηθνχο ρξσκαηηθνχο φξνπο ζε
δεθαηξείο γιψζζεο.
Αθνινπζεί ε δηδαζθαιία ησλ γεληθψλ ρξσκαηηθψλ
φξσλ (αλνηρηφ, ζθνχξν, θσηεηλφ θηι., ζε ζχλνιν
επηιέρηεθαλ ζαξάληα δχν), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο απνρξψζεσλ ησλ βαζηθψλ
ρξσκάησλ. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απνρξψζεσλ,
έρνληαο σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
ησλ
ζπνπδαζηψλ,
ε
δξαζηεξηφηεηα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ε εμήο: κνηξάζηεθαλ ζηνπο
ζπνπδαζηέο πιηθά δσγξαθηθήο θαη ηνπο δεηήζεθε λα
παξαγάγνπλ δηθά ηνπο ρξψκαηα θαη, αθνχ ηα εληάμνπλ
ζε έλα ρξσκαηηθφ πεδίν, λα ηνπο πξνζδψζνπλ κηα
νλνκαζία κνλνιεθηηθή ή πεξηθξαζηηθή (απφρξσζε).
Έπεηηα απφ ην ηέινο ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο,
θαη κεηά ηελ εκπέδσζε ηνπ πψο πξνζδίδνπκε
ρξσκαηηθέο νλνκαζίεο ζε αληηθείκελα, γίλεηαη ην
πέξαζκα ζηε ζθαίξα ηνπ αθεξεκέλνπ, ηνπ ζπκβνιηθνχ.
Οη ζπνπδαζηέο πξνζθαινχληαη ζε κηα ηδενζχειια
ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ ρξσκάησλ κε ηνλ θφζκν («Ση
ζαο θέξλεη ζην λνπ ην θφθθηλν;» θ.ηι.), κε απνηέιεζκα
λα
πξνθχςεη
πιεζψξα
ζπκβνιηζκψλ,
φπνπ
παξαηεξνχληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη δηαπνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο. Με αθνξκή ηνπο ζπκβνιηζκνχο απηνχο, νη
ζπνπδαζηέο θαζνδεγνχληαη ζε επηπιένλ ζπλδέζεηο
θάλνληαο ζχγθξηζε θαη κεηαμχ ησλ γισζζψλ
(δηαπνιηηηζκηθφηεηα). ηε ζπλέρεηα, ηα ρξψκαηα
ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ. Απηφ
έρεη σο ζηφρν λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηε ρξήζε
ησλ ίδησλ φξσλ ζε παγησκέλεο/ κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο
(πνιπιεθηηθά ζχλζεηα), πνπ απνηειεί επφκελν ζηάδην
ηεο δηδαζθαιίαο. Παξνπζηάδνληαη (κε ηε ρξήζε ιεμηθνχ)
ηα πην ζπρλά πνιπιεθηηθά ζχλζεηα ηεο λέαο ειιεληθήο
πνπ πεξηέρνπλ θάπνηνλ ρξσκαηηθφ φξν (π.ρ. θαηά νπζία,
καχξε θσκσδία) θαη επηζεκαίλνληαη νη ηνκείο φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα πνιπιεθηηθά ζχλζεηα (π.ρ.
Ηαηξηθή, Σέρλε, Δπηζηήκεο θ.ηι.). Γηα εκπέδσζε,
πξνηείλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαδεηήζνπλ ζην
δηαδίθηπν ηξία παγησκέλα ρξσκαηηθά πνιπιεθηηθά
ζχλζεηα θαη λα επηρεηξήζνπλ λα ηα εξκελεχζνπλ
(ζηξαηεγηθή καληέκαηνο) θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε
αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ηεο Γ1 ηνπο, κε ζηφρν λα
αλαδπζνχλ νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε
ζηεξενηππηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο.

Σν επφκελν ζηάδην ηεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο αθνξά
ηε δηδαζθαιία ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ησλ
ρξσκαηηθψλ φξσλ. Πξψηα, νκαδνπνηνχληαη νη
ρξσκαηηθνί φξνη κε βάζε ην θιηηηθφ ζχζηεκα ηεο λέαο
ειιεληθήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ζεκαζηνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ [±ιφγην] (γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κηα άζθεζε κε πνιπιεθηηθά ζχλζεηα
ζηα νπνία θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν ηχπν,
π.ρ. ιεπθφο/άζπξνο γάκνο, ιεπθή/άζπξε κέξα) θαη γίλεηαη
εθηελήο αλαθνξά ζηα ζρεηηθά δάλεηα. Ακέζσο κεηά,
κειεηνχληαη νη φξνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνζεκαηηθή
θαη επηζεκαηηθή παξαγσγή (π.ρ. θαηαθφθθηλνο θαη
θηηξηλσπφο, αληίζηνηρα) θαη νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηηο
επηκέξνπο ζεκαζίεο ηνπο. Αθνινπζεί ε κειέηε ησλ
ζχλζεησλ φξσλ (π.ρ. αζπξφκαπξν) σο πξνο ηνλ ηξφπν
ζρεκαηηζκνχ ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Αλαθνξηθά κε
ηε ζχληαμε ησλ ΟΓΥ ε δηδαζθαιία εζηηάδεηαη ζηε ζεηξά
εκθάληζεο ησλ φξσλ ζηελ πξφηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο
πνπ απηή έρεη ζηε ζεκαζία ηνπ εθθσλήκαηνο (ειεχζεξεο
vs παγησκέλεο εθθξάζεηο), φπσο θαη ζηε ζπκθσλία ησλ
φξσλ.
Χο δξαζηεξηφηεηα θιεηζίκαηνο γίλεηαη εθαξκνγή ησλ
φζσλ δηδάρηεθαλ ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο, πνπ
πξνβάιινληαη ζην εξγαζηήξην πνιπκέζσλ κε ηε ρξήζε
ηνπ
ηζηφηνπνπ
ηεο
Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο
(βι.http://www.nationalgallery.gr
κε
δηαδξαζηηθή
πεξηήγεζε ζηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ) θαη κε αζθήζεηο
πνιιαπιψλ επηινγψλ, ζπκπιήξσζεο θελψλ, πηλάθσλ,
αληηζηνίρηζεο, ζχγθξηζεο γισζζψλ, αλαδήηεζεο ζηνλ
παγθφζκην ηζηφ, ρξήζε ραξηψλ θ.ά., νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ (έιεγρνο
κεηαγλψζεο, εκπέδσζε) (γηα ηηο αζθήζεηο, βι.
ζρεη.Alexandri, 2009).
πλνςίδνληαο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά ζηηο πξψηεο έμη δηδαθηηθέο
ψξεο είλαη νη εμήο: αηνκηθή κειέηε, δηήγεζε, ζπδήηεζε,
ηδενζχειια, επίδεημε, εξγαζηεξηαθή, θαζνδεγνχκελε
αλαθάιπςε θαη δηδαζθαιία κε Ζ/Τ.
ηηο
επφκελεο
ηξεηο
δηδαθηηθέο
ψξεο
πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηα επίζθεςε ζε κνπζείν (ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ κνπζεηνιφγν ηνπ ΝΔΓ),
ζπγθεθξηκέλα ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ, φπνπ νη
ζπνπδαζηέο ηεο Π.Ο. επηζθέπηνληαη ηηο ηξέρνπζεο
εθζέζεηο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε
εκπέδσζε αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαρζέλησλ θαη
παξάιιεια ν εκπινπηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε
ησλ πξνζιεπηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ γισζζηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ε αηζζεηηθή ηνπο
θαιιηέξγεηα, κέζα ζε κηα πξαγκαηηθή πεξίζηαζε, πνπ
πξνσζεί ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, θαιιηεξγεί ηηο
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλεη
ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε, κέζα απφ
ηε δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.
Σν κάζεκα πεξηέρεη επηθνηλσληαθέο, γλσζηηθέο,
δηαδξαζηηθέο θαη παηγληψδεηο-δεκηνπξγηθέο αζθήζεηο
πνπ εληζρχνπλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν
ελδηαθέξνλ κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
δξαζηεξηφηεηεο γλσζηηθά θαη γισζζηθά απαηηεηηθέο.
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πλνπηηθά, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχληαη
ζηηο ηξεηο απηέο δηδαθηηθέο ψξεο είλαη νη εμήο: αηνκηθή
κειέηε, επηηφπηα επίζθεςε, νκάδεο εξγαζίαο, δηήγεζε,
ππφδπζε ξφινπ, ζπδήηεζε, πξνζνκνίσζε, επίδεημε,
θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε.
Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο
γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ηεζη (δηάξθεηαο
20'), ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηελ ΟΔ.

4. ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη:
1. Σν syllabus θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Β1-Β2 δελ πξνβιέπνπλ ηε
δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ. Δπνκέλσο,
αλακέλνπκε νη ζπνπδαζηέο, αλ θαη πξνρσξεκέλνπ
επηπέδνπ, λα ζεκεηψζνπλ ρακειή επίδνζε ζηε
ζπγθεθξηκέλε ιεμηινγηθή ελφηεηα.
2. Οη ζπνπδαζηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (ΟΔ)
αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ παξφκνηα επίδνζε ζην
ηεζη κε απηή ηνπ αξρηθνχ ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο (ΠΟ).
3. Οη θπζηθνί νκηιεηέο (ΦΟ) αλακέλεηαη λα
ζεκεηψζνπλ ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζε φια ηα
εξσηήκαηα.
4. Μεηά ηελ παξέκβαζε νη ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ
θηάζεη θνληά ζην επίπεδν ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ
ηεο λέαο ειιεληθήο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή
ηνπ εμεηαδφκελνπ ιεμηινγίνπ.
5. ε αθεξεκέλν/ ζπκβνιηθφ επίπεδν, αλακέλεηαη
αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπκβνιηζκψλ ζηελ πεηξακαηηθή
νκάδα κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο,
αλακέλεηαη νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ
ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ, ζε αληίζεζε κε απηέο ησλ
δχν νκάδσλ ησλ κε θπζηθψλ νκηιεηψλ.
6. Καζψο ε έκθαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
δίδεηαη ζην ιεμηιφγην, θαη αθνχ ε δηφξζσζε
παγησκέλσλ ιαζψλ ζην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο
απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, νη ζπνπδαζηέο
αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ κεγαιχηεξε βειηίσζε
ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ φ,ηη ζηε
γξακκαηηθή (θαηάθηεζε ιεμηθψλ θαη γξακκαηηθψλ
κνξθεκάησλ, ζπκθσλία).

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ δχν κεηαβιεηψλ
ρξεζηκνπνηήζακε ην µε παξαµεηξηθφ ηεζη MannWhitney (ζηαηηζηηθφ παθέην IBM – SPSS Statistics 20).
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη ειέγρεη θαηά πφζν νη κέζνη φξνη
δχν κεηαβιεηψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά µε
ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα φηη µπνξεί λα δψζεη αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα θαη µε κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ, µε
δεδνµέλα πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ θαλνληθή θαηαλνµή
(θαλνληθή θαηαλνκή έρνπκε κφλν ζε δχν εξσηήκαηα, γ
θαη δ3α) ή δελ είλαη αξηζµεηηθά. Σν ηεζη Mann-Whitney
µαο δίλεη µία ηηκή U ηελ νπνία ειέγρνπκε θαηά πφζν
είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, δειαδή ε πηζαλφηεηα
ιάζνπο (p) λα είλαη µηθξφηεξε απφ 5% (0,05). ε φια ηα
απνηειέζµαηα αλαθέξνπµε επηπιένλ ηελ ηηκή Z, θαζψο
θαη ηελ αληίζηνηρε ηηκή p. Ζ ζπγθεθξηµέλε αλάιπζε
επηιέρζεθε σο ζηαζεξή δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο
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πεξηπηψζεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη λα ειεγρζεί ε ζηαηηζηηθή
ζεµαληηθφηεηα δχν µέζσλ φξσλ, αθνξά δειαδή ηα
πέληε απφ ηα έμη εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο.
Οη κεηαβιεηέο πνπ ζπγθξίλνληαη είλαη νη εμήο:
α) ην αξρηθφ κε ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ,
β) ην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ κε ην ηεζη ηεο ΟΔ,
γ) ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ κε ην ηεζη ηεο ΟΔ,
δ) ην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ κε ην ηεζη ησλ ΦΟ,
ε) ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ κε ην ηεζη ησλ ΦΟ.
Ζ αλάιπζε αθνινπζεί ηε ζεηξά ησλ εξσηεκάησλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.

5.1. Δξώηεκα α
Χο πξνο ην πξψην εξψηεκα, πνπ αθνξά ηελ
θαηαγξαθή ησλ 11 βαζηθψλ ρξσκαηηθψλ φξσλ (ΒΥΟ)
ηεο ΝΔ, παξαηεξνχκε φηη, κε βάζε ηνλ πξψην ηξφπν
ππνινγηζκνχ (ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηνλ παξάγνληα
ηεο νξζνγξαθίαο), ε ΠΟ εκθαλίδεη ζαθή βειηίσζε ζην
ηειηθφ ηεζη, ζε ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο ηεο λα
μεπεξλνχλ απηέο ησλ ΦΟ. Ζ ΟΔ, απφ ηελ άιιε,
εκθαλίδεη ρακειφηεξεο επηδφζεηο αθφκε θαη απφ ηηο
επηδφζεηο ηνπ αξρηθνχ ηεζη ηεο ΠΟ. Σα δεδνκέλα
παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ζην αθφινπζν γξάθεκα:

Γξάθεκα 1: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα Α (1νο ηξφπνο ππνινγηζκνχ)

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη βειηίσζε ηεο ΠΟ θαη φηη έρνπλ
θαηαθηεζεί νη ΒΥΟ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο
ηνπο μεπεξλνχλ απηέο ησλ ΦΟ. Με αλψηαηε ηηκή ην 11,
ε ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη ζεκεηψλεη 10,65 (η.α. ,61) ζε
αληίζεζε κε ηνπο ΦΟ πνπ ζεκεηψλνπλ 9,88 (η.α. 1,50).
Ζ ΟΔ εκθαλίδεη επηδφζεηο 9,15 (η.α. 1,31), παξαπιήζηεο
κε απηέο ηεο ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη.
Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=64,00/ Ε=-2,977/ p=,003)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=136,50/ Z=1,054/ p=,292), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ
(U=51,50/ Ε=-3,788/ p=,00), δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=108,00/ Ε=-1,049/ p=,294), δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=98,00/ Ε=1,562/ p=,118) νχηε αλάκεζα ζηα ηεζη ησλ νκάδσλ ΟΔ
θαη ΦΟ (U=104,00/ Ε=-1,836/ p=,066), αλ θαη ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ππάξρεη πξνβάδηζκα ησλ ΦΟ σο
πξνο ηηο επηδφζεηο.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη
ε Τπφζεζε 1, θαζψο νη επηδφζεηο θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ
θηλνχληαη πάλσ απφ ην 9/11, πνπ δελ ζεσξείηαη ρακειή
επίδνζε. Δπηβεβαηψλεηαη, σζηφζν, ε Τπφζεζε 2, αθνχ
νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ ζεκεηψλνπλ παξφκνηα επίδνζε
ζην ηεζη κε απηή ηνπ αξρηθνχ ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο
ΠΟ, γεγνλφο ινγηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη ζπνπδαζηέο
ζεσξνχληαη ίδηνπ επηπέδνπ κε βάζε ην ηεζη θαηάηαμεο
ηνπ ΝΔΓ. Σν εληππσζηαθφ ζε απηή ηε δνθηκαζία είλαη
φηη νη ΦΟ ζεκεηψλνπλ κελ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε
ζρέζε κε ηηο δχν νκάδεο ησλ ζπνπδαζηψλ πξηλ ηε
δηδαθηηθή παξέκβαζε, δελ θαηνξζψλνπλ φκσο λα
μεπεξάζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο ΠΔ ζην ηειηθφ ηεζη,
επνκέλσο δελ επαιεζεχεηαη ε Τπφζεζε 3. Απηφ
νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα
αληηθείκελν πνπ δελ ππάξρεη ζην syllabus ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο (Γ1) ή ίζσο απνηειεί
πεξηζζφηεξν γλσζηηθφ παξά γισζζηθφ δήηεκα, αθνχ
ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ. Δπηπιένλ, ίζσο λα
ππάξρεη επηξξνή ηνπ θχινπ ησλ ππνθεηκέλσλ (ην 50%
ησλ ΦΟ απνηειείηαη απφ άληξεο). Μηα άιιε εξκελεία ζα
κπνξνχζε λα ζηεξίδεηαη ζηε θχζε ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ
ηεζη, φηη ίζσο λα κελ έγηλε θαηαλνεηφ απφ θάπνηνπο
ΦΟ, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα
ειεθηξνληθά, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα δηεπθξηλίζεσλ.
Με βάζε ην δεχηεξν ηξφπν ππνινγηζκνχ (δειαδή,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξάγνληα ηεο νξζνγξαθίαο), ε
ΠΟ εκθαλίδεη ζαθή βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη, ζε
ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο ηεο λα μεπεξλνχλ θαη πάιη απηέο
ησλ ΦΟ. Ζ ΟΔ, απφ ηελ άιιε, αλ θαη κε κεγαιχηεξν
εχξνο ηηκψλ, εκθαλίδεη πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε
κε ηηο επηδφζεηο ηνπ αξρηθνχ ηεζη ηεο ΠΟ (κε έλα
ζπνπδαζηή εθηφο ηνπ Μ.Ο.) αιιά ρακειφηεξεο ζε ζρέζε
κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ
ηεζη.
ην Γξάθεκα 2 θαίλεηαη φηη ππάξρεη βειηίσζε ηεο
ΠΟ θαη φηη έρνπλ θαηαθηεζεί νη ΒΥΟ ζε ηέηνην ζεκείν
πνπ νη επηδφζεηο ηνπο μεπεξλνχλ απηέο ησλ ΦΟ. Με
αλψηαηε ηηκή ην 11, ε ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη ζεκεηψλεη
10,29 (η.α. ,77) ζε αληίζεζε κε ηνπο ΦΟ πνπ ζεκεηψλνπλ
9,88 (η.α. 1,97). Ζ ΟΔ εκθαλίδεη επηδφζεηο 8,20 (η.α.
1,50), παξαπιήζηεο κε απηέο ηεο ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη.

αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=144,50/ Z=,794/ p=,427), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΟΔ
(U=50,50/ Ε=-3,738/ p=,00), ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=47,00/ Ε=-3,269/ p=,001), δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=125,00/ Ε=,427/ p=,67), ελψ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ (U=73,50/ Ε=2,806/ p=,005).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε
Τπφζεζε 1, θαζψο νη επηδφζεηο ησλ νκάδσλ ΠΟ (ζην
αξρηθφ ηεζη) θαη ΟΔ είλαη 7,76 θαη 8,20 αληίζηνηρα κε
άξηζηα ηηο 11 απαληήζεηο, πνπ δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
πςειή επίδνζε. Δπηβεβαηψλεηαη θαη εδψ ε Τπφζεζε 2,
αθνχ νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ ζεκεηψλνπλ παξφκνηα
επίδνζε ζην ηεζη κε απηή ηνπ αξρηθνχ ηεζη ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ, γεγνλφο ινγηθφ δεδνκέλνπ φηη νη
ζπνπδαζηέο ζεσξνχληαη ίδηνπ επηπέδνπ κε βάζε ην ηεζη
θαηάηαμεο ηνπ ΝΔΓ. Δδψ δελ επηβεβαηψλεηαη ε
Τπφζεζε 3, θαζψο νη ΦΟ ζεκεηψλνπλ κελ θαιχηεξεο
επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δχν νκάδεο ησλ ζπνπδαζηψλ
πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, δελ θαηνξζψλνπλ φκσο
λα μεπεξάζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο ΠΔ ζην ηειηθφ ηεζη,
φπσο ζρνιηάζακε παξαπάλσ.

5.2. Δξώηεκα β
Χο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα, πνπ αθνξά ηελ
θαηαγξαθή ησλ απνρξψζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ρξσκαηηθνχ πεδίνπ, παξαηεξνχκε φηη, κε βάζε ηνλ
πξψην ηξφπν ππνινγηζκνχ (ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε
ηνλ παξάγνληα ηεο νξζνγξαθίαο), ε ΠΟ εκθαλίδεη ζαθή
βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη, ζε ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο
ηεο λα θηάλνπλ απηέο ησλ ΦΟ (100%). Ζ ΟΔ, απφ ηελ
άιιε, ελψ θηάλεη θη απηή ζηελ νξνθή (100%), ην εχξνο
ησλ ηηκψλ πνπ εκθαλίδεη είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (0100%) ζε ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ (60100%) θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ (100%).

Γξάθεκα 3: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα Β (1νο ηξφπνο ππνινγηζκνχ)

Γξάθεκα 2: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα Α (2νο ηξφπνο ππνινγηζκνχ)

Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=21,00/ Ε=-4,354/ p=,00)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην

ην Γξάθεκα 3, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηθξή βειηίσζε
ηεο ΠΟ θαη φηη έρεη θαηαθηεζεί ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ
ησλ απνρξψζεσλ ηφζν ψζηε νη επηδφζεηο ηνπο λα
πιεζηάδνπλ απηέο ησλ ΦΟ. Ζ ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη
ζεκεηψλεη 97,84% (η.α. 5,04) ελψ νη ΦΟ, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν, αγγίδνπλ ην 100% (η.α. ,00). Ζ ΟΔ
εκθαλίδεη επηδφζεηο 71,32 (η.α. 40,36), αξθεηά
ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη (87,16
κε η.α. 26,14).
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Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=120,00/ Ε=-1,135/ p=,257)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=137,50/ Z=1,138/ p=,255), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ
(U=110,00/ Ε=-2,20/ p=,028),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=96,00/ Ε=-2,309/ p=,021), δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=112,00/ Ε=1,733/ p=,083) ελψ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ (U=88,00/ Ε=3,017/ p=,003).
Με βάζε ηνλ δεχηεξν ηξφπν ππνινγηζκνχ
(ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νξζνγξαθία), ε ΠΟ εκθαλίδεη
ζαθή βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη, ζε ζεκείν πνπ νη
επηδφζεηο ηεο λα πξνζεγγίδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ΦΟ
(100%), ρσξίο φκσο λα ηηο μεπεξλνχλ αθνχ εκθαλίδνπλ
κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ (80-100%,). Ζ ΟΔ, απφ ηελ
άιιε, ζεκεηψλεη έλα κηθξφ πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηηο
επηδφζεηο ηνπ αξρηθνχ ηεζη ηεο ΠΟ αιιά πνιχ
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο απηέο ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη.
πσο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 4, ππάξρεη κεγάιε
βειηίσζε ηεο ΠΟ. Φαίλεηαη φηη παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν
ζρεκαηηζκνχ ησλ απνρξψζεσλ, έρεη θαηαθηεζεί θαη ε
νξζνγξαθία. Ζ ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη ζεκεηψλεη 82,2000%
(η.α. 22,19), ελψ νη ΦΟ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν,
αγγίδνπλ ην 100% (η.α. ,00). Ζ ΟΔ εκθαλίδεη επηδφζεηο
51,57 (η.α. 39,27), πνπ είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε απηέο ηεο
ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη (52,16 κε η.α. 31,88).

δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ (U=32,00/ Ε=4,49/ p=,00).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε
Τπφζεζε 1, θαζψο νη επηδφζεηο θαη δχν νκάδσλ
ζπνπδαζηψλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ήηαλ
ηδηαίηεξα ρακειέο (αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ παξάγνληα
ηεο κνξθνινγίαο). Δπηβεβαηψλεηαη θαη ε Τπφζεζε 2,
αθνχ νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ ζεκεηψλνπλ παξφκνηα
επίδνζε ζην ηεζη κε απηή ηνπ αξρηθνχ ηεζη ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ, γεγνλφο ινγηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη
ζπνπδαζηέο ζεσξνχληαη ίδηνπ επηπέδνπ κε βάζε ην ηεζη
θαηάηαμεο ηνπ ΝΔΓ. Οη ΦΟ ζεκεηψλνπλ ηηο θαιχηεξεο
επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δχν νκάδεο ησλ ζπνπδαζηψλ,
επηβεβαηψλνληαο ηελ Τπφζεζε 3. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
ππνεξσηήκαηνο απηνχ (β2) επηβεβαηψλνπλ ηελ Τπφζεζε
6, αθνχ παξαηεξνχκε εληππσζηαθή πξφνδν ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη φζνλ αθνξά ηε
κνξθνινγία. Γηαπηζηψλνπκε φηη παξάιιεια κε ην
ιεμηιφγην ζπληειείηαη θαη ε εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο.

5.3. Δξώηεκα γ
ηελ ηξίηε δνθηκαζία, πνπ αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη
εξκελεία ησλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ, ε ΠΟ εκθαλίδεη
εληππσζηαθή βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη, ζε ζεκείν πνπ
νη επηδφζεηο ηεο λα πιεζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ΦΟ
(5/5), ρσξίο φκσο λα ηηο μεπεξλνχλ, αθνχ εκθαλίδνπλ
κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ (3-5/5). Ζ ΟΔ, απφ ηελ άιιε,
ζεκεηψλεη πνιχ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο
επηδφζεηο ηφζν ηνπ αξρηθνχ φζν θαη ηνπ ηειηθνχ ηεζη
ηεο ΠΟ.

Γξάθεκα 5: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα Γ

Γξάθεκα 4: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα Β (2νο ηξφπνο ππνινγηζκνχ)

Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=59,00/ Ε=-2,978/ p=,003)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=163,50/ Z=,201/ p=,841), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ
(U=86,00/ Ε=-2,604/ p=,009),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=16,00/ Ε=-4,727/ p=,00),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=56,00/ Ε=3,545/ p=,00) θαη, ηέινο, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή

axrhsth

πσο απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα 5, ππάξρεη
εληππσζηαθή βειηίσζε ηεο ΠΟ. Φαίλεηαη λα έρνπλ
θαηαθηεζεί
νη
κεηαθνξηθέο
εθθξάζεηο
(πνπ
πεξηιακβάλνπλ θάπνηνλ ρξσκαηηθφ φξν). Οη επηδφζεηο
ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζε
απηέο ησλ ΦΟ. Με αλψηαηε ηηκή ην 5, ε ΠΟ ζην ηειηθφ
ηεζη ζεκεηψλεη 4,06 (η.α. ,97), ελψ νη ΦΟ ζεκεηψλνπλ
4,69 (η.α. ,70). Ζ ΟΔ εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ρακειέο
επηδφζεηο 0,70 (η.α. ,91), αθφκε ρακειφηεξεο απφ απηέο
ηεο ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη (1,71 κε η.α. 1,26).
Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=23,50/ Ε=-4,235/ p=,00) ηνπ
αξρηθνχ θαη ηειηθνχ ηεζη ηεο ΠΟ, ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=87,00/ Z=-2,639/ p=,008),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=5,50/ Ε=5,107/ p=,00), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
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αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ
(U=7,00/ Ε=-4,82/ p=,00), ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=83,00/ Ε=-2,181/ p=,029), ελψ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη κεηαμχ ησλ
νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ (U=2,00/ Ε=-5,231/ p=,00).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε
Τπφζεζε 1, θαζψο νη επηδφζεηο ησλ νκάδσλ ΠΟ (ζην
αξρηθφ ηεζη) θαη ΟΔ είλαη πνιχ ρακειέο, κε 1,71/5 θαη
0,70/5 αληίζηνηρα. Γελ επηβεβαηψλεηαη απφιπηα ε
Τπφζεζε 2, αθνχ νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ ζεκεηψλνπλ
ρακειφηεξε επίδνζε ζην ηεζη ζε ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ
ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα
είλαη ηπραίν ή λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ
ππφβαζξν ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ δχν νκάδσλ. Καη ζε
απηή ηε δνθηκαζία επηβεβαηψλεηαη ε Τπφζεζε 3, θαζψο
νη ΦΟ αγγίδνπλ ηελ νξνθή. Πνιχ θνληά ζηηο επηδφζεηο
ησλ ΦΟ βξίζθνληαη θαη νη επηδφζεηο ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ
ηεζη, επαιεζεχνληαο έηζη ηελ Τπφζεζε 4.

5.4. Δξώηεκα δα
ηελ ηέηαξηε δνθηκαζία, πνπ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ρξσκάησλ πνπ επηιέγεη ν δσγξάθνο ζε έλαλ πίλαθά
ηνπ, ε ΠΟ εκθαλίδεη εκθαλή βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη,
ζε ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο ηεο λα μεπεξλνχλ ηηο
επηδφζεηο ησλ ΦΟ. Ζ ΟΔ, απφ ηελ άιιε ζεκεηψλεη
αληίζηνηρεο επηδφζεηο κε απηέο ηνπ αξρηθνχ ηεζη ηεο
ΠΟ, ιίγν ρακειφηεξεο απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ΦΟ.

Γξάθεκα 6: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε νκάδαο
ζην εξψηεκα δα

πσο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 6, ππάξρεη κεγάιε
βειηίσζε ηεο ΠΟ. Φαίλεηαη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν
κεραληζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο, θαη λα
έρεη εληζρπζεί ν κεραληζκφο αλίρλεπζεο ησλ
απνρξψζεσλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ
αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε λέσλ φξσλ. Οη επηδφζεηο ηεο ΠΟ
ζην ηειηθφ ηεζη παξαηεξνχκε φηη είλαη θαηά πνιχ
πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ ΦΟ. πγθεθξηκέλα, ε ΠΟ
ζην ηειηθφ ηεζη ζεκεηψλεη 9,18 (η.α. 3,03), ελψ νη ΦΟ
ζεκεηψλνπλ 6,88 (η.α. 2,33). Σέινο, ε ΟΔ εκθαλίδεη
επηδφζεηο ειαθξψο πςειφηεξεο (6,00 κε η.α. 1,81) απφ
απηέο ηεο ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη (5,65 κε η.α. 2,45).
Έηζη, κε βάζε ηε κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=57,00/ Ε=-3,031/ p=,002)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=159,00/ Z=,341/ p=,733), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ
(U=66,00/ Ε=-3,199/ p=,001), δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=103,00/ Ε=-1,20/ p=,23),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=79,00/ Ε=2,079/ p=,038), ελψ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ (U=127,00/
Ε=-1,067/ p=,286).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε
Τπφζεζε 2, αθνχ νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ θαη ηεο ΠΟ
(ζην αξρηθφ ηεζη) ζεκεηψλνπλ παξφκνηα επίδνζε. πσο
ζηε δνθηκαζία 1, έηζη θαη ζε απηή ηε δνθηκαζία δελ
επηβεβαηψλεηαη ε Τπφζεζε 3, θαζψο νη επηδφζεηο ηεο
νκάδαο ΦΟ είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο
ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη, γεγνλφο πνπ καο πξνβιεκαηίδεη.
Θεσξνχκε φηη ε ρακειή επίδνζε ησλ ΦΟ ζε ζρέζε κε
ηελ ΠΟ (ζην ηειηθφ ηεζη) δελ απνδεηθλχεη ηφζν θάπνην
θελφ ζην ιεμηιφγην ησλ νκηιεηψλ απηψλ φζν ηελ
έιιεηςε έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, ίζσο θαη ηελ
πξνζπάζεηα απνθπγήο εληππσζηαζκνχ, γεγνλφο πνπ δελ
είκαζηε ζε ζέζε λα εξκελεχζνπκε κε βεβαηφηεηα, θαζψο
απαηηεί πεξαηηέξσ ςπρνγισζζνινγηθή έξεπλα. Πηζαλφλ
λα παίδεη ξφιν θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ, σζηφζν γηα
ηελ επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο απαηηείηαη
πεξαηηέξσ έξεπλα.

5.5. Δξώηεκα δβ
Ο ιφγνο πνπ επηιέγεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ εξσηήκαηνο δβ είλαη επεηδή κηα ηέηνηνπ
είδνπο αλάιπζε έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ φηη
ηεθκεξηψλεηαη θνηλσληθά απφ ηα κεκνλσκέλα άηνκα ζε
αιιειεπίδξαζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο, ε νπνία
δελ απνηειεί έλα ζηαζεξφ, κνλαδηθφ, θαηλφκελν πνπ
εξεπλάηαη πνζνηηθά.
Ζ δνθηκαζία δβ απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζεη αλ
έρνπλ επηηεπρζεί νη εηδηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο:
- ε ηη βαζκφ αληηιακβάλνληαη ηνπο ρξσκαηηθνχο
ζπκβνιηζκνχο ελφο δσγξαθηθνχ πίλαθα νη
ζπνπδαζηέο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο
γιψζζαο;
- Πψο θαηαθέξλνπλ λα ηνπο απνδψζνπλ γισζζηθά;
- ηηο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ππάξρεη
νκνηνγέλεηα πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηα ζηεξεφηππα
ηεο θνηλσλίαο φπνπ δνπλ (ειιεληθή θνηλσλία) ή
επεξεάδνληαη απφ ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο
πξνέιεπζήο ηνπο;

Γξάθεκα 7: Αξηζκφο ζπκβνιηζκψλ αλά ζπκκεηέρνληα ζην
αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη

Χο πξνο ην πξψην εξψηεκα, ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο
ρξσκαηηθψλ ζπκβνιηζκψλ πνπ εληνπίζηεθε απφ θάζε
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ζπκκεηέρνληα ηεο ΠΟ, ηφζν ζην αξρηθφ φζν θαη ζην
ηειηθφ ηεζη. πσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 7, ε
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη ζαθή
αχμεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
πεξηγξαθή ηνπ ππφ εμέηαζε πίλαθα (Μ.Ο. αξρ. ηεζη =
1,63 vs. Μ.Ο. ηει. ηεζη =4,65). Απηφ απνδεηθλχεη φηη,
κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, έρεη ελεξγνπνηεζεί ν
κεραληζκφο εληνπηζκνχ ησλ ζπκβνιηθψλ ζηνηρείσλ ζε
έλα έξγν ηέρλεο, ζηνηρεία πνπ νη ζπνπδαζηέο επηδηψθνπλ
λα θαηαγξάςνπλ κε ππεξβάιινληα δήιν ζην ηειηθφ ηεζη.
Οη ζπνπδαζηέο ζην αξρηθφ ηεζη επηιέγνπλ απινχο
ζπκβνιηζκνχο, π.ρ. δέζηε, θαινθαίξη, δσή, αγάπε,
έξσηαο. Αληίζεηα, ζην ηειηθφ ηεζη ζπλαληάκε πην
ζχλζεηεο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο θίλδπλνο,
ειπίδα, αγλφηεηα, πάζνο, ζειπθφηεηα, ειεπζεξία θηι.,
γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ
θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ελφο έξγνπ ηέρλεο ζε
αθαδεκατθφ επίπεδν.
Απφ ηελ άιιε, ε ΟΔ παξνπζηάδεη πςειφηεξε επίδνζε
ζηε δνθηκαζία απηή (Μ.Ο.=2,35) ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ
ηεζη ηεο ΠΟ (Μ.Ο.=1,63), αξθεηά ρακειφηεξε φκσο ζε
ζρέζε κε ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ (Μ.Ο.=4,65). Μνινλφηη
ζπλαληάκε αξθεηέο θελέο ή κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο
ζηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία, νη πην αλαιπηηθέο
απαληήζεηο πεξηέρνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ δελ
ζπλαληήζακε ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, π.ρ. ξνκαληηζκφο,
ζιίςε, έληαζε, δξάκα, γεγνλφο πνπ θαηά πάζα
πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηκήκαηνο.

απνδίδνληαη είηε κε επίζεηα είηε κε νπζηαζηηθά είηε κε
ξεκαηηθή θξάζε (ΡΦ).

Γξάθεκα 9: Φπζηθνί νκηιεηέο – αξηζκφο απαληήζεσλ

πσο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 10, είλαη ζαθήο ε
πξνηίκεζε ησλ νπζηαζηηθψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ
ζπκβνιηζκψλ, κε δεχηεξα ζηε ζεηξά ηα επίζεηα θαη
ηξίηε ηε ρξήζε ξεκαηηθψλ θξάζεσλ. Καηά ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε, εμάιινπ, ππνγξακκίζηεθε ε πξνηίκεζε ησλ
νλνκαηνπνηήζεσλ, πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
αθαδεκατθνχ ιφγνπ.

Γξάθεκα 10: Σξφπνο απφδνζεο ησλ ρξσκαηηθψλ
ζπκβνιηζκψλ ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ

Γξάθεκα 8: Οκάδα ειέγρνπ – αξηζκφο απαληήζεσλ

Σέινο, νη ΦΟ ζεκεηψλνπλ Μ.Ο. απαληήζεσλ 3,5 σο
πξνο ηε ρξήζε ζπκβνιηζκψλ, κε ρακειφηεξε ηηκή ην 1
θαη πςειφηεξε ην 8. Γηα κηα αθφκε θνξά, νη ΦΟ δελ
ζεκεηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο,
σζηφζν απηή είλαη κηα θαζαξά πνζνηηθή δηαπίζησζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ΦΟ εκθαλίδνληαη ιαθσληθνί
αιιά αθξηβείο θαη νξζνί ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο,
πεξηγξάθνληαο ην δσγξαθηθφ πίλαθα κε ζπλέπεηα σο
πξνο ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη κε εκθαλίδνληαο
θαλέλα γξακκαηηθφ ιάζνο. πλαληάκε έλλνηεο σο
ζπκβνιηζκνχο ρξσκάησλ φπσο εξσηηζκφο, ζαγήλε,
ζθξηγειφηεηα, πινχηνο, γαιήλε, νηθεηφηεηα, απνδνρή, πνπ
δηαθξίλνληαη απφ πςειή αθαίξεζε θαη δελ ηνπο
ζπλαληάκε ζηηο νκάδεο ησλ κε θπζηθψλ νκηιεηψλ.
πλεπψο, βαζκνινγνχληαη κε ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ καο απαζρφιεζε αθνξά ηνλ
ηξφπν απφδνζεο ησλ ρξσκαηηθψλ ζπκβνιηζκψλ
γισζζηθά. Παξαηεξνχκε φηη νη ρξσκαηηθνί ζπκβνιηζκνί

axrhsth

Σα επίζεηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη ΡΦ εκθαλίδνληαη
ζε γξαπηά φπνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία αθεξεκέλεο
έθθξαζεο (δσληαλφ θίηξηλν: ην θιίκα είλαη αηζηφδνμν vs.
αηζηνδνμία, αλνηρηά ρξψκαηα: ε εηθφλα είλαη θηιηθή vs.
θηιία, θηιηθφηεηα, θφθθηλν: δείρλεη φηη ληξέπεηαη ιίγν vs.
ληξνπή, ιεπθφ: ζέιεη λα δείμεη φηη δελ έγηλε ηίπνηα
αλάκεζα ζηνπο δχν vs. αγλφηεηα).

Γξάθεκα 11: Σξφπνο απφδνζεο ησλ ρξσκαηηθψλ
ζπκβνιηζκψλ απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ

ην ζέκα ηεο γισζζηθήο απφδνζεο ησλ
ζπκβνιηζκψλ ε ΟΔ παξνπζηάδεη θαιχηεξεο επηδφζεηο.
Δθηφο απφ δχν ζπνπδαζηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ θαη
επίζεηα, θαη ηξεηο ζπνπδαζηέο πνπ δελ απάληεζαλ
ζσζηά ζηελ εξψηεζε, νη ππφινηπνη επηιέγνπλ ην
νπζηαζηηθφ σο κέζν απφδνζεο ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ
πεξηγξάθνπλ. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ππάξρεη
θάπνηα εμνηθείσζε ζηε ρξήζε νλνκαηνπνηήζεσλ, πνπ
είηε νθείιεηαη ζην φηη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν
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δηδαζθαιίαο ζην ηκήκα ηνπο είηε έρεη λα θάλεη κε ην
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξφ ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο
ΦΟ, παξαηεξνχκε φηη επηιέγνπλ θαη ηνπο ηξεηο ηξφπνπο
πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ηνπο ρξσκαηηθνχο
ζπκβνιηζκνχο, κε ζαθή πξνηίκεζε ζηα νπζηαζηηθά.

Γξάθεκα 13: Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε θάζε
νκάδαο ζην εξψηεκα δγ

Γξάθεκα 12: Σξφπνο απφδνζεο ησλ ρξσκαηηθψλ
ζπκβνιηζκψλ απφ ηνπο Φπζηθνχο Οκηιεηέο

Ζ ρξήζε επηζέησλ θαη ΡΦ δελ ζρεηίδεηαη εδψ κε
αδπλακία έθθξαζεο αιιά κε επηινγή πνηθηιίαο
έθθξαζεο, π.ρ. ην θφθθηλν ππνδειψλεη έληαζε,
ελδερνκέλσο πάζνο, πφζν… ε Κίξθε είλαη πην ιεπθή…
ίζσο [ν δσγξάθνο] ζέιεη λα ηελ απνδψζεη πην αγλή, πην
απζηεξή, πην απφιπηε… / ην θφθθηλν ρξψκα ηνλίδεη ηελ
εξσηηθή πηπρή ηεο ζηηγκήο…
Σν ηξίην εξψηεκα πνπ καο απαζρφιεζε ήηαλ θαηά
πφζν ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππάξρεη
νκνηνγέλεηα, θαζψο θαη θαηά πφζν νη απαληήζεηο ηνπο
ππαγνξεχνληαη απφ ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο φπνπ
δνπλ (ειιεληθή θνηλσλία) ή επεξεάδνληαη απφ ηα
ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο πξνέιεπζήο ηνπο;
Ξεθηλψληαο απφ ηνπο ΦΟ, δηαπηζηψλνπκε φηη
παξνπζηάδνπλ ζαθή νκνηνγέλεηα, θαζψο νη απαληήζεηο
ηνπο θηλνχληαη ζην ίδην ελλνηαθφ πιαίζην. Έξσηαο,
πάζνο, ζαγήλε είλαη νη ζπκβνιηζκνί πνπ εληνπίδνληαη
θαη επηθξαηνχλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ΦΟ.
Αληίζεηα κε ηελ νκάδα ησλ ΦΟ, νη νκάδεο ησλ κε
θπζηθψλ νκηιεηψλ εκθαλίδνπλ έληνλε αλνκνηνγέλεηα
ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκβνιηζκνί πνπ
θαηαγξάθνληαη, αλαθέξνληαη κφλν κία θνξά, ελψ κφλν
4 έλλνηεο (ειπίδα-13 θνξέο, αγάπε-10 θνξέο, έξσηαο-7
θνξέο, θίλδπλνο-2 θνξέο) αλαθέξνληαη απφ πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο ππνθείκελα, ζε ζχλνιν 152 απαληήζεσλ. Απηφ
επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζή καο φηη νη ζπκβνιηζκνί
βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα ζηεξεφηππα πνπ
θιεξνδνηνχληαη απφ θάζε θνηλσλία, ηα νπνία ζπρλά
κπνξεί λα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ
ηαχηηζε θάπνησλ απαληήζεσλ.

5.6. Δξώηεκα δγ
ηελ έθηε δνθηκαζία, πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ πίλαθα κε βάζε ην ρξψκα (κε ζθνπφ
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο γέλνπο θαη αξηζκνχ), ε
ΠΟ εκθαλίδεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ηειηθφ ηεζη, ζε
ζεκείν πνπ νη επηδφζεηο ηεο λα αγγίδνπλ ηηο επηδφζεηο
ησλ ΦΟ (100%). Ζ ΟΔ, απφ ηελ άιιε ζεκεηψλεη
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο ΠΟ ηφζν
ζην αξρηθφ φζν θαη ζην ηειηθφ ηεζη. Σα δεδνκέλα
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην αθφινπζν γξάθεκα:

πσο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 13, ζεκεηψλεηαη
κεγάιε βειηίσζε ηεο ΠΟ σο πξνο ηε ζπκθσλία. Οη
επηδφζεηο ηεο ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη είλαη πςειφηεξεο απφ
απηέο ηεο ίδηαο νκάδαο ζην αξρηθφ ηεζη. πσο είλαη
αλακελφκελν, νη ΦΟ αγγίδνπλ ηελ νξνθή (100%). Με
αλαγσγή ζηα 100, ε ΠΟ ζην αξρηθφ ηεζη ζεκεηψλεη
63,81 (η.α. 33,00) θαη ζην ηειηθφ ηεζη 86,68 (η.α. 19,14).
Απφ ηελ άιιε, ε ΟΔ εκθαλίδεη αθφκε ρακειφηεξεο
επηδφζεηο 51,51 (η.α. 36,14) απφ ην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ.
Έηζη, κε βάζε ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε MannWhitney, ζην εξψηεκα απηφ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (U=83,00/ Ε=-2,978/ p=,003)
αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ, δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ (U=133,00/ Z=1,143/ p=,253), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ηεο ΟΔ
(U=74,50/ Ε=-3,015/ p=,003), ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ
θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ (U=40,00/ Ε=-4,016/ p=,00),
ππάξρεη ζηαηηζηηθά αζζελψο ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηειηθφ ηεζη ηεο ΠΟ θαη ην ηεζη ησλ ΦΟ
(U=80,00/ Ε=-2,822/ p=,005), ελψ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΟΔ θαη ΦΟ
(U=40,00/ Ε=-4,271/ p=,00).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ε
ππφζεζε 2, αθνχ νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ ζεκεηψλνπλ
παξφκνηα επίδνζε ζην ηεζη ζε ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ
ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ. Δπίζεο, επηβεβαηψλεηαη
θαη ε ππφζεζε 3, θαζψο νη ΦΟ αγγίδνπλ ηελ νξνθή.
Γηαπηζηψλνπκε, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο επηδφζεηο ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ, φηη ην δήηεκα ηεο ζπκθσλίαο ησλ
ΟΓΥ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο απηνχ
ηνπ επηπέδνπ, σζηφζν κε κηα ζηνρεπκέλε δηδαθηηθή
παξέκβαζε ην θελφ απηφ κπνξεί λα θαιπθζεί.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ ηεζη
θαηέδεημαλ ζαθή βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζηελ
θαηαλφεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ρξσκαηηθψλ
φξσλ, ηφζν ζηελ θπξηνιεθηηθή φζν θαη ζηε κεηαθνξηθή
ρξήζε ηνπο αιιά θαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο
πεξηγξαθηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κε ηε ρξήζε αθεξεκέλσλ
ελλνηψλ θαη ζπκβνιηζκψλ.
ην Γξάθεκα 14 εκθαλίδνληαη νη κέζνη φξνη (Μ.Ο.)
ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε νκάδα
ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιχζεθαλ
πνζνηηθά. Παξαηεξνχκε φηη νη ζπνπδαζηέο ηεο ΟΔ
ζεκεηψλνπλ παξφκνηα επίδνζε ζην ηεζη κε απηή ηνπ
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αξρηθνχ ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΠΟ, σζηφζν
παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ην
αξρηθφ ηεζη ηεο ΠΟ. Οη ΦΟ ζεκείσζαλ ζπλνιηθά ηελ
πςειφηεξε επίδνζε, αλ θαη δελ μεπεξλνχλ παξά
ειάρηζηα ηελ ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη.

Γξάθεκα 14: Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ νκάδσλ

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο
εξγαζίαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη:
Καζψο δελ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ
αληηθεηκέλνπ απηνχ απφ ην syllabus (θαη ηα δηδαθηηθά
εγρεηξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Β1-Β2), νη
ζπνπδαζηέο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ζεκεηψλνπλ ρακειέο
επηδφζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεμηινγηθή ελφηεηα, ζε
άιινπο ηνκείο πεξηζζφηεξν θαη ζε άιινπο ιηγφηεξν
(Yπφζεζε 1).
Οη ζπνπδαζηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο
δνθηκαζίεο ζεκεηψλνπλ παξφκνηα επίδνζε ζην ηεζη κε
απηή ηνπ αξρηθνχ ηεζη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο (Yπφζεζε 2), σζηφζν ζηελ
πιεηνλφηεηα
ησλ
πεξηπηψζεσλ
παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ηεζη ηεο
ΠΟ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ πξνθίι
δηδαζθαιίαο ησλ δηδαζθφλησλ ησλ δχν νκάδσλ
(γλσζηηθφο παξάγνληαο). Ίζσο αθφκε λα νθείιεηαη θαη
ζηε κε πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο ιφγσ ηνπ απξφζσπνπ
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε αληίζεζε κε ηελ ΠΟ, ε νπνία
έρεη πξνζσπηθή επαθή κε ηε δηδάζθνπζα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ηα ηεζη (ςπρνινγηθφο παξάγνληαο).
Οη θπζηθνί νκηιεηέο ζεκείσζαλ ηελ πςειφηεξε
επίδνζε ζηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα. Χζηφζν, είλαη
άμην ζρνιηαζκνχ ην γεγνλφο φηη ζε δχν δνθηκαζίεο (α
θαη δα) ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο ηεο
ΠΟ ζην ηειηθφ ηεζη. Οη ιφγνη θαη εδψ ζα κπνξνχζαλ λα
είλαη γλσζηηθνί, δειαδή λα κελ έρνπλ πνηέ δηδαρζεί
ζπζηεκαηηθά ην αληηθείκελν (δνθηκαζία α) ή
ςπρνινγηθνί, δειαδή λα κελ επηζπκνχλ ηε πξφθιεζε
εληππσζηαζκνχ (δνθηκαζία δα).
Με βάζε ηελ Yπφζεζε 4, κεηά ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε νη ζπνπδαζηέο ζεσξνχκε φηη έρνπλ θηάζεη
πνιχ θνληά ζην επίπεδν ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο λέαο
ειιεληθήο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ
εμεηαδφκελνπ ιεμηινγίνπ, ζε ζεκείν πνπ λα ηνπο
μεπεξλνχλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα, φπσο πξναλαθέξακε.
ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, νη ζπκβνιηζκνί ζπλδένληαη
άκεζα κε ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θάζε ρψξαο.
Πξάγκαηη, παξαηεξείηαη κεγάιε νκνηνγέλεηα ζηηο
απαληήζεηο ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ, ζε αληίζεζε κε
απηέο ησλ δχν νκάδσλ ησλ κε θπζηθψλ νκηιεηψλ
(Yπφζεζε 5). Δπίζεο, έπεηηα απφ ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε, φπνπ δηδάζθνληαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ

axrhsth

ρξσκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, παξαηεξείηαη
κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ
ζπνπδαζηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζην ηειηθφ ηεζη,
ζε αληίζεζε κε ην αξρηθφ ηεζη.
Σέινο, ε έκθαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο δφζεθε
ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ: κνξθή ησλ ρξσκαηηθψλ
φξσλ, ζρεκαηηζκφο παξάγσγσλ θαη ζχλζεησλ ηχπσλ,
ζχληαμε ησλ ΟΓΥ, θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή
ζεκαζία ηνπο θαη εκθάληζή ηνπο ζε παγησκέλεο
εθθξάζεηο. Ζ δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηελ Γ1
θαη ηελ Γ2, θαζψο θαη ε άκεζε έθζεζε θαη πνιχσξε
ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
επηθνηλσλίαο απνδείρηεθε δηεπθνιπληηθή γηα ηε γξήγνξε
απνκλεκφλεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ. Απφ ηελ
άιιε, ε δηδαζθαιία ηεο θιίζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο
απνηέιεζαλ αλαινγηθά πνιχ κηθξφ θνκκάηη, δεδνκέλνπ
φηη ζην επίπεδν απηφ ζεσξνχληαη θαηαθηεκέλα
δεηήκαηα. Χζηφζν, δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο σο πξνο
ηελ θιίζε θαη ηε ζπκθσλία ηφζν ζην αξρηθφ ηεζη ηεο
ΠΟ φζν θαη ζην ηεζη ηεο ΟΔ. Απηφ απνηειεί ζπρλφ
θαηλφκελν ζην κέζν επίπεδν, θαζψο ππάξρνπλ
αδπλακίεο ζην ιφγν πνπ έρνπλ παγησζεί θαη δχζθνια
ππνρσξνχλ. Πξάγκαηη, παξά ηε ζαθή βειηίσζε ηεο ΠΟ
ζην ηειηθφ ηεζη, αλ ζπγθξίλνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ
ζπνπδαζηψλ ζε δνθηκαζίεο ακηγψο ιεμηινγηθέο,
δηαπηζηψλνπκε φηη ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε βειηίσζε
ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ φ,ηη ζηε
γξακκαηηθή, ζπκπέξαζκα πνπ βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε
ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (Yπφζεζε 6).

7. ΔΠΗΛΟΓΟ
Κιείλνληαο, ζεσξνχκε φηη ε δηδαζθαιία ησλ ΟΓΥ
απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε ζεκαηηθή, κε
αθνξκή ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ πνιιά
γισζζηθά αληηθείκελα ζε φια ηα γισζζηθά επίπεδα.
Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, ηελ έληαμή ηεο ζην syllabus ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο.
Μειινληηθά ζθνπεχνπκε λα επεθηείλνπκε ηε
δηδαζθαιία ηεο ζεκαηηθήο ησλ ΟΓΥ εληάζζνληαο ηε
ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ (ρξήζε ζπκθξαζηηθψλ
πηλάθσλ, εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ
πνιπιεθηηθψλ ζχλζεησλ κνλάδσλ ζε απζεληηθά θείκελα
θηι.) θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ portfolio (Ακβξάδεο &
Αιεμαλδξή 2010α˙ 2010β) πνπ ζα αθνξά ηηο ηέζζεξηο
καθξνδεμηφηεηεο (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ
θαη γξαπηνχ ιφγνπ).
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Θεζζαινλίθε.

127 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ E-TWINNING:
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΖ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
Κσζηαληίλνο Καιέκεο
ΔΚΓΓΑ – ΗΝ.ΔΠ

Άλλα Κσζηαξέινπ
1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Κξπνλεξίνπ

Αλαζηαζία Μεξθνύξε
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΔΚΠΑ

Παλαγηώηεο Βειαώξαο
Δθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο

Πεξίιεςε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ην
εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα δέρεηαη φιν θαη πην έληνλε
πίεζε γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ κεηαβαιιφκελε
δεκνγξαθηθφηεηα έρεη παξάμεη κία θνηλσληθή αιιαγή κε
πνιχγισζζνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο πνπ
πηέδεη ηα ζρνιεία λα αιιάμνπλ. H αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ
θαη νη πνιχσξεο εξγαζίεο ησλ γoληψλ, αληηθαηνπηξίδνληαη
ζηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν ρσξίο πξνεηνηκαζία.
Οη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ λέεο
αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα πξνζφληα θαη ηνλ ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γεληθφηεξα. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ 21νπ
αηψλα, θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηε λέα γεληά γηα απηφ ην
λέν θφζκν. Γελ απαηηείηαη πιένλ ε απνηακίεπζε γλψζεσλ,
αιιά ν θχξηνο πιένλ ζηφρνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ
ιεγφκελσλ «ηθαλνηήησλ-θιεηδηά», φπσο είλαη π.ρ. ε
ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε δεκηνπξγηθή
ζθέςε, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε πξνζπκία γηα
ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ε δεκηνπξγία
θηλήηξσλ θαη εηνηκφηεηαο γηα δηα βίνπ κάζεζε θαη γεληθά
λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε κνξθέο θαη δηαδηθαζίεο
απηελεξγνχ θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ε θαιιηέξγεηα ηνπ
νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
θιεηδηά:
Γεηγκαηηθή
δηδαζθαιία,
κηθξνδηδαζθαιία,
πξνγξάκκαηα
eTwinning,
αμηνιφγεζε, ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, επηκφξθσζε
απφ απφζηαζε.
Λέμεηο

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
χκθσλα κε ηελ Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001): «ε
αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηνχ ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εθείλε ηεο κνξθήο
επηκφξθσζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
απηναλάπηπμεο ηνπ απνδέθηε θαη ελζσκαηψλεη δχν
ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο: ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη
απηφλνκεο ζθέςεο θαη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζην
πιαίζην ζην νπνίν δξα» (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001: 48).

axrhsth

Απφ ηηο αξρέο αθφκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980
πξνηείλεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Mac Beath, 2005β˙
Μαηζαγγνχξαο,
2005˙
Μαπξνγηψξγνο,
2013˙
Μπαγάθεο, 2011˙ Παπαλανχκ, 2008˙ Παζηαξδήο, 1996˙
Υαηδεγηάλλεο
θαη
Υαηδεπαλαγηψηνπ,
2012˙
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008) ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε σο
κηα κνξθή επηκφξθσζεο πνπ εληζρχεη ηελ απηνλνκία ηεο
ζρνιηθήο κνλάδα θαη ζηεξίδεη ην θαζεκεξηλφ έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο
ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ
φπσο
απηέο
δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην εξγαζίαο ηνπο θαη
εληάζζεηαη ζηνλ εηήζην ζρνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ην ίδην ην ζρνιείν γίλεηαη
θνξέαο επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Τπάξρεη θνηλφ φξακα θαη δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείν θαη θιίκα ζπκκεηνρήο θαη
ζεηηθήο δηάζεζεο γηα κάζεζε. Γίλεηαη δειαδή ε
δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξγαλψλνπλ νη
ίδηνη ηελ επηκφξθσζε ηνπο εληάζζνληαο ηελ ζην πιαίζην
κίαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο κάζεζεο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη θαη ε παξνχζα
εξγαζία: κειεηά ηελ δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ζαλ
εξγαιείν ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, σο κηα αθφκα ζηξαηεγηθή βειηίσζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί αθελφο κελ ν ξφινο
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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ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αθεηέξνπ δε ν
ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ
αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα. Απφ ηελ κία πιεπξά, ν ξφινο
ηνπ δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ
ππνζηήξημε, νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηέηνησλ δξάζεσλ
(ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο), ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά
ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ σο παηδαγσγηθνχ
θαζνδεγεηή είλαη επίζεο ζεκαληηθφο σο πξνο ηελ
επηζηεκνληθή επάξθεηα ηεο δξάζεο.
Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα κπνξνχζαλ
λα
βνεζήζνπλ
ζε
κηα
θνηλή
πξνζπάζεηα
πξνγξακκαηηζκνχ,
νξγάλσζεο,
πινπνίεζεο
θαη
αμηνιφγεζεο
πξνγξακκάησλ
ελδνζρνιηθήο
επηκφξθσζεο.

2. ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ,ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΖ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1. Δπηκόξθσζε
Ο φξνο επηκφξθσζε, είλαη ν θαηεμνρήλ
ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο ζήκεξα ζην αληίζηνηρν
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηελ έξεπλα πνπ αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ν φξνο θαηάξηηζε
ππάξρεη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ
πινπνίεζε ηεο ζθνπνζεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο (λφκνο 1566/85, άξζξν 1: 2547). Με ηνλ
φξν «θαηάξηηζε» απνδίδνπκε ηνλ αγγιηθφ: «training»,
ζε θείκελα ηεο Δ.Δ, φπσο ην αθφινπζν: «Ζ αξρηθή
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα ηνπο
παξάζρεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ φηαλ ζα ρεηξηζηνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
κειινληηθνχ ηνπο επαγγέικαηνο. Χζηφζν, ε θαηάιιειε
ελδνυπεξεζηαθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπο θαζηζηά
ηθαλνχο λα ρηίζνπλ δεκηνπξγηθά πάλσ ζε απηφ ην ζεκέιην
κέζα απφ ηε κειινληηθή θαξηέξα ηνπο» (Eurydice, 2004:
19 ).
ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε, ε απφδνζε ελφο
νξηζκνχ δε θαίλεηαη λα είλαη απιή ππφζεζε, αλ ιάβνπκε
ππφςε καο ηελ πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ
πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο. χκθσλα κε ηνλ Βolam,
ν νξηζκφο, ε θχζε θαη ε ζθνπνζεζία ηεο είλαη
απνηέιεζκα πεξηνξηζκέλεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα
κέιε ηνπ Ο.Ο..Α, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεκαζία ηεο
επηκφξθσζεο είλαη αλαγλσξηζκέλε (1982: 14) .
Ο εηπκνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο (Μπακπηληψηεο,
2002), νξίδεη ηελ επηκφξθσζε σο πεξαηηέξσ κφξθσζε,
σο παξνρή πξφζζεησλ γλψζεσλ θαη επηπιένλ σο παξνρή
πξφζζεηεο
επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο.
Αλ
εμεηδηθεχζνπκε, σζηφζν, ηνλ φξν ζε φ, ηη αθνξά ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κπνξνχκε λα
θάλνπκε πην
αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο. Ζ επηκφξθσζε, γηα ηνλ
Jarvis, 2004: 58) είλαη ζπλήζσο πξν-επαγγεικαηηθή ή
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή αθαδεκατθή εθπαίδεπζε.
Με βάζε ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο
ζηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο, κπνξνχκε λα ηε
ζπλδέζνπκε κε ηηο παξαθάησ έλλνηεο:

 Πξνυπνζέηεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα
λνεζεί σο ζπκπιήξσζή ηεο.
 Ννείηαη θαη σο βειηίσζε, αλαλέσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο βαζηθήο
εθπαίδεπζεο.
 Γχλαηαη λα λνεζεί σο εκβάζπλζε ζε θάπνηα
γλσζηηθή πεξηνρή.
 Λεηηνπξγεί σο ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
 Ννείηαη θαη σο ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε
δηαδηθαζία, ζεζκνζεηεκέλε θαη κε.
 Αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εμέιημε.
 ηνρεχεη ζηε δηαξθή ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε
ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αηνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Υαηδεπαλαγηψηνπ,
2001: 23-27).
Χο πξνο ην ραξαθηήξα θαη ην ζθνπφ ηεο
επηκφξθσζεο, ν αθθάο (1988: 770-771) δηαπηζηψλεη
φηη: «είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ αλαλεψλεη θαη ηνλ επαηζζεηνπνηεί,
ελψ βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζην
θαζεκεξηλφ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ». Έηζη
ινηπφλ, είλαη θαλεξφ φηη ε επηκφξθσζε ζπκπιεξψλεη ηε
βαζηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδέεηαη κε
απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
απνδνηηθφηεηά ηνπο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε
δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ
ηνπο θαη πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία κε κνξθσηηθφ
ραξαθηήξα.

2.2. Ζ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε
Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε είλαη ε επηκφξθσζε πνπ
γίλεηαη κέζα ζην ζρνιείν θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε
επίπεδν αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ. ην πιαίζην απηφ νη
εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ είηε λα ιχζνπλ θάπνην
πξφβιεκα, πνπ απαζρνιεί ηνπο καζεηέο ή ην ζρνιείν
ηνπο, είηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπφλεζε λένπ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ (αιβαξάο, 2005) λα κειεηήζνπλ ή
λα αλαζεσξήζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ
εθαξκφζηεθαλ
ζε
πεηξακαηηθφ
ζηάδην,
λα
επεμεξγαζηνχλ ζέκαηα δηνίθεζεο ή ζέκαηα επηθνηλσλίαο
κε ηνπο καζεηέο.
Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο
είλαη φηη κέζσ απηήο ε επηζήκαλζε θαη ε αλάιπζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ γίλνληαη
πην πξνζηηέο ζηε βάζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ ρσξηζηά
(Παπαλανχκ, 2005). Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη
επθνιφηεξα ε απαξαίηεηε αληηζηνηρία αλαγθψλ θαη
επηκφξθσζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δηεπθνιχλεη ηελ
πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε
ζρνιηθή ηάμε.
Παξάιιεια εληζρχεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
ζπλαδέιθσλ, ν νκαδηθφο ζρεδηαζκφο θαηλνηνκηθψλ
δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη νη αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο
ελδνζρνιηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο.
Ζ επηκφξθσζε κέζα ζην ζρνιείν θαζηεξψλεη ηε
κηθξή ζρνιηθή θνηλφηεηα σο κνλάδα κάζεζεο
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(Μαηζαγγνχξαο,
2009)
φπνπ
ζπλεξγαηηθά
επηζεκαίλνληαη
θαη
αληηκεησπίδνληαη,
κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε
ζρνιείνπ θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζ‟ απηφ.
Βέβαηα, κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαη πξνζέγγηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο
πξάμεο
παξνπζηάδεη
νξηζκέλα
κεηνλεθηήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο
νξγάλσζεο, φπσο είλαη ε αχμεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηκφξθσζεο ην νπνίν
πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε θάζε ζρνιηθή
κνλάδα. Δπηπιένλ, ε αλαγσγή ηνπ θάζε ζρνιείνπ
ρσξηζηά ζε απηφλνκε κνλάδα επηκφξθσζεο αδπλαηεί λα
θαιχςεη έλα επξχ θάζκα πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, αθνχ θάζε ζρνιείν δελ
κπνξεί λα δηαζέηεη νχηε ηελ πνηθηιία θαη ηελ αξηηφηεηα
ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ νχηε θαη ηα θαηάιιεια πξφζσπα
γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο δπλακηθήο επηκνξθσηηθήο
πνιηηηθήο (Γθφηνβνο, θ.ά., 1992).
Δίλαη αζθαιψο κηα αδπλακία, πνπ σζηφζν κπνξεί λα
μεπεξαζηεί
κε
ηελ
νξγάλσζε
πεξηθεξεηαθψλ
επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη πνιιά ζρνιεία καδί θαη λα
αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζε
ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο
πξνζέγγηζεο.
Σέινο, ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κπνξεί λα πάξεη
ηε
κνξθή
ελφο
ζπζηεκαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
ελζσκάησζεο ησλ λενδηνξηδφκελσλ, κε ηε ζπλδξνκή,
θπξίσο, ηνπ ππεξεηνχληνο έκπεηξνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ,
ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο, πξαθηηθήο άζθεζεο θαη
πξνζσπηθήο κειέηεο.

2.3. Ζ δεηγκαηηθή δηδαζθαιία
ια ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, έρνπλ σο θχξην
ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζρεηηθά κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, ηελ
απνηειεζκαηηθή εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο
καζεηέο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδπάδεη φιεο ηηο
κεζφδνπο επηκφξθσζεο: εηζήγεζε, δηάιεμε, επίδεημε θαη
κειέηε πεξίπησζεο, θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ρηνλνζηηβάδα,
ζπλζεηηθέο εξγαζίεο αηνκηθέο ή θαη νκαδηθέο, παηρλίδη
ξφισλ. Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο, είλαη
απηή ηεο δεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ ρξήζε
Μηθξνδηδαζθαιίαο.
Ζ
δηδαζθαιία
είλαη
µηα
ζπζηεκαηηθή θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα, µε ηελ νπνία
επηδηψθεηαη ε κεηαβίβαζε πνηθίισλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληαη ζην δηδαζθφκελν.
Ζ κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κία ηερληθή, έλα
κηθξνκάζεκα ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε
λενδηφξηζηνπο, αλαπιεξσηέο αιιά θαη ζε ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνχο
ζην
πιαίζην
ελφο
θαηάιιεια
δηακνξθσκέλνπ θαη ειεγρφκελνπ πεξηβάιινληνο αθελφο

axrhsth

λα απνθηήζνπλ, αιιά θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ
ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαζψο θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη κνξθέο
δηδαζθαιίαο, θαη αθεηέξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή
ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, παξαηεξψληαο νη ίδηνη
ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο δηδαζθαιίεο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Ζ εθαξκνγή ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο ιακβάλεη ρψξα
ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη εμνπιηζκέλν απφ
ηερλνινγηθή
άπνςε
ρψξν.
Ο
εθπαηδεπηηθφο
πξαγκαηνπνηεί κηα δηδαζθαιία ελψπηνλ ηνπ ζρνιηθνχ
ζπκβνχινπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ε νπνία είλαη
πεξηνξηζκέλε σο πξνο: ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν (ην
πεξηερφκελν κάζεζεο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν), ηνλ
δηδαθηηθφ ρξφλν (ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν δηδαζθαιίαο) θαη
ην αθξναηήξην.
Γηδάζθεη, δειαδή, κηα κηθξή δηδαθηηθή ελφηεηα,
ζέηνληαο
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
ζηφρσλ
δηδαζθαιίαο/κάζεζεο (ζπλήζσο έλαλ ή δχν), γηα κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα (10 έσο 15 ιεπηά, απηφ πνηθίιιεη
αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη) ζε κηα κηθξή
νκάδα ζπλαδέιθσλ ηνπ (10 έσο 20 άηνκα, θαη πάιη
αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν κνληέιν), νη νπνίνη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο έρνπλ ηνλ ξφιν ησλ
καζεηψλ.
Αθνινπζεί ζπδήηεζε, ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη
αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο, αξρίδνληαο πξψηα απφ ηνλ
ίδην ηνλ αζθνχκελν εθπαηδεπηηθφ (απηναμηνιφγεζε) θαη
ζπλερίδνληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ αιιά θαη κε ηνλ
ζρνιηθφ ζχκβνπιν.
Ζ εζηίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
είλαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη
κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζθνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ελψ ππνβάιινληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ηδέεο απφ
φινπο πάλσ ζε φζα εθάξκνζε ν εθάζηνηε δηδάζθσλ.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο είλαη λα
ζπλδπαζηεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη λα αζθεζνχλ νη
ππνςήθηνη θαη ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ
εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ
δεμηνηήησλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα,: ζηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ καζήκαηνο (πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζε
κηθξνεπίπεδν), ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο,
ζηελ εθαξκνγή κνξθψλ (κεησπηθήο, εξσηεκαηηθήο,
δηαινγηθήο, πεηξακαηηθήο, εηαηξηθήο, νκαδηθήο θιπ.) θαη
ηερληθψλ (ππνβνιήο εξσηήζεσλ, εθαξκνγήο ζπδήηεζεο,
ρξήζεο ηνπ ιφγνπ θιπ.) δηδαζθαιίαο/κάζεζεο, ζηελ
απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο θαηά ηε δηδαζθαιία, ζηε
ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ,
ζηελ (απην- θαη έηεξν) αμηνιφγεζε θ.ά.
ην πιαίζην ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο δίλεηαη,
επνκέλσο, ε δπλαηφηεηα αθελφο ζηνπο λενδηφξηζηνπο
θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ κηα πξψηε
επαθή κε ηε δηδαθηηθή πξάμε (έζησ θαη ζε «ηερλεηφ»
πεξηβάιινλ) θαη λα μεπεξάζνπλ σο έλαλ βαζκφ ην «ζνθ
ηεο πξάμεο» θαη αθεηέξνπ ζηνπο ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο
πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα ειέγμνπλ θαη
λα βειηηψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο,
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αζθνχκελνη ζε απηέο, θαη λα αμηνινγήζνπλ θαη νη ίδηνη
ηνλ εαπηφ ηνπο.
Σν αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη νη ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο - ζπλζήθεο θαηά ηε κηθξνδηδαζθαιία
πξνζθέξνπλ αθξηβψο ην πιενλέθηεκα φηη δελ ππάξρεη ν
θφβνο ηεο πξφθιεζεο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο
δηδαζθνκέλνπο, δηφηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν παίδνπλ
θαηά ηε κηθξνδηδαζθαιία νη ζπλάδειθνη ηνπ
αζθνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ - γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ν
αζθνχκελνο εθπαηδεπηηθφο έρεη επηπιένλ ειεπζεξία.

3. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ
Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά
ηεο, αλαθέξνληαη ζε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ε νπνία
έγηλε ζην 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αγ. ηεθάλνπ, ζην
κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Δ΄ ηάμεο κε ζέκα: Ζ έλλνηα
ηνπ θιίκαηνο – Γηαθνξέο θαηξνχ θαη θιίκαηνο (Σν θιίκα
ηεο Διιάδαο, Καηξφο, θιίκα θαη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπ.αλαθ. ζην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή, Κεθ.
16: 56-65 θαη ζην Σεηξάδην Αζθήζεσλ ηνπ Μαζεηή,
ζ.ζ. 24-29).
Ζ δεηγκαηηθή δηδαζθαιία έγηλε παξνπζία 32
εθπαηδεπηηθψλ (δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ εηδηθνηήησλ),
επεηδή ε ζρνιηθή κνλάδα αλήθεη ζηα ζρνιεία ΔΑΔΠ.
Δίρε πξνεγεζεί ηφζν ε δηαλνκή ηνπ ζρεδίνπ
καζήκαηνο (παξάξηεκα) θαη ηνπ Φχιινπ Αμηνιφγεζεο
Γηδαζθαιίαο (παξάξηεκα), φζν θαη ε δηεξεχλεζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζε πξφηεξν
δηάζηεκα θαζψο θαη ηεο επηινγήο ηεο κεζφδνπ ηεο
επηκφξθσζεο.
Με ηελ ίδηα πξνεξγαζία, είρε απνθαζηζζεί απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ε ψξα πνπ επηζπκνχζαλ λα ιάβεη ρψξα
ε ελδνζρνιηθή απηή επηκφξθσζε. Αξρηθέο πξνηάζεηο
πνπ είραλ ηεζεί ζε δηάινγν, αλέθεξαλ σο θαηάιιειν
δηάζηεκα: (i) ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, (ii)
ην αληίζηνηρν δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ, (iii)
απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη (iv) ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ησλ
καζεκάησλ.
Δπηθξάηεζε ε απφθαζε λα γίλεηαη ζε πεξηνδηθά
δηαζηήκαηα, κία θνξά αλά ηξίκελν, ηελ δεχηεξε
Σεηάξηε ηνπ ηξέρνληνο κελφο.
Θεσξνχκε ην ρξφλν απηφ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ
πξνεξγαζία ηεο δηεμαγσγήο, γηαηί έηζη επηθξάηεζε ε
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζνξίζηεθε ε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ εμππεξεηεί φινπο θαη ζεσξήζεθε βέβαηε ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηελ δξάζε.
Ζ έξεπλα ζηφρεπε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη ζηελ ζεκαζία
πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ελδνζρνιηθή
επηκφξθσζε θαηαξράο θαη ζηε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία
σο κέζν απηήο, ζηε ζπλέρεηα.
Κεληξηθφο άμνλάο ηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ
απφςεσλ - ζηάζεσλ
ησλ επηκνξθνχκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο
επηκφξθσζεο σο πξνο ην θνξέα δηεμαγσγήο ησλ
ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ. ε
απηφ ην εξψηεκα, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηάρζεθε ππέξ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, γηαηί
είλαη πην θηιηθή ζε απηνχο, ζηνρεχεη ζε θαζεκεξηλά θαη

ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε,
πξνζθέξεη πξαθηηθέο ιχζεηο θαη είλαη πην ρξνληθά
πξνζηηή ζε κεγάιν αξηζκφ ζπλαδέιθσλ.

4. ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
Έρνληαο φια απηά θαηά λνπ, ηα θχξηα ζεκεία ηεο
έξεπλαο καο ήηαλ ηα εμήο (θχξηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα):
 Πνηα κνξθή επηκφξθσζεο ζεσξείηαη πην θνληά
ζηηο αλάγθεο ζαο;
 πγθξίλνληαο
κε
παιαηφηεξεο
κνξθέο
επηκφξθσζεο, πνπ πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα
σθειεζείηε πεξηζζφηεξν;
 ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηεο δεηγκαηηθήο
δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο ζπζρέηηζε άκεζα
ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα µε ηνπο ζθνπνχο
θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ µαζήµαηνο;
 Ο εθπαηδεπηηθφο έιεγμε ηελ θαηαλφεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ
αληηθεηκέλνπ
µε
ηελ
απφδνζε/παξαγσγή ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο µαζεηέο.

5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αθνξά ην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Αγ.ηεθάλνπ. ε απηφ ην δπλακηθφ πεξηιακβάλνληαη
δάζθαινη, θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ ηεο Γεπηεξνβάκηαο
εθπ/ζεο, αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
ην ζχλνιν ησλ 32, νη 21 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
θαη
νη
ππφινηπνη
πξνέξρνληαλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Αλαιπηηθά, ν πιεζπζκφο αλαθνξάο καο, παξνπζηάδεηαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Π/ζκηα Δθπ/ζε
Μφληκνη
Αλαπιεξσηέο
ΠΔ Α
Γ Α
Γ
70
4
14
3
ΔΗ Α
Γ
Α
Γ
ΓΗ
Κ.
χ 4 14
3
λνι
ν
χλνιν Δθπαηδεπηηθψλ
Έξεπλαο

Γ/ζκηα Δθπ/ζε
Μφληκνη
Αλαπιεξσηέο
Α
Γ
Α
Γ
Α

-

Γ

4
4

2

Α

2

2
2

Γ

2
2

32

Πίλαθαο 1. Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο
πξνο ην θχιν, έδεημε φηη απφ ηνπο 32 εθπαηδεπηηθνχο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 8 (25%) ήηαλ άλδξεο θαη
24 (πνζνζηφ 75%) ήηαλ γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ζηελ
παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
εξψηεζε, νη 25 (78%) δήισζαλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη
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ζην παξειζφλ θαη ζε άιια επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ελψ
7 (22%) απάληεζαλ φηη δελ είραλ παξαθνινπζήζεη άιιν
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.
Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ
νη εθπαηδεπηηθνί ζην εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα
1):
Φνξέαο
Πξνηίκεζεο
ρνιηθή κνλάδα
Πεξηθεξεηαθφ
Δπηκνξθσηηθφ
Κέληξν (ΠΔΚ)
Παλεπηζηήκην
Άιινο θνξέαο
Γελ έρσ άπνςε
χλνιν

17
2

11
1
1
32

Άληξεο/Γπλαίθεο
Α% Γ%
57
47
6
8

34
3
3
100

39
3
3
100

Πίλαθαο 2: Πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνπο
θνξείο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ην
θχιν ηνπο

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ηε ζρνιηθή
κνλάδα σο ηνλ θαηαιιειφηεξν θνξέα γηα ηε δηεμαγσγή
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Τπάξρεη, εμάιινπ, κηα
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε, πνπ δείρλεη φηη νη άλδξεο
ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη νη γπλαίθεο ηε
ζρνιηθή κνλάδα σο πην θαηάιιειν ρψξν επηκφξθσζεο.
Σν Παλεπηζηήκην απνηειεί ηνλ δεχηεξν – θαηά ζεηξά
πξνηίκεζεο
–
θνξέα
γηα
ηα
πξνγξάκκαηα
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σέινο, κε βάζε ηνλ
Πίλαθα 2, ην ΠΔΚ έξρεηαη ηειεπηαίν ζηηο πξνηηκήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πνζνζηφ 3,7%) σο θνξέαο
επηκφξθσζεο:
Φνξέαο
Πξνηίκεζεο
ρνιηθή κνλάδα
ΠΔΚ
Παλεπηζηήκην
Άιινο θνξέαο
Γελ έρσ άπνςε
χλνιν

Με
πξνεγνύκελε
επηκνξθσηηθή
εκπεηξία
22
1
15
1
3
32

Υσξίο
πξνεγνύκελε
επηκνξθσηηθή
εκπεηξία
10
8
11
1
2
32

Πίλαθαο 2: Πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνπο
θνξείο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε
πξνεγνχκελε ή κε επηκνξθσηηθή εκπεηξία
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Κξηηήξηα Δπηινγήο

Με
πξνεγνύκελε
επηκνξθσηηθή
εκπεηξία

Υσξίο
πξνεγνύκελε
επηκνξθσηηθή
εκπεηξία

ηε ζρνιηθή κνλάδα
ζπδεηνχληαη
ζπγθεθξηκέλα
πξνβιήκαηα

22

10

ηε ζρνιηθή κνλάδα
είλαη επθνιφηεξε ε
πξφζβαζε

29

3

ηε ζρνιηθή κνλάδα
είλαη ακεζφηεξε ε
ζχλζεζε ζεσξίαο πξάμεο

18

14

ηε ζρνιηθή κνλάδα
ζπζθίγγνληαη νη
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ζπλαδέιθσλ

11

21

ηε ζρνιηθή κνλάδα
βνεζηνχληαη άκεζα νη
αλαπιεξσηέο θαη νη
λενδηφξηζηνη
ζπλάδειθνη

30

1

ηε ζρνιηθή κνλάδα
δίλνληαη ιχζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλα
πξνβιήκαηα

24

8

ηε ζρνιηθή κνλάδα
ππάξρεη έλαο ρψξνο
θαηάιιεια
εμνπιηζκέλνο

16

16

ηε ζρνιηθή κνλάδα
γίλεηαη αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ

26

6

ηε ζρνιηθή κνλάδα ν
ρψξνο είλαη πην
νηθείνο

30

2

Σν Παλεπηζηήκην
δηαζέηεη θαιχηεξα
επνπηηθά κέζα,
θαιχηεξε ππνδνκή

15

17
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ηε ζρνιηθή κνλάδα
κπνξνχλ λα
δνθηκαζηνχλ άκεζα
θαηλνχξγηεο κέζνδνη
θαη λένη ηξφπνη
δηδαζθαιίαο

29

3

ηε ζρνιηθή κνλάδα
νη επηκνξθσηέο
κπνξνχλ λα
ζρεκαηίζνπλ πην
νινθιεξσκέλε
αληίιεςε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ησλ
δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδεη

25

7

Σν Παλ/κην έρεη
κεγαιχηεξν θχξνο

29

3

Βαζηθφ ξφιν παίδεη ην
πξνζσπηθφ

30

2

εκαζία έρεη ην
επίπεδν ηνπ
ζεκηλαξίνπ

28

4

Πίλαθαο 3: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ θνξέσλ επηκφξθσζεο κε
βάζε πξνεγνχκελε ή κε επηκνξθσηηθή εκπεηξία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

Απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 3, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ θαη ζην παξειζφλ
ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ
λα ζηεξίμνπλ κε βεβαηφηεηα ηελ επηινγή ηεο
ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο σο πην θαηάιιεινπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ θνξέα επηκφξθσζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο, έδεημε
φηη αλ θαη έξεπλα ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηα εξεπλεηηθά ηεο
εξσηήκαηα ζπκθσλεί κε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Κφθθνο,
2010˙ Βξεηηφο, 2012) Έηζη έρνληαο ηελ πξνεγνχκελε
επηκνξθσηηθή εκπεηξία πξνηηκνχλ ηελ ελδνζρνιηθή
επηκφξθσζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπδεηνχληαη
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε
ηελ πξάμε είλαη άκεζε, νη λενδηφξηζηνη θαη νη
αλαπιεξσηέο ζπλάδειθνη βνεζηνχληαη νπζηαζηηθά θαη
ζε ηειηθή αλάιπζε, ν ρψξνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ζεσξείηαη νηθείνο.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε απνηειεί κία απφ ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζεσξείηαη ν ππξήλαο γηα ηελ
απηφλνκε δξάζε ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο
δηνηθεηηθήο
απνθέληξσζεο
ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. ζνλ αθνξά ηψξα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελδνζρνιηθήο
επηκφξθσζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή

δηαθνξνπνηείηαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν εμαηηίαο ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, δειαδή ηνπ
αλζξψπηλνπ, ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο
έξεπλάο καο,
δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγεη ηε ζρνιηθή
κνλάδα σο ηνλ θαηαιιειφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή
επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε. Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη
νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη είραλ θαη ζην
παξειζφλ παξαθνινπζήζεη αλάινγα επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, ζα πξνηηκνχζαλ θαη
πάιη ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε γηα ηε δηνξγάλσζε
ελφο επφκελνπ ζεκηλαξίνπ.
Ζ επηκφξθσζε νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηφζν
ην παηδαγσγηθφ φζν θαη ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ
δηδαζθφλησλ. Να απνβιέπεη απφ ηε κηα ζηελ αηνκηθή
θαηάξηηζε θαη ηαπηφρξνλα λα πξνηξέπεη ζε
ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα
φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, λα
βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα
θαη ηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Να κπνξεί λα ελζσκαηψλεη
πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αμηνπνηεί
ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία.
πσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα
ζρεδφλ ππάξρνπλ πξσηνδηφξηζηνη ή λενεηζεξρφκελνη
εθπαηδεπηηθνί , νη νπνίνη ρξεηάδνληαη έλαλ πην έκπεηξν
εθπαηδεπηηθφ λα ηνπο θαζνδεγήζεη θαη λα ηνπο
ζπκβνπιεχζεη νχησο λα εληαρζνχλ φζν πην γξήγνξα θαη
νκαιά γίλεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δδψ ν ξφινο ηνπ
εγέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηαηί κπνξεί λα αλαζέζεη
ζε εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο ην
ξφιν ηνπ κέληνξα. Με ηελ ελέξγεηα ηνπ απηή
ελδπλακψλεη ηφζν ηνλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη
ηνλ πξσηνδηφξηζην - λενεηζεξρφκελν, αθνχ απφ ηε κηα
εκπινπηίδεη ην έξγν ηνπ παιηνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ
ηελ άιιε πξνζθέξεη ζηήξημε θαη ελίζρπζε ζηνλ
θαηλνχξην.
Ζ παξνπζία ηνπ εγέηε λα είλαη νξαηή θαη λα
ιεηηνπξγεί σο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Θα πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη θαη λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα ηνπο
λενεηζεξρφκελνπο λα ηνπο επηιχεη κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα αμηνπνηεί
ην ηαιέλην θαη ηε δηάζεζε ηνπο
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ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Καιιηόπε Παπνπηζάθε
45ε Πεξηθέξεηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Γ΄Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ) ζε
ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο
επηκφξθσζεο ήηαλ ν
κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
αθνξνχζαλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο (ε.ε.α.) θαη αλαπεξία. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο
ζπλεηέιεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ
κε ηελ εθαξκνγή ησλ έμη ζηαδίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
νπνίσλ εμεηάδνληαλ νη απφςεηο θαη νη παξαδνρέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
θαη
κεηαζρεκαηίδνληαλ.
Σν
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ
δίιεκκα εληνπίζηεθε
ζηελ
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ε νπνία πξνάγεη εληαμηαθέο
πξαθηηθέο, αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ
επηθπιάμεηο θαη ζεσξνχλ φηη ν ζεζκφο ηεο ζπκπεξίιεςεο
απνηπγράλεη
φηαλ εθαξκφδεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ νη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε, εληφπηζαλ ην
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα, επέιεμαλ ηνπο πξνο
κειέηε άμνλεο, θαζψο θαη ζρεηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο, νη νπνίεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ζηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ
παξαδνρψλ θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Ο
κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ηνπο
βνήζεζε λα αληηιεθζνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ
αλαθέξεηαη ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο δχλαηαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο λα εθαξκνζζεί θαη λα μεπεξαζηνχλ
εκπφδηα θαη πξνθάζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη
παξαθσιχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Μεηαζρεκαηηζκφο,
απφςεηο
εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξίιεςε, αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο δηακνξθψλνληαη απφ ηα
ζηεξεφηππα, ηα νπνία
απνηεινχλ θνηλσληθέο
αλαπαξαζηάζεηο, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο θαη
δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο ζπλζήθεο (Παπαζηάκνο, 1990). ην επίπεδν
ησλ πξνθαηαιήςεσλ, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο
αηηηνινγνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ
ζηεξενηχπσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εθθξάδνληαη ζην
επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία αλαπαξάγεη θαη απηή
ηηο
αληίζηνηρεο
θνηλσληθέο
αλαπαξαζηάζεηο
(Φξαγθνπδάθε θαη Γξαγψλα, 1997: 14). Σα ζηεξεφηππα,

νη πξνθαηαιήςεηο, νη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο είλαη
βαζηά ξηδσκέλεο θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη
εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ηφζν ηνπο καζεηέο/ηξηεο, κε ε.ε.α
θαη αλαπεξία φζν θαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο (Γεξνζίκνπ,
2012: 203).
Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο
κε αλαπεξία βηψλνπλ πξνθαηάιεςε θαη αδηαθνξία απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Blinde θαη McCallister, 1998˙
Goodwin θαη Watkinson, 2000), θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί
ζεσξνχλ φηη νη δπζθνιίεο μεθηλνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε
ε.ε.α. θαη αλαπεξία ή απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, παξά
απφ ην ζρνιείν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ
ιεηηνπξγεί. Ζ ζρνιηθή επίδνζε, ε εζληθφηεηα, ην
νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ (Γεξνζίκνπ, 2012:
203), ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, ν
αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ησλ
καζεηψλ κε ε.ε.α. θαη ν βαζκφο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη
παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
εμεγήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ
(Batu θαη Kırcaali-İftar, 2007) θαη ηελ αξλεηηθή ηνπο
ζηάζε γηα ζπκπεξίιεςε.
Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
ζπκπεξίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο
ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο
ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α, φπσο
νη ίδηνη δειψλνπλ, ηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα εληαμηαθέο
πξαθηηθέο (Center θαη Ward, 1987: 56), ηελ έιιεηςε
ηθαλφηεηαο γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ
χπαξμε ακθηβνιηψλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηε δηδαθηέα χιε, ελψ νη απφςεηο θαη νη
ζηάζεηο ηξνπνπνηνχληαη ζεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη
εθπαηδεπηηθνί επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο
θαη ζε εληαμηαθέο πξαθηηθέο (Şahbaz, 1997), ζηηο
πεξηπηψζεηο
καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
θπζηθέο αλαπεξίεο (Gaad θαη Khan, 2007: 104),
αηζζεηεξηαθέο
δπζιεηηνπξγίεο
θαη
δεμηφηεηεο
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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απηνεμππεξέηεζεο (Center θαη Ward, 1997), ζε
αληίζεζε ζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε πνιιαπιέο
αλαπεξίεο,
ζπλαηζζεκαηηθά
πξνβιήκαηα
θαη
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Avramidis θ.ά., 2000: 288).
Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη
ε αιιαγή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξίιεςε απνηειεί ην ζηφρν
ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ αμηνπνίεζε
ηεο ηέρλεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Ζ αμηνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο ηέρλεο ζηε
δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ
έρεη θαηαδείμεη φηη ζπληειεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ,
δεκηνπξγεί
πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο
ζηνραζηηθήο δηάζεζεο (Κφθθνο θ.ά, 2011: 22) θαη νδεγεί
ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή καζεζηαθή
εκπεηξία (Mezirow, 1990: 196). Ζ αμηνπνίεζε ηεο
αηζζεηηθήο
εκπεηξίαο
ζηα
πιαίζηα
ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν
(2011), κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε βάζε έμη ζηάδηα, ζηα
νπνία εμεηάδνληαη ζηαδηαθά θαη κεηαζρεκαηίδνληαη νη
ζηεξενηππηθέο παξαδνρέο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα επηκνξθσηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Π.Δ., πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξαθνχλ νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο ηνπο γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε ε.ε.α θαη αλαπεξίεο, λα
εληνπηζζνχλ νη παξαδνρέο θαη κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή
εκπεηξία κε δηεξγαζίεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο λα
επαλαμηνινγεζνχλ απφςεηο θαη παξαδνρέο, λα γίλεη ε
αιιαγή ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη λα δηακνξθψζνπλ
ζεηηθέο απφςεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ
κε ε.ε.α. θαη αλαπεξία.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο
έξεπλαο δξάζεο, θαζψο επηδηψθεη κε ηελ πινπνίεζε ηεο
παξέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα κε
ε.ε.α θαη αλαπεξία θαη ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. Ζ
πξνζέγγηζε είλαη ε δηεξεπλεηηθή, επεηδή δηεξεπλψληαη νη
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα άηνκα κε ε.ε.α. θαη
αλαπεξία θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ
πηνζεηείηαη είλαη ε πνηνηηθή.

3. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ηηο
ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζα απφ ηελ επηκνξθσηηθή
δηαδηθαζία κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο
θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη λα
επηδηψμεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Ζ έξεπλά καο
πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα
νπνία επηιέρζεθαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο κε βάζε ηνπο εμήο άμνλεο φζνλ αθνξά
ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζε
ζρέζε κε: i) ηνπο φξνπο έληαμε / ελζσκάησλ /
ζπκπεξίιεςε / έλα ζρνιείν θαη ηελ απνζαθήληζή ηνπο,
ii) ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο, iii) ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. θαη αλαπεξία iv) ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο v) ηηο επαγγεικαηηθέο

axrhsth

ηνπο εκπεηξίεο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα κε
καζεηέο θαη άηνκα κε ε.ε.α. θαη αλαπεξία, ζη) ηελ
παξερφκελε επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ χπαξμε
θαη αμηνπνίεζε ηεο
θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο. Δηδηθφηεξα δηεξεπλήζεθαλ ηα εμήο
εξσηήκαηα, ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηνπο
παξαπάλσ άμνλεο: i) Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο έληαμε, ελζσκάησζε, ζπκπεξίιεςε, έλα
ζρνιείν γηα φινπο, ii) Μπνξνχλ φινη νη καζεηέο θαηά
ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηα
πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο θαη λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο,
θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο; iii) Δάλ νη
εθπαηδεπηηθνί απαληήζνπλ φηη φινη νη καζεηέο δελ
κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο
ζε πνηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαηά ηε γλψκε ηνπο ζα
πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη; iv) Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ
φηη έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε
ζπκπεξίιεςε ησ καζεηψλ κε ε.ε.α; v) Παξάγνληεο φπσο,
ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
εκπεηξία ηνπο κε εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ε.ε.α,, ε
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο,
ε ζπλεξγαζία θαη ε ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο
επηζηήκνλεο, ε χπαξμε θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο
ζρεηίδεηαη κε ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε
ζπκπεξίιεςε;

4. ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 15 ζρνιηθέο
κνλάδεο Π.Δ. ζηα πιαίζηα παηδαγσγηθψλ επηκνξθσηηθψλ
ζπλαληήζεσλ-εκεξίδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά ηάμε
απφ ηελ Α΄ έσο ηελ Γ΄ ηάμε. Σν ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ πεξίπνπ 25
εθπαηδεπηηθνί αλά ηάμε, ζχλνιν 97. Ζ ειηθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφ 30-60 εηψλ, κε επαγγεικαηηθή
εκπεηξία απφ 2 -33 ρξφληα ππεξεζίαο, ε πιεηνςεθία ηνπο
είρε απφ 11-30 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη ην
60,8% δελ είρε θακία επηκφξθσζε ζηελ εηδηθή αγσγή
θαη εθπαίδεπζε. Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (76,3%)
ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθά ησλ αλδξψλ.

5. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ε
εθπαηδεχηξηα είρε εληνπίζεη ζηεξενηππηθέο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ζηα πιαίζηα
ησλ επαθψλ πνπ είρε καδί ηνπο θαη κε ηε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε
ρνξήγεζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.
ην δεχηεξν ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ
εληνπίδνληαη νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη παξαδνρέο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο
αλαπεξίαο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ζ
εθπαηδεχηξηα εζηηάδεη ζηελ νιηγφιεπηε εηζήγεζή ηεο
ζηηο ζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Νέν ρνιείν: Πξψηα ν καζεηήο, ζηε
ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ, ζηελ απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, ζην ζεβαζκφ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηψλ. ηε
ζπλέρεηα, ε εθπαηδεχηξηα έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, εάλ
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απηνί νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί
εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζπλεξγαδφκελνη ζε νκάδεο.
Καηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα νη απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηαδείθλπε ηελ αξλεηηθή ηνπο
ζηάζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
θάπνηεο απφςεηο: «…..φινη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο δελ
κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηε γεληθή ηάμε..», «…καζεηέο
κε ζνβαξέο αλαπεξίεο δελ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζε
γεληθφ ζρνιείν, γηα παξάδεηγκα έλα παηδί κε πξνβιήκαηα
φξαζεο ζέιεη ζπλνδφ θαη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη
δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη καζεζηαθά κε ηελ ηάμε…», θ.ά.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίζηεθαλ απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλέθεξαλ φηη
ππνζηήξημαλ απνηειεζκαηηθά καζεηέο κε ε.ε.α. θαη
αλαπεξία πνπ είραλ ζηελ ηάμε ηνπο, φπσο καζεηέο ζην
θάζκα ηνπ απηηζκνχ, καζεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο,
κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο θ.ά. Οη ηνπνζεηήζεηο
απηέο έδσζαλ ην έλαπζκα λα γίλεη έλαο ζηνραζηηθφο
δηάινγνο κε ην ζπληνληζκφ ηεο επηκνξθψηξηαο ψζηε νη
εθπαηδεπηηθνί λα αληηιεθζνχλ
φηη ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαη λα
νδεγεζνχκε ζην 3ν ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.
ην ηξίην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ
δηαηππψλνληαη ηα ππνζέκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηέζεθαλ γηα
ζηνραζκφ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1:
1ν
ππνζέκα
2ν
ππνζέκα

3ν
ππνζέκα

4ν
ππνζέκα
5ν
ππνζέκα

Ζ θχζε ηεο αλαπεξίαο απνηειεί
αληηθεηκεληθή αηηία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο;
Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηα άηνκα
κε ε.ε.α. θαη αλαπεξία ζπληεινχλ αξλεηηθά
ζηελ ππνζηήξημή καο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο
ππνζηήξημεο
ηνπ
ζεζκνχ
ηεο
ζπκπεξίιεςεο;
Ζ
έιιεηςε
επηκφξθσζεο
θαη
κεηεθπαίδεπζεο απνηειεί αληηθεηκεληθή
αηηία γηα ηελ αδπλακία καο φζνλ αθνξά
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο;
Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο
εκπεηξίαο απνηειεί αληηθεηκεληθή αηηία γηα
ηελ αδπλακία καο φζνλ αθνξά ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο;
Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο
θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο απνηειεί
αληηθεηκεληθή αηηία γηα ηελ αδπλακία καο
φζνλ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ
ηεο ζπκπεξίιεςεο;

Πίλαθαο 1. Τπνζέκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηνραζηηθφ
δηάινγν

ην ηέηαξην ζηάδην επηιέγνληαη έξγα ηέρλεο πνπ ζα
απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη
κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ
απφςεσλ.
Δπηιέρζεθαλ
θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηελ
εθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Οη ηαηλίεο πνπ
επηιέρζεθαλ ήηαλ «Σν θαλαξηλί

πνδήιαην» ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε ηαχξαθα, ηα
«Νπρηνινχινπδα» έλα ληνθηκαληέξ ηνπ Νίθνπ
Γξακκαηηθνχ, «αλ αζηέξηα ζηε γε» ηνπ Aamir Khan
θαη ην «Φσο πνπ ζβήλεη» ηνπ Βαζίιε Νηνχξνπ.
Σν «Καλαξηλί πνδήιαην» αλαδεηθλχεη ζέκαηα, φπσο ε
απνκφλσζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α, ε εμαθάληζε, ε
εγθαηάιεηςε, ε δηαξξνή, ην ζθαζηαξρείν, ε ππνεπίδνζε,
ε ζρνιηθή απνηπρία θαη ζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ
αθνξά ζε πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε
δπζθνιίεο κάζεζεο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ζηε ξήμε κε ζηεξεφηππα θαη παξαδνρέο
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε
ε.α.α. Σν ληνθπκαληέξ «Σα λπρηνινχινπδα» αλαδεηθλχεη
ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε
καζεηή κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
ππνζηήξημή ηνπ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεη
πξνβιεκαηηζκνχο, φπσο ε θχζε ηεο αλαπεξίαο δελ
απνηειεί πάληα αληηθεηκεληθή αηηία κε ζπκπεξίιεςεο, ε
ζέιεζε, ε πίζηε, ε ππνκνλή θαη ε επηκνλή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο παξά ηελ
έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηελ εηδηθή
αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Ζ ηαηλία «αλ αζηέξηα ζηε γε»
πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο δπζιεμίαο, ηεο κνλαμηάο, ηεο
εγθαηάιεηςεο, ηεο απνγνήηεπζεο ησλ καζεηψλ απφ ην
ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, εζηηάδεη ζηηο
ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα ιάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζηα ιάζε ησλ γνλέσλ πνπ ζεκαδεχνπλ
ηελ ςπρή ησλ παηδηψλ θαη θαηαξξαθψλνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε ηαηλία εγείξεη
εξσηήκαηα
θαη
πξνβιεκαηηζκνχο
γηα
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζέβνληαη ηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηνπ
ππνζηεξίδνπλ θαηάιιεια αλαδεηθλχνληαο ηηο ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Ζ ηαηλία ην «Φσο πνπ
ζβήλεη» αλαδεηθλχεη έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο
ηδηαίηεξεο αδπλακίεο αιιά θαη ηα ηαιέληα ησλ καζεηψλ
κε ε.ε.α, ηα νπνία νθείιεη λα εληνπίζεη θαη λα αλαδείμεη
ν εθπαηδεπηηθφο.
ην πέκπην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, νη
εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία
ηνπ δηαιφγνπ, ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ κε ηελ
επαλεμέηαζε φισλ ησλ ππνζεκάησλ κε ζηφρν ην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ απφςεσλ θαη παξαδνρψλ.
ην έθην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ
θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο κεηά ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ
θαη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιήθζεθαλ ην κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ αξρηθψλ ηνπο απφςεσλ, ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ
θαη πξνθαηαιήςεσλ. ηνλ Πίλαθα 2 θαηαγξάθνληαη νη
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο
ηνπ ζεκηλαξίνπ κε απνηέιεζκα λα δηαθαίλεηαη ν
κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αξρηθψλ παξαδνρψλ:
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1ν
ππνζέκα

Απφςεηο γηα
ζπκπεξίιες
ε ζρεηηθά κε
ηε θχζε ηηο
αλαπεξίαο

Πξηλ ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Μεηά ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

2ν
ππνζέκα

3ν
ππνζέκα

axrhsth

Απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθ
ψλ γηα ηε
γλσζηηθή,
ζπλαηζζεκαη
ηθή
θαη
θνηλσληθή
αλάπηπμε
ησλ
καζεηψλ κε
ε.ε.α.
ζηα
πιαίζηα ηεο
ζπκπεξίιες
εο

Απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθ
ψλ γηα ηε
ζρέζε
ηεο
επηκφξθσζε
ο θαη ηεο
ππνζηήξημεο
κε
ηελ
ππνζηήξημε
ηνπ ζεζκνχ
ηεο
ζπκπεξίιες
εο

Πξηλ ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Μεηά ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Πξηλ ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Μεηά ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Γελ κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιεθζνχ
λ καζεηέο κε
πξνβιήκαηα: α)
φξαζεο, β)
αθνήο, γ) λ.θ.,
δ) παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξάο,
θαη ε) ρξφλησλ
λνζεκάησλ .
Γελ κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιεθζνχ
λ καζεηέο κε
πξνβιήκαηα :
α) ζνβαξή θαη
βαξηά λ.θ. β)
πνιιαπιέο
αλαπεξίεο, γ)
βαξχο απηηζκφο.
Αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ,
ζπλαηζζεκαηηθψ
λ θαη
θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζε
εηδηθά πιαίζηα.
Αλάπηπμε
γλσζηηθψλ,
ζπλαηζζεκαηηθψ
λ θαη
θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηα
πιαίζηα ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο
(ζεβαζκφο ησλ
ηδηαίηεξσλ
αλαγθψλ ησλ
καζεηψλ, ηνπ
πξνζσπηθνχ
ξπζκνχ ηνπο,
εμαηνκίθεπζε
θαη ηεο
δηαθνξνπνίεζε
ηεο
δηδαζθαιίαο).
Αλαγθαηφηεηα
ηεο
επηκφξθσζεο
θαη ηεο
ππνζηήξημεο γηα
ηελ ππνζηήξημε
ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο
Ζ επηκφξθσζε,
ε ππνζηήξημε
θαη ε ζεηηθή
άπνςε ζπληειεί
ζηελ
απνηειεζκαηηθή
ππνζηήξημε ηνπ

4ν
ππνζέκα

5ν
ππνζέκα

Απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθ
ψλ γηα ηε
ζρέζε
ηεο
επαγγεικαηη
θήο
θαη
πξνζσπηθήο
εκπεηξίαο κε
ηελ
ππνζηήξημε
ηνπ ζεζκνχ
ηεο
ζπκπεξίιες
εο

Πξηλ ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθ
ψλ γηα ηε
ζρέζε
ηεο
πιηθνηερληθή
ο ππνδνκήο
κε
ηελ
ππνζηήξημε
ηνπ ζεζκνχ
ηεο
ζπκπεξίιες
εο

Πξηλ ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Μεηά ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

Μεηά ηνλ
θξηηηθφ
ζηνραζκφ

ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο.
Ζ
επαγγεικαηηθή
θαη πξνζσπηθή
εκπεηξία
ζπληειεί ζηελ
απνηειεζκαηηθή
ππνζηήξημε ηνπ
ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο.
Ζ
επαγγεικαηηθή
θαη πξνζσπηθή
εκπεηξία
ζπληειεί ζηελ
απνηειεζκαηηθή
ππνζηήξημε ηνπ
ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο.
Δπηπιένλ,
ρξεηάδεηαη θαη ε
ζεηηθή άπνςε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ έιιεηςε
επαγγεικαηηθήο
ππνζηήξημεο θαη
πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο
απνηειεί
αληηθεηκεληθή
αηηία γηα ηελ
αδπλακία καο
ππνζηήξημεο
ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο
Ζ έιιεηςε
επαγγεικαηηθήο
ππνζηήξημεο θαη
πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο δελ
απνηειεί πάληα
αληηθεηκεληθή
αηηία γηα ηελ
αδπλακία καο
ππνζηήξημεο
ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο

Πίλαθαο 2. Καηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο έλαξμεο θαη ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ
ην επηκνξθσηηθφ απηφ ζεκηλάξην εθαξκφζζεθε ε
αηζζεηηθή εκπεηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ. Δηδηθφηεξα, αμηνπνηήζεθαλ απνζπάζκαηα
απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ηελ
εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ε.ε.α. θαη αλαπεξία ζε ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα
αληηιεθζνχλ παξαδνρέο θαη ζηεξενηππηθέο απφςεηο πνπ
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αθνξνχζαλ ζηελ άξλεζε θαη ζηελ επηθπιαθηηθφηεηα
ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο ψζηε κέζα
απφ δηαδηθαζίεο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ λα νδεγεζνχλ ζηε
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε (Mezirow, 1990) θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ε.ε.α θαη
αλαπεξία ζηηο ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ
επεμεξγαζία ησλ ππνζεκάησλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ
νκάδσλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη
επνηθνδνκεηηθνί δηάινγνη, νη νπνίνη νδεγνχζαλ ζε
θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ αξρηθψλ απφςεσλ, ησλ
παξαδνρψλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο.
Ζ επηινγή ησλ πέληε ππνζεκάησλ έγηλε κε βάζε ηελ
αλαδήηεζε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ζηε βηβιηνγξαθία πνπ
αθνξνχζαλ ζηηο αξλεηηθέο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληεινχλ αξλεηηθά ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκπεξίιεςεο. Σν
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ε
άζθεζε απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε
ε.ε.α. θαη αλαπεξία θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο
ζπκπεξίιεςεο απαηηεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ απηέο
πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ αξλεηηθή δηάζεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε, φπσο
δήισζαλ ζηελ αξρή ηνπ επηκνξθσηηθφ ζεκηλαξίνπ,
ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο, θαζψο ζεσξνχλ
φηη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο, λ.θ.,
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη ρξφλησλ λνζεκάησλ δελ
κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο. Οη δειψζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Gaad θαη Khan (2007: 104),
ε νπνία αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ιηγφηεξν
ζεηηθνί ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε δπζιεηηνπξγίεο
ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο θαη καζεηψλ κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, θαζψο θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Avramidis
θ.ά. (2000: 288), ε νπνία αλαθέξεη ηελ
επηθπιαθηηθφηεηα
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
γηα
ηε
ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα
θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Avramidis et al., 2000:
288). Αληίζεηα, άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηε ζεηηθφηεξε
ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ
κε
λνεηηθή
θαζπζηέξεζε,
αηζζεηεξηαθέο
δπζιεηηνπξγίεο, δπζθνιίεο κάζεζεο θαη θπζηθέο
αλαπεξίεο, νη νπνίνη φκσο έρνπλ δεμηφηεηεο
απηνδηαρείξηζεο (Center θαη Ward, 1997).
Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλά καο νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ
ηελ αδπλακία ηνπο γηα ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε
ε.ε.α ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο θαη ην εχξεκα απηφ
ζπλάδεη κε αληίζηνηρν εχξεκα ηεο έξεπλαο ησλ Gaad
θαη Khan (2007: 104), γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχλ
αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα
εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κε ζηφρν
ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο.
Σέινο, ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
απνηειεί άιινλ έλαλ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ε.ε.α ζηα ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Οη αληηιήςεηο απηέο θαηαγξάθεθαλ θαη πξνθιήζεθε
θξηηηθφο ζηνραζκφο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο
αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Οη απφςεηο κεηαζρεκαηίζηεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ θαη νη

εθπαηδεπηηθνί αληηιήθζεθαλ φηη πνιιέο απφ ηηο απφςεηο
ηνπο είλαη απνηέιεζκα ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη
παξαδνρψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέιεμαλ κεηά ηελ
επεμεξγαζία φισλ ησλ παξαπάλσ ππνζεκάησλ είλαη ε
δπλαηφηεηα
ζπκπεξίιεςεο
ζρεδφλ
φισλ
ησλ
θαηεγνξηψλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α θαη αλαπεξία ζην
ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο εθηφο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ζνβαξή ή βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε,
πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη βαξχ απηηζκφ. Ο ζεβαζκφο
ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ξπζκνχ ηνπο, ε εμαηνκίθεπζε θαη ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζπληειεί ζηελ
αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ καζεηψλ. Ζ
επηκφξθσζε,
ε
ππνζηήξημε
θαη
ε
χπαξμε
ππνζηεξηθηηθψλ
δνκψλ
ζπληειεί
ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ αιιά
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε. Ζ επαγγεικαηηθή
θαη
πξνζσπηθή
εκπεηξία
βνεζάεη
ζηε
απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α.,
φκσο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί αληηιήθζεθαλ
φηη
πνιιέο
θνξέο
ρξεζηκνπνηνχλ
πξνθάζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε
ε.ε.α ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο.
Ζ παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζπλεηέιεζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο
ζηα αλσηέξσ ζέκαηα, θαζψο πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρσξίο επηκφξθσζε, ρσξίο
ηδηαίηεξε
εκπεηξία
θαη
χπαξμε
θαηάιιειεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία ηνπο ππνζηήξηδαλ
απνηειεζκαηηθά καζεηέο κε ε.ε.α ζηε γεληθή ηάμε.
Δπηπιένλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηα βηψκαηα ησλ
καζεηψλ κε ε.ε.α, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ είρε ε απνδνρή θαη ε δηαθνξεηηθή
πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ππνζηήξημή ηνπο κε
απνηέιεζκα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζηεξενηππηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ ηνπο θαη ηελ αιιαγή ησλ απφςεψλ ηνπο
φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε.
Ζ αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο γηα ηελ
πξφθιεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ήηαλ ην
πξψην καο εγρείξεκα θαη απηφ καο πξνζέδηδε ηδηαίηεξν
άγρνο. Πξνζπαζήζακε λα εθαξκφζνπκε πηζηά φια ηα
ζηάδηα ηεο κεζφδνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία.
Παξφια απηά, ε χπαξμε ελφο εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή,
ν νπνίνο ζα είρε εθαξκφζεη ηε κέζνδν θαη ζα είρε
ζρεηηθή εκπεηξία ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ
θαηαγξαθή ιαζψλ θαη παξαιήςεσλ.
Ο αλαζηνραζκφο ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο
θαηαδεηθλχεη φηη νη ζηφρνη ηνπ επηκνξθσηηθνχ
ζεκηλαξίνπ επηηεχρζεθαλ θαη νη επηκνξθνχκελνη
ελζνπζηάζηεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Παξφια
απηά, ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε
ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ
φπσο αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ θ.ά. ζα είρε ηδηαίηεξν
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο ζα κπνξνχζε λα γίλνπλ
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ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα ζπληεινχζε ζηε
γελίθεπζή ηνπο.
Θεσξνχκε φηη ε έξεπλά καο ζα δεκηνπξγήζεη έλα
πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη
αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ,
θαζψο είλαη κηα κέζνδνο πνπ ηελ δέρνληαη κε
ελζνπζηαζκφ νη ζπκκεηέρνληεο, γεγνλφο πνπ θαηέδεημε
ηφζν ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, φζν θαη ζηα άιια ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ
αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο.
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ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΤΜΒΟΛH
ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
Διέλε Υαηδεθσλζηαληίλνπ
Μνπζηθφ ρνιείν Ρφδνπ

Πεξίιεςε
Ζ κνπζηθή αγσγή δηαδξακαηίδεη έλαλ ξφιν εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο φρη κφλν ζηελ θαιιηέξγεηα
πνπ αθνξά ζε κνπζηθνχο ηνκείο, αιιά γεληθφηεξα ζηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. θνπφο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ Δθπαηδεπηηθψλ
Γεληθήο Παηδείαο (ΔΓΠ) θαη Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο
Αγσγήο (ΔΜΑ) ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο
αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ
εληαηνπνίεζε απηήο κε ηα άιια καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο θαη ζην πσο αληηκεησπίδνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί, πνπ εκπιέθνληαη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο Αγσγήο, ηε κνπζηθή δηδαζθαιία. ηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 222 ΔΓΠ θαη 11 ΔΜ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε
δεκνηηθά ζρνιεία ηεο λήζνπ Ρφδνπ. Ζ ζπιινγή
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηα ηξνπνπνηεκέλε
έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Hash (2010). Γηα ηε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε πεξηγξαθηθή θαη ε επαγσγηθή
ζηαηηζηηθή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη νη δπν
εηδηθφηεηεο ζπκθσλνχλ πσο ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη απφ ΔΜΑ. Οη ΔΓΠ αληηιακβάλνληαη ηε
ζεκαληηθφηεηά ηεο θαη ζηέθνληαη ζεηηθά απέλαληη ζην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ αμία ηεο σο πξνο ηε
δηαζεκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα νη δηεπζπληέο. Οη ΔΜΑ
πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο, φκσο ζε πεξηπηψζεηο
ζρνιείσλ φπνπ δελ ππάξρεη ΔΜΑ, νη ΔΓΠ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία
ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή.

Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζηθή Αγσγή, εληαηνπνίεζε.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Δάλ ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη ζπζηεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ κπαινχ θαη ησλ ηθαλνηήησλ
ελφο παηδηνχ, κέζα απφ ηε ζθνπηά ηεο νιφπιεπξεο
αλάπηπμήο ηνπ, ε κνπζηθή αγσγή δηαδξακαηίδεη έλα
κνλαδηθφ θαη απαξαίηεην ξφιν ζηνπο ηνκείο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο,
πλεπκαηηθήο,
ζσκαηηθήο
θαη
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

θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
κέζα απφ ηε κνπζηθή ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε κηαο φζν
ην δπλαηφ ηζνξξνπεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (έξγε,
1991). Ζ κνπζηθή παξαθηλεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εμέιημε ηεο ζθέςεο θαη ζπκβάιεη ζηελ χπαξμε ελφο απφ
ηα πην μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ, ηεο
γλσζηηθήο επθακςίαο (Cross, 1999). Μέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, παξέρεη
επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειέγρνπ ησλ κεγάισλ
κπτθψλ νκάδσλ ηνπ ζψκαηνο, πξνζθέξνληαο ζην παηδί
πνιιαπινχο ηξφπνπο αληαπφθξηζεο κε νιφθιεξν ην
ζψκα, εληζρχνληαο ηε κπτθή ηνπ αλάπηπμε (ηαπξίδεο,
1985). Γηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηαδηθαζία
θνηλσληθήο σξίκαλζεο ησλ παηδηψλ θαζψο νη νκαδηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε
δεκηνπξγία ζεηηθψλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Δπίζεο,
έξεπλεο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε
ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ε νπνία αθνξά
ζηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ηηο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο θαη ηα καζεκαηηθά (Johnson θαη Memmott,
2006).
Γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο κνπζηθήο
αγσγήο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή είλαη
ηεξάζηηα. Σν κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γεληθήο παηδείαο (ΔΓΠ) θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ
είζνδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν, θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο αγσγήο
(ΔΜΑ). Σα πηζηεχσ θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ ΔΓΠ
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο
πξνέξρνληαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
πξνυπάξρνπζα κνπζηθή εκπεηξία, ζε κνπζηθά ζχλνια,
ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα ή ζε νκάδεο κνπζηθήο
δηδαζθαιίαο (Berke θαη Colwell, 2004). Αλαγλσξίδνπλ
ηελ αλάγθε ηνπ ΔΜΑ πνπ έρεη εηδηθεπζεί ζηα ζέκαηα
κνπζηθήο εθπαίδεπζεο (Lewis, 1991) θαη ελψ εθθξάδνπλ
ηελ επθνιία θαη ηελ άλεζή ηνπο γηα ηελ αληίιεςε πνπ
έρνπλ γηα ηε κνπζηθή ζε ζπλάξηεζε κε άιια
αληηθείκελα, νη ίδηνη παξαδέρνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα
δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ην πεξηερφκελν πνπ απαηηείηαη
απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Berke θαη Colwell, 2004˙
Byo, 1999˙ Colwell, 2008). Έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ
κε ηνπο ΔΓΠ ζε ζέκαηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο
δηαπίζησζαλ, αθελφο ηελ έιιεηςε κνπζηθψλ γλψζεσλ
ζην αληηθείκελν ηεο κνπζηθήο (Morin, 2004), αθεηέξνπ,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο ιφγσ ηεο
θνπιηνχξαο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο
γλψζεηο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζηνπο
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καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
(Wiggins θαη Wiggins, 2008).
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη
κνπζηθή αγσγή είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη απαηηεηηθφο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π..
ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο αγσγήο. Οη ΔΓΠ
γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ηάμε ηνπο θαη πψο λα
πξνζεγγίζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, αθνχ είλαη
εμνπιηζκέλνη κε γλψζεηο ςπρνινγίαο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Απφ ηελ άιιε,
φκσο, πζηεξνχλ ζε κνπζηθέο γλψζεηο, θαζψο ηα
καζήκαηα κνπζηθήο πνπ παξέρνληαη ζηηο παηδαγσγηθέο
ζρνιέο είλαη ειάρηζηα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
επαξθνχλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ΔΓΠ γηα ην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο. Οη ΔΜΑ απφ ηελ άιιε
κεξηά, νη νπνίνη είηε είλαη απφθνηηνη ησλ κνπζηθψλ
ηκεκάησλ, είηε απφθνηηνη κνπζηθψλ ζρνιψλ θαη σδείσλ,
είλαη εηδηθεπκέλνη επηζηεκνληθψο ζηε κνπζηθή ηέρλε,
φκσο πζηεξνχλ ζε γλψζεηο παηδαγσγηθήο, ςπρνινγίαο,
δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο (Μνπζηάξδα θαη
Πελέθειεο, 2010). Γε θηάλεη λα θαηέρεη θαλείο θαιά ηε
κνπζηθή γηα λα ζεσξείηαη θαιφο δάζθαινο κνπζηθήο. Οη
γλψζεηο
Παηδαγσγηθήο
θαη
Φπρνινγίαο
είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ δαζθάινπ κνπζηθήο (Elliot, 1995).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε
ησλ απφςεσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Παηδείαο (ΔΓΠ)
θαη εθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Αγσγήο (ΔΜΑ) φζνλ
αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε εληαηνπνίεζε απηήο κε ηα
άιια καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο
θαη ζην πσο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ
εκπιέθνληαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο, ηε
κνπζηθή δηδαζθαιία.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 233 εθπαηδεπηηθνί
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (170 γπλαίθεο θαη 63
άλδξεο) απφ ηνπο νπνίνπο νη 222 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί
γεληθήο παηδείαο (ΔΓΠ) θαη νη 11 εθπαηδεπηηθνί
κνπζηθήο αγσγήο (ΔΜΑ) απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο
λήζνπ Ρφδνπ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε
γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο
είλαη κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ηνπ Hash (2010), πξνζαξκνζκέλε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, θαη εζηηάδεη ζηηο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο παηδείαο, θαζψο
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία
αζρνιήζεθε κε ηελ πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ πνπ
απνηειείηαη απφ έληεθα (11) εξσηήζεηο θαη θαιεί ηνπ
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ αηνκηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζην θχιν, ηελ ειηθία θ.ιπ., θαζψο θαη ζην
κνπζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηηο πξνεγνχκελεο κνπζηθέο
εκπεηξίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ. Δπίζεο, αζρνιήζεθε θαη κε
ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ, ελλέα (9) ζην ζχλνιν,
φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δειψζνπλ ην
επίπεδν ζπκθσλίαο κε ελλέα πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε κνπζηθή δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε. Ζ

axrhsth

επηαβάζκηα θιίκαθα Likert ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε
δεχηεξε νκάδα (1=ζπκθσλψ απφιπηα, 2=ζπκθσλψ,
3=κεξηθέο θνξέο ζπκθσλψ, 4=νπδέηεξνο/ε, 5=κεξηθέο
θνξέο δηαθσλψ, 6=δηαθσλψ θαη 7=δηαθσλψ απφιπηα).
Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο
λήζνπ Ρφδνπ ζε 222 εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο
θαη ζε 11 εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο αγσγήο. Πξηλ απφ ηε
δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνεγήζεθε κηα
πξνέξεπλα φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηηθφηεηα απηνχ ηνπ
εξγαιείνπ. Ορηψ εθπαηδεπηηθνί γεληθήο παηδείαο απφ ην
δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Λάξδνπ Ρφδνπ ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο θαη νη
βειηησηηθέο πξνηάζεηο ηνπο θξίζεθαλ ζεκαληηθέο θαη
πεξηειήθζεζαλ ζηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ ηειηθή
κνξθή ηνπ. Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πηινηηθή
έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ζε δέθα εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο. Τπνινγίζηεθε
ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‟ a. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ γηα ηε δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ Cronbach‟
a= ,750. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ απφ ηελ
εξεπλήηξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επί ηφπνπ ζηα ζρνιεία
φπνπ απηνί δίδαζθαλ. Πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, νη
εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινληαλ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν
ζχλνιν νδεγηψλ φπνπ γηλφηαλ ζαθέο πσο ε ζπκκεηνρή
ηνπο είλαη πξναηξεηηθή θαη αλψλπκε, θαη πσο θαλέλα
θίλεηξν ή θάπνηα πνηλή δε ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε
απηή. ζνλ αθνξά ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ζηελ
πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ
δείγκαηνο. ηε δεχηεξε ελφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη
ηππηθή απφθιηζε). Μειεηήζεθε ε επίδξαζε πέληε
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη: ε εηδηθφηεηα
(Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Παηδείαο - ΠΔ70 θαη
Δθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο Αγσγήο - ΠΔ16), ην θχιν, ε
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε δηνηθεηηθή ζέζε (δηεπζπληήο
θαη κε), θαη ε κνπζηθή ελαζρφιεζε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, θαζψο θαη ε επαγσγηθή
(έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ρ2).

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ: i) ε ζχλζεζε ηνπ
δείγκαηνο (1ε ελφηεηα εξσηήζεσλ), θαη ii) ε επίδξαζε
πέληε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή δηδαζθαιία θαη
εληαηνπνίεζε: ε εηδηθφηεηα (ΔΓΠ θαη ΔΜΑ), ην θχιν, ε
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε δηνηθεηηθή ζέζε (δηεπζπληήο
θαη κε) θαη ε κνπζηθή ελαζρφιεζε (2ε ελφηεηα
εξσηήζεσλ).

3.1. ύλζεζε ηνπ δείγκαηνο (1ε ελόηεηα
εξσηήζεσλ)
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 233 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (170 γπλαίθεο θαη 63
άλδξεο,) απφ 29 δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο λήζνπ
Ρφδνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ην 95,2% είλαη εθπαηδεπηηθνί
γεληθήο παηδείαο (ΔΓΠ) θαη ην 4,7% εθπαηδεπηηθνί
κνπζηθήο αγσγήο (ΔΜΑ). Οη δηεπζπληέο απνηεινχλ ην
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9,9% ηνπ δείγκαηνο θαη είλαη φινη ΔΓΠ. Σν 21,5% είλαη
θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηα παηδαγσγηθά
(12,9%), ζηε κνπζηθή (0,9%) θαη ζε άιια αληηθείκελα
(7,7%) φπσο είλαη ε δηνίθεζε, ε πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε θ.ά., θαη κφλν δχν ΔΓΠ είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο
(42,5%) είλαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πάλσ απφ 16 ρξφληα, ελψ ην
40,3% εξγάδεηαη 6 κέρξη 15 ρξφληα θαη κφιηο ην 17,2%
ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη κέρξη 5 ρξφληα. Δπίζεο ε
πιεηνςεθία ησλ ΔΓΠ (78,8%) έρνπλ κεδακηλή κνπζηθή
εκπεηξία ππφ κνξθή εθπαίδεπζεο, ελψ αληίζεηα νη ΔΜΑ
έρνπλ πάλσ απφ δέθα ρξφληα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Σν
πνζνζηφ ησλ ΔΓΠ πνπ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ κνπζηθφ
θείκελν αλέξρεηαη ζε 27% θαη ην πνζνζηφ πνπ κπνξνχλ
λα παίμνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν ζε 21,2%. ην
65,51% ησλ ζρνιείσλ πνπ εμεηάζζεθαλ (n=19, N=29)
ππάξρεη ΔΜΑ πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο,
ελψ ζην 34,48% ησλ ζρνιείσλ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο
δηδάζθεηαη απφ ΔΓΠ.

3.2.1. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «εηδηθόηεηα»
Οη ΔΜΑ θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη άλεηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπο γηα ηξαγνχδη κπξνζηά
ζε άιινπο, αιιά νη κηζνί πεξίπνπ ΔΓΠ ζπκθσλνχλ θαη
νη άιινη κηζνί δηαθσλνχλ. Απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο
δπν εηδηθφηεηεο κειεηήζεθε κε ηε κέζνδν ρ2 φπνπ
πξνθχπηεη πσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
εηδηθφηεηαο θαη εθηέιεζεο ηξαγνπδηνχ κπξνζηά ζε
άιινπο (ρ2= 12,326, df= 2, p= .002) (Γξάθεκα 1).
ηελ εξψηεζε φπνπ έλαο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη
ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή, κφλν ην 9,1% ησλ ΔΜΑ
θαίλεηαη λα δηαθσλεί, ελψ νη ΔΓΠ δηαθσλνχλ ζε
πνζνζηφ 34,5%. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ ρ2
πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
εηδηθφηεηαο θαη πξναλαθεξζείζαο εξψηεζεο (ρ2= 7,060,
df= 2, p= .029) (Γξάθεκα 2).

ΠΔ 16

47,10%
43,40%

9,50%
0%

0%

πκθσλώ

Οπδέηεξνο/ε

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 1: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ αηζζάλνκαη άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηψ ηε
θσλή κνπ γηα ηξαγνχδη κπξνζηά ζε άιινπο, κε βάζε ηελ
εηδηθφηεηα.
ΠΔ 70

49,10%

ΠΔ 16

45,50%

45,50%

34,50%

3.2. Μνπζηθή δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε (2ε
ελόηεηα εξσηήζεσλ)
ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη
εξσηψκελνη θιίζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν
ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή
δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε. Ζ παξνχζα έξεπλα
κειέηεζε ηελ επίδξαζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο
απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο
εξσηήζεσλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη ε εηδηθφηεηα
(Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Παηδείαο - ΠΔ70 θαη
Δθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο Αγσγήο - ΠΔ16), ην θχιν, ε
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε δηνηθεηηθή ζέζε (δηεπζπληήο
θαη κε), θαη ε κνπζηθή ελαζρφιεζε. Οη εξσηψκελνη
απάληεζαλ κε βάζε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert ε
νπνία δηακνξθψζεθε σο εμήο: 1 έσο 3: ζπκθσλψ, 4
νπδέηεξνο/ε, 5 έσο 7: δηαθσλψ.

ΠΔ 70

100%

16,40%
9,10%
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Οπδέηεξνο/ε
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Γξάθεκα 2: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ έλαο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα.

ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, νη απφςεηο ΔΓΠ θαη ΔΜΑ
ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο. Καη νη δχν εηδηθφηεηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
ζα αηζζάλνληαλ άλεηα αλ ελζσκάησλαλ ηε κνπζηθή κε
άιια
αληηθείκελα
ζην
δεκνηηθφ
ζρνιείν
(δηαζεκαηηθφηεηα - δηαεπηζηεκνληθφηεηα), ζπκθσλνχλ
ζην φηη ν δάζθαινο πνπ δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή ζα
πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο ζε
άιια καζήκαηα (καζεκαηηθά, θνηλσληθέο επηζηήκεο
θ.ιπ.), ε κνπζηθή σο κάζεκα, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη
απφ έλαλ ΔΜΑ, θαη ζην φηη ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο
κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ηνπ
καζεηή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.
3.2.2. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «θύιν»
Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ αιιά θαη
ησλ γπλαηθψλ δελ αηζζάλεηαη άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο
εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο αγσγήο. κσο χζηεξα απφ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ρ2 θαίλεηαη φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξαηεξεκέλεο θαη ηεο
αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε Θα αηζζαλφκνπλ
άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο ΔΜΑ (ρ2= 5,305, df= 2, p=
,070). Οη άλδξεο θαηά 41% θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε
ηελ εξψηεζε δειψλνληαο πσο ζα αηζζάλνληαη άλεηα
ιεηηνπξγψληαο σο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο αγσγήο ελψ
ην πνζνζηφ ην γπλαηθψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν (25,2%)
(Γξάθεκα 3).
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Άλδξεο
62,30%

Γπλαίθεο
49,20%
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12,60%

Οπδέηεξνο/ε

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 3: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ ζα αηζζαλφκνπλ άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο
ΔΜΑ, κε βάζε ην θχιν.

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ (84,1%) θαη ησλ γπλαηθψλ
(94,0%) ζεσξεί πσο ε κνπζηθή ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη
απφ έλαλ ΔΜΑ. κσο ζεκεηψλεηαη θαη έλα πνζνζηφ ησλ
αλδξψλ (9,5%) φπνπ δε ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Ζ
ηάζε απηή ελέρεη ηδηαίηεξνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο
θαζψο, ζηε κέζνδν ρ2 πνπ αθνινχζεζε, πξνέθπςαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ρ2= 7,915, df= 2, p=
,019) πνπ δειψλνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ
θχινπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ (Γξάθεκα
4).

ηξαγνχδη κπξνζηά ζε άιινπο, θαη ην άιιν κηζφ
(Α=51,6% θαη Γ=42,6%) δηαθσλεί κε απηή ηε δήισζε.
3.2.3. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «εθπαηδεπηηθή
ππεξεζία»
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο
νκάδεο γηα απηή ηελ κεηαβιεηή φπνπ α= 0 έσο 5 έηε, β=
6 έσο 15 έηε θαη γ= 16 θαη άλσ έηε. Παξαηεξείηαη
ζεηηθή ζχγθιηζε ησλ αληηιήςεσλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθήο
εθπαηδεπηηθήο
πξνυπεξεζίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο. Χζηφζν,
κφλν ζηελ εξψηεζε: Ζ δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο κπνξεί
λα βειηηψζεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ηνπ καζεηή ζε
άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο
κεζφδνπ ρ2, εληνπίδεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα
ζ' απηή ηελ εξψηεζε θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο (ρ2= 10,665, df= 4, p= ,031).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 16 θαη άλσ έηε
πξνυπεξεζίαο θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε ζεηηθή
αληίιεςε γηα ηε βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο
ηνπ καζεηή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κέζα απφ ηε
δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο (Γξάθεκα 5).
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Γξάθεκα 4: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ ε κνπζηθή σο κάζεκα, ζα πξέπεη λα
δηδάζθεηαη απφ έλαλ ΔΜΑ, κε βάζε ην θχιν.

ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο
ελφηεηαο, ππάξρεη ζχγθιηζε αληηιήςεσλ ρσξίο λα
ζεκεηψλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Καηά
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, άλδξεο θαη γπλαίθεο θαίλεηαη
λα αηζζάλνληαη άλεηα πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα γεληθήο
παηδείαο (Α=96,7%, Γ=96,8%) θαη πνπ ελζσκαηψλνπλ
ηε κνπζηθή κε άιια αληηθείκελα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
(Α=81,0%, Γ=87,4%). Ο δάζθαινο πνπ δηδάζθεη
κνπζηθή αγσγή ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ην
πεξηερφκελν απφ άιια καζήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο (Α=74,6%, Γ=81,7%) θαη λα ελζσκαηψλεη ην
πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο ζε άιια καζήκαηα
(Α=75,4%, Γ=79,9%). Δπίζεο, ε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε
ηνπ καζεηή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (Α=84,1%,
Γ=94,0%). ρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ
(45,2%) θαη ησλ γπλαηθψλ (46,2%) θαίλεηαη λα
αηζζάλεηαη άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ γηα
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πκθσλώ

6,10%

Οπδέηεξνο/ε

5% 3,20%
0%

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 5: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ηνπ καζεηή ζε άιια
γλσζηηθά αληηθείκελα, κε βάζε ηα έηε εθπαηδεπηηθήο
ππεξεζίαο.

ηελ εξψηεζε: ζα αηζζαλφκνπλ άλεηα ιεηηνπξγψληαο
σο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο αγσγήο, ε πιεηνςεθία ησλ
εξσηψκελσλ ζε θάζε νκάδα θαίλεηαη λα δηαθσλεί κε
απηή ηελ άπνςε ρσξίο λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σέινο, ε εξψηεζε: αηζζάλνκαη
άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηψ ηε θσλή κνπ γηα ηξαγνχδη
κπξνζηά ζε άιινπο, δηράδεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ
θάζε νκάδαο. ε θάζε νκάδα θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα
κεγάιν πνζνζηφ πνπ ζπκθσλεί (α=55,0%, β=39,1%,
γ=48,5%) θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ δηαθσλεί
(α=37,5%, β=50,0%, γ=43,4%) ρσξίο ζηαηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Γξάθεκα 6).
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0 έσο 5 έηε

6 έσο 15 έηε

Γηεπζπληήο

16 θαη άλσ
58,9

62,5

Όρη δηεπζπληήο

69,60%

47,1

46,60%
36,10%

35,3
27,7

30,2
21,70%
17,6

17,30%
14,4

8,70%
7,3

πκθσλώ

Οπδέηεξνο/ε

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 6: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ αηζζάλνκαη άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηψ ηε
θσλή κνπ γηα ηξαγνχδη κπξνζηά ζε άιινπο, κε βάζε ηα έηε
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο.

3.2.4. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «δηνηθεηηθή ζέζε»
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ησλ δπν νκάδσλ ηεο
κεηαβιεηήο θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο
εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο. Οη δπν νκάδεο,
δηεπζπληέο θαη κε, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ θαηά
πιεηνςεθία ζηε δήισζε φηη ζα αηζζαλφληνπζαλ άλεηα
ιεηηνπξγψληαο σο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο αγσγήο
(Γξάθεκα 7).

πκθσλώ

Οπδέηεξνο/ε

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 8: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ έλαο δάζθαινο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, κε βάζε ηε
δηνηθεηηθή ζέζε.

Καηφπηλ απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, ζα ήηαλ ρξήζηκν
λα δηεξεπλεζεί θαη ε ζρέζε ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ πνπ
είλαη θάηνρνη ελφο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο κε ην
βαζκφ ζπκθσλίαο γηα ην αλ έλαο δάζθαινο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή. Σν γξάθεκα 9 δείρλεη ηα
απνηειέζκαηα.
Με κεηαπηπρηαθό

Γηεπζπληήο

59,90%

76,5

Υσξίο κεηαπηπρηαθό

Όρη δηεπζπληήο
47,80%
43,50%

50
33,3
27,90%
17,6
12,20%

5,9

8,70%

πκθσλώ
πκθσλώ

Οπδέηεξνο/ε

16,7

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 7: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ ζα αηζζαλφκνπλ άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο
ΔΜΑ, κε βάζε ηε δηνηθεηηθή ζέζε.

Οη νκάδεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε
πσο έλαο δάζθαινο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη
λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, φκσο
ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ πνπ δελ είλαη δηεπζπληέο
(36,1%) θαη δε ζπκθσλεί κε απηή ηε δήισζε. Μεηά απφ
ηνλ έιεγρν ηνπ θξηηεξίνπ ρ2, πξνέθπςε φηη ππάξρεη
ζπζηεκαηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο
«δηνηθεηηθή ζέζε» θαη ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο (ρ 2=
7,107, df= 2 p= ,029). Οη έρνληεο δηεπζπληηθή ζέζε ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε ζεηηθή
αληίιεςε απφ ηνπο κε έρνληεο δηεπζπληηθή ζέζε νη
νπνίνη είλαη πηζαλφ λα ζπκθσλνχλ θαη ιηγφηεξν πηζαλφ
λα κε ζπκθσλνχλ ή λα ηνπνζεηνχληαη νπδέηεξνη
(Γξάθεκα 8).

Οπδέηεξνο/ε

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 9: Αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε
δηνηθεηηθή ζέζε ζε πνζνζηά (%) κε βάζε ηελ θαηνρή
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο.

Οη δηεπζπληέο/ηξηεο κε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο (76,5%) θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ, ελψ
ην 50% απφ ηνπο/ηηο νη δηεπζπληέο/ηξηεο ρσξίο
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ην
ππφινηπν πνζνζηφ λα ζηέθεηαη νπδέηεξν ή λα δηαθσλεί.
ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο πνπ αθνινχζεζε, πξνέθπςε
φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο δελ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ2= 1,542, df= 2 p= ,463).
3.2.5. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Μνπζηθή
ελαζρόιεζε»
Ζ ηειεπηαία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ηεο νπνίαο ε
επίδξαζε κειεηήζεθε ζηηο εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο
ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ε «κνπζηθή
ελαζρφιεζε». Απνηειεί κηα κεηαβιεηή ε νπνία
δεκηνπξγήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο κεηαβιεηέο
ηεο πξψηεο ελφηεηαο εξσηήζεσλ: ηελ εξψηεζε ζρεηηθά
(α) κε ηα ρξφληα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, (β) κε ην αλ
κπνξείηε λα δηαβάζεηε κνπζηθφ θείκελν, θαη (γ) κε ην
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εάλ κπνξείηε λα παίμεηε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. Ο
εξσηψκελνο αλ είρε απαληήζεη ζεηηθά ζε κηα απφ ηηο
παξαπάλσ εξσηήζεηο, ζεσξήζεθε φηη έρεη ζρέζε κε
κνπζηθή ελαζρφιεζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί κε κνπζηθή ελαζρφιεζε ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηηο εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο γηα ηξαγνχδη, θαη
ιεηηνπξγψληαο σο ΔΜΑ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ70.
(60,4% θαη 48,1% αληίζηνηρα), ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
δελ έρνπλ κνπζηθή ελαζρφιεζε ζηέθνληαη αξλεηηθά ζε
απηή ηε δήισζε (55,0% θαη 69,8% αληίζηνηρα). Απηέο
νη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη γηα ηελ
εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο θσλήο γηα ηξαγνχδη
(ρ2= 14,894, df= 2, p= ,001), αιιά θαη γηα ηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ηελ άλεζε πνπ ληψζνπλ νη ΔΓΠ
ιεηηνπξγψληαο σο ΔΜΑ (ρ2= 23,048, df= 2, p= .000).
Δπίζεο, ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο
θαη ηεο εξψηεζεο ζρεηηθά κε ην εάλ ε κνπζηθή σο
κάζεκα, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη απφ έλαλ ΔΜΑ (ρ2=
9,341, df= 2, p= ,009), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε
κνπζηθή ελαζρφιεζε θαίλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ
(87,0%) λα επηιέγνπλ ηνλ ΔΜΑ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο κνπζηθήο θαη κε έλα κηθξφ πνζνζηφ (8,7%)
λα δηαθσλνχλ κε απηή ηε ζηάζε. Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί
ρσξίο κνπζηθή ελαζρφιεζε (ζε ζρέζε κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο) θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (94,2%)
θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε ζπκθσλία κε ηε
δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο απφ ΔΜΑ (Γξάθεκα 10).
Μνπζηθή ελαζρόιεζε
Καζόινπ κνπζηθή ελαζρόιεζε
87%

Μνπζηθή ελαζρόιεζε

Καζόινπ κνπζηθή ελαζρόιεζε

57,6
43,2

40,4
19,6 16,5

πκθσλώ

Οπδέηεξνο/ε

22,8

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 11: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ έλαο δάζθαινο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, κε βάζε ηε
κνπζηθή ελαζρφιεζε.

4. ΤΕΖΣΖΖ
ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ΔΓΠ θαη ΔΜΑ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο
κνπζηθήο αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν
εξσηεκαηνιφγην (Hash, 2010) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
αθνχ ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηέδεημε (α) ηε
ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο (1ε ελφηεηα εξσηήζεσλ), θαη (β)
ηηο αληηιήςεηο ηνπ δείγκαηνο φζνλ αθνξά ζηε κνπζηθή
δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε (2ε ελφηεηα εξσηήζεσλ).

94,20%

4.1. ύλζεζε ηνπ δείγκαηνο

4,30%

πκθσλώ

5,10%

Οπδέηεξνο/ε

8,70%

0,70%

Γηαθσλώ

Γξάθεκα 10: Πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ ε κνπζηθή σο κάζεκα, ζα πξέπεη λα
δηδάζθεηαη απφ έλαλ ΔΜΑ, κε βάζε ηε κνπζηθή ελαζρφιεζε.

Καη ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ έλαο δάζθαινο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο ηεο
κεηαβιεηήο (ρ2= 7,709, df= 2, p= ,021). Οη
εθπαηδεπηηθνί κε κνπζηθή ελαζρφιεζε θαίλεηαη λα
ππνζηεξίδνπλ ζε πνζνζηφ 57,6% φηη έλαο δάζθαινο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή. Δλψ ε νκάδα ρσξίο κνπζηθή
ελαζρφιεζε θαίλεηαη, αθελφο λα ππνζηεξίδεη ηε δήισζε
ηεο εξψηεζεο (43,2%), αθεηέξνπ ππάξρεη θαη έλα
πνζνζηφ εμίζνπ ζεκαληηθφ (40,4%) πνπ δε
ζπγρξσηίδεηαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο
Πξσηνβάζκηαο πνπ αθνξά νιηγνζέζηεο ζρνιηθέο
κνλάδεο, γεγνλφο πνπ θάλεη αζζελέζηεξεο ηηο ζεηηθέο
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αληηιήςεηο πξνο απηή ηελ εξψηεζε ζε ζρέζε κε ηηο
ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κνπζηθή
ελαζρφιεζε (Γξάθεκα 11).

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο παηδείαο
(ΔΓΠ) πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο αγσγήο (ΔΜΑ), είλαη γπλαίθεο.
Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ηεξάζηηα δηαθνξά αλάκεζα ζην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΓΠ (222) θαη ησλ ΔΜΑ
(11). ηε λήζν ηεο Ρφδνπ ππεξεηνχλ 690 ΔΓΠ θαη 19
ΔΜΑ. Απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λεζηνχ πνπ
δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, 29 ζχλνιν, ηα
19 είραλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ΔΜΑ, ν
νπνίνο ζπκπιήξσλε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην
σξάξην εξγαζίαο ηνπ ζε δεχηεξν ή θαη ηξίην ζρνιείν.
Δπνκέλσο ε ηεξάζηηα απηή δηαθνξά κεγέζνπο αλάκεζα
ζηηο δχν νκάδεο εηδηθφηεηαο ήηαλ αλακελφκελε θαη
απνιχησο ξεαιηζηηθή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα. Αληίζεηα, ην 92,2 % ησλ ΔΓΠ πνπ πήξαλ
κέξνο ζηελ έξεπλα ηνπ Hash (2010), δήισζε φηη
πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ζε ζρνιείν πνπ ήδε απαζρνιεί
ΔΜΑ. Αληίζηνηρν εχξεκα πξνέθπςε θαη ζηελ έξεπλα
ησλ Abril θαη Gault (2006), φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη
ζην 94,9%.
Οη πεξηζζφηεξνη ΔΓΠ έρνπλ δειψζεη πσο έρνπλ
κεδακηλή κνπζηθή εθπαίδεπζε (78,8%), άπνςε πνπ
γελλά εξσηεκαηηθά θαζψο είλαη γλσζηφ πσο ε κνπζηθή
σο κάζεκα πθίζηαηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηα
παηδαγσγηθά
ηκήκαηα
δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο.
Δπνκέλσο, ζα ήηαλ αλακελφκελν νη ΔΓΠ λα δειψζνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα κε δχν έηε κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Μηα
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πηζαλή αηηία ζα κπνξνχζε λα ήηαλ φηη ε εξψηεζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθεξφηαλ ζηε κνπζηθή
εθπαίδεπζε ίζσο δελ ήηαλ αξθεηά ζαθήο θαη
παξαπιαλνχζε ηνλ εξσηψκελν κε ηελ αλαθνξά ζε
ρνξσδίεο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θ.ιπ. Μηα δεχηεξε ζα
κπνξνχζε λα ήηαλ πσο νη ΔΓΠ ζεσξνχλ ηε κνπζηθή
εθπαίδεπζε πνπ είραλ ζηα παηδαγσγηθά παλεπηζηήκηα
ειιηπή. Απηφ πξνθχπηεη ίζσο θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ
ΔΓΠ πνπ αθνξά ζηελ αλάγλσζε κνπζηθνχ θεηκέλνπ
(27%) θαη ζηελ εθηέιεζε κνπζηθνχ νξγάλνπ (21,2%),
δχν αληηθείκελα ηα νπνία απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ
ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο ζηελ
παηδαγσγηθή αθαδεκία. Δλδερνκέλσο ζήκεξα, θάπνηα
παηδαγσγηθά ηκήκαηα ησλ ΑΔΗ, λα θαηαηάζζνπλ ην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο σο επηιεγφκελν, κε απνηέιεζκα
λα κελ εθπαηδεχνληαη κνπζηθά φινη νη κειινληηθνί ΔΓΠ.

4.2. Μνπζηθή δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε
Ζ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ζηε κνπζηθή
δηδαζθαιία θαη εληαηνπνίεζε. Μειεηήζεθε ε επίδξαζε
ησλ εμήο πέληε κεηαβιεηψλ: 1) εηδηθφηεηα, 2) θχιν, 3)
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, 4) δηνηθεηηθή ζέζε θαη 5)
κνπζηθή ελαζρφιεζε, ζηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο.
4.2.1. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Μνπζηθή
Δλαζρόιεζε»
Οη δχν εηδηθφηεηεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζηηο
πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Αηζζάλνληαη
άλεηα
λα
ελζσκαηψζνπλ ηε κνπζηθή κε άιια αληηθείκελα ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν, θαζψο έλαο δάζθαινο πνπ δηδάζθεη
κνπζηθή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ην πιαίζην ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο θαη λα ελζσκαηψλεη ην πεξηερφκελν
ηεο κνπζηθήο ζε άιια καζήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ην
πεξηερφκελν απφ άιια καζήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο. ρεηηθά κε ηε θσλεηηθή εθηέιεζε, θαη ελψ νη
ΔΜΑ αηζζάλνληαη άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή
ηνπο γηα ηξαγνχδη κπξνζηά ζε άιινπο, ην 47,1% ησλ
ΔΓΠ δηαθσλεί, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πιεηνςεθία απνθνίησλ
ΔΓΠ αηζζάλνληαη άλεηα ηξαγνπδψληαο κπξνζηά ζε
άιινπο (Hash, 2010). Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
πάζρνπλ απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο
φηαλ ηξαγνπδάλε θαη ηνπνζεηνχλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν
ηελ πνηφηεηα ηεο θσλήο ηνπο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο (Richards, 1999).
Δπίζεο, νη δπν εηδηθφηεηεο δε ζπκθσλνχλ κε ηελ ίδηα
έληαζε ζην φηη έλαο δάζθαινο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή,
θαζφηη θαίλεηαη πσο έλα πνζνζηφ ησλ ΔΓΠ (34,5%)
δηαθσλεί. πγθιίλνπλ φκσο νη αληηιήςεηο ηνπο ζεηηθά κε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζην φηη ε κνπζηθή σο κάζεκα,
ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ
κνπζηθήο αγσγήο ΠΔ16. Απηέο νη πεπνηζήζεηο κπνξεί λα
απνξξένπλ απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ησλ ΔΜΑ
απφ ηε κηα, νη νπνίνη αηζζάλνληαη ηθαλνί, έρνληαο ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα ψζηε λα δηδάμνπλ κνπζηθή, έηζη
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Byo,
1999), θαη απφ ηελ άιιε απφ ηελ ειιηπή θαηάξηηζε ησλ

ΔΓΠ ζε δεηήκαηα κνπζηθήο παηδαγσγηθήο (Morin,
2004).
4.2.2. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Μνπζηθή
ελαζρόιεζε»
Ζ αλάιπζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο δελ πξνθάιεζε
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αληηιήςεηο θαη ησλ δχν θχισλ ζ'
απηή ηελ ελφηεηα εξσηήζεσλ. Σα πνζνζηά ησλ αλδξψλ,
αλαινγηθά πάληνηε, είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε ησλ
γπλαηθψλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ζπκθσλίαο.
πκθσλνχλ θαηά πιεηνςεθία ζηηο πεξηζζφηεξεο
εξσηήζεηο, φπσο ζηελ εληαηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο κε ηα
άιια καζήκαηα θαη ζηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο
ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε άιισλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ. Φαίλεηαη επίζεο φηη ην κηζφ πνζνζηφ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αηζζάλεηαη άλεηα ηξαγνπδψληαο
κπξνζηά ζε άιινπο, θαη ην άιιν κηζφ λα δηαθσλεί κε
απηή ηε δήισζε. πσο επίζεο ην κηζφ πνζνζηφ ησλ δχν
θχισλ ηζρπξίδεηαη φηη έλαο δάζθαινο ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή
αγσγή, θαη ην άιιν κηζφ θπξίσο δηαθσλεί ή ζηέθεηαη
νπδέηεξν. Ζ εξψηεζε πνπ θαίλεηαη λα κε δειψλεη
ζχγθιηζε αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο απφ
ΔΜΑ. Οη πεπνηζήζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ ΔΜΑ θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε
έληαζε απφ απηέο ησλ αλδξψλ, θαζψο ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
4.2.3. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Δθπαηδεπηηθή
Τπεξεζία»
ε κηα πξψηε αλάιπζε, ηα έηε εθπαηδεπηηθήο
ππεξεζίαο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο
ησλ εξσηψκελσλ θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
ζπγθιίλνπλ. Ζ πιεηνςεθία θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ πνπ
αθνξά ζηα έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο (0 έσο 5 έηε, 6
έσο 15, θαη 15 θαη άλσ) αηζζάλεηαη άλεηα κε ηελ
κνπζηθή εληαηνπνίεζε θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα αιιά δελ
αηζζάλεηαη άλεηα δηδάζθνληαο κνπζηθή αγσγή, θαη
ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο απφ ΔΜΑ
θαζψο θαη ηελ επίδξαζε απηήο ζηε βειηίσζε ηεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.
κσο αλ κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε βάζνο,
παξαηεξείηαη φηη ε νκάδα κε ηα ιηγφηεξα έηε
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο μερσξίδεη ζην ζχλνιν ησλ
απαληήζεψλ ηεο. Σν ηξαγνχδη κπξνζηά ζε άιινπο
θαίλεηαη λα απνηειεί επράξηζηε εθδήισζε γηα ηνπο
εξσηψκελνπο απηήο ηεο νκάδαο. πνπ έρνπλ ιίγα έηε
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. Ζ ίδηα νκάδα κε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65%) ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο,
ππνζηεξίδεη πσο έλαο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη
ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή, παξφιν πνπ ην
47,1% δελ αηζζάλεηαη άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο
εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο αγσγήο θαη πσο ε δηδαζθαιία
ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αθαδεκατθή
επίδνζε ηνπ καζεηή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.
Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ηψξα μεθηλνχλ
ηελ θαξηέξα ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηέθνληαη
ζεηηθφηεξα απέλαληη ζην κάζεκα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο, θαη παξφιν πνπ δελ αηζζάλνληαη άλεηα
δηδάζθνληαο απηφ ην αληηθείκελν, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα
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είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ κνπζηθή αγσγή θαη λα
δηεθπεξαηψζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή απαηηεί.
4.2.4. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Γηνηθεηηθή Θέζε»
Καη ζ' απηή ηε κεηαβιεηή νη απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ
θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο.
Χζηφζν, παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ΔΓΠ
πνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άλεζε
πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ΔΜΑ. Οη
δηεπζπληέο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ απηή ηε ζέζε κε
πνζνζηφ 43,5% ζε αληίζεζε κε ηνπο κε έρνληεο
δηεπζπληηθή ζέζε (27,9%). Δπηπιένλ, θαη ελψ νη
δηεπζπληέο θαηά πιεηνςεθία θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ
ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ΔΜΑ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν,
έρνπλ ηζρπξφηεξε ζέζε ζηε δήισζε «έλαο δάζθαινο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
δηδάζθεη κνπζηθή αγσγή» κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο απφ ηελ άιιε νκάδα πνπ δηαθσλεί κε πνζνζηφ
36,1%. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη έλαο
δηεπζπληήο ζην ζεκεξηλφ ειιεληθφ ζρνιείν ζηέθεηαη
ζεηηθφηεξα απέλαληη ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο απφ έλαλ
απιφ εθπαηδεπηηθφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο γίλεηαη εκθαλέο
θαη απφ ηα έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, είλαη
αξθεηά ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε, θαη επνκέλσο
απφθνηηνη ηεο παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο φπνπ ν ΔΓΠ
πξνεηνηκαδφηαλ θαηάιιεια ζηε δηδαζθαιία κνπζηθήο.
Δίλαη εχινγν ινηπφλ έλαο δηεπζπληήο λα ζεσξεί ηε
κνπζηθή σο έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ν ΔΓΠ
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
δηδάμεη. Δπίζεο, πηζηεχεη φηη έλαο ΔΜΑ είλαη
απαξαίηεηνο ζην ζρνιείν, φκσο κε ηα ζεκεξηλά
δεδνκέλα γλσξίδεη πσο ην πνζνζηφ ησλ ΔΜΑ είλαη
κηθξφ θαη δελ είλαη εθηθηφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ
ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο πηζηεχεη πσο ε
δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο, θαζψο απαηηείηαη λα γίλεηαη
απφ έλαλ ΔΓΠ ιφγσ απνπζίαο ελφο ΔΜΑ, ζα πξέπεη λα
αηζζάλεηαη άλεηα ιεηηνπξγψληαο σο ΔΜΑ θαη λα είλαη
ηθαλφο ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
καζήκαηνο θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα
θιεζεί λα πεηχρεη.
Απφ πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
ζρεηηθά κε ηε δηεπζπληηθή ζέζε θαη ηελ θαηνρή
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, πξνέθπςε φηη νη δηεπζπληέο κε
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (76,5%), ζε ζρέζε κε ηνπο κε
έρνληεο (50%), ζηέθνληαη ζεηηθφηεξα ζηελ άπνςε φηη
έλαο ΔΓΠ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη κνπζηθή
αγσγή. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα νη
ζπνπδέο ζε κεηαπηπρηαθή βάζε θαίλεηαη λα επηδξνχλ
ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
εξσηψκελνη πηζηεχνπλ πσο ν ΔΓΠ ζα πξέπεη λα είλαη
ηθαλφο ψζηε λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ ζην κάζεκα ηεο
κνπζηθήο αγσγήο.
4.2.5. Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: «Μνπζηθή
Δλαζρόιεζε»
Ζ κνπζηθή ελαζρφιεζε πεξηιακβάλεη κνπζηθή
εθπαίδεπζε, αλάγλσζε κνπζηθνχ θεηκέλνπ ή εθηέιεζε
ζε έλα κνπζηθφ φξγαλν. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ
κνπζηθή ελαζρφιεζε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε απηνχο
πνπ δελ έρνπλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ηεο δεχηεξεο
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ελφηεηαο εξσηήζεσλ. κσο θαίλεηαη λα έρνπλ
πεξηζζφηεξε άλεζε φηαλ ηξαγνπδνχλ κπξνζηά ζε
άιινπο θαη αλ ρξεηαζηεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ΔΜΑ.
Έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη νη ΔΓΠ, έρνληαο απνθηήζεη
απνηειεζκαηηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε ζην παξειζφλ,
ληψζνπλ ηθαλνί ζην ηξαγνχδη θαη έρνπλ εκπηζηνζχλε
ζηηο θσλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάμνπλ ηξαγνχδη ζηνπο καζεηέο
ηνπο (Richards, 1999).
Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ κε ζεηηθφηεξε
ζηάζε απφ ηνπο κε έρνληεο κνπζηθή ελαζρφιεζε, φηη ν
ΔΓΠ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο ζηε δηδαζθαιία
κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή ελαζρφιεζε θαίλεηαη λα έρεη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαζψο δεκηνπξγεί άλεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα
εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα γηα κνπζηθή δηδαζθαιία.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ
Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γεληθήο Παηδείαο, πξνθχπηεη φηη νη ΔΓΠ έρνπλ ζεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο εληαηνπνίεζεο θαζψο
αηζζάλνληαη άλεηα ελζσκαηψλνληαο ηε κνπζηθή κε άιια
αληηθείκελα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Έρνπλ ζεηηθή ζηάζε
γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο, αιιά δελ
αηζζάλνληαη φκσο άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή
ηνπο κπξνζηά ζε άιινπο. Οη ΔΓΠ πνπ ρξίδνπλ ξφιν
δηεπζπληή, θαίλεηαη λα ζηέθνληαη ζεηηθφηεξα απέλαληη
ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο απφ έλαλ απιφ εθπαηδεπηηθφ,
ηδηαίηεξα φηαλ είλαη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο. Ζ κνπζηθή ελαζρφιεζε απνηειεί έλαλ
παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο ΔΓΠ θαη
δεκηνπξγεί ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
κνπζηθήο, αίζζεζε ηθαλφηεηαο ζηε κνπζηθή δηδαζθαιία
θαη επηπιένλ άλεζε ζηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηνχ. Οη
λεφηεξνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ΔΓΠ, ζηέθνληαη
ζεηηθφηεξα απέλαληη ζην κάζεκα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο
κνπζηθήο, θαη παξφιν πνπ δελ αηζζάλνληαη άλεηα
δηδάζθνληαο απηφ ην αληηθείκελν, ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα
είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ κνπζηθή αγσγή θαη λα
δηεθπεξαηψζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή απαηηεί.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Δθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο
Αγσγήο αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζεηηθά ηε κνπζηθή
δηδαζθαιία θαη ηελ εληαηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο κε άιια
αληηθείκελα. Πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ην κάζεκα ηεο
κνπζηθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ΔΜΑ, φκσο ζε
πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ φπνπ δελ ππάξρεη ΔΜΑ, νη ΔΓΠ
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα
ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή. Χζηφζν
δελ ππνζηεξίδνπλ κε ζζέλνο φηη έλαο ΔΓΠ ζα πξέπεη λα
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο.
Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηε
λήζν ηεο Ρφδνπ. Δπνκέλσο πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ
έξεπλα, κε δείγκα θαη απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα.
Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΜΑ, αλ θαη,
ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΓΠ,
αλακελφκελν ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ήηαλ
ηδηαίηεξα κηθξφ, νπφηε θαη πξνηείλεηαη κειινληηθή
κειέηε κε κεγαιχηεξν αξηζκφ δείγκαηνο ΔΜΑ.
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ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΜΟΤΗΚΖ (Π.Δ 16)
ΠΡΧΣΟΒAΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒAΘΜΗΑ ΔΚΠΑIΓΔΤΖ
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Πεξίιεςε
Γελ ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν, αιιά θαη δηεζλψο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνπζηθήο. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
ζηάζεο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη σο θαζεγεηέο
κνπζηθήο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο πξννπηηθέο
ηνπο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
εμνπζέλσζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν δείγκα
ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 101 εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο,
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ
ππεξεηνχζαλ ζρνιεία ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Κεληξηθήο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αηηηθήο. Δξγαιεία ηεο
έξεπλαο ήηαλ: 1.Κιίκαθα Οηθνγελεηαθνχ Πεξηβάιινληνο
(Family Environment Scale, Form R-FES) 2. Σν Maslach
Burnout
Inventory
–
MBΗ(
εξσηεκαηνιφγην
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο) θαη 3. Σν «JobCommunication
Satisfaction-Importance
(JCSI)»
(εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.
Οη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνπλ ρακειή βαζκνινγία ζηηο
θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κέηξηα ζηελ θιίκαθα ησλ
πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Σν 42,4% δειψλεη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 29,3% απνιχησο ηθαλνπνηεκέλν
απφ ηελ εξγαζία ηνπ, κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ην κηζζφ λα
απνηεινχλ θχξηεο πεγέο δπζαξέζθεηαο. Οη κνπζηθνί πνπ
εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε αληηκεησπίδνπλ ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπο. Ζ
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα
εληζρχζεη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ησλ κνπζηθψλ θαη ζα
δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Μνπζηθνί,
εμνπζέλσζε, εξγαζία, ηθαλνπνίεζε.
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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. ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη
εθπαηδεπηηθνί
ζπγθαηαιέγνληαη
ζηηο
επαγγεικαηηθέο νκάδεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
λα βηψζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Χζηφζν,
αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
κνπζηθήο δελ
ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν, αιιά θαη δηεζλψο.
Οη εθδειψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηιακβάλνπλ ςπρηθή θαη
ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη ρακειή απφδνζε ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο
καζεηέο ηνπ δηαηαξάζζεηαη, ελψ παξαηεξείηαη ρακειή
απηφ-εθηίκεζε, θπληζκφο, κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη
έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Ζ ζρεηηθή
απνπζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Διιαδηθφ
ρψξν, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ θαζεγεηψλ
κνπζηθήο σο πξνο ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο
επίδξαζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, θαζψο θαη
ε απνπζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δηεζλψο αλαθνξηθά
κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ ζηα δχν
θχια έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο
ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη σο θαζεγεηέο κνπζηθήο
απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπο, ζηηο
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο εξγαζίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη
αληίζηξνθα, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Δπηπιένλ,
δηεξεπλήζεθε ε ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν θαη ηε
ζέζε εξγαζίαο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαζψο θαη
ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο.

2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 38,21 ± 7,82 έηε.
Γπλαίθεο ήηαλ ην 68,3% ηνπ δείγκαηνο. Ζ πιεηνλφηεηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ( 70%) θαη ην
24,8% είρε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ θάπνηνλ κεηαπηπρηαθφ
ηίηιν. Σν 54,5% ήηαλ έγγακνη θαη ην 53% είρε ιηγφηεξα
απφ 10 ρξφληα πξνυπεξεζία (Πίλαθαο 1).
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Ν

%

Φύιν
Άληξαο
Γπλαίθα
χλνιν

32
69
101

31,7
68,3
100,0

Δθπαηδεπηηθό
επίπεδν
Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ
Απφθνηηνο/ε ΣΔΗ
Απφθνηηνο/ε ΓΔ
χλνιν

70
13
17
100

70,0
13,0
17,0
100,0

Μεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο
Ναη
ρη
χλνιν

25
76
101

24,8
75,2
100,0

Πόζα ρξόληα
εξγάδεζηε ζην ρώξν
ηνπ ζρνιείνπ
0-5
5-10
10-15
15-20
Πάλσ απφ 20
χλνιν

22
30
27
7
12
98

22,4
30,6
27,6
7,1
12,2
100,0

εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε
είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ελψ ην θχξνο
ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο. Ο
ηνκέαο πνπ πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα, θαη
πνπ ε κεηαβνιή ηνπ ζα πξνθαινχζε κεγαιχηεξε
ηθαλνπνίεζε είλαη ν κηζζφο (Γξάθεκα 4).

Γξάθεκα 2. Αξλεηηθή επίπησζε απαηηήζεσλ εξγαζίαο ζηνλ
εαπηφ

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο

Γξάθεκα 3. Αξλεηηθή επίπησζε απαηηήζεσλ εξγαζίαο ζηελ
νηθνγέλεηα

Γξάθεκα 1. Παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο

Σν επίπεδν ζπνπδψλ θαη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη νη
παξάγνληεο πνπ θαηά ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ζην
ρψξν εξγαζίαο (Γξάθεκα 1). Οη
ζπκκεηέρνληεο
δειψλνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο φηη νη απαηηήζεηο ηεο
εξγαζίαο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ρξφλν θαη ηελ
ελέξγεηα πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο (Γξάθεκα 2 & 3). Οη ηνκέαο ηεο

Γξάθεκα 4. Σνκείο εξγαζίαο κε ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ,
ην 42,4% δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 29,3%
απνιχησο ηθαλνπνηεκέλν (βαζκνινγία 2 θαη 3 ζηελ
θιίκαθα -3 έσο 3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ JCSI). Σν 56,6%
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ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ε ηθαλνπνίεζε
πνπ αληιεί απφ ηελ εξγαζία ηνπ είλαη απνιχησο
ζεκαληηθή, ελψ νη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο
δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ ή απνιχησο επηηπρεκέλνη ζηελ
εξγαζία ηνπο (ζε πνζνζηφ 77,6%) (Γξάθεκα 5). Οη
ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνπλ ρακειή βαζκνινγία ζηηο
θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο, ελψ σο κέηξηα ραξαθηεξίδεηαη ε
επίδνζε ζηελ θιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ
(Πίλαθαο 2).

Γξάθεκα 5. Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία

πλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε
Μέζε
ηηκή
δείγκαηνο
Πξνζσπηθά
επηηεύγκαηα
Μέζε ηηκή δείγκαηνο
Απνπξνζσπνπνίεζε
Μέζε ηηκή δείγκαηνο

Υακειή
≤20

Μέηξηα
21-30

Τςειή
≥31

41-36

≤35

40,19
6-10

≥11

16,81
≥42

≤5
2,69

Πίλαθαο 2. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζην δείγκα ηεο έξεπλαο

3. ΤΕΖΣΖΖ
χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο νη
κνπζηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εκθαλίδνπλ κάιινλ κέηξηα
πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δειψλνπλ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ρσξίο ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Χζηφζν θαη ζηνλ θιάδν απηφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα
νπνία απνθαιχπηνληαη φηαλ εμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο
πηπρέο ηεο εμνπζέλσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο. Ο ηνκέαο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ηε
κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο, ελψ ην «αγθάζη» πεξίπησζε ησλ κνπζηθψλ
είλαη νη απνιαβέο θαη ε ζέζε εξγαζίαο. Ο ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ
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κνπζηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ίζσο επζχλνληαη γηα ηελ
εηθφλα απηή.
Οη κνπζηθνί-εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηηηή ηδηφηεηα, ε
νπνία επηηξέπεη ηελ παξάιιειε απαζρφιεζή ηνπο ζε
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο επηηξέπεη λα κελ
είλαη απνθιεηζηηθά «δέζκηνη» κηαο απφ έδξαο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο ηάμεο (Σζηθαληέξε, 2011).
Παξάιιεια ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο επηηξέπεη
αλαηξνθνδφηεζε απφ λέα αθνχζκαηα θαη εκπεηξίεο, πνπ
πηζαλφλ θαζηζηνχλ πην εχθνιε θαη άκεζε ηελ
επηθνηλσλία κε ηε λέα γεληά. Έκθαζε δίλεηαη επίζεο ζηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
έξγνπ ηνπο, πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε βαζηθέο ζπληζηψζεο
ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη κνπζηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
πξνβιέπεηαη ην κάζεκα λα γίλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο
(λ. 1566/1985), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηνπ
καζήκαηνο Ίζσο θαη ην γεγνλφο απηφ λα δηθαηνινγεί ηελ
αλάγθε ησλ κνπζηθψλ γηα αλαγλψξηζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, απφ ζπλαδέιθνπο θαη
δηεπζπληέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά
παηδαγσγηθά ηκήκαηα θαη πνπ ζπρλά νη ίδηνη ιίγεο κφλν
γλψζεηο κνπζηθήο δηαζέηνπλ. Άιισζηε απφ αξραηνηάησλ
ρξφλσλ ε κνπζηθή παηδεία ήηαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζην
ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαλεξψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
γηα ηελ αγσγή ησλ λέσλ.
Γε ζα πξέπεη επίζεο λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη
ε ίδηα ε κνπζηθή ιεηηνπξγεί ςπρνζεξαπεπηηθά θαη
πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο λα απνιακβάλνπλ
απηφ ην πξνλφκην. Οη Cheek, Bradley, Parr θαη Lan
(2003) πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κνπζηθή, αθφκε θαη
φηαλ αθνξά πξνζσπηθέο επηινγέο είλαη αλψηεξε άιισλ
ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη θαηαπνιεκά ηελ εμνπζέλσζε.
Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί άιιε κηα
παξάκεηξν πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηηο επηπηψζεηο
ηεο εξγαζίαο ζηελ νηθνγέλεηα. ηελ παξνχζα κειέηε
βξέζεθε φηη φζν πςειφηεξε ήηαλ ε βαζκνινγία ζηε
δηάζηαζε «εζηθή - ζξεζθεπηηθή έκθαζε», ηφζν
κηθξφηεξεο ήηαλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ
απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο ζηελ νηθνγέλεηα. Σν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ηνπ
ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ε χπαξμε
θάπνησλ «ζηαζεξψλ» πνπ ζρεηίδνληαη κε εζηθέο αξρέο
θαη πλεπκαηηθφηεηα ίζσο απνηεινχλ αλαζρεηηθνχο
παξάγνληεο ηεο εμνπζέλσζεο (Soares, Grossi θαη
Sundin, 2007).
Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ζηε
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ζηα ζρνιεία
γηα ηελ παξνρή κνπζηθήο παηδείαο, πνπ ζα εληζρχζνπλ
ην αίζζεκα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ησλ κνπζηθψλ. Ζ
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο, ηφζν κεηαμχ
καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο
ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ κνπζηθψλ, ζα εληζρχζεη ην
αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ησλ κνπζηθψλ θαη ζα δηεπθνιχλεη
ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Ζ πνιηηεία νθείιεη ζε έλα
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πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο λα κεξηκλήζεη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επίιπζε ζεζκηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη
ηελ
απξφζθνπηε
ζπλεξγαζία
κε
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εληζρπζεί ην ζθέινο ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε παξακέηξνπο
δηαθνξεηηθέο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ.
Ζ έξεπλα απηή ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο
νη νπνίνη πηζαλφλ λα απνξξένπλ απφ ηε κέζνδν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο),
αιιά θαη απφ ην γεγνλφο ησλ ζεκαληηθψλ απσιεηψλ ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (πεξίπνπ ην 25%
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ησλ ζρνιείσλ ζηφρσλ ηεο
έξεπλαο δελ απάληεζε). Οη ιίγεο ψξεο αλά ζρνιείν πνπ
έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο θαη νη κεηαθηλήζεηο
ηνπο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν πεξηφξηδαλ ην δηαζέζηκν
ρξφλν ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη δπζρέξαηλαλ
ηνλ εληνπηζκφ ηνπο.
Δπίζεο, ηα ζρνιεία ήηαλ φια δεκφζηα, γεγνλφο πνπ
δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα
ηδησηηθά ζρνιεία. Ίζσο ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζα
βνεζνχζε ε δηελέξγεηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε
κνξθή ηεο ζπλέληεπμεο, πξνηνχ δηεξεπλεζνχλ νη πεγέο
ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ψζηε λα ηαπηνπνηεζνχλ
νη παξάγνληεο ζηξεο φπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη ν
πιεζπζκφο πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί, αθνχ ππάξρνπλ
δηαθνξέο
αλαθνξηθά κε
ηνπο ζηξεζζνγφλνπο
παξάγνληεο, πνπ νθείινληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο αθξηβείο
ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ.
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Πεξίιεςε
χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθνχ
Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) γηα ην
Νεπηαγσγείν (ΤΠΔΠΘ, 2003), ε Παηδηθή Λνγνηερλία
είλαη ζεκαληηθφ λα απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ. Με ηελ
έληαμε φκσο ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο ζην δηδαθηηθφ πιαίζην ησλ επηκέξνπο
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ ΓΔΠΠ, ν
ζθνπφο επεμεξγαζίαο ππάγεηαη ζηε δηδαθηηθή ζθνπνζεζία
Γιψζζαο, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, Μαζεκαηηθψλ,
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο. Οη λεπηαγσγνί θαηά
ηελ
επεμεξγαζία
ηεο
Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο
απνζθνπψληαο ζε πνηθίινπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο,
δηακνξθψλνπλ ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο ηάμεο. Ζ έξεπλα
απηή κειεηά ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο, φπσο πξνηείλεηαη ζην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα (ΤΠΔΠΘ, 2003) θαη φπσο δηακνξθψλεηαη
ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε
ζαξάληα (n=40) λεπηαγσγνχο ηεο Κξήηεο θαη έγηλε
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. πσο δείρλεη ε έξεπλα, κέζσ ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ ινγνηερλεκάησλ νη λεπηαγσγνί
απνζθνπνχλ ζηε γλσζηηθή, ςπρηθή, θνηλσληθή αλάπηπμε
αιιά θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζην πινπνηνχκελν
δηδαθηηθφ πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ ε επεμεξγαζία ηεο
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ, κνινλφηη δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην
πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.

Λέμεηο θιεηδηά: Παηδηθή Λνγνηερλία, νιηζηηθή
αλάπηπμε, δηδαθηηθφ πιαίζην Παηδηθήο Λνγνηερλίαο,
Σέρλε θαη Δθπαίδεπζε, δηδαθηηθή ζθνπνζεζία
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο.

1. Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία σο αληηθείκελν ηεο Σέρλεο
απνηειεί κηα δεκηνπξγία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε, ελψ σο αληηθείκελν 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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Δθπαίδεπζεο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλπθαζκέλε κε
ηε κεηάδνζε γλψζεσλ (Καηζίθε-Γθίβαινπ, 2005).
Υξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα αξζεί ε αληίζεζε
αλάκεζα ζην ζθνπφ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο σο
αληηθεηκέλνπ Σέρλεο θαη Δθπαίδεπζεο. Ζ αληίζεζε
δειαδή, αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ζηε
ρξεζηκνζεξία (Εεξβνχ, 1999). Πξφθεηηαη γηα κηα
δχζθνιε πξνζπάζεηα, ηφζν απν κέξνπο ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο φζν θαη απν
κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σν
ρξεζηκνζεξηθφ
ζηνηρείν
ηεο
Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο αλαθέξεηαη ζηα πνιιαπιά νθέιε πνπ
απνθνκίδνπλ ηα παηδηά απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην
θείκελν. πσο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ζηνλ
εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ζηελ
ηθαλφηεηα
λα
δηαβάδνπλ ηα θείκελα θαη λα αμηνινγνχλ ηα κελχκαηα
πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά (αθειιαξηάδε, 1999).
Παξάιιεια φκσο, ε Παηδηθή Λνγνηερλία, ζπκβάιιεη θαη
ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, θαζψο εληζρχεη ηα παηδηά λα
γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα ραξνχλ ηελ νκνξθηά ηνπ
(αθειιαξίνπ, 1996). εκαληηθά νθέιε είλαη ε
αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο αιιά
θαη ε επράξηζηε δηάζεζε γηα ηελ ίδηα ηελ Λνγνηερλία
(Καηζίθε-Γθίβαινπ, 1994˙ Αλαγλσζηφπνπινο, 1999˙
Σδνχιεο˙ 2000 Σζίηζιζπεγθεξ, 1999).
Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε Παηδηθή Λνγνηερλία
επηδξά φρη κφλν ζηνλ λνεηηθφ αιιά θαη ζηνλ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ. Καζψο ηα
παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηαπηίδνληαη κε ηνπο
ήξσεο, βηψλνπλ ηηο πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο,
εκπινπηίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θη εληζρχνληαη λα
μεπεξλνχλ
ηα
πξνζσπηθά
ηνπο
πξνβιήκαηα.
Δλζαξξχλνληαη έηζη κέζσ ησλ ινγνηερλεκάησλ, λα
μεπεξλνχλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα δηακνξθψλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο δσήο (Αξαβαλή, 2006˙
αθειιαξίνπ, 1996˙ Σδνχιεο, 2000). Ζ Παηδηθή
Λνγνηερλία ιεηηνπξγεί ζαλ κηα πξνιεπηηθή κειέηε γηα
ηελ πξαγκαηηθή δσή θαζψο θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή
κε απηή (Παπαδνπνχινπ-Μαληαδάθε, 2009). Με ηνλ
ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ ζπλεπψο, ε
Παηδηθή Λνγνηερλία εληζρχεη ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ.
χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003), νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζεσξεηηθά
ζηηο Αξρέο ηεο Οιηζηηθήο Πξνζέγγηζεο. Θα πξέπεη
δειαδή λα απνζθνπνχλ ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ ψζηε λα ηα εληζρχνπλ ζε γλσζηηθφ, ςπρηθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν (Μαηζαγγνχξαο, 2006). Καηά ηελ
επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην λεπηαγσγείν
ζπλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρχεηαη ε γλσζηηθή,
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ςπρηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Δληφο ηνπ
πξνηεηλφκελνπ θαη εθαξκνδφκελνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ,
ε Παηδηθή Λνγνηερλία ηφζν ζηελ ζεσξία φζν θαη ζηελ
πξάμε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Με ηελ έξεπλα
απηή κειεηάηαη ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο θαη αλ απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ ηφζν ζην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003) φζν θαη
θαηά ηελ δηδαθηηθή πξάμε κέζα ζηελ ηάμε.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα ηελ έξεπλα απηή, κειεηήζεθε ην δηδαθηηθφ
πιαίζην ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο φπσο απηφ
πξνηείλεηαη απν ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003). Δπίζεο
δηεξεπλήζεθε πσο απηφ δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ
δηδαθηηθή
πξάμε.
Ζ
ζπιινγή
δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε
λεπηαγσγνχο ηεο Κξήηεο.

2.1. Γείγκα
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ζαξάληα
(n=40) ελ ελεξγεία λεπηαγσγνί ηεο Κξήηεο. Γεδνκέλνπ
φηη νη ζπλεληεχμεηο ζα γίλνληαλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θη
εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο
ζπγθξνηήζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είραλ ηε
ζέιεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ. Τπφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο, ε επηινγή ηεο ζπκπησκαηηθήο
δεηγκαηνιεςίαο ζεσξήζεθε ε ελδεδεηγκέλε.

2.2. Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Σν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν
θαηαζθεπάζζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο απηήο
απφ ηελ εξεπλήηξηα, έηζη ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο λεπηαγσγνχο λα κηιήζνπλ γηα ηνπο δηδαθηηθνχο
ζθνπνχο πνπ ζέηνπλ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην
λεπηαγσγείν (Cohen, Manion & Morrison, 2008).

3. ΔΤΡΖΜΑΣΑ
3.1. Σν δηδαθηηθό πιαίζην ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο ζην ΓΔΠΠ
Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν,
εληάζζεηαη ζην δηδαθηηθφ πιαίζην Γιψζζαο, Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο, Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο Αγσγήο θαη
Πιεξνθνξηθήο.
Πην
αλαιπηηθά,
ελδεηθηηθέο
δηαζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
ζην
Πξφγξακκα
ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο
(νκηιία θαη αθξφαζε), απνηεινχλ ε αθήγεζε
παξακπζηνχ απφ ηα παηδηά, ε ζπζρέηηζε κηαο ηζηνξίαο κε
ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ε ζχλζεζε
ηζηνξίαο. Δπίζεο πξνηείλνληαη, ε απνκλεκφλεπζε θαη ε
απαγγειία πνηεκάησλ, ιαρληζκάησλ, αηληγκάησλ ή
γισζζνδεηψλ. Άιιεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη
ε αλαπαξαγσγή ιεθηηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία
ζπλεζίδνληαη ζηα παξακχζη. Μέζσ ησλ πνηθίισλ

ινγνηερληθψλ εηδψλ ζπζηήλεηαη λα εμαζθνχληαη ηα
παηδηά ζηελ δηάθξηζε ησλ θσλεκάησλ.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο γηα ηελ αλάγλσζε, ηα παηδηά
εξρφκελα ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ,
ελεξγνπνηνχληαη λα θάλνπλ ζρφιηα γηα ηνπο ραξαθηήξεο
θαη ππνζέζεηο γηα ηελ ζπλέρεηα ή ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο.
Παξάιιεια, ζπζηήλεηαη ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε
ηζηνξηψλ θαη ε επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε γηα ηελ
απνκλεκφλεπζε κηθξψλ θεηκέλσλ. Δπίζεο, ηα παηδηά
ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηαινγηθά κέξε ελφο
θεηκέλνπ, λα επαλαιακβάλνπλ παξφκνηνπο δηαιφγνπο
θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δηαβάδεηαη ην θείκελν θαη
φρη ε εηθφλα. Μέζσ έκκεηξσλ θεηκέλσλ πξνηείλεηαη λα
νδεγνχληαη
ζηελ
θσλεκηθή
θαη
ζπληαθηηθή
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γιψζζαο.
Οη ηθαλφηεηεο νη νπνίεο επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ,
είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ εθδνρψλ ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ θαη ε θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ
κεηαθνξάο ηνπ κελχκαηνο ελφο θεηκέλνπ. Δπίζεο, ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζπκβάζεσλ αλάγλσζεο
ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο γξαθήο, ε αθνπζηηθή
θαηαλφεζε δηήγεζεο, ε δηάθξηζε ησλ δηαινγηθψλ απφ ηα
κε δηαινγηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
ζρέζεο ηνπ γξαπηνχ κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηνπ
θσλήκαηνο κε ην γξάκκα.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Γιψζζαο γηα ηε γξαθή θαη γξαπηή
έθθξαζε, πξνηείλεηαη ηα παηδηά λα ππαγνξεχνπλ
παξακχζηα θαη πνηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηα νπνία
έρνπλ δηακνξθψζεη ζπιινγηθά. χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ,
κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, νη
ηθαλφηεηεο νη νπνίεο επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ ε
θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηεο γξαθήο σο κέζνπ
επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο ηδεψλ θαη κεηαθνξάο
πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
γξαθήο σο πεγή επραξίζηεζεο θαη απφιαπζεο θαηά ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δεκηνπξγία
θεηκέλσλ.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Μαζεκαηηθψλ, ηα παηδηά κέζα απν
παξακχζηα
θαη
ηξαγνχδηα
ππνβνεζνχληαη
λα
εκπινπηίδνπλ ηε γιψζζα κε ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα
καζεκαηηθά.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, κέζα απν
ινγνηερληθά θείκελα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ
ηηο αιιαγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ ηνπο ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, λα γλσξίδνπλ ην εγγχο
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε
κνλαδηθφηεηά ηνπο, λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηηο ζέβνληαη.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηθαλά λα πξνζεγγίδνπλ
ρσξνρξνληθέο έλλνηεο, θαη ηε ρξνληθή αθνινπζία ησλ
γεγνλφησλ.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Φπζηθήο Αγσγήο, κέζα απφ δηεγήζεηο
κχζσλ θαη ηζηνξηψλ, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε
επαθή κε ηελ νιπκπηαθή ηδέα θαη ηελ αζιεηηθή
παξάδνζε. Με ηελ βνήζεηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ,

159 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο
Οιπκπηαθήο ηδέαο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεγάισλ
αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ.
ην Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Γξαζηεξηνηήησλ Πιεξνθνξηθήο, κε ηελ αθξφαζε
ηζηνξηψλ θαη παξακπζηψλ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα γίλνπλ
ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ςεθηαθφ δίζθν δεδνκέλεο
κλήκεο (CD-ROM) γηα λα αθνχλε κνπζηθή, ηζηνξίεο, ή
παξακχζηα.

γηα παξάδεηγκα αλαζθάιεηα, επηζεηηθφηεηα, θνβίεο,
δηαδχγην ή πέλζνο. Μέζα απφ ηελ ηαχηηζε κε ηνλ ήξσα
πνπ πεξλά αλάινγεο θαηαζηάζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνπλ, νη λεπηαγσγνί απνζθνπνχλ λα εληζρχνπλ ηα
παηδηά ψζηε λα μεπεξλνχλ ηα δηθά ηνπο ςπρνινγηθά
πξνβιήκαηα.

Γξάθεκα 2. Ο δηδαθηηθφο ζθνπφο ησλ λεπηαγσγψλ θαηά ηελ
επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζηελ ηάμε

Γξάθεκα 1. Ο δηδαθηηθφο ζθνπφο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο
ζην ΓΔΠΠ.

πλνςίδνληαο, φπσο δείρλνπλ ηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα (Γξάθεκα 1), ε δηδαθηηθή ζθνπνζεζία
ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003),
είλαη εληαγκέλε ζηε Γιψζζα θαηά πελήληα επηά ηνηο
εθαηφ (57%), ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαηά είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%), ζηα Μαζεκαηηθά θαηά έμη ηνηο
εθαηφ (6%), ζηε Φπζηθή Αγσγή θαηά έμη ηνηο εθαηφ
(6%) θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή θαηά έμη ηνηο εθαηφ (6%).
πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο επηθεληξψλεηαη ζηε γλσζηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαζψο εληάζζεηαη απνθιεηζηηθά
ζηα επηκέξνπο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
(ΑΠ). Σα δεδνκέλα, δείρλνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
δηδαθηηθφ πιαίζην ην νπνίν πξνηείλεη ην ΓΔΠΠ
(ΤΠΔΠΘ, 2003), θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηε γλσζηηθή
αλάπηπμε παξαβιέπεη ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ
νπνία ε Παηδηθή Λνγνηερλία σο Σέρλε κπνξεί λα
πξνζθέξεη ζηα παηδηά.

3.2. Σν δηδαθηηθό πιαίζην ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο ζην λεπηαγσγείν
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, θαηά ηελ
επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο νη λεπηαγσγνί
εθηφο
απν
γλσζηηθνχο,
ζέηνπλ
θνηλσληθνχο,
ςπρνινγηθνχο, ςπραγσγηθνχο αιιά θαη αηζζεηηθνχο
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο.
Πην αλαιπηηθά, φπσο δείρλνπλ ηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα (Γξάθεκα 2), γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο
Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο
νη
λεπηαγσγνί
ζέηνπλ
ςπρνινγηθνχο ζθνπνχο ζε πνζνζηφ είθνζη ηέζζεξα ηνηο
εθαηφ (24%). χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, αλαδεηνχλ
θαη βξίζθνπλ ινγνηερλήκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη
ζηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, φπσο ηηο
βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζην λεπηαγσγείν. πσο
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Δπίζεο, φπσο δείρλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, νη
λεπηαγσγνί
κέζσ
ηεο
Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο
απνζθνπνχλ ζηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ, ζε πνζνζηφ
είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%). πσο ραξαθηεξηζηηθά
ιέλε, κεηά απν κηα θνπξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ή φηαλ
δηαπηζηψλνπλ φηη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε έληαζε, ηνπο
δηαβάδνπλ έλα ινγνηέρλεκα γηα λα ηα βνεζνχλ λα
μεθνπξάδνληαη, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα ραιαξψλνπλ.
Δπηπξνζζέησο, κέζσ ησλ ινγνηερλεκάησλ νη
λεπηαγσγνί ζέηνπλ γλσζηηθνχο ζηφρνπο ζε πνζνζηφ
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε
ην ζέκα ή ην ζρέδην εξγαζίαο ηεο ηάμεο, αλαδεηνχλ θη
επεμεξγάδνληαη ζρεηηθά ινγνηερληθά θείκελα ψζηε ηα
παηδηά λα απνθηνχλ ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο.
Παξάιιεια, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ,
φηη κε ηελ επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, νη
λεπηαγσγνί επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ζε πνζνζηφ δεθαεπηά ηνηο
εθαηφ (17%). χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο, απνζθνπνχλ
λα ελζαξξχλνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ
παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο ινγνηέρλεο ηνπο νπνίνπο
πξνζθαινχλ ζην ζρνιείν αιιά θαη κε ηνπο ίδηνπο.
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο,
νη λεπηαγσγνί ζέινπλ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηα
παηδηά λα ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο πνπ σο Σέρλε κπνξεί λα ηνπο
πξνζθέξεη ζε πνζνζηφ δεθαέμη ηνηο εθαηφ (16%). πσο
ιέλε ραξαθηεξηζηηθά, δηαβάδνπλ ζηα παηδηά έλα
ινγνηερληθφ θείκελν, γηα λα ην απνιαχζνπλ θαη λα
ληψζνπλ επραξίζηεζε, ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα
αγαπήζνπλ ηελ ίδηα ηε Λνγνηερλία.
πλνςίδνληαο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ
φηη κέζσ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, νη λεπηαγσγνί
απνζθνπνχλ, ηφζν ζηε λνεηηθή θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, φζν θαη ζηελ αηζζεηηθή
απφιαπζε θαη ςπραγσγία ησλ παηδηψλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ. Σν εθαξκνδφκελν δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηελ ηάμε,
απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
4.1 πδήηεζε- πξνηάζεηο
χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ελψ ζην
πξνηεηλφκελν απφ ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003)
δηδαθηηθφ πιαίζην ε Παηδηθή Λνγνηερλία επηθεληξψλεηαη
απνθιεηζηηθά ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ, ζην εθαξκνδφκελν δηδαθηηθφ πιαίζην
παξάιιεια κε ηελ γλσζηηθή, απνζθνπεί ζηελ θνηλσληθή
θαη ςπρηθή αλάπηπμε φπσο επίζεο ζηελ αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηά ηνπο.
Σν πξνηεηλφκελν απφ ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003)
δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο δελ
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο Σέρλεο αιιά είλαη εληαγκέλν
ζηα Δπηκέξνπο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
(ΑΠ). Καηά ζπλέπεηα θαη ε δηδαθηηθή ζθνπνζεζία ηεο
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο είλαη αλάινγα πξνζαξκνζκέλε ζε
απηή ηεο Γιψζζαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ησλ
Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο
Πιεξνθνξηθήο. Δληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ
πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ, 2003), κε
ηελ επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο εληζρχεηαη
απνθιεηζηηθά ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
Απφ απηφ ην δηδαθηηθφ πιαίζην ε Παηδηθή Λνγνηερλία
παξνπζηάδεη έιιεηςε ζηφρεπζεο ζηε ςπρηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Καη΄
επέθηαζε, ην πξνηεηλφκελν απφ ην ΓΔΠΠ δηδαθηηθφ
πιαίζην Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ζηελ
ηάμε, παξνπζηάδεη αδπλακία ππνζηήξημεο ηεο νιηζηηθήο
αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ.
πλνςίδνληαο ε επηθέληξσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ
δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΓΔΠΠ ζηε γλσζηηθή
αλάπηπμε θαη ε παξάιεςε ζηφρεπζεο ζηελ ςπρηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε φπσο επίζεο ζηελ αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηα, θαζηζηά ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε εθηθηή θαηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ ινγνηερλεκάησλ. Αληηζέησο ζχκθσλα
κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ηελ
εθαξκνδφκελε δηδαθηηθή πξάμε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ ινγνηερλεκάησλ νη λεπηαγσγνί απνζθνπνχλ ηφζν
ζε γλσζηηθνχο, φζν ζε θνηλσληθνχο, ςπρηθνχο θαη
αηζζεηηθνχο ζηφρνπο. Θέηνληαο απηή ηελ δηδαθηηθή
ζθνπνζεζία, κέζσ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο παξέρνπλ
ζηα παηδηά ηελ δπλαηφηεηα ηεο νιηζηηθήο αλάπηπμεο.
πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
έξεπλαο δείρλνπλ φηη ζην πινπνηνχκελν δηδαθηηθφ
πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ ε επεμεξγαζία ηεο Παηδηθήο
Λνγνηερλίαο απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε, ησλ
παηδηψλ, κνινλφηη δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην
πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ
πιαίζην φπσο πξνηείλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ απαηηεί
ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ψζηε λα
απαιεηθζνχλ νη παξαπάλσ αδπλακίεο. Δθφζσλ ην
δηδαθηηθφ πιαίζην ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ δηδαθηηθή
πξάμε αληηζηαζκίδεη ηηο ειιείςεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
απφ ην ΓΔΠΠ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ην ηξνθνδνηήζεη

ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο.
πγθεθξηκέλα κε ηελ κειέηε απηή, πξνηείλεηαη ε
αλαπιαηζίσζε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ (ΤΠΔΠΘ, 2003), ψζηε λα
παξάιιεια κε ηε γλσζηηθή, λα απνζθνπεί ζηε ςπρηθή
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε φπσο επίζεο ζηελ αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δληφο ηνπ
λένπ πιαηζίνπ ζπλεπψο ζα εληζρχεηαη ε νιηζηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη
απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ε Παηδηθή Λνγνηερλία λα
ζπκπεξηιεθζεί ζην Πξφγξακκα Γεκηνπξγίαο θη
Έθθξαζεο απφ ην νπνίν έρεη παξαιεηθζεί. Πξνηείλεηαη
δειαδή λα ηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ζην δηδαθηηθφ πιαίζην
ησλ άιισλ Σερλψλ φπσο ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο
Γξακαηηθήο Σέρλεο. Δληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ, ε Παηδηθή Λνγνηερλία σο Σέρλε
είλαη δπλαηφλ λα απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ.

4.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κηθξφ (n=40)
θαη πξνέξρεηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κξήηεο, ζπλεπψο
ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Σν
δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο είλαη
απαξαίηεην λα εξεπλεζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα. Δίλαη
ζθφπηκν επίζεο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Διιάδαο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα
κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.
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Ζ ΜΑΣΗΓΧΖ, ΠΗΔΡΟ ΝΣΔΛΛΑ ΦΡΑΝΣΕΔΚΑ:
ΑΠΟ ΣΟ ΑΗΝΗΓΜΑ ΣΖΝ ΚΡΤΦΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
ηέιια Καξαγεσξγίνπ
Pierce- Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Διιάδνο

Πεξίιεςε
Ζ Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ, έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ
ηνλ Piero della Francesca, ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο απφ
ηνπο πην αμηφινγνπο ηηαιηθνχο πίλαθεο ηνπ 15νπ αηψλα.
Οη ηζηνξηθνί ηέρλεο δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γη‟
απηφλ ηνλ κηθξφ ζε δηάζηαζε, αιιά πνιχ ζεκαληηθφ
πίλαθα, γηα ηελ αμία ηνπ σο έξγν ηέρλεο, γηα ηελ
δεμηνηερλία ηνπ θαιιηηέρλε ζηε ρξήζε ηνπ θσηφο θαη ηνπ
ρξψκαηνο, γηα ην αίληγκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηα
πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνληαη, θαζψο θαη γηα ηελ θξπθή
γεσκεηξία ηνπ πνπ πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ καο κέρξη
ζήκεξα. ην αθφινπζν εγρείξεκα δίλεηαη κία ζεσξεηηθή
αλάιπζε ηνπ πίλαθα γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ
ρσξηζκέλσλ ζε ηξεηο ελφηεηεο, κε ζηφρν νη καζεηέο λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο. ηε ζπλέρεηα,
γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξεο
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, πνπ λα πξνθαιέζνπλ ην
ελδηαθέξνλ καζεηψλ ή θνηηεηψλ γηα ην ζέκα. Μέζα απφ
ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη καζεηέο
αληηιακβάλνληαη ηε ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζή ηνπ. Δπηπιένλ,
ην ζέκα απηφ πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θη
έηζη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε νη καζεηέο κπνξεί λα
πξνζεγγίζνπλ
ην
ζέκα
βησκαηηθά:
λα
ηνλ
αλαπαξαζηήζνπλ ζε καθέηα, λα ηνλ απνδψζνπλ κε
δσγξαθηθή, λα δξακαηνπνηήζνπλ ην ζέκα ηνπ.

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζηίγσζε, Piero della Franscesca,
Πξννπηηθή, καθέηα, θσο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ Καιιηηερληθή Αγσγή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λένπ αλζξψπνπ,
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο θαη
γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο
ηέρλεο ζε θάζε θνηλσλία. Γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα φισλ
ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο (Chapman, 1978). Σα
ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη 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

επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηέρλεο ζηε
ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ην κάζεκα
ηεο ηέρλεο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε δηάθνξα γλσζηηθά
αληηθείκελα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Άιισζηε,
ζχκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε
ηέρλε είλαη απφ ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξεηαη γηα
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, 2003).
ηελ παξαθάησ παηδαγσγηθή πξφηαζε έρεη επηιεγεί
έλαο πίλαθαο ηεο Αλαγέλλεζεο, ηνπ Piero della
Francesca, Ζ Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ [Δηθφλα 1] θαη ζα
γίλεη κηα πξνζπάζεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ,
πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηε ζεσξεηηθή, φζν θαη ηε
βησκαηηθή πξαθηηθή. Έηζη, δηάθνξα γλσζηηθά
αληηθείκελα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηεο Ηζηνξίαο ηεο
Σέρλεο, ησλ Δηθαζηηθψλ, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ησλ
Μαζεκαηηθψλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο
Κνηλσληνινγίαο, ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ, ηνπ
Θεάηξνπ, θ.ά., ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ πξνθαιψληαο απφ ηε δηθή ηνπο
νπηηθή γσλία ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηδηψθεηαη κηα ζθαηξηθή
αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο, ψζηε νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηελ ζπδήηεζε, ηδηαίηεξα αλ απηφ απνηειέζεη
ζέκα ζχλζεηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο φπνπ έρνπλ
κεγαιχηεξν βαζκφ απηελέξγεηαο.
Παξαθάησ, αλαπηχζζεηαη κία πξφηαζε γηα κηα ζεηξά
καζεκάησλ ζε ηξεηο ελφηεηεο πνπ αλαιχνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο, ηε Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ
εζηηάδνληαο ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα ιπζεί ην
αίληγκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ, ζηηο αηζζεηηθέο
αμίεο ηνπ πίλαθα θαη ζηελ θξπθή γεσκεηξία πνπ
θξχβεηαη πίζσ απφ απηφλ. Σα καζήκαηα απηά
πξνηείλνληαη γηα καζεηέο ηεο Γ‟ Λπθείνπ, ζην κάζεκα
επηινγήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, γηα θνηηεηέο πνπ
δηδάζθνληαη Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπο θαη ζα ήζειαλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ
αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηέρλεο ή αθφκε ζα
κπνξνχζε λα είλαη κηα παξνπζίαζε ελφο έξγνπ ηέρλεο
πνπ ζπλδπάδεη ηελ Σέρλε κε ηα Μαζεκαηηθά ζε καζεηέο
Λπθείνπ.

2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
2.1. Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
Ζ Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ, έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε
ην 1458 κ.Υ. απφ ηνλ Piero della Francesca, έλα πνιχ
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ζεκαληηθφ θαιιηηέρλε πνπ έδεζε ηελ επνρή ηεο
Αλαγέλλεζεο, ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο πην
αμηφινγνπο ηηαιηθνχο πίλαθεο ηνπ 15νπ αηψλα. Σν
ελδηαθέξνλ ησλ ηζηνξηθψλ ηεο ηέρλεο γη‟ απηφλ ηνλ
κηθξφ ζε δηάζηαζε, κφιηο 58,4 εθ. x 81,5 εθ., αιιά
ζεκαληηθφ πίλαθα, δηθαηνινγείηαη φρη κφλν απφ ηελ αμία
ηνπ σο έξγν ηέρλεο, αιιά θαη απφ ην αίληγκα πνπ
θξχβεηαη πίζσ απφ ηα πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνληαη,
θαζψο θαη απφ ηελ θξπθή γεσκεηξία ηνπ.
Ο Piero della Francesca, ν νπνίνο έδεζε ην
1406/1412-1492 κ. Υ. απνκνλσκέλνο ζε κία εκπνξηθή
πφιε ηεο Σνζθάλεο, ζην Borgo Sansepolcro, πνπ αλήθε
ζηελ θπξηφηεηα ησλ Παπηθψλ εδαθψλ, αθνζηψζεθε ζηα
δχν κεγάια πάζε ηνπ, ηε Γεσκεηξία θαη ηελ Σέρλε,
ελζσκαηψλνληαο κε επηηπρία ηε κία ζηελ άιιε. ηε
δσγξαθηθή ηνπ θαηάθεξε λα εθαξκφζεη ηα πξνβιήκαηα
ηεο πξννπηηθήο, ελψ κε ηε κνλαδηθή αίζζεζε ηνπ θσηφο
πνπ είρε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δσγξαθηθή απφδνζε ησλ
φγθσλ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κνλαδηθήο αηζζεηηθήο
έξγα, φπσο: Ζ ηαχξσζε, Ζ Βάθηηζε ηνπ Υξηζηνχ, Ζ
Αλάζηαζε, θ.ά. (Hartt θαη Greenspun, 1994).
Ζ Μαζηίγσζε, ν πίλαθαο, ζηνλ νπνίν έρεη
επηθεληξσζεί ε έξεπλα, είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν κέξε.
Γηαθξίλνληαη δχν δηαθνξεηηθέο ζθελέο, κε δχν νκάδεο
πξνζψπσλ, κία ζε θάζε πιεπξά: ζην πίζσ κέξνο,
αξηζηεξά ηνπ πίλαθα ππάξρεη κία ζθελή πνπ, θαηά ηελ
εηθνλνγξαθία, αλαγλσξίδεηαη σο ε Μαζηίγσζε ηνπ
Υξηζηνχ, ελψ ζηε δεμηά πιεπξά θαη κπξνζηά, ηξεηο
κλεκεηψδεο θηγνχξεο ζηέθνληαη φξζηεο.
Σν παξάδνμν ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη φηη ην ζέκα
αξηζηεξά, ε Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ, ελφο ηφζν
παξαδνζηαθνχ, γηα ηελ επνρή εθείλε, ζέκαηνο είλαη
δσγξαθηζκέλν ζε κηθξή θιίκαθα, ζε αληίζεζε κε ηηο
ηξεηο κλεκεηψδεο θηγνχξεο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην
κπξνζηηλφ δεμί ηκήκα ηνπ έξγνπ, ηελ ηαπηφηεηα ησλ
νπνίσλ δελ γλσξίδνπκε. Αο ξίμνπκε κηα πην θνληηλή
καηηά ζηνλ πίλαθα απηφ, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα
πξνζπάζεηα
παξάζεζεο
θάπνησλ
εξκελεπηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, νη νπνίνη
πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ην κπζηήξην απηνχ ηνπ πίλαθα.
ηε ζθελή ηεο καζηίγσζεο, ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ
πίλαθα, ν Υξηζηφο βξίζθεηαη ζην θέληξν, δεκέλνο ζε κηα
θνιψλα, ελψ ηξεηο βαζαληζηέο γχξσ ηνπ ηνλ
βαζαλίδνπλ, ν έλαο γπξηζκέλνο κε ηελ πιάηε ηνπ πξνο
ην ζεαηή. Ζ θαζήκελε θηγνχξα, αξηζηεξά, θαίλεηαη λα
είλαη ν Πφληηνο Πηιάηνο, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ην
γεγνλφο. Πίζσ απφ ην Υξηζηφ, ππάξρεη κηα θνιψλα,
ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο ζηέθεηαη έλα άγαικα ζε ζηάζε
θνληξαπφζην θξαηψληαο κία ζθαίξα. Σν γεγνλφο
ζπκβαίλεη έμσ απφ ην Πξαηηφξην.
ηα δεμηά ηνπ πίλαθα, ππάξρεη κηα νκάδα απφ ηξεηο
θηγνχξεο πνπ δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ αλήθνπλ ζην ίδην
εηθνλνγξαθηθφ εγρείξεκα κε ηελ αξηζηεξή πιεπξά.
Πξάγκαηη, ζην κπξνζηηλφ δεμί κέξνο ζηέθνληαη ηξεηο
κλεκεηψδεο θηγνχξεο, ε ηαπηφηεηα ησλ νπνίσλ απνηειεί
αθφκε θαη ζήκεξα, αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο.
Αθνινπζψληαο κηα ζηνηρεηψδε πξν-εηθνλνγξαθηθή
πεξηγξαθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ζηα δεμηά
ζηέθεηαη έλαο θαινληπκέλνο μεζθνχθσηνο άλδξαο ζε
ζηάζε πξνθίι, ν νπνίνο θνξάεη έλα καλδχα απφ βεινχδν
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κε κνηίβα ινπινπδηψλ πάλσ ηνπ. Αξηζηεξά, έλαο
γελεηνθφξνο, θαινληπκέλνο άλδξαο γπξηζκέλνο ζε
ζηάζε ηξηψλ ηεηάξησλ, ν νπνίνο θνξάεη έλα καχξν
θαπέιν πάλσ απφ ιεπθφ ηνπξκπάλη θαη έλα βαζχ
θφθθηλν-θαθέ παλσθφξη πάλσ ζηνπο ψκνπο ηνπ.
Αλάκεζά ηνπο ζηέθεηαη έλαο μαλζφο άλδξαο, ν νπνίνο
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο ζην φηη θνξάεη έλα
καθξχ, απιφ έλδπκα ζε βαζχ θφθθηλν ρξψκα. Σν δέξκα
ηνπ είλαη σρξφ θαη ζηέθεηαη μππφιεηνο ζε ζηάζε
θνληξαπφζην. Καη νη ηξεηο θηγνχξεο βξίζθνληαη έμσ απφ
ην Πξαηηφξην.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Piero, ζην παξαδνζηαθφ ζέκα ηεο
καζηίγσζεο, έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη
αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνχο ηέρλεο ζηε
δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη κέρξη ζήκεξα
θαηλνχξγηεο πξνζεγγίζεηο έξρνληαη ζην θσο. Σν
εξψηεκα, φκσο, παξακέλεη: Ση είρε θαηά λνπ ν Piero,
φηαλ δεκηνχξγεζε απηέο ηηο κλεκεηψδεο θηγνχξεο ζην
κπξνζηηλφ κέξνο θαη άθεζε ην θεληξηθφ ζέκα ηεο
Μαζηίγσζεο ζην βάζνο;
Ο πίλαθαο αλαθαιχθζεθε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα
θαη ν ηίηινο δελ είλαη ν δηθφο ηνπ, αιιά κηα εθδνρή πνπ
ηνπ δφζεθε αξγφηεξα, νπφηε δελ ππάξρεη θάπνην θαλεξφ
ζηνηρείν πνπ λα ηνλ εξκελεχεη. Θα ήηαλ, άιισζηε,
επθνιφηεξν, λα θηάζνπκε ζε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ, αλ
γλσξίδακε πνηνο παξήγγεηιε ηνλ πίλαθα θαη πφηε ή πνχ
αθξηβψο δεκηνπξγήζεθε, αιιά δελ ππάξρεη θακηά
καξηπξία γη‟ απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα αθνινπζήζεη
κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξεηηθέο
απφςεηο θαη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
πξνζψπσλ απηψλ, νη νπνίεο, ελδερνκέλσο, λα καο
δηαθσηίζνπλ γηα ηα πξφζσπα θαη γηα ηε ζρέζε ησλ δχν
ζθελψλ.
Τπάξρνπλ πνηθίιεο απφςεηο ζρεηηθέο κε ηελ
απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ ζηνλ
πίλαθα, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ δηαθνξεηηθνχο
εξκελεπηέο [Δηθφλα 2]. Οη ηξεηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο
ζπλνςίδνπλ αξθεηέο απφ απηέο θαη δίλνπλ κηα
πεηζηηθφηεξε εξκελεία ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ
ηξηψλ θηγνχξσλ, ζηα δεμηά, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε
ζθελή ηεο Μαζηίγσζεο ηνπ Υξηζηνχ, αξηζηεξά. Ζ
πξψηε ππνζηεξίδεη φηη νη ηξεηο θηγνχξεο είλαη ζχγρξνλνη
ηνπ Υξηζηνχ, ε δεχηεξε, φηη είλαη ζχγρξνλνη ηνπ Piero,
πξφζσπα ππαξθηά ηεο επνρήο εθείλεο, ελψ ε ηξίηε
θαηαιήγεη φηη πξφθεηηαη γηα εθπξνζψπνπο νκάδσλ
αλζξψπσλ κε θάπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Απφ ηε
βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα έρνπλ επηιεγεί
ηξεηο εξκελεπηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά
θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο ζεσξίεο. Ζ ζεσξία, πνπ βξίζθεη
απήρεζε ζηελ ηδέα φηη νη ηξεηο θηγνχξεο πνπ ζηέθνληαη
ζην κπξνζηηλφ κέξνο είλαη ζχγρξνλνη ηνπ Υξηζηνχ, νη
νπνίνη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ην ζπκβάλ, βξίζθεη ζεξκφ
ππνζηεξηθηή ηεο, ηνλ Creighton Gilbert (1971). Ζ
ζεσξία πνπ αληαλαθιά ηελ ηδέα φηη απηέο νη ηξεηο
θηγνχξεο είλαη ζχγρξνλνη ηνπ Piero, πνξηξέηα,
ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο ηνπ, βξίζθεη
έλζεξκε ππνζηεξίθηξηά ηεο ηελ ηζηνξηθφ ηέρλεο Marilyn
Lavin (1990). Καη ηέινο, ε ηξίηε πξνζέγγηζε
ελζαξθψλεηαη ζηελ άπνςε ηεο J. V. Field (2005), ε
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νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη ηξεηο θηγνχξεο εθπξνζσπνχλ,
θπξίσο, νκάδεο αλζξψπσλ, παξά απνηεινχλ πνξηξέηα
ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ.
Καη‟ αξρήλ, ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή Gilbert
(1971), ην ζέκα ηεο καζηίγσζεο απνηέιεζε ην
αγαπεκέλν ζέκα πνιιψλ θαιιηηερλψλ ηεο επνρήο
εθείλεο. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ίδηα εηθνλνγξαθία θαη
παξφκνηα
ηνπνζέηεζε
ησλ
πξνζψπσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ, πνπ
απεηθνλίδνληαλ σο ζχγρξνλνη ηνπ Υξηζηνχ [Δηθφλα 3].
Καηά ηνλ ίδην, ν Piero ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ πίλαθα ηνπ
παξφκνηα εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία, εηζάγνληαο θάπνηεο
θαηλνηνκίεο, φπσο ζηα θνζηνχκηα πνπ θνξνχλ νη ηξεηο
θηγνχξεο κπξνζηά, ελψ απέδσζε ην ζέκα κε ηνλ δηθφ
ηνπ ηξφπν, εκπινπηηζκέλν κε ηε γλψζε ηνπ γχξσ απφ
ηελ πξννπηηθή (Gilbert, 1971). Δπηπξφζζεηα,
ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ, ην πάζνο ηνπ Piero γηα ηελ
πξννπηηθή θαη ηε γεσκεηξία, ην κέγεζνο ησλ ηξηψλ
αλδξψλ ζα έπξεπε λα εξκελεπηεί θαζαξά κε
καζεκαηηθνχο φξνπο, παξά κε κηα ζπκβνιηθή απφδνζε
ηνπ ζέκαηνο. Έηζη, θαηά ηνλ ίδην, νη ηξεηο θηγνχξεο
απνηεινχλ κέξνο ηεο δξακαηηθήο ζθελήο ηεο
καζηίγσζεο ηνπ Υξηζηνχ, θνηλνί άλζξσπνη ελφο
παξαδνζηαθνχ ζέκαηνο, νη νπνίνη παίδνπλ ην δηθφ ηνπο
ξφιν ζηε ζθελή.
Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ Lavin (1990), νη ηξεηο
θηγνχξεο ζην κπξνζηηλφ δεμί κέξνο, απφ ςπρνινγηθήο
άπνςεο θαη απφ θπζηθήο ηνπνζέηεζεο, δείρλνπλ
απφκαθξνη απφ ηε καζηίγσζε. Καηά ηε γλψκε ηεο, ηα
ηξία πξφζσπα είλαη ζχγρξνλνη ηνπ Piero θαη πξνζπαζεί
ζηελ έξεπλά ηεο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο.
ηεξίδεη ηελ εξκελεία ηεο ζε δχν ππνζέζεηο. Ζ πξψηε
αλαθέξεη φηη «θάζε νξαηφ ζηνηρείν ζηνλ πίλαθα
ζπκβάιιεη ζ‟ έλα ζπλνιηθφ κήλπκα» θαη ε δεχηεξε, φηη
«φια ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη κέζα ζηνλ
ίδην ηνλ πίλαθα» (Lavin, 1990: 15). Δζηηάδνληαο ζηελ
θάζε θηγνχξα ρσξηζηά, ζηα δεμηά, ζηέθεηαη έλαο
θαινληπκέλνο μεζθνχθσηνο άλδξαο ζε ζέζε πξνθίι, ν
νπνίνο θνξάεη έλα καλδχα απφ βεινχδν, ε ηαπηφηεηα
ηνπ νπνίνπ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα εξψηεκα [Δηθφλα
4]. Καηά ηε Lavin (1990), ν άλδξαο απηφο είλαη ν
Ludovico III Gonzaga, καξθήζηνο ηεο Mantua θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ην απνδεηθλχνπλ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ
ζε αληηθείκελα θαη άιια έξγα ηέρλεο πνπ απεηθνλίδεηαη.
Οη νκνηφηεηεο ηνπ πνξηξέηνπ ηνπ άλδξα απηνχ ηεο
Μαζηίγσζεο ηνπ Piero εληνπίδνληαη ζ‟ έλα κπξνχηδηλν
κπνχζην πνπ είλαη επξχηαηα απνδεθηφ, σο ην πνξηξέην
ηνπ Ludovico III Gonzaga, πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ
ην 1450 κ. Υ. [Δηθφλεο 5 θαη 6]. Ζ ππφζεζή απηή
εληζρχεηαη απφ πνξηξέηα ηνπ Gonzaga πάλσ ζε θάπνηα
κεηάιιηα ηνπ Pisanello [Δηθφλα 7] θαη ηνπ Pietro da
Fano [Δηθφλα 8], πνπ είλαη, γεληθψο απνδεθηφ, φηη έρνπλ
νκνηφηεηεο κε ην κπξνχηδηλν κπνχζην (Lavin, 1990).
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ φςεηο ηνπ Ludovico III Gonzaga
ζην θξέζθν ηνπ Andrea Mantegna ζηελ Camera degli
Sposi, ζην παιάηη ηνπ καξθήζηνπ πνπ δείρλνπλ λα
ηαπηίδνληαη, σο πξνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ, ή έζησ λα κνηάδνπλ κε ηνλ μεζθνχθσην
άλδξα ζηε Μαζηίγσζε [Δηθφλεο 9 θαη 10].

ην ζεκείν απηφ ν Gilbert (1971) δηαθσλεί κε ην
επηρείξεκα ηεο Lavin (1990) θαη ην αληηθξνχεη
δηαπηζηψλνληαο απφ ηελ έξεπλά ηνπ, φηη ν Piero έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εηθφλα ηνπ μεζθνχθσηνπ απηνχ
άλδξα, θαη‟ επαλάιεςε, γηα λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο ζε
άιινπο πίλαθεο κε ζθελέο παξφκνηεο κε ηε Μαζηίγσζε,
νπφηε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην πνξηξέην ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, φπσο ηζρπξίδεηαη ε ίδηα.
Αλαθέξεη, ζπγθεθξηκέλα, φηη: «ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα
άιια θεθάιηα είλαη επίζεο φκνηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
άλδξα ζηε Μαζηίγσζε» (Gilbert, 1971: 43). Καη
ζπλερίδεη, επηζεκαίλνληαο, φηη ν μεζθνχθσηνο άλδξαο,
ζηε Μαζηίγσζε ηνπ Piero, εκθαλίδεηαη λα έρεη έλα
κπηεξφ απηί, ην νπνίν δελ κνηάδεη λα ραξαθηεξίδεη,
γεληθά, ηα πνξηξέηα ηνπ Ludovico, φπσο δσγξαθίζηεθαλ
απφ άιινπο θαιιηηέρλεο. Παξ‟ φιε ηελ παξαηήξεζε ηεο
Lavin (1990) φηη «νη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν
πξνζσπνγξαθίεο ππεξζηαζκίδνπλ ηηο δηαθνξέο» (Lavin,
1990, p. 59) θαη φηη ην ζρήκα ησλ απηηψλ ζα κπνξνχζε
απιψο λα ηθαλνπνηεί ζρεδηαζηηθνχο ζθνπνχο, ε
δηαπίζησζε ηνπ Gilbert (1971) ζα κπνξνχζε λα θξχβεη
θάπνηα αιήζεηα, πνπ δελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε. Καηά
ηνλ ίδην: «Οη ζθνπνί ηεο αιιεγνξίαο ζα έκνηαδαλ φηη
δεηνχλ αλαγλσξηζηκφηεηα ζηα πνξηξέηα, αθφκε
πεξηζζφηεξν, αλ ην πνξηξέην ελφο άξρνληα
απνκαθξχλεηαη απφ ην ξεαιηζκφ» (Gilbert, 1971: 4243).
Αλ εζηηάζνπκε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζα δηαπηζηψλακε φηη έλαο άλδξαο ρσξίο
θάιπςε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ κε θαπέιν είρε ζπγθεθξηκέλε
θνηλσληθή ζεκαζία ηελ επνρή εθείλε. πλήζσο, ην
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ην ζπλαληάκε ζηνπο ηεξείο ή ζηνπο
αλζξψπνπο ρακεινχ θνηλσληθνχ επηπέδνπ, ζηνπο λένπο,
ζηνπο ππεξέηεο, ή αθφκε ζε πνξηξέηα κπνχζησλ θαη ζε
κεηάιιηα κε δηαθνξεηηθφ, φκσο, λφεκα απφ ηα πνξηξέηα
ζηνπο πίλαθεο, φπνπ ε παξάιεηςε ησλ θαπέισλ, είρε
κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηε κίκεζε ησλ αξραίσλ
λνκηζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε Μαζηίγσζε ηνπ Piero
δεκηνπξγήζεθε ην 1458 κ. Υ., ελψ, θαηά ηνλ Gilbert
(1971), «ε κφδα ηνπ γπκλνχ απφ θαπέιν θεθαιηνχ
εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ην 1480 κ. Υ. θαη πξάγκαηη κνηάδεη
λα έρεη θαηαγξαθεί ζηα θξέζθν ηεο Sistine ζηε Ρψκε»
(Gilbert, 1971: 47).
ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί ε
άπνςε ηεο Field (2005) ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ
ηξηψλ πξνζψπσλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε αλαδήηεζε
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ, πνπ απνηειεί θαη
ην θιεηδί γηα ηελ εξκελεία ηνπ ζέκαηνο, βξίζθεηαη κέζα
ζηνλ ίδην ηνλ πίλαθα θη εθεί ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί,
δηαπίζησζε πνπ δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ έξεπλα.
Οη ηξεηο θηγνχξεο εθπξνζσπνχλ, θπξίσο, νκάδεο
αλζξψπσλ, παξά απνηεινχλ πνξηξέηα ζπγθεθξηκέλσλ
αηφκσλ. Τπνζηεξίδεη, ινηπφλ, φηη ηα ηξία πξφζσπα
έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη πίζσ ηνπο θη
εθεί, ζην θφλην, δειαδή, αλαδεηά ηελ απάληεζε. Έηζη, ν
άλδξαο δεμηά πνπ έρεη αθάιππην ην θεθάιη ηνπ, ζα
κπνξνχζε λα είλαη έλαο κεγαιέκπνξαο, ν νπνίνο
ζρεηίδεηαη κε ην θηίξην πνπ ζηέθεη πίζσ ηνπ, ην νπνίν,
ελδερνκέλσο, λα ηνπ αλήθε. Βέβαηα, ην θηίξην απηφ, αλ
ππήξρε πξαγκαηηθά, δείρλεη λα είλαη αζπκβίβαζηα ςειφ
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θαη
ιεπηφ,
θάηη
πνπ,
ίζσο,
ραξαθηεξηζηεί
θαηαζθεπαζηηθή απφθιηζε, αλ θαη καο είλαη πιένλ
γλσζηφ ην πάζνο ηνπ Piero γηα ηελ πξννπηηθή πνπ
ππεξεηνχζε πηζηά.
Δζηηάδνληαο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ γελεηνθφξνπ άλδξα,
ζηα αξηζηεξά ηεο νκάδαο ησλ ηξηψλ, πνπ ζηξέθεηαη ζε
ζηάζε ηξηψλ ηεηάξησλ, δηαπηζηψλνπκε, επίζεο, φηη είλαη
δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί [Δηθφλα 11]. Καηά ηε Field
(2005), ν άλδξαο απηφο, πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ην
Πξαηηφξην, ελδερνκέλσο λα είλαη έλαο ζενιφγνο ή
λνκηθφο, ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα ζα κπνξνχζε λα
ζπζρεηηζηεί κε ην θηίξην απηφ, κε ην ίδην ζθεπηηθφ πνπ
ζπλδέζεθε ν άλδξαο, δεμηά, κε ην θηίξην πίζσ ηνπ.
χκθσλα, πάιη, κε ηε Lavin (1990) ν γελεηνθφξνο
άλδξαο ήηαλ έλαο επηζηήζηνο θίινο ηνπ Ludovico
Gonzaga, πνπ νλνκαδφηαλ Octaviano Ubaldini, αληςηφο
ηνπ Γνχθα Federico da Montefeltro. Απηφ κπνξεί λα
επηβεβαησζεί απφ δηάθνξα αληηθείκελα πάλσ ζηα νπνία
εηθνλνγξαθείηαη. Έηζη, γλσξίδνπκε πψο έκνηαδε ν
Ubaldini απφ έλα καξκάξηλν αλάγιπθν κεληαγηφλ πνπ
καο δίλεη θάπνηα ηδέα γηα ηελ εηθφλα ηνπ [Δηθφλα 12]
(Lavin, 1990). Άιισζηε, ε ελδπκαζία ηνπ πξνζψπνπ
απηνχ, φπσο απεηθνλίδεηαη απφ ηνλ Piero ζα κπνξνχζε
θη απηή λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Φνξψληαο έλα βαζχ θφθθηλν-θαθέ παλσθφξη πάλσ απφ
ηνπο ψκνπο ηνπ κε έλα καχξν θαπέιν πάλσ απφ έλα
ιεπθφ ηνπξκπάλη, θέξλεη ηνλ αλαηνιίηηθν αέξα ηεο
κφδαο πνπ επηθξαηνχζε, ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία,
εηδηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε [Δηθφλεο 13 θαη 14]. Ζ
χπαξμε ηεο γελεηάδαο ζηνπο άλδξεο ζπλδέεηαη κε
καζεηέο θαη κε ζνθνχο, ελψ ηα ξνχρα ηνπ, κε απηά πνπ
θνξνχζαλ νη αζηξνιφγνη, νη νπνίνη ζπλήζηδαλ λα έρνπλ
απηφ ηνλ εμσηηθφ θαη αλαηνιίηηθν αέξα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηελ Πξνζθχλεζε ησλ Μάγσλ, ηνπ Fra
Angelico [Δηθφλεο 15 θαη 16] (Lavin, 1990). Ο Ubaldini
ήηαλ έλαο αζηξνιφγνο, πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα
κειεηά θαη λα θαηαλνεί ηελ αζηξνινγία, κηα
αμηνζέβαζηε επηζηήκε εθείλε ηελ πεξίνδν. Ήηαλ κηα
ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ ηεο
δηαλφεζεο θαη ησλ ηερλψλ, ν νπνίνο είρε ιάβεη ηελ
ππέξηαηε oπκαληζηηθή κφξθσζε (Lavin, 1990). Ζ
ππφζεζή ηεο απηή εληζρχεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ
Ubaldini ζ‟ έλα πίλαθα κε ηελ νλνκαζία Αζηξνινγία, ν
νπνίνο θξεκφηαλ αξρηθά ζην studiolo ηνπ Federico da
Montefeltro ζην παιάηη ηνπ, πνπ έκνηαδε κε ηνλ
γελεηνθφξν άλδξα ζηε Μαζηίγσζε [Δηθφλεο 17 θαη 18]
(Lavin, 1990).
Ζ ππφζεζε ηεο Lavin (1990) φηη ν γελεηνθφξνο
άλδξαο ήηαλ ν Ubaldini, ν νπνίνο θνξνχζε έλα θνζηνχκη
αζηξνιφγνπ, ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Gilbert (1971).
χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν Ubaldini ήηαλ γλσζηφο
πεξηζζφηεξν σο κπζηηθνζχκβνπινο, νπφηε ην θνπζηνχκη
ηνπ αζηξνιφγνπ δελ ζα εθπξνζσπνχζε ηελ θνηλσληθή
ηνπ ηάμε. Δπηπξφζζεηα, δελ ππάξρνπλ πεγέο πνπ λα
απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζχλδεζε ηεο ελδπκαηνινγηθήο
επηινγήο ηνπ θαπέινπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκαηνο
κε εθείλε ησλ αζηξνιφγσλ, ηνπιάρηζηνλ, δελ ππήξρε ζ‟
εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζρέζε ηνπ
αλαηνιίηηθνπ θνπζηνπκηνχ κε ηνπο αζηξνιφγνπο δελ
έξρεηαη παξά αξγφηεξα. Πεξαηηέξσ, νη Ηηαινί, απηήο ηεο
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πεξηφδνπ, δελ είραλ γελεηάδα, νπφηε απηφ ην πνξηξέην
δελ κπνξεί λα είλαη ην πνξηξέην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
άλδξα. Απηφ κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ πεξίπνπ
δηαθφζηα θεθάιηα πνπ απεηθνλίδνληαη πάλσ ζηα
κεηάιιηα ή ζηα ζχγρξνλα πνξηξέηα, φπνπ νη άλδξεο δελ
είραλ γελεηάδα. Καηά ηνλ ίδην: «Γελεηάδα είραλ κφλν: α)
νη θηγνχξεο απφ ην παξειζφλ, β) νη μέλνη, γ) νη Ηηαινί
κεηά ην 1485, θαζψο ε κφδα γηα γελεηάδα αλαβίσλε»
(Gilbert, 1971: 43-44). Δπηπξφζζεηα, ην κφλν πνξηξέην
ηνπ Ubaldini πνπ επηζεκαίλεη ε Lavin (1990), έλα
πέηξηλν αλάγιπθν κεληαγηφλ, είλαη ρσξίο γελεηάδα θαη
απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα πεηζηηθή
απφδεημε νκνηνηήησλ κε ηνλ γελεηνθφξν άλδξα ζηνλ
πίλαθα (Gilbert, 1971).
Απφ ηελ άιιε, ζπλέβαηλε ζπρλά, ζε κηα
εηθνλνγξάθεζε λα ππάξρεη έλα κπζηηθφο ζπκβνιηζκφο
ηνπ πάηξσλα, ηνπ πξνζηάηε ηνπ θαιιηηέρλε θαη ησλ
ηερλψλ, ηνπ νπνίνπ ε εξκελεία δε ζα έπξεπε λα ήηαλ
μεθάζαξε ζηνλ ζεαηή. Αλ, θαηά ηε Lavin (1990),
ζπλδέζνπκε ηελ Αζηξνινγία κε ηε καζεκαηηθή ηάμε
ζεσξψληαο ηε γξακκηθή πξννπηηθή σο έλα θιάδν ηεο
Αζηξνινγίαο, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη
ππάξρεη ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ Ubaldini θαη ηνλ Piero.
Σν ζθεπηηθφ είλαη φηη ν Ubaldini πνπ ήηαλ ζπνπδαίνο
αζηξνιφγνο, ζα κπνξνχζε λα είρε απνθαιέζεη ηνλ Piero,
«ζπνπδαίν καζεκαηηθφ, γηα λα παξέρεη έλα ζεκαληηθφ
πξννπηηθφ πιαίζην, κε αζηξνινγηθφ απφερν, γηα λα
εηθνλνγξαθήζεη ην αλαπφθεπθην, ην κνηξαίν, κέξνο ηεο
παξακπζίαο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ Θενχ» (Lavin, 1990:
62). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππήξρε κηα κπζηηθή
ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ Αζηξνινγία ηνπ Ubaldini θαη ηε
γξακκηθή πξννπηηθή ηνπ Piero (Lavin, 1990).
Αλ δερηνχκε φηη ε ππφζεζε ηεο Lavin (1990) ηζρχεη,
ηφηε ην εξψηεκα ζα ήηαλ πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ δχν
αλδξψλ; χκθσλα κε ηελ ίδηα, ππάξρεη θάηη πνπ ζπλδέεη
ηνπο δχν άλδξεο. Ζ ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ εληνπίδεηαη ζην
ηξίην πξφζσπν ηεο κπξνζηηλήο ζθελήο, ζηνλ μαλζφ
άλδξα πνπ ζηέθεηαη αλάκεζά ηνπο, ζε ζέζε
θνληξαπφζην. Ο αηληγκαηηθφο μαλζφο άλδξαο πνπ
ζηέθεηαη κε γπκλά πφδηα αλάκεζά ηνπο θαη κε σρξφ
δέξκα, δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο δχν ζην γεγνλφο φηη
θνξάεη έλα καθξχ απιφ έλδπκα, ζε βαζχ θφθθηλν ρξψκα
[Δηθφλα 19]. Οη δχν επηζηήζηνη θίινη είραλ θάηη θνηλφ: Ο
Ottaviano Ubaldini είρε ράζεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ γην,
ηνλ Bernardino, θαη ν Ludovico Gonzaga, ηνλ αληςηφ ηνπ
Vangelista. Καη νη δχν είραλ κία απψιεηα θάησ απφ
ηξαγηθέο ζπλζήθεο. Απηφο ν φκνξθνο λένο, ζην κέζνλ,
ζα κπνξνχζε λα είλαη ν γηνο ηνπ Ottaviano Ubaldini ή
κηα αιιεγνξία θαη ησλ δχν λέσλ [Δηθφλα 20]. Τπάξρνπλ
αλαθνξέο φηη θαη νη δχν λένη ήηαλ φκνξθνη άλδξεο κε
μαλζά καιιηά θαη αλνηρηφρξσκν δέξκα. Δπηπξφζζεηα, ε
κεζαία θηγνχξα ηεο κπξνζηηλήο ζθελήο θαίλεηαη λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην Υξηζηφ ηεο ζθελήο ηεο Μαζηίγσζεο,
θαζψο θαη ηα δχν πξφζσπα ππέθεξαλ, φπσο ν Υξηζηφο,
αιιά έκεηλαλ αθειίδσηνη απφ ηνπο βαζαληζηέο ηνπο.
Άιισζηε, ν Υξηζηφο θαη ν μαλζφο λένο θαίλεηαη λα
αληαλαθινχλ ν έλαο ηνλ άιιν, έρνληαο θαη νη δπν κηα
θεληξηθή ζέζε ζε κία νκάδα ησλ ηξηψλ. Οκνηφηεηεο
κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ επίζεο, ζην αλνηρηφρξσκν,
σρξφ δέξκα θαη ησλ δχν, θαζψο θαη ζηελ παξφκνηα
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ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηε ζηάζε θνληξαπφζην.
Δπηπξφζζεηα, θαη νη δχν μερσξίδνπλ απφ ηα άιια
πξφζσπα, απφ ην ρψξν πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ ηνπο,
θαζψο θαη απφ ην θσο πνπ θσηίδεη κ‟ έλα κπζηηθηζηηθφ
ηξφπν ην ρψξν απηφ. Γηα λα εληζρχζεη ηελ ππφζεζή ηεο,
παξαηεξεί φηη ην άγαικα πνπ ζηέθεηαη πάλσ απφ ηε
θνιψλα ηνπ Υξηζηνχ κεηαθέξεη έλα έλδνμν κήλπκα
[Δηθφλα 21], πνπ βξίζθεη αληηζηνηρία ζηελ δάθλε, πάλσ
απφ ην θεθάιη ηνπ μαλζνχ άλδξα, πνπ εμππεξεηεί ην
ζχκβνιν ηεο Γφμαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηεο
Υξηζηηαληθήο Γφμαο (Lavin, 1990).
Παξ‟ φιν πνπ απηή ε ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη
ην πην δπλαηφ επηρείξεκα γηα ηε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο,
γηαηί ζα ζπλέδεε ηα ηξία πξφζσπα ζην κπξνζηηλφ κέξνο
κε φια ηα άιια ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, είλαη ακθίβνιν αλ
έρεη πεηχρεη θάηη ηέηνην (Gilbert, 1971). Ο ιφγνο είλαη
φηη ν γηνο ηνπ Ubaldini πέζαλε απφ παλνχθια ην 1458
κ.Υ. θαη ν Gonzaga είρε έλα αληςηφ πνπ δελ πέζαλε,
αιιά ππέθεξε απφ κηα αζζέλεηα γηα έλα καθξχ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Απφ ηελ άιιε, ν Gonzaga, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, έδεημε ζηνλ αληςηφ ηνπ ηελ ειάρηζηε
θξνληίδα γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ ζαλ ζηελφο ζπγγελήο.
Έηζη, δελ κπνξεί αλαθεξζεί φηη κνηξάδνληαλ ηελ
απψιεηα ησλ δχν γησλ, γηαηί, ν Gonzaga δελ είρε γην,
αιιά, θη ν αληςηφο πνπ είρε, δελ πέζαλε ην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα κε ηνλ Bernardino. Σαπηφρξνλα, δελ κπνξνχκε
λα κηιήζνπκε γηα ηξαγσδία, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα
αζζέλεηα ηφζν θνηλή ζ‟ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή
θαη ηνπνζεζία (Gilbert, 1971).
Πξηλ αλαθεξζψ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Gilbert (1971)
γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ηξηψλ θαη ηε δηαδξνκή πνπ
αθνινπζεί γηα λα ην απνδείμεη, ζα ήζεια λα
ζπκπεξηιάβσ ζε απηή ηελ έξεπλα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο
Field (2005) γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο κεζαίαο θηγνχξαο.
Γηα εθείλε, ε ηξίηε θαη πην αηληγκαηηθή πεξίπησζε, ν
κεζαίνο άλδξαο, ηνπ νπνίνπ ε λεαληθή φςε θαη ην
θφθθηλν έλδπκα ηνπ πξνζδίδεη έλα κεγαιείν ζε
ζπλδπαζκφ κε κηα πλεπκαηηθφηεηα, ηαηξηάδεη
πεξηζζφηεξν ζηνπο αγγέινπο ή ζηνπο αγίνπο, φπσο
ζπλήζηδε λα ηνπο απεηθνλίδεη ν Piero ζηα έξγα ηνπ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, ε Field (2005), παξ‟ φιν πνπ
ζπζρεηίδεη ηηο ηξεηο θηγνχξεο κε ην πεξηβάιινλ πνπ
ππάξρεη πίζσ ζην θφλην, απνθιείεη ην δέληξν πνπ
ππάξρεη πίζσ ηνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην κεζαίν
πξφζσπν, δειαδή λα ππνζέζνπκε φηη αλήθεη ζηελ
θνηλσληθή ηάμε ησλ αγξνηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Piero
δελ είρε δείμεη πνηέ ελδηαθέξνλ γηα ηελ απεηθφληζε
ρσξηαηψλ ζε θαλέλα θξέζθν ηνπ Arezzo.
Αο δνχκε ηψξα πψο εξκελεχεη ν Gilbert (1971) ηελ
ηαπηφηεηα θαη ηελ παξνπζία ησλ πξνζψπσλ ζηνλ
πίλαθα. Τπνζηεξίδεη ηε ζθέςε φηη νη ηξεηο θηγνχξεο
αλαπαξηζηνχλ πξφζσπα ζχγρξνλα ηνπ Υξηζηνχ. Βαζίδεη
ηελ ππφζεζε ηνπ απηή, ζηελ επηγξαθή πάλσ ζηελ
θνξλίδα, πνπ ππήξρε πξηλ εμαθαληζηεί, ε νπνία έγξαθε:
convenerunt in unum πνπ ζεκαίλεη: «ζπγθεληξψζεθαλ
καδί ελάληηα…» Οη ιέμεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζηε Βίβιν
δχν θνξέο, ζηνπο Φαικνχο 2:2 θαη ζηηο Πξάμεηο 4:26.
Φαικνί, θείκελν 2:2 : «Παξέζηεζαλ νη βαζηιείο ηεο
γεο, θαη νη άξρνληεο ζπλήρζεζαλ επί ην απηφ θαηά ηνπ
Κπξίνπ θαη θαηά ηνπ ρξηζηνχ απηνχ».

Πξάμεηο, 4:26 : «Δζεθψζεθαλ νη βαζηιείο ηεο γεο θαη
νη άξρνληεο εκαδεχζεθαλ ελαληίνλ ηνπ Κπξίνπ θαη θαηά
ηνπ Υξηζηνχ απηνχ»
Πξάμεηο, 4:27 : «Γηφηη αιεζηλά εκαδεχηεθαλ ελαληίνλ
ηνπ αγίνπ δνχινπ ζνπ Ηεζνχ, ηνλ νπνίνλ έρξηζεο, ν
Ζξψδεο θαη ν Πφληηνο Πηιάηνο καδί κε ηα έζλε θαη
πιήζε ηνπ Ηζξαήι» (Gilbert, 1971: 41-42)
Ο Piero θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ καξηπξία απηή
ηελ επηγξαθή, ππνδεηθλχνληαο φηη αλαθέξεηαη ζηα
πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα. Ο Gilbert
(1971) ζεσξεί φηη ν Piero επέιεμε ηνλ Πηιάην ζαλ έλα
απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ελάληηα ζην
Υξηζηφ ζηε ζθελή ηεο Μαζηίγσζεο, ν νπνίνο θαζήκελνο
παξαθνινπζεί ηε ζθελή. Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ
αλαθέξεη ηε ιέμε, «απηψλ», ζα πξέπεη λα ππήξραλ
πεξηζζφηεξα πξφζσπα ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνχ. Πνηνη,
φκσο, είλαη νη άιινη; Ο Gilbert (1971) ηζρπξίδεηαη φηη ην
άιιν πξφζσπν είλαη ν Ζξψδεο θαη φηη ε παξνπζία ηνπ
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ πίλαθα. Άιισζηε,
εξκελεχνληαο ηηο Γξαθέο, ζην θαηά Λνπθά:23, αλαθέξεη
φηη ν Ζξψδεο εκθαλίδεηαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ Πηιάην.
Σν εξψηεκα είλαη, πνχ είρε δεη ν Piero ην είδνο απηφ ηεο
ελδπκαζίαο, θάηη ζαλ κπξνθάξ, πνπ θνξάεη ν
μεζθνχθσηνο άλδξαο δεμηά απφ ηε ζηηγκή πνπ ην
θνζηνχκη απηφ δελ ζπλαληηφηαλ ζηελ Ηηαιία; Ζ
απάληεζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο πίλαθεο ησλ
Φιακαλδψλ. Πηζαλφηαηα, λα είρε δεη ηέηνην έλδπκα ζηελ
Απνθαζήισζε, ηνπ Rogier van der Weyden, [Δηθφλα 22]
φπνπ εκθαλίδεηαη έλαο κεζήιηθάο άλδξαο πνπ
εηθνλνγξαθηθά θαίλεηαη λα είλαη ν Ησζήθ ηεο
Αξηκαζίαο, ν νπνίνο θνξάεη παξφκνην ρξπζνπνίθηιην
έλδπκα θαη λα ην ρξεζηκνπνίεζε ζηε Μαζηίγσζε ζαλ
έλα ηξφπν λα επηθνηλσλήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ ζηνπο ζεαηέο. Άιισζηε, ν Ησζήθ
αλαθέξεηαη ζηα Δπαγγέιηα, σο έλαο απφ ηνπ Ηνπδαίνπο
δηθαζηέο, πνπ ν Πηιάηνο ζπκβνπιεπφηαλ. «Ο Ησζήθ
είλαη αθξηβψο έλα πξφζσπν πνπ ζα ηαίξηαδε ζε απηφλ
πνπ καδί κε άιινπο ζπγθεληξψζεθαλ (convenerunt)
ζηνλ πίλαθα ηνπ Piero» (Gilbert, 1971: 49).
Αθφκε θη αλ ε ππφζεζε ηνπ Gilbert (1971) είλαη
ζσζηή, ηφηε παξακέλεη αηληγκαηηθή ε ηαπηφηεηα ηνπ
άλδξα πνπ ζηέθεηαη ζην κέζνλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε
αλαγλψξηζε ηεο θεληξηθήο αλζξψπηλεο θηγνχξαο είλαη
δπλαηφλ λα γίλεη επίζεο απφ ην θνζηνχκη. Ο άλδξαο ζην
κέζνλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζηξαηηψηεο, θάηη, πνπ,
επαλαιακβάλεηαη
ζηαζεξά
ζηελ
παξαδνζηαθή
εηθνλνγξάθεζε ησλ έξγσλ ηεο επνρήο εθείλεο, θπξίσο
ησλ εηθφλσλ ηεο ηέλαο. Οη εηθφλεο απηέο, απνηεινχλ
κηα αζχκκεηξε ζχλζεζε, φπνπ ζηελ άθξε, ζην
κπξνζηηλφ κέξνο, έμσ, ζηέθνληαη νη ζχκβνπινη ηνπ
Πηιάηνπ, δειαδή, δεπηεξεχνπζεο θηγνχξεο [Δηθφλα 23].
Ζ ζχλζεζε απηή εκθαλίδεηαη, επίζεο, ζηνπο πίλαθεο ηεο
πεξηνρήο πνπ δνχζε ν Piero (Gilbert, 1971).
ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γίλεη κηα
ζχληνκε αλαθνξά ζε απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θη
απφ άιινπο ηζηνξηθνχο ηέρλεο θη εξεπλεηέο, ή ζηνραζηέο
γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ. Ζ ππφζεζε ηνπ
Gombrich (2002) ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ
ζθελή ηεο κεηακέιεηαο ηνπ Ηνχδα, ε νπνία ήηαλ έλα
δξακαηηθφ γεγνλφο πνπ ζπάληα δσγξαθηδφηαλ απφ ηνπο
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θαιιηηέρλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Ηνχδαο είλαη ν
μαλζφο άλδξαο ζην θέληξν ηεο κπξνζηηλήο ζθελήο, ν
νπνίνο ξίρλεη ηα ρξήκαηα πνπ έιαβε ζηα πφδηα ησλ
Πξεζβχηεξσλ (αξηζηεξά θαη δεμηά) (Gombrich, 2002).
Καηά ην Ludovico Borgo (1979), πάιη, ε ιχζε ζην
αίληγκα ζα κπνξνχζε λα εληνπηζηεί ζηελ Ηνπδατθή
απνθξπθηζηηθή εθδνρή ηεο Γίθεο ηνπ Υξηζηνχ.
χκθσλα κε απηή, νη ηξεηο άλδξεο κνηάδνπλ λα θαηέρνπλ
πςεινχο δηθαζηηθνχο ηίηινπο θαη, αληίζηνηρα, λα
παίδνπλ ξφινπο, αληίζεηνπο κε ηνπ Πηιάηνπ, ζχκθσλα
κε ηε κνλαδηθή γξαπηή πεγή ηεο Ηνπδατθήο παξάδνζεο
(Borgo, 1979).
Μηα άιιε εθδνρή ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο
Hartt θαη Greenspun (1994) πνπ αλαθέξνπλ φηη ν
πίλαθαο ηνπ Piero παξνπζηάδεη, αιιεγνξηθά, ηελ άισζε
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453.
Βξίζθνπλ κηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ άισζε, φπνπ νη
πνιηνξθεηέο θαηάθεξαλ πιήγκα ζηελ Δθθιεζία, θαη ζηε
καζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ πίλαθα ηνπ Piero. Οη ηξεηο
άλδξεο, κπξνζηά, δεμηά, είλαη πνξηξέηα ζπγθεθξηκέλσλ
αλζξψπσλ πνπ ζα πξέπεη λα είραλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ Federico da Montefelto, πνπ δηνηθνχζε ην
Urbino. Ο Federico, πξνεξρφηαλ απφ αμηφινγε
ζηξαηησηηθή νηθνγέλεηα καθξάο παξάδνζεο, γλσζηφο σο
ζνθφο άλζξσπνο, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ Οπκαληζηέο,
θηινζφθνπο θαη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο. Ο άλδξαο ζην
κέζνλ, ληπκέλνο κε θφθθηλν έλδπκα ζα κπνξνχζε λα
είλαη ν Γνχθαο Oddantonio, εηεξνζαιήο αδειθφο ηνπ
Federico, ν νπνίνο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Urbino
δνινθνλήζεθε θνξψληαο ην λπρηηθφ ηνπ. Ο άλδξαο,
δεμηά, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν Γνχθαο Guidantonio,
παηέξαο θαη ηνπ Federico θαη ηνπ Oddantonio. Ο άλδξαο
αξηζηεξά, κε ηε γελεηάδα ληπκέλνο θαηά ηε Βπδαληηλή
κφδα, ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο έιιελαο ζηνραζηήο
πνπ ζπδεηάεη ηα ζχγρξνλα, ηεο άισζεο, γεγνλφηα, πνπ
ζπκβνιίδνληαη κε ηελ Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ
πίλαθα. Αλ ν Federico ήηαλ ν πάηξσλαο ηνπ πίλαθα, ηφηε
ν πίλαθαο απηφο ελζσκαηψλεη ηα ηδαληθά ηνπ γηα ηελ
απνζηνιή ηνπ σο ν αξρεγφο ηεο ζηξαηηάο ηεο
Δθθιεζίαο, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ηεξήο Γεο θαη ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο (Hartt θαη Greenspun, 1994).

2.2. Αηζζεηηθέο αμίεο
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ελδηαθέξεη γηα ηνλ
αηληγκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, εθηφο απφ ηελ ηαπηφηεηα
ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ, είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θσηφο ζηνλ
πίλαθα. Δίλαη γλσζηή ε δεμηνηερλία ηνπ Piero ζηε ρξήζε
ηνπ θσηφο θαη ηνπ ρξψκαηνο θαη ε θαηλνηνκία ηνπ απηή
ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαιιηηέρλεο. Σν
εξψηεκα είλαη απφ πνχ πξνέξρεηαη ε πεγή ηνπ θσηφο
ζηε ζθελή ηεο καζηίγσζεο; Απηφ πνπ δηράδεη ηνπο
εξεπλεηέο είλαη αλ ην θσο πξνέξρεηαη απφ κηα θπζηθή
πεγή ή αλ πξφθεηηαη γηα θσο πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιε
πεγή. Σν θσο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηινχδεη ην Υξηζηφ θαη
θσηίδεη ην κέξνο ηνπ ηαβαληνχ πάλσ απφ ηελ θνιψλα
έξρεηαη απφ κηα πεγή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ
αξρηηεθηνληθφ ρψξν πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε
ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ηε ζετθή
πιεπξά ηνπ (Kemp, 2002). Σν άπιεην θψο ζηε νξνθήο
δηαρέεηαη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ Υξηζηνχ θαη
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δεκηνπξγεί έληνλεο αληηζέζεηο θσηφο θαη ζθηάο, θαζψο
απιψλεηαη απφ ην νξζνγψλην δνθάξη, αξηζηεξά, θαη ηε
πιάγηα δνθφ θαη ηξέρεη πξνο ηα θάησ. Αληίζεηα, ζην
κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πίλαθα, ζηα δεμηά, εθεί πνπ
ζηέθνπλ νη ηξεηο θηγνχξεο, ην θσο θαίλεηαη λα έξρεηαη
απφ ηα αξηζηεξά ηνπο απφ κηα θπζηθή πεγή,
ελδερνκέλσο, απφ ηνλ ήιην. Ζ ίδηα πεγή θσηφο,
πηζαλφηαηα, θσηίδεη θαη ηε ζθάια ζην πίζσ κέξνο ηεο
ζθελήο ηεο Μαζηίγσζεο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζθελή,
αξηζηεξά, είλαη ππεξθσηηζκέλε ζε ζρέζε κε ηε ζθελή
δεμηά. Σν ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ζηε ζθελή ηεο
καζηίγσζεο είλαη πξνο ηα πνχ ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ ν
Υξηζηφο. Δλδερνκέλσο, θαηά ηε Field (2005), ν Υξηζηφο
λα θαηεπζχλεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηε πεγή ηνπ θσηφο,
πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηηο δχν θνιψλεο, ζην θέληξν.
Αλ αθεζνχκε λα καο θαζνδεγήζεη ην θσο απηφ, ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη καο νδεγεί ζηηο ηξεηο θηγνχξεο δεμηά
πνπ βξίζθνληαη, ππνζεηηθά, ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληφο καο (Field, 2005).
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαδήηεζε ησλ
γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα, αμίδεη λα
επηκείλνπκε ζηηο δχν απηέο αξεηέο ηνπ, δειαδή, ζην
εμαίξεην ρξψκα ηνπ θαη ζην θσο ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν
πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο νκνξθφηεξνπο πίλαθεο ηνπ
15νπ αηψλα, αθφκα θαη, γηα ηα ηδαληθά θαη ηηο
θαιιηηερληθέο αμίεο ηεο επνρήο ηνπ. Μηθξφο ζην κέγεζνο
πίλαθαο, ε Μαζηίγσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθή
θνκςφηεηα. Ο Piero, φπσο επηζεκάλζεθε λσξίηεξα,
ζεσξείηαη ν θαιιηηέρλεο κε έκθπηε αίζζεζε ηνπ θσηφο
θαη ηνπ ρξψκαηνο, ζηνηρεία πνπ ζαπκάδεη θαλείο ζηνλ
πίλαθα απηφ. Παξ‟ φιν πνπ ε ιεπηνκέξεηα ζηηο πηπρέο
θαη ζηα κνηίβα πάλσ ζηα ελδχκαηα, θαζψο θαη ηεο
γπαιάδαο πνπ ην θσο πξνθαιεί πάλσ ηνπο καο
παξνηξχλνπλ λα πιεζηάζνπκε θνληά γηα λα
απνιαχζνπκε ηε δεμηνηερλία ηνπ θαιιηηέρλε, εληνχηνηο,
ε ηδαληθή απφζηαζε ζέαζεο ηνπ πίλαθα γηα λα
αληηιεθζεί θαλείο θαιχηεξα ηελ πξννπηηθή ηνπ είλαη
πεξίπνπ δχν θαη κηζφ θνξέο ην πιάηνο ηνπ πίλαθα
(Field, 2005).
Δπίζεο, ε Μαζηίγσζε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θαζψο δηαρέεηαη ε αίζζεζε ελφο δηάθαλνπ
αέξα πάλσ ζηνλ πίλαθα πνπ εληζρχεηαη απφ ην αζεκί
θσο πνπ έξρεηαη έκκεζα ζηνλ πξφλαν αλάκεζα απφ ηηο
θνιψλεο θαη πνπ δεκηνπξγεί ηφλνπο ηνπ κπιε θαη ηνπ
ξνδ, ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ ρξπζνχ θαη θαηαθιχδεη ηα
ιεπθά (Hartt θαη Greenspun, 1994).

2.3. Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
Παξ‟ φιν πνπ ππάξρνπλ κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο
εξκελείεο πνπ βνεζνχλ ηνπο κειεηεηέο γηα κηα θαιχηεξε
πξνζέγγηζε ηνπ πίλαθα ην εξψηεκα παξακέλεη: Ση
ζθεθηφηαλ ν Piero φηαλ δεκηνχξγεζε απηέο ηηο ηξεηο
κλεκεηψδεο θηγνχξεο ζην κπξνζηηλφ κέξνο θαη άθεζε
ζην πίζσ κέξνο ην θπξίσο ρξηζηηαληθφ ζέκα ηεο
Μαζηίγσζεο; Μήπσο ε απάληεζε ζα πξέπεη λα
αλαδεηεζεί ζην πάζνο ηνπ Piero γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη
ηελ Πξννπηηθή;
Αθνχ, ινηπφλ, ην αίληγκα πνπ αθνξά ηα πξφζσπα ηνπ
έξγνπ έρεη βξεη θαλαηηθνχο κειεηεηέο, ε ιχζε ηνπ φκσο
παξακέλεη αλαπάληεηε, ζα εζηηάζνπκε, ηψξα, ζηελ
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θξπθή γεσκεηξία ηνπ έξγνπ. Ο Piero, ιάηξεο ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ηεο γεσκεηξίαο απφ ηε λεαληθή ηνπ
ειηθία, επηδεηθλχεη ζηε Μαζηίγσζε ηηο καζεκαηηθέο ηνπ
δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη απφ ηνπο ιίγνπο
πίλαθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ κε
απφιπηε αθξίβεηα. Κη ίζσο γη‟ απηφ ην ιφγν λα
αληηκεησπίδνληαη ηα έξγα ηνπ απφ κειεηεηέο σο
καζεκαηηθά θαη λα πξνζεγγίδνληαη απφ ηε καζεκαηηθή
νπηηθή εξκελεία. Ζ Μαζηίγσζε, θαηά ηελ Field (2005),
ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα
ζσζηήο απφδνζεο ηεο πξννπηηθήο. Απηφ δελ κεηψλεη ηελ
αμία ηνπ απφ θαιιηηερληθήο θαη αηζζεηηθήο άπνςεο, σο
έλα απφ ηα εμαηξεηηθά έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 15ν
αηψλα. Ζ απφδνζε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο ζηε
δηζδηάζηαηε επηθάλεηα ηνπ πίλαθα απνηέιεζε ην
αληηθείκελν κειέηεο ησλ θαιιηηερλψλ ηεο Αλαγέλλεζεο,
νη νπνίνη κε απηφ ην καζεκαηηθφ ηξφπν θαηάθεξαλ λα
απνδψζνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ βάζνπο. Ζ ηερληθή
απηή ρξεζηκνπνηεί έλα ζεκείν θπγήο πάλσ ζηε γξακκή
ηνπ νξίδνληα πξνο ην νπνίν ζπγθιίλνπλ φιεο νη
παξάιιειεο γξακκέο (Εηξψ, Μεξηδάλε θαη Πεηξίδνπ,
2006). Ζ απφδνζε ηεο πξννπηηθήο απφ ηνλ Piero έγηλε
κε ηέηνηα αθξίβεηα θαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ πξνθάιεζε
ην ελδηαθέξνλ ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απφ
πνιινχο κειεηεηέο κε ζθνπφ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ
αθξίβεηα ηεο πξννπηηθήο ηνπ ( Field, 2005).
Έηζη, γχξσ ζην 1953 κε ηε βνήζεηα έγρξσκσλ
θσηνγξαθηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν ζην θπζηθφ
κε ηνλ πίλαθα κέγεζνο, κηα αλαπαξάζηαζε ζε καθέηα
πνπ επαιήζεπζε ηελ αθξίβεηα ηεο πξννπηηθήο ηνπ
απζεληηθνχ έξγνπ [Δηθφλα 24]. Σα ηειεπηαία ρξφληα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα CAD
(Computer-aided-design) πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά
ζηελ ηξηζδηάζηαηε απφδνζε ηεο ζθελήο. Αθφκε
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο
ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο artificial-vision πνπ αλαιχεη
ηηο εηθφλεο. Σν πξφγξακκα απηφ, εθαξκφζηεθε ζηνλ
πίλαθα ηεο Μαζηίγσζεο φπνπ εμαθξηβψζεθε γηα άιιε
κηα θνξά φηη ε πξννπηηθή ηνπ Piero ζρεδηάζηεθε κε
πνιχ κεγάιε αθξίβεηα [Δηθφλα 25]. Πξαθηηθά, ε
αλάιπζε ηεο κεζφδνπ απηήο έδεημε φηη φιεο νη δηαγψληεο
γξακκέο ζπγθιίλνπλ ζ‟ έλα ζεκείν θπγήο. Σν ζεκείν
απηφ εληνπίδεηαη ζ‟ έλα ρακειφ χςνο, πεξίπνπ ζην χςνο
ηνπ γνλάηνπ ηνπ άλδξα πνπ ζηέθεηαη απέλαληη απφ ην
Υξηζηφ, ν νπνίνο θξαηάεη έλα καζηίγην, ζην αξηζηεξφ
κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ θπγήο ζε ηφζν
ρακειφ ζεκείν, θάηη πνπ δελ ζπλεζηδφηαλ απφ ηνπο
θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, επζχλεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε
ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ δεμηά ζε ππεξβνιηθφ κέγεζνο. ηελ
πξννπηηθή απνδίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζθελήο ηεο
Μαζηίγσζεο αξηζηεξά, απφ ηε ζθελή ησλ ηξηψλ αλδξψλ
δεμηά. Δπηπιένλ, κε ηε ιεπθή γξακκή ζην πάησκα, ε
νπνία πεξλάεη απφ ην θέληξν ηεο εηθφλαο, πάλσ ζηελ
νπνία παηάλε νη δχν θνιψλεο, ηνλίδεηαη ν δηαρσξηζκφο
απηφο (Field, 2005).
Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν ρψξνο πίζσ
απφ ηηο ηξεηο θηγνχξεο, ζχκθσλα κε ηε Field (2005),
ιεηηνπξγεί, θπξίσο, ζαλ θφλην παξά ζαλ βάζνο θαη
ζπζρεηίδεηαη κε ηα ηξία πξφζσπα, φπσο αλαθέξζεθε
λσξίηεξα. Έηζη, πίζσ απφ ηε κεζαία θηγνχξα ππάξρεη

έλα δέληξν θη έλαο ηνίρνο κε ιεπηνκεξή ζρέδηα θαη
έληνλν θσηηζκφ, ζηνηρεία πνπ θέξλνπλ ηνλ ηνίρν
κπξνζηά, πην θνληά ζηε κεζαία θηγνχξα, ιεηηνπξγψληαο,
σο θφλην θαη ππνλνκεχνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο.
Πίζσ απφ ηε θηγνχξα πνπ ζηέθεηαη, κεξηθψο κπξνζηά
ζην Πξαηηφξην, ππάξρεη κηα έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε
πνπ δεκηνπξγεί κηα ακθηζβήηεζε ζηελ αίζζεζε ηνπ
βάζνπο, ελψ θέξλεη ην πξφζσπν πην θνληά θαη ην
ζπζρεηίδεη κε ην θηίξην. Σν θηίξην, πάιη, πίζσ απφ ηε
δεμηά κλεκεηψδε θηγνχξα, ην νπνίν, ελδερνκέλσο, λα
ηνπ αλήθε, ιεηηνπξγεί θη απηφ ζαλ έλα ζηνηρείν ηνπ
θφληνπ (Field, 2005).
χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ν ρψξνο έρεη κειεηεζεί
ηφζν θαιά κε ηε βνήζεηα ηεο πξννπηηθήο πνπ ζα
κπνξνχζε λα αλαθαηαζθεπαζηεί απιά θαη κφλν
αθνινπζψληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεη ν πίλαθαο
[Δηθφλα 26]. Θα πξέπεη λα έρνπκε ππ‟ φςηλ καο φηη ν
Piero κειέηεζε ηε ζεσξία ηεο Πξννπηηθήο, θαζψο ν
ίδηνο ήηαλ καζεκαηηθφο θαη είρε επεξεαζηεί απφ ηνπο
ζχγρξνλνχο ηνπ θαιιηηέρλεο, φπσο ηνλ Alberti, ηνλ
Ghiberti, ηνλ Fra Angelico θαη ηνλ Massacio, νη νπνίνη
κειέηεζαλ θαη εθάξκνζαλ ηελ πξννπηηθή ζηνπο πίλαθέο
ηνπο (Kemp, 2002). Ζ αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε ηνπ
πξφλανπ θαη ησλ θηηξίσλ πνπ πεξηθπθιψλνπλ ην πξφλαν
έρεη απνδνζεί κε αθξηβήο καζεκαηηθέο αξρέο θαη
αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά
κε ην πάζνο ηνπ Piero γηα ηελ πξννπηηθή θαη
ηνπνζεηψληαο ην ζεκείν θπγήο ζην χςνο ηνπ γφλαηνπ, θη
φρη ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, δεκηνχξγεζε απηή ηελ
ελδηαθέξνπζα νπηηθή ησλ ηξηψλ κλεκεηψδνπο δηάζηαζεο
θηγνχξσλ. Καηά ηνπο Hartt θαη Greenspun, «…απηφ είρε
ζαλ ζπλέπεηα νη θηγνχξεο ζην κπξνζηηλφ κέξνο λα
δηαγξάθνληαη ηεξάζηηεο» (Hartt θαη Greenspun, 1971:
286)
Οη κειεηεηέο Paul Teylor θαη Caroline van Eyck,
δηαπηζηψλνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε ηεο γξακκήο ηνπ
νξίδνληα θάησ απφ ηα γφλαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ
επζχλεηαη γηα ηελ αίζζεζε πνπ καο δίλνπλ νη ηξεηο
θηγνχξεο φηη είλαη γηγάληηεο (Taylor θαη Van Eyck, 1997:
243). Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην πάζνο ηνπ Piero γηα ηελ
πξννπηηθή θαη ηε γεσκεηξία, ην κέγεζνο ησλ ηξηψλ
θηγνχξσλ δελ ζα έπξεπε λα εξκελεπηεί ζπκβνιηθά, αιιά
ζα έπξεπε λα εξκελεπηεί κέζσ καζεκαηηθψλ θαη
πξννπηηθήο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη θηγνχξεο είλαη
κέξνο ηεο δξακαηηθήο ζθελήο ηεο Μαζηίγσζεο θαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηε ππφινηπε ζθελή νθείιεηαη
ζηελ πξννπηηθή. ηνπο πίλαθεο ηνπ 15νπ αηψλα, νη
ρακεινί νξίδνληεο δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά, εθηφο θη αλ
ν ζεαηήο ζηέθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηηο
θηγνχξεο (Taylor θαη Van Eyck, 1997).
Ζ επηθάλεηα ηνπ παηψκαηνο, έμσ απφ ην Πξαηηφξην
είλαη πιαθνζηξσκέλε κε ηεξάζηηα ηεηξάγσλα, φπνπ
θάζε κεγάιν ηεηξάγσλν πεξηθπθιψλεηαη απαξάβαηα απφ
ιεπθή πιαθφζηξσζε ζε ινπξίδεο (Lavin, 1990). Σα
ηεηξάγσλα απηά είλαη δηαθνζκεκέλα κε ιεπηνκεξή
γεσκεηξηθά κνηίβα, πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξά
ρξσκαηηζηά πιαθάθηα, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί καδί. Σν
πεξίπινθν κνηίβν, ζην ηκήκα ηνπ πιαθφζηξσηνπ πνπ
ηνπνζεηνχληαη ηα άζπξα θαη ηα καχξα πιαθάθηα, θξχβεη
έλα θαλνληθφ νθηάγσλν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε
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άιιεο γξακκέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα δίλεη απηφ ην εμαηξεηηθφ ζε νκνξθηά
απνηέιεζκα [Δηθφλα 27]. Σν παλέκνξθν γεσκεηξηθφ
κνηίβν ηνπ παηψκαηνο ππαθνχεη θη απηφ ζηνπο λφκνπο
ηεο πξννπηηθήο θη έρεη θαηαζθεπαζηεί κε απφιπηε
γεσκεηξηθή θαη πξννπηηθή αθξίβεηα, φπσο απηφ
απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ. Δίλαη
γλσζηφ, άιισζηε, πφζν δηαδεδνκέλε ήηαλ ε ρξήζε ησλ
ηεηξάγσλσλ θαη ησλ νθηάγσλσλ κνηίβσλ ζε
πξνεγνχκελα έξγα ηέρλεο ηεο επνρήο εθείλεο. Αλ
αθνινπζήζεη θάπνηνο κηα γεσκεηξηθή αλάπηπμε ηνπ
ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπ κνηίβνπ απηνχ ζα
εληππσζηαζηεί απφ ηελ νκνξθηά θαη ηελ πνιππινθφηεηά
ηνπ.
Σέινο, ην αίληγκα ηνπ πίλαθα δελ έρεη ιπζεί θαη θακηά
απφ απηέο ηηο εξκελείεο δελ έρνπλ βξεη νηθνπκεληθή
απνδνρή. Ζ ζπδήηεζε κνηάδεη λα είλαη, αθφκε, αλνηρηή
ζε έξεπλα θαη ηνπνζεηήζεηο θαη εμαξηάηαη θαζαξά απφ
ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θάζε εξεπλεηή. Αθφκε θη αλ
κεξηθέο ηδέεο κνηάδνπλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά
αηηηνινγεκέλεο ην αίληγκα ηνπ πίλαθα απαζρνιεί θαη ζα
απαζρνιεί ηνπο ηζηνξηθνχο ηέρλεο. Ζ γεσκεηξηθή θαη
καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Piero, φκσο, δελ καο είλαη
πιένλ άγλσζηε, αιιά έρεη απνδεηρζεί ε νξζφηεηα ησλ
ππνινγηζκψλ ηνπ, ψζηε λ‟ απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα
ειάρηζηα έξγα πνπ λα κπνξνχκε λα απνιαχζνπκε θαη λα
ζαπκάζνπκε γηα ηε καζεκαηηθή ηνπ αιήζεηα.

3. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ
ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα απηφ έρεη επηιεγεί γηαηί
ζπλδπάδεη ηελ Σέρλε κε ηα Μαζεκαηηθά. Ζ ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξεηο ελφηεηεο, ελψ ζην
ηέινο αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα βησκαηηθέο
δξάζεηο. Έηζη, ζηελ πξψηε ελφηεηα, αθνχ γίλεη κηα
ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα θαη δνζνχλ νη
απαξαίηεηεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο
ζηνπο καζεηέο κε ηελ ρξήζε βηβιίσλ ηέρλεο θαη
ςεθηαθνχ πιηθνχ, αλαιχνληαη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο ηνπ ζέκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
επηθεληξψλεηαη ζηελ κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζην αίληγκα ηνπ πίλαθα,
ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ
πξνζψπσλ πνπ εηθνλνγξαθνχληαη. Αληηιακβάλνληαη ηελ
πνηθηιία ησλ απφςεσλ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ
δηαηππψλνληαη γχξσ απφ έλα θαιιηηερληθφ ζέκα. ην
ζεκείν απηφ, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο θνηλσληθά,
πνιηηηθά, ηζηνξηθά, αηζζεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
ζε ζρέζε κε ην έξγν θαη ηνλ θαιιηηέρλε απνθηνχλ
θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο δηάθνξεο απφςεηο. Έηζη,
θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα αλαδεηήζνπλ ηε ιχζε
ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ πεγέο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε
απηή πνπ ηνπο πείζεη πεξηζζφηεξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη
καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο
επηζηεκνληθήο ζθέςεο ησλ εξεπλεηψλ, φηαλ αλαδεηνχλ
ηελ αιήζεηα πνπ θξχβεηαη κέζα ζ‟ έλα έξγν ηέρλεο,
δηαθσηίδνληαη γηα ηε δηαδηθαζία αληίιεςεο ηεο ηέρλεο
θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πψο απνηηκάηαη ε ζεκαζία ηεο
(Chapman, 1978). Άιισζηε, ην φθεινο πνπ ζα
απνθνκίζνπλ απφ ηελ εκπεηξία απηή, απφ ηελ
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αλαδήηεζε, δειαδή, ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ηίζεληαη, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια
γλσζηηθά αληηθείκελα.
Πξνρσξψληαο ζε κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάιπζε
ηνπ πίλαθα, ζα κπνξνχζακε, αξρηθά, λα βξνχκε άκεζε
ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ε νπνία
αλαιχεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζέηεη
ην ηζηνξηθφ πιαίζην γηα ηε κειέηε ηνπ, ηνλ θαηαηάζζεη
ζηελ αλάινγε ηζηνξηθή ζπγθπξία ζπλδένληάο ην κε ηελ
Ηζηνξία θαη ζην αληίζηνηρν θαιιηηερληθφ ξεχκα, ελψ
θαζηζηά γλψξηκε ζηνπο καζεηέο ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα εκβάζπλζε ζην
πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην έξγν. Δπίζεο, ζηε
Μαζηίγσζε ηνπ Υξηζηνχ εκπιέθεηαη ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ, θαζφηη είλαη έλα ζέκα ζξεζθεπηηθφ, πνπ
άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο επηζηήκεο απηήο. ηελ
παξαπάλσ αλάπηπμε είδακε, άιισζηε, φηη θάπνηνη
κειεηεηέο θαηαθεχγνπλ ζε ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο είηε
κέζα απφ ηε Βίβιν, είηε κέζα απφ ηελ εηθνλνγξαθία
άιισλ έξγσλ ηέρλεο κε παξφκνην ζέκα, γηα λα
εξκελεχζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ
πξνζψπσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε απηφ.
Δπηπιένλ, θάπνηνη ηζηνξηθνί ηέρλεο επηθαινχληαη ηηο
γλψζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε Κνηλσληνινγία ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηα κπζηηθά ηνπ
πίλαθα θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ κειέηε
ηνπ
θνηλσληνινγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ν
θαιιηηέρλεο δεκηνχξγεζε ηνλ πίλαθα απηφ, θαζφηη, ν
ίδηνο, σο κέινο ηεο θνηλσλίαο επεξεάδεηαη ζηηο
θαιιηηερληθέο θαη αηζζεηηθέο ηνπ επηινγέο. Έηζη, νη
καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ επίδξαζε ηεο ηζηνξηθήο,
πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηε δεκηνπξγία
ελφο έξγνπ ηέρλεο. Άιισζηε, νη ελδπκαηνινγηθέο
επηινγέο ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ
απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο απφ θάπνηνπο
ηζηνξηθνχο ηέρλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ
ηνπο ππφβαζξνπ πνπ, ελδερνκέλσο, λα ηνπο νδεγνχζε
ζηε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.
Σν κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο γιψζζαο θαη
Γξακκαηείαο πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ
γξαπηή θαη πξνθνξηθή δηαηχπσζε ζεκεηψζεσλ,
ζρνιίσλ, επηρεηξεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο ησλ ηζηνξηθψλ ηέρλεο, ηα κνξθνινγηθά
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζεί ν
θαιιηηέρλεο γηα λα απνδψζεη ην ζέκα ηνπ. Δπίζεο,
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε θαη ηελ
παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ, ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ
αλάιπζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εθθξάδνπλ
ζσζηά ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ πίλαθα
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε νξνινγία. Σν κάζεκα
ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ είλαη απαξαίηεην γηα ηα καζήκαηα
απηά, αθνχ ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία δίλεη αξθεηέο
πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα θαη, βέβαηα, βνεζάεη ζηελ
θαηαλφεζε πιεζψξαο μελφγισζζσλ φξσλ (Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, 2003).
ηε δεχηεξε ελφηεηα, νη καζεηέο παξαηεξνχλ ηηο
αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ πίλαθα θαη, ηδηαίηεξα, ηνλ ηξφπν
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πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιιηηέρλεο ην θσο θαη ην ρξψκα.
ην ζεκείν απηφ επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε
εξκελεία ησλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ζηεξίδεηαη
ζηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε θαη θξίζε θαη ζηηο πεγέο.
Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζην κάζεκα ησλ
Δηθαζηηθψλ, αληηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχλ ηηο
επηινγέο ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ θσηφο θαη
ηνπ ρξψκαηνο πνπ εθθξάδεη ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο, φρη
κφλν ηνπ ίδηνπ, αιιά θαη ηεο επνρήο ηνπ, ελψ εθηηκνχλ
ην έξγν γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ αηζζεηηθή ηθαλνπνίεζε
πνπ πξνζθέξεη.
Σα Μαζεκαηηθά, πάιη, έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο ζε
απηφ ηνλ πίλαθα, αθνχ ν Piero εθάξκνζε κε εμαηξεηηθή
δεμηνηερλία θαη αθξίβεηα ηηο καζεκαηηθέο κειέηεο γηα
ηελ πξννπηηθή ηνπ ίδηνπ θαη άιισλ θαιιηηερλψλ ηεο
επνρήο ηνπ, φπσο ηνπ Alberti. Γη‟ απηφ, ε ηξίηε ελφηεηα
είλαη αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηε καζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο
καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηελ πξννπηηθή ζηε Μαζηίγσζε,
λα εληνπίζνπλ ην ζεκείν θπγήο θαη λα εθηηκήζνπλ ηε
ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπ γηα ηελ απφδνζε ηνπ βάζνπο θαη
ησλ αλαινγηψλ. Σαπηφρξνλα, αλαθαιχπηνπλ ηε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ πεξίηερλνπ γεσκεηξηθνχ
κνηίβνπ πνπ ππάξρεη κε πξννπηηθή απφδνζε ζηνλ
πίλαθα,
κειεηνχλ
ην
θαλνληθφ
νθηάγσλν
ρξεζηκνπνηψληαο
καζεκαηηθνχο
φξνπο
θαη
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ ηέρλε. ην
ζεκείν απηφ, αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο εξκελείεο
πνπ απνδίδνπλ ηε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο γηα ηελ
κλεκεηψδε δηάζηαζε ησλ ηξηψλ θηγνχξσλ ζηε
καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ θαη ζην πάζνο ηνπ
Piero γηα ηελ πξννπηηθή. Σν ζέκα εδψ απνηειεί
γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηνπ
Γξακκηθνχ θαη ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ θαη δίλεη
ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ
γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ κε ηελ Σέρλε.
Σέινο, αθνχ θαηαλνεζεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο, νη
καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε πνηθίιεο
βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ
πίλαθα. Οη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ
δεκηνπξγηθφ
θαιιηηερληθφ
ραξαθηήξα θαη
λα
ζπλδπάδνληαη κε ηηο γλψζεηο πνπ πξνζθφκηζαλ απφ ηε
ζεσξία, ψζηε λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην έξγν, λα θαηαλνήζνπλ ηηο
έλλνηεο θαη λα εκπεδψζνπλ ηε γλψζε πνπ εηζέπξαμαλ.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ ηηο
βησκαηηθέο δξάζεηο: α) Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηεο
καθέηαο πνπ λα αλαπαξηζηά ην ζέκα. Ζ δηαζεκαηηθή
βησκαηηθή απηή δξάζε εκπιέθεη ην κάζεκα ηεο
Σερλνινγίαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο,
ησλ Δηθαζηηθψλ, ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ θαη ηνπ Γξακκηθνχ
ρεδίνπ. Ζ νκάδα καζεηψλ πνπ ζα είρε ην αλάινγν
ελδηαθέξνλ ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη ηελ πξννπηηθή
ηνπ πίλαθα, λα αλαδεηήζεη θάπνην Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
ησλ θηηξίσλ πνπ εηθνλνγξαθνχληαη ζε απηφλ, ή λα
αλαηξέμεη ζε ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα ηξηζδηάζηαηεο
απεηθφληζεο ηνπ ζέκαηνο, β) Μηα άιιε νκάδα καζεηψλ
ζα κπνξνχζε λα αλαπαξάγεη ηνλ πίλαθα κε ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ν θαιιηηέρλεο θαη λα απεηθνλίζεη ην

ζέκα, ψζηε λα εκβαζχλεη ζηηο αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ
έξγνπ. Ζ δξάζε απηή εκπιέθεη ηα Δηθαζηηθά, ηελ
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ηα Μαζεκαηηθά, γ) Άιιε νκάδα
καζεηψλ κπνξεί λα επηδηψμεη ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ
ζέκαηνο. Οη καζεηέο ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ζπκκεηέρνπλ γξάθνληαο έλα ζελάξην θαη ζθελνζεηψληαο
κηα πηζαλή ζθελή ηνπ έξγνπ, θαηαζθεπάδνπλ αλάινγν
ζθεληθφ κε απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη
δεκηνπξγνχλ ηα θνζηνχκηα πνπ θνξνχλ νη αλζξψπηλεο
θηγνχξεο. Ζ δξάζε απηή εκπιέθεη ηα Δηθαζηηθά, ηελ
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ηα Μαζεκαηηθά, ηε Νενειιεληθή
γιψζζα θαη Γξακκαηεία, ηελ Σερλνινγία, ην Θέαηξν.
Σέινο, ε παξαπάλσ παηδαγσγηθή πξφηαζε
καζεκάησλ απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
αληηιεθζνχλ φηη ε ηέρλε ζρεηίδεηαη κε πνιιά γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ,
ζηελ αλάιπζή ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο. Άιισζηε, ε αλαγσγή ηεο γλψζεο ζε εκπεηξία,
θαη ην αληίζεην, ζπκβάιιεη ζηελ απφιαπζε ελφο
θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαη ζηελ απφθηεζε ζεηηθήο ζηάζεο
απέλαληη ζε απηφ, ελψ εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην
κνλαδηθφ θαηλφκελν ηεο Σέρλεο.
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Δηθφλα 5, 6, (left), (right): Ludovico Gonzaga, c.1450.
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Δηθφλα ,7: Ludovico Gonzaga, 1447-8. Pisanello

Δηθφλα 1: The Flagellation, c. 1458. Piero della Francesca,
tempera on panel, 58,4cm X 81,5cm, Galleria Nationale delle
Marche, Urbino

Δηθφλα 8: Ludovico Gonzaga, 1452-7. Pietro da Fano

Δηθφλεο 9 θαη 10: Ludovico Gonzaga, c. 1470. Mantegna,
detail

Δηθφλα 2: The Flagellation, ιεπηνκέξεηα

Δηθφλα 11: The Flagellation, detail
Δηθφλα 3: The Flagellation c. 1325, School of Pietro
Lorenzetti

Δηθφλα 12: Ottaviano Ubaldini, post 1474

Δηθφλα 4:The Flagellation, detail
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Δηθφλα 13: Byzantine, 1438. Pisanello

Δηθφλα 19: The Flagellation, detail

Δηθφλα 14: The Arrival of Emperor John
Paleologus , 1445. Filarete

Δηθφλα 20: Gonzaga Court Scene, c. 1470.Mantegna, detail

Δηθφλα 15: Adoration of the Magi, 1433. Fra Angelico
Δηθφλα 21. The Flagellation, detail

Δηθφλα 16: Adoration of the Magi, detail

Δηθφλα 22: Ζ Απνθαζήισζε, Rogier van der weyden, c.1435
Oil on oak panel, 220 x 262 cm Museo del Prado, Madrid
Δηθφλα 17: Astrology, c. 1475, Joos van Ghent

Δηθφλα 23: The Flagellation, Sienese School, 15th c. A.C
Δηθφλα 18: Astrology, Joos van Ghent, detail
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Δηθφλα 23: Αλαθαηαζθεπή θαη αλχςσζε ηεο Μαζηίγσζεο ηνπ
Piero della Francesca, Palazio Duicale, Urbino (pp.
292,293,294) This correct downloaded from 165193.178.105
on Sun, 11 Oct 2015 09:39 :32 UTC All use to JSTOR Terms
and Conditions

Δηθφλα 24: Αλαπαξάζηαζε ηνπ κνηίβνπ πνπ βξίζθεηαη ζην
πάησκα ηεο Μαζηίγσζεο ηνπ Piero della Francesca, Palazzo
Ducale, Urbino (pp. 292, 301) This content downloaded from
165.193.178.105 on Sun, 11 Oct 2015 09:39:32 UTC All use

Δηθφλα 25: Σξηζδηάζηαηε καθέηα ηεο ζθελήο ηεο Μαζηίγσζεο
ηνπ Υξηζηνχ, Piero della Francesca, Σν κνληέιν
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Philip Steadman ην 1992, γηα ρξήζε
ηνπ ζε πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο. Photograph courtesy of J.
P. Steadman

Δηθφλα 26:.Αληηζηνηρία ηεο πξαγκαηηθήο απεηθφληζεο κε ηε
ζθελή ηεο Μαζηίγσζεο ηνπ Υξηζηνχ Piero della Francesca, ε
νπνία αλαθαηαζθεπάζηεθε ζην θνκπηνχηεξ κε έλα artificial
vision program. See Antonio Criminisi, Accurate Visual
Methology from Single and Multiple Uncalibrated images
Distinguished Dissertation Series, London: Springer-Ver, 2001.
Photograph courtesy of A. Criminisa.
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MAJOR TRAINING PROGRAMME FOR STATE EFL TEACHERS:
A REFLECTIVE TRAINING MODEL IN THE „NEW SCHOOL‟ ERA
Maria Tzotzou
Primary Education of Aitoloakarnania Prefecture

Abstract
This paper outlines the rationale, purpose, context and
practices of a reflective training course addressed to inservice state EFL teachers in Greece. The so-called Major
Training Programme attempted to inspire new teaching
ideas, methods and attitudes towards EFL teachers‟
autonomy and professional development in the „New
School‟ era. It followed the reflective model of teacher
training which facilitated teachers in making informed
decisions that prioritise learning by becoming autonomous
and „open‟ to experimentation and, thus, enjoying their
teaching to the benefit of their learners as well as the
Greek state-school foreign language classroom. It was a
teacher education course focusing on previous school
experience through trainees‟ critical and autonomous
thinking processes. The training programme was
structured around the „New School‟ purpose and
principles relied upon modern pedagogical theories such
as the intercultural approach to learning within a crossthematic framework combining arts with environmental
education and educational technology.

Keywords: Training,
development, arts.

reflection,

interculturalism,

1. INTRODUCTION
Teacher autonomy and the ability to make informed
decisions constantly in such chaotic and ever changing
circumstances become even more imperative nowadays
especially because traditionally prescribed educational
models and methods have been questioned and have
been proved ineffective or insufficient the last decades.
According to Cvetek (2008), the traditional teaching
methods (e.g. the presentation-practice-production/PPP
model) in English as a foreign language (EFL) teaching
are being replaced by concepts that put more emphasis
on the learners and the conditions for achieving learner
involvement, on negotiated interaction in the classroom,
for instance, on task-based learning (Willis, 1996), and,
specifically as regards grammar learning, on learners‟
language awareness and identification of language forms
and meanings (Thornbury, 1994). There seems to be a
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

general agreement in the field of foreign language
teaching that a focus on meaning and information
processing is needed (Cvetek, 2008), for instance,
through guessing, simulation, problem-solving and roleplay activities.
In light of the above, it is quite promising that the
„New School‟ law (3848/19-5-2010) promotes such
practices (Pedagogical Institute, 2011b). Within the
„New School‟ framework, teachers‟ personal experience
and teaching practice are important and valuable and
constitute the threshold for any conceptual change or
development they might achieve, in that case by
attending the Major Training Program (MTP).
Actually, what is important for teacher development
to occur is to seek professionalism, which can be
achieved in collaboration with other colleagues, sincere
critical reflection on one‟s own practices, sharing of
problems with colleagues, and efforts for selfimprovement for the benefit of both learners and
teachers. Professionalism implies that state-school
foreign language learning can be transformed into a
forum where informed, principled experimentation, is
encouraged in cooperation with other stakeholders,
bringing a real-life flavour to the whole learning
experience (Manolopoulou-Sergi, 2011).
In particular, the MTP prompted teachers to discover
their „personal theory‟ which constitutes the basis on
which new knowledge, skills and attitudes will be
accommodated. The training course was structured
around both teaching experience and practice focusing
on the new unified curriculum for the foreign languagesEPS-XG curriculum (Tzotzou, 2013; 2014a), including
concepts such as, differentiated learning, educational
technology, interculturalism and multilingualism,
experiential learning, integration of world knowledge,
cross-thematic approach to integrating art and
environmental issues in the foreign language classroom
(Pedagogical Institute, 2011b). All these issues were
processed looking into ways by which they could be
implemented in the EFL classroom.
What follows is, first of all, the rationale of the MTP
regarding the „New School‟ purpose and principles
related to EFL learning, a brief review of the
pedagogical theories upon which the MTP relied and the
cross-thematic framework around which it was
structured such as arts, environmental education,
technology. Secondly, there is a review of the MTP
training background with specific reference to the role of
reflection in teacher training and the reflective training
model adopted. Last but not least, there is a description
of the MTP context specifying its purpose, its main
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conceptions of teaching, the basic elements of the
training course, the integration of theory and practice as
well as its focus on the educational value of arts.

2. THE MTP RATIONALE
2.1. „New School‟
2.1.1. Purpose and principles
The MTP was conceptualized, developed and
implemented on the basis of the „New School‟
philosophy and purpose. In particular, „New School‟
aims to improve the learning outcomes by promoting the
digital, innovative, multilingual and multicultural
education in order to cover the new educational needs
and challenges of the 21st century in our globalized
society (Pedagogical Institute, 2011a). In this regard, it
exploits modern teaching tools and follows a
differentiated approach to learning towards the
development of humanistic values and basic skills
related to the role of learners as future responsible
citizens, their active participation in social and cultural
life, their collective social spirit, autonomous action,
environmental awareness, aesthetic experience as well as
their positive attitude towards lifelong learning.
2.1.2. Foreign Languages
Regarding foreign language learning, as clearly stated
in Volume B of the MTP material (2011), the main
target is to embed into the school classroom the modern
globalized social reality which primary and secondary
school learners experience in their everyday routine. In
particular, it focuses on the development of learners‟
cognitive, social and communicative skills in relation to
certain foreign language learning levels as defined in the
new unified curriculum for the foreign languages (the
EPS-XG curriculum - Tzotzou, 2013; 2014a) and as
prescribed by the Common European Framework of
Reference for Languages (Council of Europe, 2001). To
this end, the MTP included learner-centred,
communicative, meaningful, experiential and creative
activities structured around a cross-thematic framework
in EFL learning (Chryshohoos et al., 2002).
2.1.3. The EFL teacher‟s role
The MTP emphasized the fact that the EFL teacher
needs to be constantly trained and informed about the
new
pedagogical
approaches
which
promote
differentiated instruction, experiential learning, the
cross-thematic approach, intercultural awareness and
educational technology. The teacher also needs to be
familiar with web resources and applications which can
facilitate tremendously teaching, enriching the school
textbooks and creating conditions towards learners‟
motivation. EFL teachers are encouraged to take
initiatives and become active course designers,
developers and creators by reflecting upon, revising,
improving and adjusting the existing curricula to the
actual language needs, learning styles and preferences of
their learners (Pedagogical Institute, 2011b).
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2.2. Pedagogical Theories
2.2.1. Motivation
The MTP placed emphasis on the intrinsic motivation
which is manifested when learners are interested in the
task at hand. As Manolopoulou-Sergi (2004a,b) states, it
is closely related to learners‟ personal interests (Brewer,
Dunn & Olszewski, 1988), perceptions of personal
competence and ability (Spaulding, 1992), feelings of
mastery (Newby, 1991), control and self-determination
(Deci, 1992). To this end, teachers should follow several
motivational strategies (Dörnyei, 2001) which make
foreign language learning enjoyable, creative,
communicative, both personal and collaborative while
encouraging critical thinking. Furthermore, learners
should realize that they are responsible for their own
learning, feel confident and be part of a collaborative and
friendly team.
2.2.2. Differentiated learning
The „New School‟ aims at differentiated foreign
language learning by taking into account different
learners‟ origin, needs, preferences, background and
style, linking outside-classroom reality and insideclassroom language pedagogy (Littlewood, 2004).
A differentiated classroom offers a variety of learning
options to cover different readiness levels, interests and
learning profiles. In a differentiated classroom the
teacher uses a. a variety of ways for learners to explore
curriculum content, b. a variety of sense-making
activities or processes through which learners can come
to understand or „own‟ information and ideas, and c. a
variety of options through which learners can
demonstrate or exhibit what they have learned
(Tomlinson, 1995). By responding to these needs with a
sound philosophy of differentiation, teachers have more
authentic interactions with their learners, and learners are
able to experience opportunities that will help them
reach their potential. In other words, differentiation puts
learners at the centre of teaching and learning process.
2.2.3. Communicative approach
Communicative language teaching makes use of reallife situations that trigger communication. The teacher
sets up a situation that learners are likely to encounter in
real life. Unlike the audiolingual method of language
teaching which relies on repetition and drills, the
communicative approach can leave learners in suspense
as to the outcome of a class task, which will vary
according to their reactions and responses. The real-life
simulations change from day to day. In this way,
learners‟ motivation comes from their desire to
communicate in meaningful ways about meaningful
topics.
Teachers in communicative classrooms will find
themselves talking less and listening more, becoming
active facilitators of their learners‟ learning (LarsenFreeman, 1986). The teacher sets up the task, but
because the learners‟ performance is the goal, the teacher
must step back and observe. Because of the increased
responsibility to participate, learners may find they gain
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confidence in using the target language in general.
Learners also become more responsible managers of
their own learning (Larsen-Freeman, 1986). Hence, the
teacher should provide a context so that class
interactions are realistic and meaningful but with the
support needed to assist learners to generate the target
language.
2.2.4. Intercultural approach
It is essential to provide Greek learners with a
thorough and systematic intercultural awareness starting
from the culture of the main English-speaking countries
first (United Kingdom, United States of America). EFL
learners will benefit by gaining solid knowledge of the
different world cultures. They will also develop the
ability to compare Greek culture to the target culture or
other cultures, to evaluate critically, and to apply this
knowledge successfully in both verbal and non-verbal
communication, for both transactional and interactional
purposes (Citron, 1995; Hadley, 1993). In other words, it
is essential to create in the Greek learners‟ empathy
toward the culture of the target language community
which will help an appreciation of other cultures as well
(Byram, 1989). Robinson (1985) argues that target
culture should be viewed as a process, a way of
perceiving, interpreting, feeling and understanding.
Systematic intercultural education is a pre-condition for
educating a new generation of young people who will
not only tolerate, but also understand, accept, and respect
people from different world cultures, will communicate
with them efficiently, and will learn from them through
that communication (Ho, 2009).

2.3. The cross-thematic framework
2.3.1. Environmental education
The goal is to expose young people, primary and
secondary learners, to different environmental issues of
concern with the hope that exposure will lead to
awareness, interest and result in action. That‟s why there
is a need to develop a more extensive and effective
environmental education strategy to better prepare the
public to understand and take action regarding current
and future environmental issues through the Greek
public school system. The best way to raise awareness
for environmental issues and promote environmentally
responsible behaviours is through increased access to the
Environmental Education by engaging EFL learners in
collaborative and experiential projects (Pedagogical
Institute, 2011d).
2.3.2. ICTs
In the „New School‟ era, one of the teachers‟
responsibilities is to prepare learners for the future. The
best way is not only to teach the learners to use
technology, but also to teach them by technology
(Nordinet al., 2010). In fact, one of the roles of
Information and Communication Technologies (ICTs) in
the EFL context is to provide the tools to facilitate
learners‟ development within the existing English
curriculum. In other words, the focus is on the

development of knowledge and skills traditionally
regarded as important, but this is to be reframed within a
digital curriculum.
The use of ICTs in the EFL classroom can enhance
language learning in terms of promoting authentic textbased language communication in electronic/digital
environments and increasing learners‟ motivation in
producing texts. For example, teachers can use weblogs
to create a communicative learning environment in
which learners write collaboratively and edit their peers‟
writing (Tu et al., 2007). Internet websites and weblogs
are said to be useful in enhancing learners‟ language
skills. This internet era is fundamentally different from
the era in which most teachers went to school and it will
define the literacy and communication practices for a
generation. Schools, hence, need to embrace ICTs so that
learners are prepared to function in a world where new
literacies are the expectation and the norm.
The „New School‟ as well as the MTP suggest that
ICTs have the potential to give great impact on the future
of teachers in terms of the role of the teacher, the
methods of instruction and the methods of assessment.
The role of the teacher changes from the sole knowledge
provider to a facilitator or moderator; the methods of
instruction change from conventional discussions in the
classroom to the use of online forums with the learners
(Melor et al., 2014).
2.3.3. Arts
In „New School‟, arts form an integral part of the
process for the development of learners both as
individuals and as social human beings (Pedagogical
Institute, 2011a). Those who have studied learning
processes throughout the ages, beginning with Plato,
have emphasized the importance of the arts in the
educational process. Arts education refers to education in
the disciplines of music, dance, theatre, and visual arts.
Study in the arts is integral to our society. The arts are
what make us most human, that is, most complete as
human beings. The arts cannot be learned through
occasional or random exposure any more than math or
science can. Education and engagement in arts are an
essential part of the „New School‟ and an important
component in the EFL learning classroom. The arts can
also provide learners with non-academic benefits such as
promoting self-esteem, motivation, aesthetic awareness,
cultural exposure, creativity, improved emotional
expression, as well as social harmony and appreciation
of diversity (Pedagogical Institute, 2011a).

3. THE MTP TRAINING BACKGROUND
3.1. The role of reflection in teacher training
Reflection may be defined as an active and deliberate
process of thinking which addresses practical problems
and takes into account underlying beliefs and knowledge
before arriving at possible solutions in a sequence of
inter-connected ideas. Reflection results in the careful
consideration and implementation of professional action,
as contrasted with routine action which may derive from
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impulse, tradition or authority (Hatton & Smith, 1995).
The notion of reflection was discussed by Dewey (1933),
who drew on the ideas of earlier thinkers such as Plato,
Aristotle and Confucius. Schön (1983; 1987) asserts that
professionals should learn to frame and reframe the often
complex and ambiguous problems they face. They need
to make reasoned judgements about these problems, test
out their interpretations of the situation, evaluate the
options and then modify their actions while on the job.
In particular, reflection enables teachers to diagnose
and understand their classroom contexts, put their
learners at the heart of the teaching-learning process,
develop a rationale for their teaching on their own and
make informed decisions (Al-Issa, 2002). This is
believed to lead to new understandings of purposes,
learners, learning process, instruction and self and
consolidate these new understandings through strategies
such as documentation, analysis and discussion
(Schulman, 1987). In other words, teachers are
encouraged to use their growing „knowledge base‟
(Schulman, 1987) to identify problems emerging in their
school classrooms through „reflection-in-action‟ and
„reflection-on-action‟ (Schön, 1983) and try to solve
these problems through continuous reflection,
professional and critical inquiry into their own practices
(Schön, 1983, 1987).
Zeichner (1994, 1996) also considers that reflection is
essential for bringing understanding to the complex
nature of classrooms and states that teachers should be
trained to reflect on the subject matter and the thoughtful
application of particular teaching strategies. He further
states that teachers need to reflect on their learners‟
understandings, interests and developmental thinking. In
other words, teachers need to look at teaching from other
perspectives beyond their „egocentric‟ view, that is, to
become more reflective practitioners (Green, 2006).
John Dewey (1933) argued that learning from
experience is enriched by reflecting on experience and
Schön (1987) adds that reflective practice represents an
important factor to improve professional activity.
Mezirow (1991; 2000) gives reflection a central role in
learning because through it we become aware of the
ways in which we interpret reality and give meaning to
actions and behaviour. What is more, active reflection on
such experiences is also seen as an important means of
resolving conflicts between theory and practice.

trainees were actively engaged in the exchange of ideas
and sharing of concerns by fostering trust, empathy and
their emotional involvement (Johari, 2006).
In the course of the MTP, teacher education was not
seen as an individual endeavour, but rather, as a process
that was anchored in a reflective training model, where
knowledge was created through an interactive and
consensual interpretation of shared reality. Trainee
teachers were given opportunities to reflect on and coconstruct professional knowledge with their colleagues.
They were provided with appropriate teaching material
and reading resources working in supportive and
interactive small group tutorial structures facilitated by
their tutors. In this context, trainee teachers were
triggered to reflect upon professional issues of concern,
both individually and in groups. Such issues included the
impact and consequences (intended and unintended) of
different educational policies as well as practitioner
issues such as managing relationships with parents. In
this regard, reflective practice was exploited as a
professional development process towards achieving
behavioural change.

3.3. Towards an enriched reflection model
It could also be said that the MTP followed the
enriched reflection model (Ur, 1999) by exploiting both
personal input (personal experience) and external input
(vicarious
experience,
theory)
through active
experimentation, reflective and peer observation (Johari,
2006). Trainees were given the chance to recall and
share past experience, reflect alone and in discussion
with their co-trainees, both at a descriptive and at an
analytical level, in order to work out theories about
teaching in practice, thus becoming able to develop their
own personal theories of action. External input was
encouraged by urging trainees to gain in-depth
knowledge and experience from reading materials on the
literature, other teachers‟ experiments (e.g. lesson plans,
teaching proposals) and suggested bibliography for
further reading. In other words, there was input from
both personal and vicarious experiences, critical
reflection and the relevant EFL literature (Farrell, 1998;
Ur, 1999).

4. THE MTP CONTEXT
4.1. Description

3.2. Teacher education model
The MTP followed the reflective model of teacher
education (Wallace, 1991) as already stated. This model
allowed a role for both the trainer and trainees in the
process by most importantly emphasizing the
development of trainees‟ own ability to reflect on their
teaching through a variety of techniques such as
groupwork, plenary discussions, reflection materials,
assignments and presentations. The trainer‟s role was
mostly to stimulate, organize, coordinate, monitor,
support and encourage both individual reflection and
peer observation on EFL teaching practices in a
collaborative context (Tzotzou, 2014b). Moreover,
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The so-called Major Training Programme (MTP) was
organized by the Pedagogical Institute in 2011 (from
June to December 2011). The MTP was carried out on
the basis of a blended model of training including three
cycles of contact sessions and a distance schedule of
work (total duration: 200 hours). There were twenty inservice state EFL teachers-trainees in each one of the
groups all over Greece who joined both the contact
sessions and the distance part of the course. Contact
sessions included experiential groupwork and plenary
discussions, a written exam as well as the design and
presentation of a microteaching while distance work
comprised the study of materials, the submission of two
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written assignments, regular e-mail correspondence,
trainer‟ s support and feedback reports. Last but not
least, it was a voluntary/non-compulsory, formal inservice course towards fostering teacher development
(Beaumont, 2005).

4.2. Purpose
The main target of the programme, as clearly stated in
the printed basic training material was teachers‟
professional development in a holistic way by building
up trainees‟ internal agenda, awareness and attitudes
through peer interaction (Pedagogical Institute, 2011d).
In particular, it aimed at facilitating teachers in making
informed decisions for their classrooms that prioritise
learning by becoming autonomous and „open‟ to
experimentation and thus enjoying their teaching to the
benefit of their learners.

4.3. Conceptions of teaching
In the MTP, art/craft conceptions of teaching
predominated over any prescribed sets of teaching skills
or general teaching methods. Trainees were stimulated to
discover things that work through a process of decisionmaking, reflection, analysis and assessment (Freeman &
Richards, 1993). Teaching was seen as an essentially
individual undertaking in which trainees were invited to
take initiatives and become active course designers,
developers and creators by reflecting upon, revising,
improving and adjusting the existing curricula to the
actual language needs, learning styles and preferences of
their learners. The art/craft approach of conceptualizing
teaching was also accompanied by a philosophy
conception of teaching based on values as the MTP
emphasized the development of human values, growth in
self-awareness and in the understanding of others,
sensitivity to human feelings and emotions, active
learner involvement in learning and in the way human
learning takes place (Beaumont, 2005).

4.4. Basic elements of the training course
The MTP followed selection procedures both to
accept trainees after applying to the course but especially
to assess trainees‟ teaching proficiency in implementing
the so-called „New School‟ principles in their
classrooms. Initially, it offered general professional
training towards understanding the psychological and
humanistic aspects of modern education (e.g. team
building, empathy) in its new social and multicultural
context. Though, the MTP‟s main aim was to provide
trainees with special training by promoting innovative
EFL teaching techniques and cross-thematic activities,
differentiated learning, course design skills and the
integration of new technologies and arts into EFL
learning (Strevens, 1974).

4.5. Integration of theory and practice
The MTP was based on the assumption that teachers‟
knowledge is inherently their own, constructed by
teachers themselves, and largely experiential. In this

regard, theory informed classroom practice only to the
extent to which teachers themselves made sense of that
theory. In other words, the MTP situated learning about
teaching within an experiential context and developed in
teachers ways of knowing and doing that represent the
socially constructed, perceptual, and interpretative nature
of real teaching. Trainees were constantly engaged in a
process of sense-making, enabling them to not simply
change what they do, but change their justifications for
what they do. In this way, sense-making made theory
relevant for practice as teachers‟ knowledge, whether
theoretical or practical, conceptual or perceptual, was
understood and acted on within the context of real
teaching (Johnson, 1996). Consequently, teachers were
not treated as consumers of theories but as „theorists‟
(theory-builders) in their own right (Clarke, 1994;
Widdowson, 1984) being engaged actively in
experiential training through a practice-reflection cycle
of activities (Ur, 1999).

5. THE MTP FOCUS ON THE
EDUCATIONAL VALUE OF ARTS
5.1. The role of arts in education
According to Jensen (1999), we are in the twilight of
a society based on data but as information and
intelligence become the domain of computers, society
needs to place a new value on the one human ability that
can‟t be automated and this is emotion. In other words,
while today‟s learners are inundated with data, they are
starving for meaningful learning. Moreover, workplace
demands are summarized into understanding how to
solve problems, how to build teams and coalitions, and
how to incorporate the concept of fairness into one‟s
everyday decisions. Learners, therefore, need to be
thinkers, possess people skills, be problem-solvers,
demonstrate creativity and work as a member of a team.
In this vein, the MTP aimed at offering more in-depth
learning about the things that matter the most such as
order, integrity, thinking skills, truth, flexibility, fairness,
dignity, contribution, justice, creativity and cooperation
though the arts. According to the MTP and „New
School‟ philosophy, an effective education through the
arts will help learners to see what they look at, hear what
they listen to, and feel what they touch. To this end, the
MTP encouraged engagement in arts which can help to
develop the tolerance for coping with the ambiguities
and uncertainties present in the everyday routine of
human existence.

5.2. Arts in the MTP material
In all three volumes of the MTP material, there was
specific reference to arts and their pedagogical value in
school education. In Volume A of the Basic Training
Material: General Part (2011), trainee teachers had the
opportunity to familiarize themselves with the
exploitation of arts and aesthetic experience in
education. In particular, trainees learned how to integrate
effectively the arts into their classroom through the
appropriate selection of works of art, the implementation
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of techniques for observing or studying arts with their
learners as well as through the preparation of didactic
scenarios. Trainees also realized the dynamic role of arts
and aesthetic experience in the learning process
regarding learners‟ attitudes, behaviours and character
formation as well as their skills, abilities and knowledge
development. Emphasis was also placed on the criteria,
the purpose and the strategies used in order to integrate
pedagogically the arts into the classroom as effectively
as possible. To this end, a variety of approaches, projects
and models were suggested such as the visible and the
artful thinking projects, the Perkins model, etc. For
instance, in volume B of the Basic Training Material:
Specific Part-English (2011), there were sample good
practices, that is, model lesson plans, on integrating EFL
and fine arts.
Last but not least, volume C of the Basic Training
Material entitled „Use of Arts in Education‟ (2011)
included texts, didactic scenarios and theories regarding
the effective pedagogical use of various forms of arts in
the school context,
such as cinema, visual arts,
literature, theatre and music. For each one of the above
mentioned forms of arts there was an extensive reference
to a. the theoretical background of their pedagogical use
and b. good Greek and international practices regarding
the connection between cinema, theatre, visual arts,
literature and music with school education such as
„Making Movies Matter‟, „Ciné Lycée‟, „Reggio Emilia
Method‟, „Artists in Wigan Schools‟, „L‟ Enfant
Spectateur‟, etc. This volume also suggested works of
arts for different age groups of learners and provided to
trainee teachers with supplementary material such as
glossary, websites and bibliography for each one of the
above forms of art.

6. CONCLUSION
To conclude, the MTP encouraged reflection and
critical thinking through conscious recall and
examination of the experience as a basis for evaluation
and decision-making and as a source for planning and
action (Richards, 1990). Through critical reflection
trainees reached awareness of a need to change
(Pennington, 1992) which was the first step towards
innovation and improvement by locating teaching in its
broader social and cultural context (Bartlett, 1990).
Reflection was used as a vehicle for developing the
highest professional competence in the complex practice
of teaching. Furthermore, following the „New School‟
principles the MTP emphasized the universal need for
dealing with the arts in schools and developing learners‟
aesthetic experience in order to give expression to the
innate urgings of the human spirit (Eisner, 1987) and
achieve a holistic learning combining both knowledge
and emotion development as well as environmental and
intercultural awareness. All in all, since, as becomes
obvious, „good‟ teaching is hard to define and describe
and even harder to achieve, in the „New School‟ era,
there will always be room for reflecting, discovering,
inventing and refining one‟s teaching (Schulman, 1987).
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Abstract
Σhe aim of the present paper is the proposal of a five stage
methodological model of Physical Education (PE) teacher
Action Research (PEAR model), which uses art
experience as a means of facilitating critical reflection and
professional growth. Based upon the premises of critical
theory and the foundations of social learning theories, the
PEAR model is designed around five discrete educational
meetings, during which the analysis and revision of
crucial educational issues is tied to the symbolisms and
codifications of authentic works of art. In the present case,
the issue of student participation is described in detail as
an example of the model‟s application and
recommendations are given regarding its future
implementation within PE teacher professional learning
programs.

Keywords: Action research, physical education,
aesthetic experience, critical reflection.

1. INTRODUCTION
Educational curricula are nowadays designed with a
focus on holistic learning, critical thinking and
interpersonal skills, so as to promote lifestyle change and
activity independence. Within this framework, the
teacher is asked to adopt and implement new ways of
teaching in order to realize the expected learning
outcomes.
However, whether teachers will be able to promote
the expected learning outcomes or not will depend both
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
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© 2015 Laboratory “Research in Practical and Applied
Philosophy”, School of Humanities, Department of Preschool
Education Sciences and Educational Design - GAPMET

on their beliefs about what constitutes effective teaching,
and their opportunities for systematic and continuous
professional learning.
The term “professional learning” is used in the
present case to denote the teacher‟s ability to act as an
active knowledge retriever during his/her career and not
as a passive recipient of practices, methods, policies and
research initiatives. Within physical or generic education
it is true that factors like long year experience and
traditionally adopted methods create a comfort zone for
the teacher which can become more powerful and long
lasting than new pedagogical perspectives, methods or
beliefs (Cushion, 2009).
In this sense, even when teachers acknowledge that
they are not satisfied with their teaching style or its
impact on students‟ progress, they are not so willing to
open up to reflection and critically review their
professional status quo. Guskey (2002) states that it is
not merely the exposure to professional learning that will
alter teachers‟ beliefs and attitudes to practice. Rather,
professional learning projects should be school based
and balanced with teachers‟ expectations for personal
and practical relevance.
Recent trends in generic and Physical Education (PE)
teacher education highlight the need for teacher
participation in research and the emergence of schools as
research fields that can produce knowledge (CochranSmith & Lytle, 1993; Darling-Hammond et al., 2005;
Korthagen, 2004). Professional communities (Little,
2012), teachers networks (Lieberman & Wood, 2001),
discourse communities (Putman & Borko, 2000),
communities of practice (O‟ Sullivan, 2007) are few of
the learning approaches nowadays used in literature to
denote the need to correlate teacher learning with the
class framework.
Rooted in the concepts of social and situated learning
theories, all these collaborative approaches facilitate
teachers to reconstruct their knowledge in order to
investigate and reshape their practice (Fraser, Kennedy,
Reid & McKinney, 2007).
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Action research is a common characteristic of the
aforementioned approaches. It is used as a type of
research that interweaves action and research within a
reflexive, investigative process of knowledge production
about teacher practice by the teachers themselves.
According to McNiff (2010), action research is a
practical way for practitioners to examine their practice
in order to test if it is as they wanted to be and then to
modify and improve it in terms of their evaluation.
Within action research the teacher: a) identifies his or
her personally relevant research theme, b) collects data
to investigate and analyze it, c) designs, implements and
evaluates actions in order to improve practice and d)
configures his or her own practice theory according
which he or she makes judgments on educational
structures, processes and programs.
However, the questions that arise are: “How can we
best support teachers to review critically their practice
within action research methodologies? How can they
best transform those frames of reference (beliefs,
attitudes, traditionally embedded norms of practice)
which trap them in folk pedagogies guided by
circumstance, tradition and external authority?”
Mezirow and Taylor (2009) state that these questions
cannot be answered until teachers are supported to
reflect on their practices but more importantly to reflect
critically. Reflection may be a turning back to
experience and an awareness of facts or events without
necessarily implying a review of thought. On the other
hand, critical reflection is a conscious re-evaluation of
prior learning and a recognition of distortions in the
content validity of already adopted facts, beliefs or
events.
One of the most prevalent approaches to the
promotion and growth of critical reflection was raised by
the founders of the critical theory (Adorno &
Horkheime), as early as in the 1930s in the Institute of
Social Research in Frankfurt (also known as the
“Frankfurt School”). Their core of reasoning was that a
learner‟s contact with aesthetic experiences, i.e.
experiences with authentic works of art, cultivates a
thinking mode of critical consciousness and offers
criteria for the disembodiment of dominant norms,
predispositions and assumptions. In this way, the
learner‟s potential for emancipation is reinforced and
paradigmatic changes in norms of practice are personally
supported and justified.
Based on the above, the aim of the present paper is
the proposal of a five stage methodological model of
teacher action research from the context of physical
education teaching. The model combines action research
with the method of Transformative Learning through
Aesthetic Experience (TLAE method) (as presented by
Kokkos, 2010) with the purpose of facilitating PE
teacher critical reflection and professional growth.
In the first section of the paper, the basic
epistemological assumptions of educational action
research are presented and overarching themes regarding
its implementation are presented. Furthermore,
information regarding the role of arts in the development
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of critical thinking is given, according which the
principles and stages of Kokkos‟ suggested method are
justified.
In the last section, the five stage methodological
model is presented in detail and a practical example of
its implementation is proposed, focusing on the issue of
student participation. Finally, recommendations are
given regarding the model‟s future use within PE teacher
professional learning programs.

2. EDUCATIONAL ACTION RESEARCH
According to Carr and Kemmis's (1986, p. 162)
widely used definition, action research is:
“...a form of self-reflective enquiry undertaken by
participants in social situations in order to improve the
rationality and justice of their own practices, their
understanding of these practices, and the situations in
which the practices are carried out. In education, action
research has been employed in school-based curriculum
development,
professional
development,
school
improvement programs, and systems planning and policy
development...”
As a research paradigm and process, educational
action research is based on the following assumptions
(Watts, 1985, p. 5):
 Teachers work best on problems they have
identified for themselves.
 Teachers become more effective when they are
encouraged to examine and assess their own work
and then consider ways of working differently.
 Teachers help each other during the process by
working collaboratively.
 Working with colleagues helps teachers in their
professional development.
Depending on the number of the individuals involved
in the process, action research can be individual
(studying a single classroom issue), collaborative
(studying several classrooms with a single issue), school
wide (studying a school issue) or district wide (studying
a district issue).
Whether individual or collaborative, the process of
every action research project goes through five phases of
inquiry (Kemmis & McTaggart, 1988):
 Identification of a problem area and expression of
personal theories. The starting point of every
action research is a problematic issue or situation
that calls for attention and improvement within its
context of reference (i.e. classroom, school,
district, etc.). At this phase, the researchers‟ taken
for granted assumptions are highlighted.
 Collection of data. As soon as the problematic
issue is recognized, research data are collected in
the form of interviews, portfolios, diaries, field or
audio notes, questionnaires, checklists, journals,
surveys, samples of student work, projects or
performances.
 Use of theoretical frameworks for the
interpretation of the data. The collected data are
at this phase organized and analyzed in trends or
themes and theoretical interpretations are given.
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 Determination of action based on data and
implementation. Using information from data
collection and relevant literature, a plan of action
is designed and implemented by the teachers
themselves, one that will allow them to make a
change in their practice and simultaneously study
and reflect on that change.
 Reflection. As a result of the evaluation of the
modified action or practice, new areas of enquiry
are
identified
and
additional
changes,
improvements or revisions are decided.
Except from the teacher or teachers involved in the
educational process, the facilitator‟s role is also very
important in the determination and understanding of the
main issue. The facilitator is usually an outside research
partner or a professional researcher who provides
material and moral support, feedback and access to
relevant theoretical frameworks, while maintaining
positive relationships between the research participants.
Acting as a coordinator of action, the facilitator helps the
teacher-researchers try out new ideas and learn more
about the reasons for their own action, while learning to
be self-reflective and critical.
According to Noffke (1997) and Zeichner (2003),
within action research projects, three dimensions of
teacher involvement can be outlined:
 The professional dimension, where teachers seem
interested to produce knowledge in seminars,
presentations or publications that will be useful to
other educators.
 The personal dimension, where teacher conducts
action research to improve one‟s own individual
practice and situation.
 The political dimension, where the emphasis is
put on issues of greater equity and democracy in
schooling and society.
Noffke (1997) adds that all forms of action research
embody the political dimension since they all work
through and in most cases against existing lines of
power, tradition and culture, highlighting multiple,
subjective experiential realities.
According to Cochran-Smith and Lytle (1998), this
subjective knowledge production, which is constructed
through the interaction of research individuals with the
social structures and contexts of reference, is very
important for the empowerment of teachers‟ autonomy.
Being supported with a new set of research skills, the
teacher becomes more self aware, confident and mature
so as to encounter action research opportunities of
professional development as a part of the job and not as
an optional adjunct to it.
Throughout the process of action research, teachers
need structured support to overcome barriers like their
occupation workload and time limits, the influence and
routines of their workplace together with the
expectations of their colleagues and pupils, the reduced
material infrastructure, and their lack of knowledge to
transform classroom observations to specific research
proposals. In most cases, the disruption of this
normalized teaching reality is a difficult undertaking that

presupposes resistance to the everyday philosophy.
Therefore, action research facilitators should adopt
methodological tools and practices that encourage
collaborative learning, conscious thinking and a
reflective “moving back and forth” between changes in
beliefs and changes in classroom practice.

3. THE DEVELOPMENT OF CRITICAL
REFLECTION THROUGH AESTHETIC
EXPERIENCE
As early as 1980, Dewey stated that aesthetic
experiences are those experiences which are rich in
sensual and emotional satisfaction in a way that can
engage the recipient‟s body and mind as a unified
vitality in every transaction with his environment.
According to the theory of aesthetics of reception (Jauss
& De Man, 1982) and under a communicative
perspective, the final recipients of an experience are
responsible for determining its meaning, value,
acceptance or rejection (Dania, in press).
An individual‟s „horizon of expectation‟ or otherwise
his/her norms of reference (beliefs, attitudes,
preconceptions), act as a decoding lens through which
every potential experience will be appraised. This
decoding may accord with, surpass or even disappoint
the recipient‟s expectation generating a corresponding
emotional activity (i.e. wonder, delight, satisfaction). If
this decoding breaks the recipient‟s horizon of
expectations then the “aesthetic distance” is so
considerable that he/she establishes a new, broadened
horizon of expectation (Dania, in press).
The contribution of art in the awakening and
broadening of its recipients‟ horizon is taken for granted.
In his inclusive literature review about learning through
the arts, Kokkos (2010) depicts on the works of famous
scholars and philosophers like Kant, Hegel, Proust,
Dewey, Gardner, Eisner, Perkins, Adorno and others to
denote that the contact with the symbolic nature of art
masterpieces endorses the awakening of an
unprejudiced, global and extending thinking mode via
which alternative perspectives of our empirical reality
are re-conceptualized.
The messages embedded within works of art are
broader and deeper compared to the usual everyday
experiences, and give growth to imagination, which
according to Dewey (1934) is a vital component of
learning. As a result, an individual‟s contact with works
of art facilitates critical understanding and interpreting of
problematic and ambiguous issues, allowing him/her to
be receptive to alternative views, beyond what is
considered as a stereotyped, prioritized and
unquestioned. It is about a transformative learning
process in which given frames of reference are
transformed to new, more comprehensive, open and
reflective ones that are emotionally ready for change and
action (Mezirow &Taylor, 2009).
The contact with the anti-conventional character and
the holistic dimension of works of art, together with their
authentic meanings of life and the multiple
interpretations that they are susceptible to, alleviate their
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recipients in their attempt to overcome barriers and
powers of social or political mechanisms that demand
strategic compliance, custodial orientation and behavior
adjustment. Therefore, critical (self)-consciousness is
raised, helping the individual to emancipate from norms
of reference that restrict or distort communication,
learning and understanding (Mezirow &Taylor, 2009).
According to Mezirow and Taylor (2009), learning
and understanding can be either instrumental or
communicative.
Instrumental
learning promotes
reflection at a technical or professional level in order to
find effective strategies to solve a problematic issue. For
example, we seek for different strategies to develop our
students‟ competencies in order to maximize their lesson
participation (i.e. projects, group learning, teaching
methods, etc.), because we believe that certain social or
motor deficiencies are responsible for students‟ low
participation levels.
On the other hand, communicative learning is based
on the premises of critical reflection according which
instead of seeking better strategies or methods to address
an issue we begin from recognizing the validity of our
problem solving assumptions. Returning to the previous
example, we would critically assess what we mean with
the term participation. Do we possibly mean orderliness
and homogenization of performance?
The method Transformative Learning through
Aesthetic Experience (from now on TLAE method),
presented by Kokkos (2010), uses art as a tool to
promote the communicative aspects of critical reflection
and learning. Based on the premises of critical theory
and Mezirow‟s theory of transformative learning (2007),
this method is based on the following principles:
 Artworks are used as stimuli for the development
of critical thinking.
 Freire‟s ideas on the holistic, systematic
observation of an issue through aesthetic
experience are incorporated.
 Authentic masterpieces for the awakening of
critical, emotional and imaginative dimensions of
learning are preferred to trivial or mass culture
artworks.
 The Perkins technique (Perkins, 1984) is used for
the systematic observation of works of art 27.
 Not all learners are familiarized with the arts and
therefore the educator or the facilitator must
create a learning environment where all learners
can understand and participate equally (Kokkos,
2010).
Used as a teaching method in adult education, the
method Transformative learning through aesthetic
experience is materialized through the following stages:
27

Six principles characterize the visible thinking approach of
the Perkins technique: a) learning is a consequence of thinking,
b) good thinking is a matter of dispositions and not only a
matter of skills, c) the development of thinking is accomplished
through social endeavors, d) thinking should be made visible in
order to be fostered, e) learning is shaped and situated within
classrooms, f) schools must be thinking cultures for teachers
(Ritchhart & Perkins, 2008).
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 Stage 1: Determination of the need to critically
examine participants‟ stereotyped assumptions on
a problematic issue.
 Stage 2: Expression of the participants‟
assumptions and beliefs on the issue, both
individually and in small groups.
 Stage 3: Identification of sub-issues or questions
that should be holistically approached, in order to
reassess the taken for granted, stereotyped
assumptions.
 Stage 4: Selection of art masterpieces (i.e. works
from painting, sculpture, photography, literature,
poetry, theater, cinema, dance, music, etc.), the
meaning of which is related to the sub-issues.
These art works will serve as stimuli for the
elaboration of subthemes and questions.
 Stage 5: Analysis of art works and connection of
their meanings and symbolisms to the sub-issues.
Multiple perspectives are presented and
opportunities to revisit initial views are given.
In the next section, the TLAE method is used as a tool
for the facilitation and awakening of teachers‟ critical
reflection within the context of Physical Education
teaching and according to the premises of the proposed
Action Research model.

4. THE PEAR MODEL FOR PHYSICAL
EDUCATION TEACHER ACTION
RESEARCH
The PEAR model (Physical Education Action
Research model) is an example of action research
methodology focusing on the development of Physical
Education (PE) teachers‟ critical reflection.
It combines the foundations of action research with
the five stages of transformative learning through the
arts, in order to trigger PE teachers‟ professionalism and
willingness to put in question possible “business as
usual” teaching habits.
The ultimate focus of the PEAR model is the
improvement of quality and standards of student
learning. The model consists of five discrete educational
meetings which are proposed to be implemented in small
groups of PE teachers within time periods determined
according to the demands of each project.
Particularly, the correspondence between the five
phases of PEAR model and the five stages of the TLAE
method is as follows:
 1st meeting: Determination of the central issue
and expression of PE teachers‟ assumptions
(TLAE: Stage 1).
 2st meeting: Determination of sub-issues and
collection of data (TLAE: Stages 2 & 3).
 3rd meeting: Use of artworks for the
interpretation of the data (TLAE: Stage 4).
 4th meeting: Determination of changes in action
and implementation (TLAE: Stage 4)
 5th meeting: Reflection on change and final
report (TLAE: Stage 5).
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In the following sections, a practical example of the
PEAR model‟s application of is given. In this example,
the central action research issue is the increase of
students‟ participation profiles within PE lessons.
Relevant guidelines and suggestions are presented in
detail.

4.1. PEAR model: First meeting
Nowadays research in PE teaching shows that
instruction is carried out with an almost exclusive use of
direct teaching styles, where relatively short units of
technique take up most of the learning time (Kirk, 2005).
As a result, the specific needs and learning styles of
different students are not met and therefore their
participation levels are hindered.
It is true that for many teachers participation relates to
orderliness and homogenization of performance while
for others, participation refers to team work and
interaction, initiative taking and query expression. Based
on the above, a basic problematic issue that could be at
the focus of a first PEAR meeting would be to highlight
PE teachers‟ views on the question:
What is the meaning of student participation in PE
classes? (central issue)
As soon as the central issue is determined, teachers
are asked to record their opinions individually in the
form of short texts and then discussion on the subject is
carried out within the group in the form of semistructured interviews. The interview questions used for
the investigation of PE teacher personal beliefs on the
subject can focus on examples from practice. In the
present case, possible interview questions could be the
following: a) Give some examples from student
participation moments that you observe in your class
daily, b) When can you tell that you are satisfied with
your students‟ participation, c) Which are those issues
that promote or hinder student participation, d) Describe
some of your already implemented good practices.
As soon as their opinions are described in detail, they
are connected with relevant theoretical frameworks. For
the purposes of the present example the research
facilitator
presents
socio-cognitive
theoretical
frameworks (Bandura, 1986; Deci & Ryan, 2011;
Nicholls, 1989; Vygotski, 1978), which highlight the
relationship between cognitive, behavioural and
environmental factors that influence students‟ choices.
PE teachers are given information regarding these
frameworks, together with relevant research examples
from their application on PE teaching. The facilitator
makes a synthesis of the interview data and the teachers‟
notes and identifies a list of possible sub-issues (in the
form of questions) related to the main issue. The holistic
investigation of these sub-issues will highlight the
stereotyped and taken for granted assumptions of PE
teachers, which will be re-evaluated and analyzed during
the next two meetings.

4.2. PEAR model: Second meeting
The aim of the second meeting is the discussion of the
sub-issues within the group and their correlation with PE

teachers‟ actions during the lesson. Sub-issues should be
expressed in the form of open-ended, divergent questions
which require non-specific answers. These questions are
broader in nature, can have multiple answers and thus
promote discourse and critical thinking. For the purposes
of our example, we suggest three sub-questions:
 Which is the PE teacher‟s role in the organization
of the educational process?
 How do students learn within PE?
 Which factors promote or entrap relations within
an educational group?
According to Mezirow (1997), it may be possible that
at the beginning PE teachers may have difficulties in
recognizing their need for critical thought and thus
require from the facilitator only practical instructions on
the subject (i.e. new teaching methods or media).
Therefore, the sub-questions should be carefully
formulated in order to help teachers trouble their
practices as far as student participation is concerned.
Sub-questions are discussed within the group and
teachers are asked to systematically observe their PE
classes for a certain time period (i.e. for a week). During
this period, PE teachers are asked to daily record their
observations on reflective journals in the form of
answering to questions that promote the reflection in and
about lesson themes and activities, lesson goals and
design, students skill and knowledge, equity and social
issues. In our present example, the following reflective
journal questions are suggested:
 What was the theme of today‟s lesson?
 What activities did I use to teach it?
 Were my lesson goals differentiated in their
degree of difficulty?
 Did my students know why they doing what they
were doing? Give indicative examples.
 Were my students‟ previous knowledge and skills
taken into account and how?
 Were all students allowed to participate equally?
Give examples.
 Did lesson design give opportunities for
interaction and cooperative learning and how?
At the end of the second meeting, PE teachers are
given instructions on how to respond to the journal
questions and possible answers are discussed.

4.3. PEAR model: Third meeting
At the beginning of the third meeting, the facilitator
identifies and presents two or three authentic art
masterpieces (i.e. paintings, sculpture, photographs,
dances, music, etc.) the meanings of which are related to
the selected sub-questions. The systematic observation
of every artwork is carried out with the Perkins
technique (Perkins, 1984). Particularly, participants
express their feelings and thoughts on the sub-issues
while being exposed to the aesthetic experience of
describing and analyzing the morphological elements of
each selected artwork (i.e. forms, lines, shapes, colors,
rhythms, texture, volume, perspective, harmony,
balance, narratives, sounds, melodies, etc.).
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In the present example, the following three paintings
are suggested as stimuli for critical reflection on the
issue of student participation: The Children‟s Class by
Henri Jules Jean Geoffroy (Figure 1), Country School by
Winslow Homer (Figure 2) and Chasse de Danse by
Edgar Degas (Figure 3).
At the beginning, participants are asked to observe
each painting separately and at their own pace.

notes and the resulting findings from the artwork
brainstorming discourse.
In our present example, and with these connections in
mind, participants think about how hidden social
stereotypes are interwoven in their curriculum, how laws
of power and authority shape and control their classroom
interactions or how undemocratic practices that do not
recognize students‟ rhythm of thought and expression
are established. Through this process, participants are
helped to re-position their initial assumptions and views
on the issue together with the strategies that they
implement to improve it.

4.4. PEAR model: Fourth meeting
Figure 1: The children‟s class

Figure 2: Country school

Figure 3: Chasse de danse

Afterwards, participants are asked a series of
questions that operate as a kind of brainstorming
discourse. Typical examples of questions from the
Perkins technique (1984) are: a) What do you see?
(objects, images, events, colors and symbols), b) What is
happening? c) What do you observe that makes you say
that? (Prove it with an argument), d) What makes you
wonder? e) What are your immediate reactions?
As the participants continue to observe and share their
opinions, the facilitator asks more questions without
seeking for definite answers (Perkins, 1984). Such
questions can be: a) What are your feelings during the
observation of the artwork? b) Do you notice any
surprises? c) Do you find any symbols or hidden
meanings? d) Are there any issues that need to be
addressed? During the observation process, the
facilitator makes brainstorming charts around each idea
so that all aspects are noted and taken into account.
As soon as the observation is completed, all
participants go back to the brainstorming notes trying to
develop a more thorough and inclusive interpretation of
each artwork. At this phase, the facilitator helps the
participants make connections between their journal
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The aim of the fourth meeting is the determination of
a new plan of action based on teachers‟ repositioned
goals and views on the sub-issues (in our case PE
teacher‟s role, student abilities, social relations within
the lesson). At this stage, definite alternative practices
are presented, together with guidelines regarding their
use and implementation.
In our example, PE curriculum models which have
theoretically and empirically been proven to support and
promote student participation like the Teaching Games
for Understanding model (Griffin, Mitchell, & Oslin,
1997), the Sport Education model (Siedentop, 1984), or
the Spark model (McKenzie, Sallis, Kolody & Faucette,
1997) can be presented as practice alternatives.
PE teachers are encouraged to select one of these
alternatives and apply it in practice for at least a month
period. Such a pilot application definitely demands for
the facilitator‟s daily support and feedback in the
planning of educational goals, the selection of the lesson
content and the determination of teacher-student
relations and responsibilities. Finally, teachers are asked
to keep the same reflective journals daily (see second
meeting) as a professional and emotional feedback
“partner” throughout the process.

4.5. PEAR model: Fifth meeting
At the final meeting, PE teachers gather to discuss
their experience on their action research process and
compare the results between their initial and final
reflective journal entries. This qualitative evaluation
process will highlight PE teacher‟s changes in practice,
together with their satisfaction levels about students‟
learning and progress. At this stage, true effective
practices are shared within the group, since they are the
end product of pedagogical adjustments to existing
teaching practice and not fragmented pieces of
curriculum content taught by “expert” counselors or
trainers.
As alternative points of view are being raised, PE
teachers are helped to scrutinize their origins and
understand their experiences. This reflective review of
practice is absolutely necessary so that teachers develop
alternative conceptions of reality and become
professionally open to other perspectives and
interpretations.
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5. CONCLUDING REMARKS
In the present paper, the PEAR model is proposed as
an example of teacher action research, aimed to be
incorporated within physical education teacher
professional development programs. The PEAR model is
a spiral model for teacher action research, designed
around five discrete educational meetings, which are
designed so as to offer multiple experiences for learning
and interaction.
Based upon the premises of critical theory and the
foundations of social learning theories, the model‟s main
innovation lies in the introduction of aesthetic
experience as a means for facilitating teacher reflection
in, on and about action. By tying the analysis and
revision of crucial educational issues to the symbolisms
and codifications of authentic works of art, the PEAR
model aims to broaden the horizon of PE teacher inquiry,
growth and change, without which no reforms can take
place. Used as a multifaceted reinforcement to teachers‟
emotion and intelligence, aesthetic experience is
suggested as an alternative approach for raising their
perceptiveness, understanding and feelings about
pedagogical relations and practices.
The model‟s major strength lies in the step-by-step
support of the teachers‟ research on action, which is
materialized primarily through the responsibilities of the
research facilitator. The duties of the research facilitator
include the purposeful selection of authentic art
masterpieces, the identification of conceptually relevant
sub-questions for their observation and analysis, the
supervision of PE teachers‟ revised teaching strategies
and the systematic guidance of their reflective practice.
Therefore, a basic limitation of the model is that the
facilitator‟s role could only be undertaken by a
confidence person with a solid research background on
sport pedagogy and adult education, and a strong vision
for physical education reform. However, this does not
limit the value or the applicability of the proposed model
since no educational reform can be achieved if it is not
based on the informed decisions and initiatives of its
own inspired change agents. In our present case, these
agents are no others but the PE teachers and practitioners
themselves.
The ultimate purpose of the model‟s application
within professional development programs, is PE
teachers‟ sensitization on problematic educational issues,
which, although embedded in their daily reality, may not
be easily comprehended through rational thought and
argumentation. Such a sensitization can have a positive
impact on students‟ lifestyle change and activity
independence, since it starts from the observation and
caring of their real needs.
However, before the above claims are supported with
greater certainty, research evidence on the results of the
model‟s application and implementation within
professional learning programs must first be warranted.
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΜΟΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΔ ΣΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖ ΓΛΧΑ
ΚΑΗ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ
Φσηεηλή Μ. σηήξρνπ
Tκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, Ηφλην Παλεπηζηήκην

Πεξίιεςε
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Γεκηνπξγηθφηεηαο
«Οη ηνίρνη έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία» ηνπ Πξφηππνπ –
Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ (Π.Π..Π.Α),
ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ σο δείγκα 19 καζεηέο (ησλ Α΄Β΄- Γ΄- Δ΄- Σ΄ Σάμεσλ) κεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ
σξαξίνπ γηα έλα δηδαθηηθφ δίσξν εβδνκαδηαίσο,
δηεξεπλήζακε κε πνηνηηθή αλάιπζε, ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εθπαηδεπηηθφ κνληέιν θάπνηεο απφ
ηηο βαζηθέο ζθελνζεηηθέο αξρέο ηνπ M.V Meyerhold, ελφο
απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ,
πξνζαξκνζκέλεο παηδαγσγηθά. Σν κνληέιν απηφ έρεη ζαλ
ζθνπνζεζία ηνπ ηε ζχδεπμε ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο
ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ
60 κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Π.Π..Π.Α (1
εθπαηδεπηηθφο, 19 καζεηέο ηνπ Οκίινπ, 20 γνλείο θαη 20
καζεηέο), 1 θαζεγεηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο
Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηφληνπ Παλ/κηνπ θαη 1
κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Ζ έξεπλα
έγηλε κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Καιιηηερληθή παηδεία, δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε, δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο.

1.ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1. Πιαίζην - Θεσξεηηθό ππόβαζξν
Ζ θαιιηηερληθή παηδεία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά θαη λα
επηθνηλσλήζεη κέζα απφ κηα ζπκβνιηθή γιψζζα, ηφζν
ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, απέλαληη ζην
ζπγθεθξηκέλν
εμσηεξηθφ
θφζκν
ζηνλ
νπνίν
αλαπηχζζεηαη θαη δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ
θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Καιιηεξγεί ηηο
θπζηθέο, δηαλνεηηθέο θαη ςπρηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή,
γλσξίδνληάο ηνπ πξννδεπηηθά ηελ αξκνλία ησλ
αληηζέζεσλ θαη ηηο πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο θαη
εξκελείεο ηεο εθάζηνηε ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
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

Καηαξγεί ην κνλφδξνκν απφ ηελ έδξα ζηα ζξαλία θαη
εκπλέεη κε αβίαζην ηξφπν ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ
καζεηή νδεγψληαο ηνλ ζηελ εκπεηξηθή γλψζε. Δπίζεο,
εθνδηάδεη ην παηδί κε απηνγλσζία, πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ
θαη επηθνηλσληαθή δχλακε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο
ζεσξείηαη
ζεκαληηθφ λα δηεξεπλνχληαη
κνληέια
δηδαζθαιίαο Θεαηξηθήο θαη Μνπζηθήο Αγσγήο πνπ λα
εκπεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε
άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ.

1.2. ηόρνη ηεο εξγαζίαο
Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα
δηεξεπλήζνπκε αλ έλα ηέηνην κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη
ζηηο απφςεηο ελφο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ ζχγρξνλνπ
παγθφζκηνπ ζεάηξνπ, ηνπ V.E. Meyerhold (Braun,
1998), ζα ιεηηνπξγήζεη σο «δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο»
(Vygotsky, 2000˙ Γαθέξκνο, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλνχκε ηηο δπλαηφηεηεο
εθαξκνγήο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχδεπμεο
ζεαηξηθήο θαη κνπζηθήο αγσγήο ζε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο
Ηζηνξίαο, ζην πιαίζην ελφο νκίινπ δεκηνπξγηθφηεηαο,
ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο
ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπηιέμακε ε ζεκαηηθή ελφηεηα
απηήο ηεο εθαξκνγήο λα αθνξά ηελ ηζηνξία ηνπ
ζρνιείνπ, γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα
ηνπο καζεηέο.

1.3. Τπνζέζεηο εξγαζίαο
Κχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη, αλ εθαξκνζηεί
έλα πξφγξακκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή
εθαξκνγή ησλ απφςεσλ ηνπ Meyerhold (σηήξρνπ,
2010), κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηνπο καζεηέο
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Παπαδνπνχινπ, 2009).
Τπνζέηνπκε επίζεο, φηη ε ζχδεπμε Θεαηξηθήο θαη
Μνπζηθήο Αγσγήο, κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
απφςεηο ηνπ Meyerhold θαη ε δηαζεκαηηθή ηνπο
πξνζέγγηζε κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ζα βειηηψζεη
ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
2.1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γεληθόηεξνπ
πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλά καο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ
κηαο επέιηθηεο (πνηνηηθήο) κειέηεο θαη απνηειεί κηα

191 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
κειέηε πεξίπησζεο (Robson, 2007). ηεξίρζεθε ζε
πξνεγνχκελε έξεπλα, ε νπνία πινπνηήζεθε κε
αλάινγνπο ζηφρνπο (σηήξρνπ, 2010). Ο ζρεδηαζκφο, ε
δξάζε θαη ν αμηνιφγεζε απηψλ επαλαιακβάλνληαλ ζε
φιε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπήξμε δειαδή
έλαο θπθιηθφο - επαλαιεπηηθφο ζρεδηαζκφο, φπνπ νη
αξρηθνί θχθινη πξνζδηφξηδαλ ηνπο επφκελνπο. Ζ
ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θαη ν έιεγρνο
δηεμάγνληαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη εξεπλεηηθφ θαη
εξκελεπηηθφ.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Οκίινπ Γεκηνπξγηθφηεηαο «Οη ηνίρνη έρνπλ ηε δηθή ηνπο
ηζηνξία» ηνπ 6/Θ Π.Π..Π.Α. Ο ζεζκφο ησλ Οκίισλ
ιεηηνπξγεί πξναηξεηηθά ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά
ρνιεία ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ γηα ηα Π.Π.. ε θάζε
κηιν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ έσο 20 καζεηέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ απφ φιεο ηηο ηάμεηο, αιιά θαη
απφ φκνξα ζρνιεία, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, έλα
δηδαθηηθφ δίσξν ηελ εβδνκάδα. θνπφο απηψλ ησλ
νκίισλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο
έξεπλαο, ε αλάπηπμε ησλ ηδηαηηέξσλ ηθαλνηήησλ θαη
θιίζεσλ ησλ καζεηψλ, θιπ. Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ
καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οκίινπ έγηλε κε ηπραίν
ηξφπν, δειαδή έγηλαλ απνδεθηνί φινη νη καζεηέο πνπ
δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο ζχζηαζεο ηνπ νκίινπ ζηελ αξρή ηεο
δηδαθηηθήο ρξνληάο 2014 - 15.

2.2. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο
έξεπλαο
ηνλ κηιν ζπκκεηείραλ δεθαελλέα καζεηέο (19). Οη
ηξεηο (3) ήηαλ απφ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ (6 εηψλ), δχν (2)
απφ ηε Β΄(7 εηψλ), πέληε (5) απφ ηελ Γ΄(8 εηψλ), έμη (6)
απφ ηελ Δ΄(10 εηψλ) θαη ηξεηο (3) απφ ηελ Σ΄(11 εηψλ).
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην εμαζέζην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ
ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

2.3. Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο
Ζκεξνιφγην,
αξρεηαθφ
πιηθφ,
ζπλεληεχμεηο
(εκηδνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο), εξσηεκαηνιφγηα,
θείκελα ησλ καζεηψλ, βίληεν ησλ καζεηψλ γηα ηελ
ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, βηληενζθνπεκέλε παξάζηαζε απφ
ην πιηθφ εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηδαθηηθνχ
κνληέινπ. Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο ήηαλ αλψλπκα. Γηα
ηε βηληενζθφπεζε ηεο παξάζηαζεο δεηήζεθε ε έγγξαθε
άδεηα ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ.

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Φ.
σηήξρνπ, ε νπνία ήηαλ θαη ε δαζθάια ηνπ Οκίινπ,
θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηφλην
Παλ/κηνπ. ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έγηλε
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γ.
Μαξαγθφπνπινπ, ζπκκεηείρε ζε ηέζζεξεηο δηδαθηηθέο
ελφηεηεο
ε
κεηαπηπρηαθή
θνηηήηξηα
Ν.
ηακαηνγηαλλνπνχινπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην ζηάδην (Οθηψβξηνο
2014 - Απξίιηνο 2015) έγηλαλ καζήκαηα ζεαηξηθήο
αγσγήο (1 δηδαθηηθφ δίσξν εβδνκαδηαίσο), βάζε ησλ
απφςεσλ ηνπ Meyerhold, ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. Οη
καζεηέο πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ παιαηφηεξνπο καζεηέο
θαη δηδάζθνληεο ηνπ ζρνιείνπ, δξακαηνπνίεζαλ
γεγνλφηα κέζα απφ πνιιαπιέο ζεαηξηθέο θφξκεο
(απνζηαζηνπνίεζεο, γθξνηέζθν, ζέαηξν ζθηψλ, θιπ),
έθαλαλ έξεπλα ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 84 ρξφλσλ
ηνπ ζρνιείνπ, «γχξηζαλ» κηθξέο ηαηλίεο θαη έθαλαλ
κνληάδ κε πξσηαγσληζηέο ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ξφιν
παιαηνχ καζεηή θαη δαζθάινπ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (1929 - 1940), έγξαςαλ
παξακχζηα κε πξσηαγσληζηέο ζεκαληηθέο ζηηγκέο θαη
πξφζσπα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, πνηεηηθά θείκελα
κε ζέκα ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ, αλέιαβαλ πνιιαπινχο
ξφινπο (παξαγσγήο θαη εξκελείαο) ζην ηειηθφ θείκελν
ηεο παξάζηαζεο πνπ έγξαςαλ κφλνη ηνπο θαη ην νπνίν
ζθελνζεηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ
(Meyerhold, 1998), έςαμαλ λα βξνπλ ιεηηνπξγηθνχο
ηξφπνπο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε ζεαηξηθή ηνπο
παξάζηαζε.
ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ηνπ
Οκίινπ δηδάρηεθαλ - απφ ηε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Ν,
ηακαηνγηαλλνπνχινπ
κε
ηε
βνήζεηα
ηεο
δαζθάιαο/εξεπλήηξηαο
Φσηεηλήο
σηήξρνπ
θαη
παξνπζία
ηνπ
θαζεγεηή
ηνπ
ηκήκαηνο
Γ.
Μαξαγθφπνπινπ - ηέζζεξα καζήκαηα ζχδεπμεο
Θεαηξηθήο - Μνπζηθήο Αγσγήο (έλα ζχγρξνλν ρνξηθφ
γηα ην ζρνιείν κέζα απφ ην βιέκκα θάζε καζεηή ηνπ
νκίινπ, κηα δηαρξνληθή ερντζηνξία πνπ αθνξά θξπθέο
επαηζζεζίεο κηθξψλ παηδηψλ, έλα δξακαηνπνηεκέλν
ξεηζηηαηίβν γηα ηελ ελδνζρνιηθή βία θαη έλα ξνληφ γηα
ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ην θαληάδνληαη νη
ζχγρξνλνη καζεηέο). Σα καζήκαηα απηά είραλ ζαλ
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηελ ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρνιείνπ θαη ην πιηθφ πνπ είραλ εξεπλήζεη,
δεκηνπξγήζεη θαη βηψζεη ζην πξψην ζηάδην νη καζεηέο
ηνπ νκίινπ. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ
καζεκάησλ εζηίαζε κε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ζηηο
απφςεηο ηνπ Meyerhold (1982) γηα ηελ νξγαληθή ζρέζε
κνπζηθήο θαη ζεάηξνπ. Ζ ζθνπνζεζία, ε εθαξκνγή
θαζψο θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν απηψλ ησλ καζεκάησλ
ζχδεπμεο ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο βξίζθνληαη ζην
παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ππήξρε
ζπλερήο
ζπλεξγαζία,
απηναμηνιφγεζε, αλαζηνραζκφο θαη αλαηξνθνδφηεζε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.

4. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Θα πξέπεη βάζε ησλ ζηφρσλ καο λα ηνλίζνπκε φηη ε
ίδηα ε θχζε ηεο έξεπλαο (πνηνηηθή – κειέηε πεξίπησζεο
- δηεξεπλεηηθή) δελ επηδηψθεη νχηε πξνζθέξεηαη γηα ηελ
εμαγσγή θαζνιηθά γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ
αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε
δηαηχπσζε θάπνησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο
φκσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε κέζα απφ
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ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπγγελείο εθαξκνγέο ηνπ πηινηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

4.1. Ζ παηδαγσγηθή εθαξκνγή απόςεσλ ηνπ
Μέγεξρνιλη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηνπο καζεηέο
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Ζ πξνζπάζεηα παηδαγσγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ
απφςεσλ ηνπ Μέγεξρνιλη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Αζκηαο
εθπαίδεπζεο έγηλε κε βάζε ηε δηαηξηβή ηεο Φ. σηήξρνπ
(2010), ε νπνία
βαζίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή
βηβιηνγξαθία θαη ζε ζρεηηθή πηινηηθή έξεπλα. χκθσλα
κε απηά, νη απφςεηο ηεο ζσκαηηθφηεηαο, ηεο αλάζεζεο
πνιιαπιψλ ξφισλ, ηνπ παξαζηαηηθνχ θεηκέλνπ σο
ζπιινγηθφ πξντφλ ησλ καζεηψλ, ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζεαηή σο ηζφηηκνπ ζπληειεζηή
ελζσκαησκέλεο ζε εθπαηδεπηηθά κνληέια θαιιηηερληθήο
παηδείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά γηα
ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο
παξνχζαο έξεπλαο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα εθαξκφδεηαη
κε επηηπρία ζηα πιαίζηα κηαο παηδαγσγηθήο πνπ δίλεη
έκθαζε ζηε βησκαηηθφηεηα, ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο κάζεζεο.
Χο δεδνκέλα, κέζα απφ ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζεσξνχκε ην εκεξνιφγην
ηεο εξεπλήηξηαο, ην εκεξνιφγην ηεο κεηαπηπρηαθήο
θνηηήηξηαο, ηα θείκελα θαη ηηο απαληήζεηο ζε
εκηδνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ
καζεηψλ ηνπ νκίινπ, ησλ
γνλέσλ/ζεαηψλ
ηεο
παξάζηαζεο θαη ησλ καζεηψλ /ζεαηψλ ηεο παξάζηαζεο.
Μνλάδα αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ νξίδνπκε ηε θξάζε θαη
σο κεηξήζηκν πιηθφ πξνο αλάιπζε ηηο πέληε
πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ηνπ Meyerhold.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε
παηδαγσγηθή εθαξκνγή ησλ πέληε απφςεσλ ιεηηνχξγεζε
ζεηηθά ζηνπο 19 καζεηέο ηεο νκάδαο πνπ ην εθάξκνζε
(Πίλαθαο 1). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
θπξίαξρε αλαδεηθλχεηαη ε άπνςε ηεο ζσκαηηθφηεηαο
(60 κνλάδεο), ελψ αθνινπζνχλ ε άπνςε ηνπ ζεαηξηθνχ
κνληάδ (59), ε αλάζεζε ζε θάζε καζεηή πνιιαπιψλ
ξφισλ (58) θαη ην παξαζηαηηθφ θείκελν σο πξντφλ
ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο ησλ καζεηψλ (57).
ηνπο γνλείο/ζεαηέο κεγαιχηεξε απήρεζε είρε ε
ζσκαηηθφηεηα (20κνλάδεο), γηαηί ηνπο αλέζπξε, φπσο
αλάθεξαλ, κλήκεο απφ ηε δηθή ηνπο παηδηθή ειηθία.
Ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα εθηίκεζαλ φηη είρε ην
ζεαηξηθφ κνληάδ νη καζεηέο ηεο παξάζηαζεο (18
κνλάδεο) θαζψο θαη νη καζεηέο/ζεαηέο (18 κνλάδεο),
γηαηί ηνπο θάλεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφ σο ζθελνζεηηθή
κέζνδνο.
Δπίζεο κεγάια πνζνζηά πήξε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ
νκίινπ αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο / ζεαηέο ην θείκελν
σο ζπιινγηθφ πξντφλ (19 θαη 13 κνλάδεο αληίζηνηρα).
Απφ ηα πην αγαπεηά ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο ήηαλ ε άπνςε
ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ, γηαηί ηνπο θάλεθε πην
ζπλαξπαζηηθφ απφ ην λα παίδνπλ έλαλ θαη κφλν ξφιν
(19 κνλάδεο ζηνπο καζεηέο ηνπ νκίινπ θαη 17 ζηνπο
καζεηέο /ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο). Ηδηαίηεξα νη
κηθξφηεξεο ειηθίεο ησλ καζεηψλ (Α΄- Β΄ θαη Γ΄ Σάμεηο)

ελζνπζηάζηεθαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε
επρέξεηα ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ξφινπ πνπ ηνπο αλαηέζεθε,
φζν δηαθνξεηηθφο θη αλ ήηαλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Με
ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπκθσλεί θαη ε εξεπλήηξηα.
Αληηζέησο, ζηνπο γνλείο δελ είρε ηφζε απήρεζε ε
άπνςε ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ θαη ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ
(7 κνλάδεο γηα ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο θαη 9 γηα ην
ζεαηξηθφ κνληάδ). ε απηή ηελ θαηεγνξία δεδνκέλσλ
είρακε θαη αξλεηηθά ζρφιηα: -1 γηα ηνπο πνιιαπινχο
ξφινπο, - 2 γηα ην ζεαηξηθφ κνληάδ θαη -3 γηα ην
ζπιινγηθφ θείκελν. Ζ άπνςε πνπ είρε ην κηθξφηεξν
πνζνζηφ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ε ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε (25 κνλάδεο).
Πηζαλφλ απηφ λα ζπλέβε γηαηί δελ ππάξρεη αληίζηνηρε
παηδεία θαη ιεηηνπξγνχλ πνιχ έληνλα ηα ζηεξεφηππα: ν
εζνπνηφο παίδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζε έλα
«θαλνληθφ έξγν» - ν ζεαηήο παξαθνινπζεί.
Χζηφζν, νη καζεηέο ηεο παξάζηαζεο φπσο θαίλεηαη
θαη απφ ην βίληεν, πξνζπάζεζαλ κε επθάληαζηεο ηδέεο
λα εληάμνπλ ηνπο ζεαηέο ζηε ζεαηξηθή ζχκβαζε πνπ
δεκηνχξγεζαλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο φηη νη
κηθξφηεξνη καζεηέο ηνπ Οκίινπ θηλήζεθαλ κε
ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή θαη ησλ πέληε
απφςεσλ απφ φ,ηη νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ
(Δ΄ θαη Σ). Άθνπγαλ πξνζεθηηθά ηνπο θαλφλεο «ηνπ
παηρληδηνχ» θαη κεηά άθελαλ ειεχζεξε ηε θαληαζία ηνπο
λα απηνζρεδηάζεη, ρσξίο λα έρνπλ ην άγρνο ηεο επηηπρίαο
ή ηεο απνδνρήο απφ ηε δαζθάια, αληηδξάζεηο πνπ είραλ
ζπρλά νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Απφ ηελ
αξρή κάιηζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ έγηλε εκθαλέο
απφ ηελ εξεπλήηξηα φηη φιε ε νκάδα φρη κφλν
ιεηηνχξγεζε αξκνληθά, αιιά φηη νη κηθξφηεξεο ηάμεηο
είραλ ζπρλά νπζηαζηηθφηεξεο επηδφζεηο ζε φια ηα
επίπεδα, γεγνλφο πνπ εμέπιεμε επράξηζηα φζνπο
παξαθνινχζεζαλ θάπνηα απφ ηα καζήκαηα(γνλείο,
εθπαηδεπηηθνχο, άιινπο καζεηέο).
Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ζε γεληθέο
γξακκέο ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ απφςεσλ φρη κφλν
έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα φιεο ηηο
ειηθίεο ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα θαηαξγεί
ην κνλφδξνκν ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο
κφλν κε καζεηέο ηεο ίδηαο απνθιεηζηηθά ειηθίαο.
Δπίζεο, φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο «Εψλε
Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο» (Παπαδνπνχινπ, 2009), εηδηθά
γηα ηνπο καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ηεο Αζκηαο
εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε ηα ζηεξεφηππα
πνπ πηζαλφλ πξφιαβαλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξεο
ειηθίεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε «θαλνληθέο»
ζρνιηθέο παξαζηάζεηο.
Γηαπηζηψζεθε φηη εηδηθά νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο
ζπρλά «μεπέξαζαλ» ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα νκάδα κε κεγαιχηεξα παηδηά. Ζ
εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη ζπρλά ζην Ζκεξνιφγην
ζπλαληήζεσλ πφζν ηελ εθπιήζζνπλ νη επηδφζεηο θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Σάμεο θαη πφζν πνιχ
επηζπκνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε
κεγαιχηεξνπο καζεηέο.
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Θεαηέο
σκαηηθφηεηα
Θ. κνληάδ
Πνιιαπινί ξφινη
πκκ. Κνηλνχ
πιι. Κείκελν

Πνζνζηά
90 %
80 %
90 %
80%
25 %

Πίλαθαο 1. Γεδνκέλα εθαξκνγήο απφςεσλ Meyerhold ζε
δηδαθηηθφ κνληέιν

4.2. Ζ ζύδεπμε Θεαηξηθήο - Μνπζηθήο Αγσγήο
κε ηα καζήκαηα ηεο Γιώζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο
Ζ ζχδεπμε Θεαηξηθήο - Μνπζηθήο Αγσγήο ζε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο
θαη ηεο Ηζηνξίαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
θξηηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηνπο καζεηέο
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Οη έλλνηεο «θξηηηθή» θαη «δεκηνπξγηθή ζθέςε»
ζπλαληνχλ ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία πιεζψξα
νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. σο πξνζσπηθή
ηθαλφηεηα, σο ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, θιπ). ηε δηθή
καο έξεπλα εζηηάζακε ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ
Μαηζαγγνχξα (2010) γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνπ
Torrance (1987) γηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. χκθσλα κε
ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο ζην πιαίζην αλάιπζεο ησλ
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνζζέζακε θαη ην πιηθφ ηεο
κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο Ν. ηακαηνγηαλλνπνχινπ (ην
εκεξνιφγην ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο θαη ηηο
ζπλεληεχμεηο πνπ πήξε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Οκίινπ).
Ζ πιεηνςεθία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζπκθσλεί
φηη ε ζχδεπμε ζεαηξηθήο - κνπζηθήο αγσγήο ζε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο
θαη ηεο Ηζηνξίαο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο θξηηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δθείλν πνπ έρεη
ελδηαθέξνλ είλαη ν ελζνπζηαζκφο νξηζκέλσλ ζεαηψλ θαη
ε απζφξκεηε κνπζηθή νξνινγία ηνπο, φηαλ αλαθέξνληαη
ζηε γεληθή αίζζεζε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ
παξάζηαζε - ηειηθφ πξντφλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. «Μνπ άξεζε ε θίλεζε - θνξδέια ηεο
παξάζηαζεο, ελψ ζε πξψην πιάλν θαηλφηαλ ζηαηηθή»,
είπε ραξαθηεξηζηηθά κηα κεηέξα, ρσξίο λα έρεη
ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο θαη ζεαηξηθέο γλψζεηο.
Έμη ήηαλ νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ
ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 2): Έλλνηεο,
θξίζεηο, γεληθεχζεηο, γεληθεχζεηο, ζρήκαηα, δηαδηθαζίεο
θαη αμηέο / ζηάζεηο. Ζ πιεηνςεθία αλαγλσξίδεη ηελ
θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη εζηθψλ ζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζχδεπμεο Θεαηξηθήο Μνπζηθήο Αγσγήο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (61
κνλάδεο γηα θάζε πξνζέγγηζε). Σα 2/3 ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη θαιιηεξγήζεθε ε δηάζηαζε
ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ελλνηψλ (41). Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη θαη ε αλαγλψξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο
ζρεκάησλ (39 κνλάδεο), ελψ γηα ηηο θξίζεηο θαη ηηο
γεληθεχζεηο ζεσξεί φηη ππήξμε θαιιηέξγεηα ην 1/3 (22
κνλάδεο θαη 21 αληίζηνηρα).

axrhsth

Τπνθαηεγνξίεο θξηηηθήο ζθέςεο
Γηαδηθαζίεο
Αμίεο, ζηάζεηο
Έλλνηεο
ρήκαηα
Γεληθεχζεηο
Κξίζεηο

Πνζνζηά
90 %
90 %
40 %
15 %
10%
90%

Πίλαθαο 2. Γεδνκέλα ππνθαηεγνξηψλ θξηηηθήο ζθέςεο
(χλνιν ζπκκεηερφλησλ: 61)

Πξηλ εξκελεχζνπκε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα (Πίλαθαο
3), είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζε κηα θνηλή
δηαπίζησζε: ηε ζπλάθεηα πνπ εκθαλίδεη ε Κξηηηθή κε ηε
Γεκηνπξγηθή ζθέςε. Πνιιέο απφ ηηο κνλάδεο αλάιπζεο
ηεο κηαο ηαπηίδνληαη κε ηεο άιιεο, εηδηθά φηαλ
πξνέξρνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο νκάδαο ησλ
καζεηψλ. ηελ ππνθαηεγνξία «επρέξεηα εθθξαζηηθήο
ζχιιεςεο» ζπγθεληξψζεθαλ 61 κνλάδεο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ
καζεηψλ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ηελ
ππνθαηεγνξία «δηαδηθαζίεο» ηεο Κξηηηθήο ζθέςεο θαη
θαίλεηαη φηη είλαη ε ππνθαηεγνξία εθείλε πνπ, επεηδή
ππάξρεη ζε δπλεηηθή κνξθή ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
καζεηψλ, είλαη εχθνιν λα απεγθισβηζηεί θαη λα
θαιιηεξγεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ «δηαδηθαζηψλ».
Ηδηαίηεξα έληνλε εκθαλίζηεθε ζε καζεηέο πνπ
ζεσξνχληαη κέηξηνη ζε επίδνζε ή εκθαλίδνπλ έιιεηςε
θνηλσληθήο απνδνρήο ή έρνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα.
Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη ν κέζνο φξνο ησλ
καζεηψλ έδεημε κεγάιε επειημία φζνλ αθνξά ηελ
ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί ηα λέα δεδνκέλα θαη ηνπο λένπο
θαλφλεο πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή
ησλ καζεκάησλ ζχδεπμεο Θεαηξηθήο – Μνπζηθήο
Αγσγήο, αιιά δελ έδεημε αληίζηνηρε ζηαζεξφηεηα
πξνζαξκνγήο ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο. Πηζαλφλ γηαηί δελ
ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία θαη πνηφηεηα ζηελ νπζία ησλ
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο
απφ ηάμε ζε ηάμε.
Δπίζεο έγηλε θαλεξφ φηη ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ
ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ έρεη ηελ ηάζε λα κέλεη ζηηο
επθνιίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ζηεξεφηππνη θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο, αμηνιφγεζεο, απνδνρήο απφ ηνπο
άιινπο, ζπκκεηνρήο ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θηι.
Αληηζέησο, παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αδχλακνη
(βαζκνινγηθά), καζεηέο κε απνδεθηνί απφ ηελ νκάδα,
θαίλεηαη φηη έθαλαλ ηελ αλαηξνπή κε ηε βνήζεηα απηήο
ηεο παξέκβαζεο θαη εκθαλίδνπλ κηα κεγάιε επειημία λα
εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζε λέεο ζπλζήθεο γλψζεο.
Ζ ππνθαηεγνξία ηεο πξσηνηππίαο είρε επίζεο ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηε γλψκε φισλ φζσλ είδαλ
ηελ παξάζηαζε (58), πιελ ηεο εξεπλήηξηαο, ε νπνία
ζεσξεί φηη ε πξσηνηππία είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν
ηαιέλην πνπ δελ θαιιηεξγείηαη φπσο ηα άιια ζηνηρεία
ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Να ζεκεησζεί εδψ, φηη φζνη
αλαθέξζεθαλ ζηελ πξσηνηππία ην έθαλαλ ζε ζπιινγηθφ
επίπεδν θαη φρη ζε αηνκηθφ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο
ππνθαηεγνξίαο «νξγάλσζε» πήξε επίζεο 58 κνλάδεο. Ζ
εξεπλήηξηα παξαηεξεί: «Ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ήηαλ ε
νξγάλσζε πνπ επηηπγράλακε κέζα απφ ηα κνπζηθά
παηρλίδηα. ζεο θνξέο “δαλεηζηήθακε” κνπζηθνχο
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θαλφλεο γηα λα εθηειέζνπκε ζεαηξηθέο αζθήζεηο, πάληα
θεξδίδακε ζε απνηέιεζκα. Σν ίδην απνηέιεζκα είραλ θαη
πνιιέο αζθήζεηο ηνπ Meyerhold, νη νπνίεο εκπεξηείραλ
απφ ηε γέλλεζή ηνπο κνπζηθνχο θαλφλεο». Ηδηαίηεξν
εξκελεπηηθφ ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ε ππνθαηεγνξία ηεο
«ζχλζεζεο». Απνδείρηεθε φηη είλαη έλαο ξεαιηζηηθά
εχθνινο ζηφρνο λα επηηεπρζεί ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ζχγρξνλσλ καζεηψλ. Δίλαη επίζεο, θαηά πάζα
πηζαλφηεηα,
έλαο
επθηαίνο
θαη
ιεηηνπξγηθφο
εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο, πνπ ζεσξνχκε φηη ζα αλαβάζκηδε
πνηνηηθά ηελ παηδεία γεληθφηεξα θαη ην επίπεδν ζθέςεο
θάζε καζεηή εηδηθφηεξα. πλδέεηαη κε ηελ νξγάλσζε
θαη άξα κε ηε κνπζηθή ζθέςε. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλάο καο έδεημαλ φηη ζπλαληάηαη ζπρλά απφ ην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ, αιιά ζε εκβξπαθή κνξθή,
πηζαλφλ, ιφγσ έιιεηςεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη επαξθνχο
κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Σέινο λα ζεκεησζεί φηη
κφιηο 5,2 κνλάδεο κεηξήζεθαλ γηα ην ρηνχκνξ, ίζσο
επεηδή ζεσξείηαη θη απηφ κηα ππνελφηεηα ηεο
πξσηνηππίαο, ζηνηρείν πνπ πηζαλφλ είλαη έκθπην θαη
δχζθνια βειηηψλεηαη.
Τπνθαηεγνξίεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο

Πνζνζηά

Δθθξ. ζχιιεςε
χλζεζε
Πξσηνηππία
Οξγάλσζε
Δπειημία
Υηνχκνξ

90 %
95 %
20 %
90 %
90%
20%

Πίλαθαο 3. Γεδνκέλα θαηεγνξηψλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ παξνχζα, κηθξήο θιίκαθαο πνηνηηθή έξεπλα
επηδηψμακε λα εμεηάζνπκε, αλ νη απφςεηο ηνπ B. E.
Meyerhold, ελφο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζεάηξνπ, κπνξνχλ πξνζαξκνζκέλεο παηδαγσγηθά λα
ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηδαθηηθψλ κνληέισλ
θαιιηηερληθήο παηδείαο ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε
ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο γηα ηνπο
καζεηέο ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο /
ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο) ζπκθσλνχλ φηη ηέηνηνπ είδνπο
δηδαθηηθά κνληέια παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λένπο
θψδηθεο επηθνηλσλίαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο
ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ.
Κπξίαξρεο δηαπηζηψζεηο είλαη φηη: ε ζσκαηηθφηεηα, ε
ρξήζε πνιιαπιψλ ξφισλ, ην παξαζηαηηθφ θείκελν σο
ζπιινγηθφ πξντφλ κηαο ζρνιηθήο παξάζηαζεο, ε ρξήζε
ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ σο ζθελνζεηηθή άπνςε γηα
ζρνιηθέο
παξαζηάζεηο
δηαζεκαηηθψλ
ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ θαζψο θαη ε εχξεζε απφ ηνπο καζεηέο ιχζεσλ
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ σο ηζφηηκνπ ζπληειεζηή
γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεθηά
γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ ηεο Αζκηαο
εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο ακθηβνιίεο ζε
νξηζκέλνπο γνλείο θαζψο θαη ζε καζεηέο κεγαιχηεξσλ
ηάμεσλ, νη νπνίνη έρνπλ, πηζαλφλ, ζηεξεφηππα απφ
πξνεγνχκελεο δηθέο ηνπο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Ζ
εθαξκνγή ηέηνησλ κνληέισλ ζεσξείηαη απφ ηνπο

πεξηζζφηεξνπο σο επηηπρήο γηα ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ
αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ απφ φιεο ηηο
ηάμεηο. Δηδηθά γηα ηνπο καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ
ηάμεσλ(Α - Γ΄) κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο «Εψλε
Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο» κε
ηδηαίηεξα ζεηηθά
απνηειέζκαηα.
Μηα άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη ε ζχδεπμε Θεαηξηθήο
- Μνπζηθήο Αγσγήο ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζε
νπζηαζηηθφ
δηάινγν
κεηαμχ
ησλ
γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο ζπκβάιιεη
ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ νη
νπνίεο θηλεηνπνηνχλ βησκαηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο
εμαηξεηηθά αγαπεηέο γηα θάζε πξνζσπηθφηεηα καζεηή.
Δθηφο ησλ άιισλ ε δηαζεκαηηθή ζπλχπαξμε κνπζηθήο
θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ βνεζά ζηελ
νξγάλσζε θαη ηελ απηνπεηζαξρία ηνπ καζεηή ηνπ
Γεκνηηθνχ
κε
ηξφπνπο
επράξηζηνπο
θαη
απνηειεζκαηηθνχο, γηαηί ε ηέρλε ηεο κνπζηθήο
εκπεξηέρεη θαλφλεο κε ινγηθή θαη ζπλέπεηα, ρξήζηκνπο
γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε κηθξψλ καζεηψλ.
Δλδηαθέξνλ εχξεκα ππήξμε επίζεο ε δηαπίζησζε, φηη
κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε
ζεηηθή θαιιηέξγεηα εζηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, φπσο
αλαγλψξηζαλ φιεο νη νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο
θαη ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζπιινγηθφ
επίπεδν θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο, φπσο ζεκεηψλεη ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα.
Έλα άιιν ελδηαθέξνλ εχξεκα ήηαλ φηη ε ηζφηηκε
ζπλχπαξμε καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο
ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, γεγνλφο πνπ επηζήκαλαλ ηφζν νη
γνλείο/ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο φζν θαη καζεηέο
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο
επηδφζεηο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηε κειέηε ηνπ
Konner (2010), πνπ επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν
ηδξπκαηνπνίεζεο
ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη νη
καζεηέο απνθιεηζηηθά κε ζπλνκειίθνπο ηνπο.
Ζ παξνχζα έξεπλα ζεσξείηαη πξνθαηαξθηηθή δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζή
ηεο κε ηε ρξήζε θαηά θχξην ιφγν πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
γηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε εθαξκνγή
αληίζηνηρσλ κνληέισλ θαιιηηερληθήο παηδείαο κε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη άιισλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο
πξσηνβάζκηαο
αιιά
θαη
ηεο
δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο,
ε
ζπλεξγαζία
κεηαμχ
ηάμεσλ
δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία
δαζθάισλ ηάμεο θαη κνπζηθψλ παηδαγσγψλ.
Θεσξνχκε παξφια απηά φηη είλαη ζεκαληηθή θαη
πξσηφηππε, θαζψο δηεξεπλά έλα θαίξην αλ θαη ειάρηζηα
επεμεξγαζκέλν πεδίν ζην ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο
παηδείαο κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ελ γέλεη ζην
ρψξν ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο.
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ΟΗ ΣΔΥΝΔ
Χ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
Γήκεηξα Αθξηηίδνπ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο

Μάρε Γηαλλαθνπδάθε
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο

Αλαζηάζηνο πκεσλίδεο
Πξσηνβάζκηα Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε κηα δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο
ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά.. Ζ φιε
πξνζπάζεηα γίλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο (δσγξαθηθή, ρνξφο,
ζέαηξν, ηξαγνχδη) κε ηε κνξθή Project. Ζ κέζνδνο Project
(Frey,1999) πνπ ζηεξίρζεθε ε φιε δξάζε, έρεη ζηνηρεία
δηαζεκαηηθήο – αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη κηθηήο
πξνζέγγηζεο
ηνπ
ζέκαηνο.
Αλαθαιππηηθή
θαη
δηεξεπλεηηθή ζπλδπαζκέλε κε ηελ πξνζσπηθή αιιά θαη
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ κε
ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο θαη
θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ, κε εκπινθή ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο κέζσ ηεο
ηξηκεξνχο
καηεπηηθήο
κάζεζεο
(παξνπζίαζε,
επεμεξγαζία, έθθξαζε) εθαξκφδεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή,
ελεξγεηηθή θαη καηεπηηθή κάζεζε, πξνάγνληαο ην θιίκα
ζπλεξγαζίαο, εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο αηνκηθά θαη
νκαδηθά ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ,
ηξαγνπδηνχ, ρνξνχ θαη δσγξαθηθήο πάληα ζε ζρέζε κε ηα
καζεκαηηθά. Σν project πνπ θαινχληαη λα επηκειεζνχλ ηα
παηδηά βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ ηερλψλ θαη κάζεζεο κε
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηα καζεκαηηθά, ζηελ ζπλεξγαηηθή νκαδνζπλεξγαηηθή
κάζεζε,
ζηελ
θνηλσληθή
θνπλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, ζηελ δηαζεκαηηθή δηεπηζηεκνληθή κάζεζε, ζηελ αλαζηνραζηηθή κάζεζε, ηελ
νιηζηηθή κάζεζε, ζηε κάζεζε κε ηε ζηήξημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, ζηε κάζεζε
παξάιιεια
κε
ηελ
ζεξαπεπηηθή-παηδαγσγηθή
κνπζηθνζεξαπεία θαη ζηελ κάζεζε κε ηελ εκπινθή
δαζθάισλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ρσξίο φξηα θαη
πξνυπνζέζεηο, αιιά κε έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ επράξηζηε
αλαθαιππηηθή κάζεζε.

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, Αηζζεηηθή αγσγή,
Μέζνδνο Project.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη Σέρλεο απνηεινχλ ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα
ελζαξξχλνπλ
ηε
ζχλδεζε
ηεο
γλψζεο
θαη
ζπλαηζζήκαηνο, ηελ πξνψζεζε επνηθνδνκεηηθήο
απηνέθθξαζεο θαη ηεο θξηηηθήο – θνηλσληθήο
ζπλείδεζεο (Freedman, 2006).
Ζ κνπζηθή απφ κφλε ηεο έρεη καζεκαηηθά ζηνηρεία
θαη απηφ ην δεδνκέλν απνηέιεζε ην πξψην εξέζηζκα γηα
ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαη ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.
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Δηδηθφηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, δηεξεπλάηαη
ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο
θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ηφζν κέζα απφ
ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο ηέρλεο φζν θπξίσο
κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κέζσ ηεο
ηέρλεο. (Κνηαξίλνπ θαη ηαζνπνχινπ, 2011). Ζ
επίδξαζε ηεο ηέρλεο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ έρεη
ραξαθηεξηζηεί ζεηηθή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (Catterall
et al., 1999a˙ Catterall, 1995a˙ Catterall θαη Waldorf,
1999b˙ Ingram θαη Seashore, 2003).
Ζ ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηηο ηέρλεο έξρεηαη απφ
ηνπο Ππζαγφξεηνπο θηιφζνθνπο θαη δηαπεξλά ηελ
ηζηνξία. Ο Ππζαγφξαο ήηαλ καζεκαηηθφο θαη ηδξπηήο
ηεο Ππζαγφξεηαο ζρνιήο – ζθέςεο, γλψξηδε θαιά ηε
ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηνπο αξηζκνχο.
Καηά ηνλ Πξφθιν, νη Ππζαγφξεηνη ρψξηδαλ ηελ
επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηελ
Αξηζκεηηθή, ηε Μνπζηθή, ηε Γεσκεηξία θαη ηελ
Αζηξνλνκία. Σν ηεηξάπηπρν απηφ απνηεινχζε ην
θεκηζκέλν «Σεηξαφδην» (ιαηηληθά «Ouadrinium»). Απφ
απηέο, ε Αξηζκεηηθή θαη ε Μνπζηθή ζρεηηδφηαλ κε ηελ
πνζφηεηα, ελψ ε Γεσκεηξία θαη ε Αζηξνλνκία κε ην
κέγεζνο. Απφ ηε κελ Αξηζκεηηθή θαη ηε Μνπζηθή, ε
πξψηε αθνξνχζε ζηελ πνζφηεηα ηελ ίδηα θαη ε δεχηεξε
ζηελ πνζφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο πνζφηεηεο. Απφ ηε δε
Γεσκεηξία θαη ηελ Αζηξνλνκία, ε πξψηε είρε λα θάλεη
κε ζηάζηκα κεγέζε, ελψ ε δεχηεξε κε θηλνχκελα.
Ο Ππζαγφξαο δηαθξίλεη, ζηε θηινζνθία ηνπ, ηξία είδε
κνπζηθήο:
 Σελ ελφξγαλε κνπζηθή, πνπ δεκηνπξγείηαη
θξνχνληαο ηηο ρνξδέο ηεο ιχξαο, θπζψληαο ηνλ
απιφ θ.ν.θ.
 Σελ «αλζξψπηλε» κνπζηθή πνπ είλαη κηα ζπλερήο
κνπζηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν
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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νξγαληζκφ θαη ηελ νπνία δελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα αθνχκε (εηδηθά ηελ ελαξκφληα
απήρεζε αλάκεζα ζηελ ςπρή θαη ην ζψκα).
 Σελ εγθφζκηα κνπζηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην
ίδην ην ζχκπαλ θαη είλαη γλσζηή ζαλ «κνπζηθή
ησλ ζθαηξψλ».
Ο Δπθιείδεο, απφ ηελ άιιε, κε ηε γεσκεηξηθή ηνπ
πξφηαζε γηα ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα, ζεσξνχζε φηη
αληηζηνηρνχλ ζε επζείεο γξακκέο, κε κία δηαθνξά: ελψ
νη ελψ νη επζείεο γξακκέο πνπ παξάγνληαη σο αξηζκνί,
νξίδνληαη κε δχν γξάκκαηα, έλα ζηελ αξρή θαη έλα
ζην ηέινο ηνπο, ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα δειψλνληαη
κε έλα γξάκκα.
Γηα ηνπο Ππζαγνξείνπο, απηή ε άκεζε θαη αθξηβήο
ζρέζε καζεκαηηθψλ, κνπζηθήο θαη επράξηζηνπ ςπρηθνχ
ζπλαηζζήκαηνο απνηεινχζε ηε κέγηζηε απφδεημε φηη ε
αιήζεηα, ζην χςηζην επίπεδφ ηεο εθθξάδεηαη κε
καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Πίζηεπαλ φηη ε ςπρή, κέζα απφ ηα
καζεκαηηθά θαη ηε κνπζηθή, κπνξνχζε λα εμπςσζεί
ψζπνπ λα ελσζεί κε ην ζχκπαλ θαη φηη νξηζκέλα
καζεκαηηθά ζχκβνια έρνπλ απνθξπθηζηηθή ζεκαζία.
Απφ ηελ αξραία Διιάδα αθφκε ε κνπζηθή εζεσξείην
ζαλ κηα απζηεξά καζεκαηηθά πεηζαξρεκέλε επηζηήκε
πνπ ρεηξηδφηαλ αξηζκεηηθέο ζρέζεηο, ιφγνπο θαη
αλαινγίεο. Πνιινί έγθξηηνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ κε
βεβαηφηεηα, φηη ν Ππζαγφξαο θαη νη καζεηέο ηνπ
έθηαζαλ ζηε ζεσξία «πεξί ησλ αξηζκψλ, σο αξρήο ησλ
φλησλ πάλησλ» απφ ηε δσεξφηαηε εληχπσζε πνπ ηνπο
πξνμέλεζε ε κνπζηθή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, φηη
ε Μνπζηθή ήηαλ έλα απφ ηα ηέζζεξα καζήκαηα ηνπ
Ππζαγφξεηνπ ζρνιείνπ, καδί κε ηελ Αξηζκεηηθή, ηε
Γεσκεηξία θαη ηελ Αζηξνλνκία (Beer, 1998)
ήκεξα πνιινί κνπζηθνί ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά
ζηε δνπιεηά ηνπο, φπσο ν Ηάλεο Ξελάθεο (1922 - 2001),
πξσηνπφξνο ζηελ αιγνξηζκηθή ζχλζεζε κνπζηθήο θαη
ζηε κνπζηθή κε ππνινγηζηή, έρεη αλαπηχμεη κηα ζεσξία
ςεθηαθήο ζχλζεζεο βαζηζκέλε ζηελ παξαγσγή ήρσλ κε
καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, θαη έρεη ζρεδηάζεη έλα
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε γξαθηθφ
interface,
επνλνκαδφκελν σο UPIC.
ήκεξα ζε κεξηθά παλεπηζηήκηα ππάξρνπλ ηκήκαηα
κε αληηθείκελν ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη καζεκαηηθψλ,
ελψ πνιιέο έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ έρνπλ δείμεη φηη ε κειέηε
ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ κπνξεί λα βειηηψζεη κέρξη θαη
20% ηελ απφδνζε ζηα ηεζη SAT, IOWA, CTVS
(Frank,1996).
θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδείμεη
ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηερλψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο
κνπζηθήο, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ πνιιαπιή
ζπκβνιή ηνπο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο παηδηθήο
πξνζσπηθφηεηαο. Μέζα απφ ηελ εηζήγεζε πξνβάιινληαη
πνιιέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο κε ηαπηφρξνλε
αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ρψξσλ, θαζψο επίζεο
αλαδεηθλχνληαη ηα κέζα ηεο κνπζηθήο αλαπαξαγσγήο
κέζα πάληα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.
ηελ
εξγαζία
θαηαγξάθνληαη
ελαιιαθηηθνί
δηδαθηηθνί ζρεδηαζκνί επίηεπμεο ηεο αλσηέξσ
ζηφρεπζεο, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ απηνί
ζηε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο, ζηνπο καζεηέο. πλνιηθά,
παξαηεξήζεθε εληζρπκέλν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ,

βειηηψζεθε ε δπλαηφηεηα εκπέδσζεο ησλ δηδαθηηθψλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη μεπεξάζηεθαλ ηα
πξνβιήκαηα θαη νη ηπρφλ αλαζηνιέο θάπνησλ καζεηψλ,
επηηπγράλνληαο ηε γεληθφηεξε απνδνρή απφ φινπο θαη
ηελ ειεχζεξε έθθξαζε.
Γειαδή, ζπγθεθξηκέλν project, πξφθεηηαη φρη κφλν
γηα «εθπαίδεπζε ζηε κνπζηθή αιιά γηα «εθπαίδεπζε
κέζσ ηεο κνπζηθήο» (Καξαηαζίδνπ, 2002) ε νπνία
ζπκπνξεχεηαη κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο ηεο αηζζεηηθήο
αγσγήο.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ην ζρέδην
εξγαζίαο (project), δίλεη αμία ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη
νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ
λνηάδεηαη λα νξίζεη έλα ζηφρν, θαζψο θαη ζηα κέζα πνπ
ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ηνλ θαηαθηήζεη (Champy, 1994:
802).
ηαλ αθνχκε κνπζηθή ή παίδνπκε κνπζηθή «κε ην
απηί», ελεξγνπνηείηαη ην δεμηφ εκηζθαίξην ηνπ
εγθεθάινπ. ηαλ καζαίλνπκε λα δηαβάδνπκε κνπζηθή,
λα θαηαιαβαίλνπκε θαη λα κειεηάκε ηε ζεσξία θαη ηηο
κνπζηθέο παξηηηνχξεο ελεξγνπνηείηαη ην αξηζηεξφ
εκηζθαίξην θαη, κάιηζηα, ε ίδηα πεξηνρή πνπ εκπιέθεηαη
ζηελ αλαιπηηθή θαη καζεκαηηθή ζθέςε (Dickinson,
1993).
Πξάγκαηη, φηαλ έλαο καζεκαηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηέρλε γηα λα δηδάμεη καζεκαηηθά, ζε πξψηε θάζε δελ
θάλεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα πξνθαιεί ηηο
αηζζήζεηο, αθελφο πξνζθέξνληαο ζηνπο καζεηέο
αηζζεηηθή απφιαπζε απφ ην επνπηηθφ πιηθφ, αθεηέξνπ
δεκηνπξγψληαο κηθξέο εκπεηξίεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά
ηνπο ζα γελλήζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο (Μαπξνκάηεο,
2007).
Οη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) είλαη απνδεθηφ πιένλ φηη
απνηεινχλ έλα κέζν δηδαζθαιίαο θαη έλα δηδαθηηθφ
εξγαιείν πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ή ζηελ νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή δξάζε
(Ησάλλνπ θαη Φεξεληίλνο, 2007).
ην έξγν ηνπ Πνιηηηθά, ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη
φηη ε ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο επηδξά ζηηο ςπρηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ αθξναηψλ, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ
πξνζνκνίσζε κε ηνλ έλα ή άιιν ραξαθηήξα (Shaboutin,
2005).
Ζ αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθψλ ξφισλ βνεζά ηα
παηδηά λα βηψζνπλ γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή
ηνπο, ψζηε κειινληηθά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εμεηάζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα, θαζψο θαη ηελ
ηαπηφηεηα ησλ άιισλ θαη λα ζηνράδνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηε ζρέζε
ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, ζηνηρεία πνπ
ζηαδηαθά θαιιηεξγνχλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο. (Faure
θαη Lascar, 1994˙ Κνληνγηάλλε, 2000).
Μεηαμχ άιισλ ν ρνξφο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο
δαζθάινπο ηνπ ή θάπνην άιιν παηδί), ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο, ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
θφζκνπ, ηεο απηναληίιεςεο, ηεο αίζζεζεο ηνπ
«αλήθεηλ» (Humphrey, 1987).
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ηα Γ.Δ.Π.Π. θαη Α.Π. (2003), πνπ απνηέιεζαλ
ηνκή γηα ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα,
πξνηείλνληαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαζεκαηηθά
ζρέδηα εξγαζίαο, πνιπηξνπηθά θείκελα θαη δίλεηαη
έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή κεζνδνινγία (δηεξεχλεζε θαη
αλαθάιπςε, ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο).
χκθσλα κε ηνλ Dewey (Καξηαζίδνπ θαη ηάκνπ,
2006), ε αηζζεηηθή είλαη έλα απφ ηα νπζησδέζηεξα κέξε
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε εθπαίδεπζε γίλεηαη νπζηαζηηθή
φηαλ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο. Ο καζεηήο
κεηέξρεηαη ηεο «καζεζηαθήο εκπεηξίαο» θαη ε κάζεζε
απνθηάηαη κέζα απφ ην πξάηηεηλ, δειαδή κέζα απφ ηε
δξαζηήξηα ζπκπεξηθνξά ηνπ. Κάζε ηη πνπ θάλεη γηα λα
κάζεη, γίλεηαη κάζεζε (Tyler, 1971).
Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη, φηη ε ζπκβνιή ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζπκβάιεη ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ζρνιηθή ηνπ επηηπρία θαη
φηαλ αμηνπνηνχληαη δηαζεκαηηθά, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο κάζεζεο
(Bamford, 2006) θαη κάιηζηα δεκηνπξγηθήο θαζψο ε
γλψζε πνπ επηηπγράλεηαη είλαη νιφπιεπξε θαη ζθαηξηθή
(αηζζεηηθή,
δεκηνπξγηθή,
γλσζηηθή,
λνεηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή). Έηζη νη καζεηέο
αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη απνδίδνπλ
λφεκα ζηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Βάνο, 2008).
Δμάιινπ, «ην
«κνπζηθφ δξψκελν»
έρεη ηηο
ζεξαπεπηηθέο ηνπ επηδξάζεηο αθφκα θαη ζηελ ψξα ηνπ
καζήκαηνο, απιά ν εληνπηζκφο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ
παηδαγσγφ θαη ηελ επειημία ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. ζν θαη αλ πξνζπαζήζνπκε λα
νξηνζεηήζνπκε ηελ κνπζηθνπαηδαγσγηθή απφ ηε
κνπζηθνζεξαπεία ζίγνπξα ππάξρνπλ ζηηγκέο ηδηαίηεξα
ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο φπνπ απηέο νη δχν
ιεηηνπξγίεο
ηεο
κνπζηθήο
δηαζηαπξψλνληαη»
(Καξηαζίδνπ, 2000β).
χκθσλα κε ηνλ Mucchielli, εάλ πξνζέρνπκε
ζπγθξαηνχκε θαηά πξνζέγγηζε: 10% απφ απηά πνπ
δηαβάδνπκε, 20% απφ απηά πνπ αθνχκε, 30% απφ απηά
πνπ βιέπνπκε, 50% απφ απηά πνπ βιέπνπκε θαη αθνχκε
ηαπηφρξνλα, 80% απφ απηά πνπ ιέκε, 90% απφ απηά
πνπ ιέκε, ελψ ηαπηφρξνλα εθηεινχκε πξάμεηο πνπ
απαηηνχλ ζθέςε θαη ζηηο νπνίεο εκπιεθφκαζηε
ελεξγεηηθά (Courau, 2000).
ηε παξνχζα εξγαζία, ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν
πξνζεγγίδεηαη δηαζεκαηηθά, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο θαη
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ γλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, δχν
δαζθάισλ θαη κηαο κνπζηθνχ. Ζ ζηφρεπζή καο ήηαλ, κε
αθνξκή ην εθπνλεζέλ ζρέδην, ε αλαδήηεζε θαη
ζπλεξγαζία ζπληζησζψλ δηαθνξεηηθήο νπηηθήο πξνο
φθεινο ησλ καζεηψλ. Βεβαίσο, γηα λα πινπνηεζεί θάηη
ηέηνην απαηηείηαη θαιή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κεγάιε πξνεηνηκαζία θαη νκαδηθή
πξνζέγγηζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη επειημία ζε φια ηα
ζηάδηα, απφ ηελ πξνεηνηκαζία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηδαζθαιίαο κε ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
Ζ δηεπηζηεκνληθή ζπλδηδαζθαιία έρεη δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο κέζα απφ πνιιέο κεζφδνπο (κεησπηθή,
νκαδνζπλεξγαηηθή, ζρεδίσλ εξγαζίαο / project, θ.α) κε
απψηεξν απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ζχλζεηεο εξγαζίαο,

axrhsth

ελφο δειαδή πλεπκαηηθνχ πξντφληνο ζπλδπαζκέλεο κε
πξαθηηθέο εθαξκνγέο.
Σν παξνπζηαδφκελν εθπαηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ ζελάξην
ζρεδηάζηεθε λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο ηεο Δ ηάμεο ηνπ
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αθνξκή ηελ 7ε Δλφηεηα ηεο
Γιψζζαο θαη κε ζηφρν ηα καζεκαηηθά. ην ζρέδην
πήξαλ κέξνο 37 καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ
θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ
ήηαλ 12 δίσξα καζήκαηα ζε δηάξθεηα δψδεθα
εβδνκάδσλ. ην ζπγθεθξηκέλν project ζπλεξγάζηεθαλ
δχν εθπαηδεπηηθνί θαη κία δαζθάια κνπζηθήο.

2.1. ελάξην δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο ηέρλεο κέζσ ηεο κεζόδνπ
project.
1ν ζηάδην: Αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Δ δεκνηηθνχ ηεο
γιψζζαο, ηεο 7εο Δλφηεηαο κε ζέκα ηε Μνπζηθή θαη
ηίηιν: «Δγψ ζε ζπλαπιία;» (βι.Δηθφλα 1).

Δηθφλα 1: Βηβιίν Γιψζζαο: Δλφηεηα 7

2ν ζηάδην: Δπαλάιεςε ηνπ βηβιίνπ ησλ καζεκαηηθψλ
ηεο Δ δεκνηηθνχ ηεο 3εο ελφηεηαο κε ζέκα: Σα θιάζκαηα
(βι.Δηθφλα 2).

Δηθφλα 2: Βηβιίν Μαζεκαηηθψλ: Δλφηεηα 16
ν

3 ζηάδην: Δθκάζεζε αμηψλ βηβιίν ηεο κνπζηθήο ηεο Δ
δεκνηηθνχ, ηεο 5εο Δλφηεηαο κε ζέκα: Σα καζεκαηηθά
ηεο κνπζηθήο (βι.Δηθφλα 3).

Δηθφλα 3 : Βηβιίν Μνπζηθήο: Κεθάιαην 5
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4ν ζηάδην: Γεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα
project έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία. Δπηινγή
ζέκαηνο: Σα καζεκαηηθά κέζα απφ ηηο ηέρλεο.

Β νκάδα: Φηιφζνθνη θαη καζεκαηηθνί. Παξνπζίαζε.
(βι.Δηθφλα 5).

5ν ζηάδην: Οκαδηθή εξγαζία γηα ηελ επηινγή ππνζέκαηνο
ηεο θάζε νκάδαο.
Α νκάδα: Δλαζρφιεζε κε ηελ κνπζηθή. Έξεπλα απφ
ηηο πξψηεο κνξθέο κνπζηθήο, απφ ηνλ Μπαρ κέρξη ηνλ
Ξελφπνπιν. χλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ κνπζηθή
κέζα απφ ηελ παξάιιειε πνξεία ηνπο, απφ ηνπο
Ππζαγφξεηνπο έσο ζήκεξα.
Β νκάδα: Δλαζρφιεζε κε ηνπο θηιφζνθνπο θαη ηνπο
καζεκαηηθνχο ηεο αξραηφηεηαο. Απφςεηο γηα ηελ
ζχλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο κνπζηθήο, ησλ ηερλψλ,
ηνπ Ππζαγφξα, ηνπ Αξρηκήδε, ηνπ Δπθιείδε θ.α.
Γ νκάδα: Σα καζεκαηηθά κέζσ ησλ ηερλψλ. Θέαηξν,
δσγξαθηθή, ρνξφο.

Δηθφλα 5: Γείγκα παξνπζίαζεο Β νκάδαο

Γ νκάδα: Σα καζεκαηηθά κέζα απφ ηηο ηέρλεο.
Παξνπζίαζε (βι.Δηθφλεο 6, 7 & 8).

6ν ζηάδην: Οκαδνζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε
Α νκάδα: Έςαμαλ (δηαδηθηπαθά) θαη θαηέγξαςαλ
πιεξνθνξίεο θαη ηξαγνχδηα, πεξηέγξαςαλ θαη
ηαμηλφκεζαλ ζχκθσλα κε ην χθνο, ηελ ηερλνηξνπία, ην
ξπζκφ θαη ηα κνπζηθά ζηνηρεία (λφηεο, αμίεο, ξπζκνί,
κέηξα θηι). Δπηζήκαλαλ ηελ ζρέζε ηνπ ξπζκνχ κε ηα
καζεκαηηθά θαζψο επίζεο θαη επέιεμαλ δχν ξπζκνχο
πνπ ηνπο αξέζνπλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ηξαγνπδηνχ.
Β νκάδα: Καηέγξαςαλ έιιελεο θηιφζνθνπο θαη
καζεκαηηθνχο πνπ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε ηεο ζχλδεζεο
ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ κνπζηθή. Ξερψξηζαλ θαη
νκαδνπνίεζαλ ηηο θνηλέο απφςεηο.
Γ νκάδα: Δξεχλεζαλ θαη νκαδνπνίεζαλ πίλαθεο
δσγξαθηθήο πνπ βαζίδνληαη ζηε κνπζηθή θαη ζηα
καζεκαηηθά, ζεαηξηθά έξγα, θηλεκαηνγξάθν φπσο
αλαθέξεηαη θαη ζην βηβιίν ηεο γιψζζαο. Δπέιεμαλ ην
έξγν πνπ ζα δηαζθεπαζηεί απφ ηελ νινκέιεηα γηα
ζεαηξηθφ δξψκελν.
ιεο νη νκάδεο θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο γηα ηελ πνξεία
ηνπο, αξρείν πιεξνθνξηψλ ηα νπνία θαη δηάβαδαλ ζηελ
νινκέιεηα. Πνιιά ζεκεία ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ
πεπξαγκέλσλ ησλ νκάδσλ έηπραλ γισζζνινγηθήο
επεμεξγαζίαο ηελ ψξα ηεο Γιψζζαο. Οη ηειηθέο
απνθάζεηο, κεηά απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ
παίξλνληαλ κε ηελ κνξθή ηεο θαλεξήο θαη
ηεθκεξησκέλεο ςεθνθνξίαο.
7ν ζηάδην: Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαγή
απφςεσλ.
Α νκάδα: Μνπζηθά είδε θαη ξπζκνί (βι.Δηθφλα 4).
Μνπζηθή ησλ αλζξψπσλ ηέρλε.

Δηθφλα 4: Γείγκα παξνπζίαζεο Α νκάδαο

Δηθφλα 6: Γείγκα παξνπζίαζεο Γ νκάδαο

Δηθφλεο 7, 8: Γείγκαηα παξνπζίαζεο Γ νκάδαο

ηάδην 8: Λήςε απνθάζεσλ ζπλδπαζηηθήο επηινγήο κε
βάζε ηηο εξγαζίεο νκάδσλ έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη
αλνηρηή ςεθνθνξία κε πξννπηηθή ηελ δεκηνπξγία
ζεαηξηθνχ δξψκελνπ, ηξαγνπδηνχ κε γλσζηφ ξπζκφ,
ζθεληθνχ, δηαιφγσλ θ.α.
Χο πξνο ηε κνπζηθή: Δπηιέρζεθαλ νη ξπζκνί ξαπ θαη ε
κνπζηθή απφ ηνλ Όκλν ζηε Υαξά ηνπ Beethoven. Οη
ζηίρνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νκαδνζπλεξγαηηθά είραλ
ηίηιν θαη ζέκα ηα θιάζκαηα (βι.Δηθφλα 9).

Δηθφλα 9
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Έγηλε αλάιπζε ησλ αμηψλ θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο
παξηηηνχξαο ζχκθσλα κε ηελ 5ε Δλφηεηα ηνπ βηβιίνπ
Μνπζηθήο (Δηθφλα 10).

ηάδην 9: Γεκηνπξγία ζεαηξηθνχ δξψκελνπ
βαζηζκέλν ζην ππφζεκα πνπ επέιεμαλ κε κηθξνχο
δηαιφγνπο νη νπνίνη πεξηείραλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ. Αθνινπζνχζε ην ηξαγνχδη θαη ν ρνξφο
(βι.Δηθφλα 14).

Δηθφλα 14

Δηθφλα 10

Παξάιιεια κειεηήζακε ηελ ζειίδα 71 ηνπ βηβιίνπ
κνπζηθήο φπνπ αλαθέξεη γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ
Beethoven (βι.Δηθφλα 11). Χο πξνο ην ζέαηξν: Δπηινγή
ζεαηξηθνχ «σθξαηηθφο δηάινγνο γηα ηα καζεκαηηθά
(Renyi, 1965) κε παξαιιαγέο ζηνπο δηαιφγνπο απφ ηνπο
καζεηέο (βι.Δηθφλα 12). Χο πξνο ην ζθεληθφ: Δπηινγή
ζθεληθνχ κε βάζε ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο. Δπηινγή
ηνπ πίλαθα «ε αλαδήηεζε ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο» ηνπ
Salvator Dali (1904-1989) φπνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία
ηνπνινγίαο
θαη
ηεηξαδηάζηαηεο
γεσκεηξίαο
(βι.Δηθφλα13).

Δηθφλα 11

ηάδην 10: Αλαζηνραζκφο θαη Αλαηξνθνδφηεζε θαζψο
θαη ε πξνβνιή ηνπ βίληεν πνπ θαηέγξαςαλ απφ ην
ζεαηξηθφ ηνπο δξψκελν. Γεληθή απνηίκεζε ηνπ project.
Πξσηεχνλ ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ λα δειψζνπλ
νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο γηα φια
ηα ζηάδηα.
ηε
ζπλέρεηα
δφζεθαλ
ζηνπο
καζεηέο
εξσηεκαηνιφγηα κε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα πνζνζηά (Πίλαθαο 1)
 Πφζν ελδηαθέξνλ ζαο θάλεθε ην project πνπ
πήξαηε κέξνο;
 πδεηήζαηε θαη θξίλαηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο
απφςεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζαο, παίξλνληαο
απνθάζεηο κε ηελ κνξθή ηεο πιεηνςεθίαο;
 Πηζηεχεηε πσο απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ
καζεκάησλ ζαο εθθξάδεη;
 Πφζν επράξηζηα ζπκκεηείραηε ζηηο εξγαζίεο ;
 Πηζηεχεηε πσο άιιαμε ε άπνςή ζαο πσο ηα
καζεκαηηθά είλαη κφλν πξάμεηο θαη πσο δελ
ζπλδένληαη κε άιιεο ηέρλεο;
 Θα ζαο επραξηζηνχζε λα επαλαιεθζεί θαη ζε
άιια δηδαθηέα καζήκαηα;
Πίλαθαο 1
Δξσηήζεηο

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

Δξψηεζε 1
Δξψηεζε 2
Δξψηεζε 3
Δξψηεζε 4
Δξψηεζε 5
Δξψηεζε 6

97 %
90%
95 %
92%
95%
98%

2%
7%
4%
5%
4%
1%

1%
3%
1%
2%
0%
1%

0%
0%
0%
1%
1%
0%

3. ΣΟΥΟΗ
Δηθφλα 12

Δηθφλα 13
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Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ ζχληνκν
ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ ηφζν
κε ηε κνπζηθή φζν θαη κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο, φπσο
επίζεο θαη γηα ηα ελαιιαθηηθά καζεζηαθά θαη δηδαθηηθά
πεξηβάιινληα ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα
ζχγρξνλα δηαζεκαηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ
καζεκαηηθψλ (Υηνλίδνπ-Μνζθνθφγινπ, 2001), ζέζακε
ηνπο εμήο ζηφρνπο.
Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη:
 Να εληνπίζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζε
ζρέζε κε ην φηη ηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ παληνχ.
 Να εξεπλήζνπκε ηελ βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ήηαλ ηα
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θιάζκαηα,
φηαλ
δηδαζθφηαλ
κέζσ
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
 Να αληηιεθζνχλ κέζσ ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο, νη
καζεηέο, πσο ηα καζεκαηηθά δελ είλαη κφλν
αξηζκνί αιιά ππάξρνπλ θαη εκπιέθνληαη κέζα
ζηηο ηέρλεο.
 Να απνθηήζνπλ βησκαηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ
κε ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο
(ρνξφ, κνπζηθή, ηξαγνχδη, εηθαζηηθά).
 Να δηαπηζηψζνπλ φηη ηα καζεκαηηθά θαη νη ηέρλεο
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.
 Να απνθηήζνπλ αηζζεηηθή αγσγή θαη αληίιεςε
 Να ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.
 Να πξνζεγγίζνπλ ηηο ηέρλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
γλψζεηο ηνπο απφ ηα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη
ζην ζρνιείν.
 Να εκπεδψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο θαη
ηνπ θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ.
Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη:
Χο πξνο ηε Γιψζζα:
 Σε κειέηε θαη γισζζηθή αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ θαη ησλ εθθξαζηηθψλ
κέζσλ.
Χο πξνο ηα καζεκαηηθά:
 Σελ εκπέδσζε ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ
θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ.
Χο πξνο ηε κνπζηθή:
 Σελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο απφ ηνπο πξψηνπο
ήρνπο κέρξη ηελ ζχγρξνλε επνρή.
 Σελ ελαζρφιεζε κε ηελ δεκηνπξγία ζηίρσλ θαη
ξπζκψλ.
 Σελ έλλνηα ησλ αμηψλ θαη ησλ ξπζκψλ.
 Σελ δηεξεχλεζε θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε άιιεο
ηέρλεο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα.
Χο πξνο ηελ Αηζζεηηθή αγσγή:
 Να θαηαλνήζνπλ, νη καζεηέο, πσο ε ηέρλε είλαη
θάζε θνξά ζπλάξηεζε ηεο επνρήο ζηελ νπνία έρεη
αλαπηπρζεί.
 Να αλαθαιχςνπλ ηελ ηέρλε ζε φια ηα είδε θαη
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, θαζψο θαη λα αζρνιεζνχλ
κε ηηο ηέρλεο (δσγξαθηθή, ζέαηξν, ρνξφο) κέζα
απφ ηελ δξακαηνπνίεζε θαη ην ηξαγνχδη.
 Να εθθξαζηνχλ θσλεηηθά απειεπζεξψλνληαο ηελ
θσλή ηνπο ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ηπρφλ αλαζηνιέο
θαη θνβίεο επίθξηζεο.
 Να αλαιχζνπλ αιιά θαη λα παξάγνπλ δηθέο ηνπο
κνπζηθέο ζπλζέζεηο θαη ηξαγνχδηα.
Χο πξνο ηελ δεκηνπξγία project:
 Να ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξάζεηο
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξφγξακκα.
 ππεξβαίλνπλ ηελ ηππνπνίεζε ηεο γλψζεο
πξνάγνληαο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο
Χο πξνο ηηο ΣΠΔ:
 Ζ πεξηήγεζε αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη
ζρεηηθψλ βίληεν κε επηινγή αμηφπηζησλ πεγψλ.
 Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ

4. ΔΤΡΖΜΑΣΑ- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα καζεκαηηθά θαη ηδηαίηεξα ηα θιάζκαηα είλαη έλαο
απφ ηνπο δχζθνινπο ηνκείο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε απνηέιεζκα άιινηε λα ηα
θνβνχληαη θαη άιινηε λα ηα απνθεχγνπλ. Δίλαη, ινηπφλ,
αλαγθαίν λα βξεζνχλ νη ηξφπνη ψζηε λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξν πξνζεγγίζηκα θαη θαηαλνεηά κέζσ ηεο
δηαζεκαηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο. Πξνηείλεηαη κηα
δηαδηθαζία κάζεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ηέρλε,
φπνπ ην ίδην ην παηδί είλαη ν εξκελεπηήο κε ηε βνήζεηα
θαη ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ππεπζχλνπ (HooperGreenhil, 1999, φπ.αλαθ.ζην Καθθνχξνπ-Υξφλε, 2002).
Με ηηο κεζφδνπο απηέο αιιάδνπλ ηα δηδαθηηθά
ζηεξεφηππα ησλ καζεκάησλ, εκπιέθνληαο ηηο ηέρλεο
ζηελ φιε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη απνθνκίδνληαο απφ
ηελ εκπινθή απηή κφλν ζεηηθά ζηνηρεία. Σν
ζπγθεθξηκέλν project ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
αθφξκεζε γηα ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ηφζν κέζσ ηεο βησκαηηθήο θαη ελεξγνχο
κάζεζεο φζν θαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε
θαη έληαμε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο - ησλ ηερλψλ, ησλ
ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ήηαλ ηδηαίηεξα
ελζαξξπληηθά γηα κειινληηθέο θαη αλάινγεο δξάζεηο
έπεηηα απφ αίηεκα ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ.
Δπίζεο:
1. Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην εξγαζίαο ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα
ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε
αηζζεηηθά κνπζηθά ζηνηρεία, ε αλάπηπμε
κνπζηθψλ δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο
ζπλεξγαζίαο, πεηζαξρίαο, επηθνηλσλίαο θαη
απηνέθθξαζεο κέζσ ηεο κνπζηθήο δηαδηθαζίαο.
2. Οη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ
ηνπο θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ αλαδεηψληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο.
3. Οη καζεηέο θαηάθεξαλ λα ζπλεξγάδνληαη θαηά
νκάδεο θαη λα εθθξάδνληαη κέζα απφ παηρλίδηα
ξφισλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο.
4. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θξάηεζε
ζηαζεξά απμαλφκελν ην ελδηαθέξνλ ηνπο,
θηλεηνπνίεζε ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, ηελ
θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα.
5. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρεδίνπ εξγαζίαο
βνήζεζε επίζεο ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ
ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ
καζεκάησλ.

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Θεσξψληαο :
 φηη ηα καζεκαηηθά ζα πξέπεη λα γίλνπλ
ειθπζηηθφηεξα απφ ηνπο καζεηέο θαη λα κελ
ζπλνδεχνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα απφξξηςεο θαη
αδηαθνξίαο πξνο απηά,
 κε δεδνκέλν επίζεο, φηη ζεσξνχληαη απζηεξά
ινγηθά, αθεξεκέλα, «θξχα θαη άςπρα»
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 θαη απφ ηελ άιιε επεηδή ε κνπζηθή έρεη λα θάλεη
κε ην ζπλαίζζεκα, ηε ζπγθίλεζε, ηελ ίδηα ηε δσή
θαη ν θαζέλαο καο έρεη ηξαγνπδήζεη έλα ηξαγνχδη.
H ινγηθή ινηπφλ, ηνπ λα ζπζρεηίζνπκε ηηο δχν απηέο
θαηλνκεληθά αληίζεηεο θαηεγνξίεο ήηαλ ην δεηνχκελν. Ζ
φιε ηδέα άξρηζε απιά θαη κφλν απφ έλα ζπλδπαζκφ ηεο
Θεσξίαο ηεο κνπζηθήο κε ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ
ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Κιαζκαηηθνί αξηζκνί πνπ
έβξηζθαλ άξηζηε εθαξκνγή ζην ξπζκφ θαη ηνπο θηχπνπο
κηαο κνπζηθήο ζχλζεζεο, ηζνδπλακία θαη πξφζζεζε
θιαζκάησλ γηα λα ζπκπιεξψλεηαη ζσζηά ην θάζε
κέηξν. Δπίζεο, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ /
καζεηξηψλ θάλεθε φηη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα
αλαθέξζεθαλ κφλν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο
Μνπζηθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ππφινηπεο Σέρλεο.
Ζ κεηαζηξνθή αξθεηψλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζε ζεηηθά, απφ ηηο πξψηεο δχν
εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, είλαη ελδεηθηηθή γηα πηζαλή
επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη γηα φπνηνλ ην
πξνζπαζήζεη εθ λένπ.
Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο νη
καζεηέο κε ζηαζεξά, ζίγνπξα θαη δηαδνρηθά βήκαηα
καζαίλνπλ:
 λα αλαιχνπλ,
 λα εξεπλνχλ θαη λα επαλαζπλζέηνπλ έλα γλσζηηθφ
αληηθείκελν,
 λα ζέηνπλ ζηφρνπο,
 λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα
αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο.
Κεξδίδνπλ φρη κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ην
ζέκα πνπ κειεηνχλ, αιιά θπξίσο ην γεγνλφο φηη
γλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο, ελεξγνχο ηξφπνπο γηα λα
πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε, εληειψο αληίζεηνπο κε ηε
ζπλήζε κέζνδν ηεο απνζηήζηζεο. Μαζαίλνπλ πψο λα
καζαίλνπλ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ
ηα ζρέδηα εξγαζίαο βνεζά επίζεο ηνπο καζεηέο λα
θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ
ζρνιηθψλ καζεκάησλ.
Σν ζπγθεθξηκέλν ρέδην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ νπζηαζηηθά κέζα απφ ηελ
άκεζε βησκαηηθή επηθνηλσλία.
ηε ζεκεξηλή επνρή, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε
θνξά, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε παξνρήο ηεο
αλαθαιππηηθήο – δηαζεκαηηθήο γλψζεο ζηνπο καζεηέο,
νη πνηνη θαηαθιχδνληαη απφ πιεξνθφξεζε θαζεκεξηλά.
Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή αιιά θαη
ηαπηφρξνλα ειθπζηηθή. Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί
απηφ είλαη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κε αξηζκεηή κηα
ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία αλαδήηεζεο θαη παξνλνκαζηή ηηο
αλάγθεο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή.
Έηζη, νη καζεηέο βηψλνπλ ηελ πεξηπέηεηα ηεο γλψζεο,
γίλνληαη νη ίδηνη κέηνρνη απηήο ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο,
θαηαλνψληαο ηε δηαξθή θίλεζε ηεο αλζξψπηλεο
λνεκνζχλεο ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη θαη ζεκεηψλεη
πξφνδν.
Μέζα ζην απζηεξφ, δηδαθηηθφ, ζεζκνζεηεκέλν
πιαίζην, νη καζεηέο καζαίλνπλ έλλνηεο, ηχπνπο,
ζεσξήκαηα, κεζφδνπο επίιπζεο αζθήζεσλ απνθνκκέλα
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απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ησλ καζεκαηηθψλ,
ηελ πεξηγξαθή ηεο εμέιημήο ηνπο, ηελ χπαξμή ηνπο θαη
ζε άιινπο ηνκείο, θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο.
Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεη ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν
κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ γηα ηελ βειηίσζε
ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, κε
ηελ έλλνηα πνπ ν Bakhtin κίιεζε γηα ηελ ζεκαζία ησλ
«ζπλφξσλ» σο ζεκαληηθά ηνπία αλάπηπμεο θαη
θαιιηέξγεηαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.
Δμάιινπ, ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη καζεηνθεληξηθφ,
θνηλσληνθεληξηθφ θαη βησκαηηθφ ζε φινπο ηνπο
ζπληειεζηέο ηνπ ζπκκέηνρνπο, ρψξνο ειθπζηηθφο θαη φρη
κφλν ρψξνο ζηεξεφηππεο δηδαζθαιίαο, ρψξνο
θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή
(Αιαρηψηεο, 2002).
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Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ
Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΖ
Μαξία Ν. Γξαθσλάθε
1o Γπκλάζην Ζξαθιείνπ Κξήηεο

Μαξία Καδηαλάθε
7ε Πεξηθέξεηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ν. Ζξαθιείνπ

Λήδα Φσθίηνπ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Β΄ Αζήλαο

Πεξίιεςε
Απφ ηε ζθνπηά ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ε αθήγεζε
ηζηνξηψλ (storytelling) ζπληζηά κία ζεκαληηθή ηερληθή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηψλ θαη ηε κεηάδνζε ηεο βησκέλεο
εκπεηξίαο ηνπ αθεγεηή, νη αθξναηέο επηηπγράλνπλ
θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη επθνιφηεξε αθνκνίσζε
γλψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξνπζίαζε ηδεψλ κέζα απφ
ζεσξεηηθνχο ζπιινγηζκνχο, αθαηξέζεηο θαη ινγηθά
επηρεηξήκαηα. Έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ν
αλζξψπηλνο
εγθέθαινο
απνζεθεχεη
επθνιφηεξα
πιεξνθνξίεο φηαλ απηέο δηαηππψλνληαη κέζα ζε ηζηνξίεο,
δηφηη απηή ε κνξθή βνεζά ην λνπ λα νξγαλψζεη θαη λα
ζπλδέζεη επηκέξνπο ζηνηρεία ζε έλα νξγαληθφ φιν. Οη
ηζηνξίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ, φκσο δηέπνληαη
απφ κία θνηλή δνκή: έρνπλ αξρή, κέζε θαη ηέινο:
Ξεθηλψληαο απφ κία αξρηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο,
δηέξρνληαη απφ κία εμειηθηηθή πνξεία πνπ πεξηιακβάλεη
ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο ή αλαηξνπέο θαη ηέινο
πξνρσξνχλ ζηε ιχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπνπ
θαηαιήγνπλ ζε κία λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Aθήγεζε,
ςεθηαθή αθήγεζε, δηήγεζε.

digital

storytelling,

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ ηέρλε ηεο αθήγεζεο είλαη κία πξαθηηθή κε πνιχ
βαζηέο ξίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ.
Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ, ελδερνκέλσο, απνηέιεζε ηελ πην
παιηά κνξθή εθπαίδεπζεο: γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα, θαη ηδηαίηεξα ζε πνιηηηζκνχο κε έληνλε
αθεγεκαηηθή παξάδνζε ε αθήγεζε ηζηνξηψλ ήηαλ ν
κφλνο δπλαηφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
κπνξνχζαλ λα κάζνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο άιισλ
αλζξψπσλ. Δίηε πξφθεηηαη γηα αθήγεζε κχζσλ,
παξακπζηψλ θαη ζξχισλ, είηε γηα αθήγεζε ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ ή ζπκβάλησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε
αθήγεζε αλέθαζελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν
κεηαβίβαζεο γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ απφ γεληά ζε
γεληά, σο ςπραγσγηθφ κέζν πνπ θεληξίδεη ηελ θαληαζία
αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ, αιιά θαη σο κέζν
δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ αθήγεζε
είλαη κηα πξάμε επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ζθνπφ ηε
κεηαβίβαζε ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ πνκπφ ζε έλα
δέθηε. Παξάιιεια, σο κέζν έθθξαζεο είλαη κία ηέρλε
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πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη εθηπιίζζεηαη ζην ρξφλν,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηελ νινθιεξσκέλε
κνξθή ηεο.

2. ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΔΝΝΟΗΧΝ
Ζ ςεθηαθή αθήγεζε (digital story telling) κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κία «ζχγρξνλε έθθξαζε ηεο αξραίαο
ηέρλεο ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ» (φπ.αλαθ.ζην Digital
Storytelling Association, http://digitalstorytelling.coe.
uh.edu/index.html). χκθσλα κε έλαλ πεξηεθηηθφ νξηζκφ
ηνπ Lathem (εξαθείκ θαη Φεζάθεο, 2010: 1560),
πξφθεηηαη γηα ην ζπλδπαζκφ ηεο παξαδνζηαθήο
πξνθνξηθήο αθήγεζεο κε ηα πνιπκέζα θαη εξγαιεία
ηειεπηθνηλσλίαο ηνπ 21νπ αηψλα. ε γεληθέο γξακκέο ην
digital storytelling ζπλζέηεη ηελ επηβηψλνπζα ζην ρξφλν
ηέρλε ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε κηα πνηθηιία
πνιπκέζσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ςεθηαθά γξαθηθά,
ερνγξαθεκέλε αθήγεζε, θίλεζε θαη κνπζηθή (Rνbin,
2008), ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα
εληζρχζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ή ην γξαπηφ ιφγν. Δίλαη
επνκέλσο θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κία ζεηξά
ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη πξνζηεζεί
κνπζηθή, δηφηη ζπλπθαίλεη θαη ζπλζέηεη νξγαληθά
δηαθνξεηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη θαη λα
θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο (Dreon
θ.ά., 2004). ηελ πξάμε, πξσηνπνξηαθφ ήηαλ ην κνληέιν
ηνπ Joe Lamber ζην Κέληξν Φεθηαθήο Αθήγεζεο ζηηο
ΖΠΑ, ελψ έλα απφ ηα πξψηα θηλήκαηα ήηαλ ην History
Workshop ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, ην νπνίν
ρξεζηκνπνίεζε θαζέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
πξνθνξηθψλ ηζηνξηψλ αηφκσλ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε
(βι.ζρεη.http://www.libver.gr, Φεθηαθή Ηζηνζειίδα
Βέξνηαο).

3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο αθήγεζεο ρξνλνινγείηαη καδί
κε ηελ αξρή ηεο αλζξσπφηεηαο, φπνπ ηα ραξαγκέλα
ζρέδηα ζηα ηνηρψκαηα ησλ ζπειαίσλ κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ έλα απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ηερληθήο
απηήο. χκθσλα κε ηελ Campbell, πξψηε κνξθή
απνηεινχλ νη κχζνη, νη ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαλ νη
παιαηφηεξνη πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα
κεηαβηβάζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπο ζηηο
λεφηεξεο γεληέο. Αξγφηεξα, θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ
γξαπηνχ ιφγνπ, νη ηζηνξίεο άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη
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θαη λα κεηαδίδνληαη απφ γεληά ζε γεληά, κέζα απφ ηα
δηεγήκαηα, ηελ πην γλσζηή κνξθή ηεο αθήγεζεο Γηα
πνιινχο πνιηηηζκνχο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ε
αθήγεζε απνηέιεζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαη κέζν
δηδαζθαιίαο ησλ λεφηεξσλ γελεψλ. Με ην πέξαζκα ησλ
ρξφλσλ, αιιά θαη ηελ αλζξψπηλε πξφνδν, νη ηζηνξίεο
άξρηζαλ
λα
απνθηνχλ
νινέλα
πεξηζζφηεξν
νπηηθνπνηεκέλε κνξθή, κε ηε κνξθή θσηνγξαθηψλ νη
νπνίεο αλαπαξίζηαληαη ζε πιηθά φπσο ν θακβάο, ην μχιν
ή ην κέηαιιν θαη αξγφηεξα θαηαγξάθνληαη κε ηε κνξθή
ηαηληψλ ζε ςεθηαθή κνξθή.

4. ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ
ΑΦΖΓΖΖ
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο
αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο
παξαδνζηαθέο κνξθέο έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη
δηάδνζεο ηεο γλψζεο κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε λα
δηαδίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έρνληαο σο βάζε ηνπ
ηελ ζεκειηψδε αξρή φηη «ν θαζέλαο καο έρεη κία ηζηνξία
λα δηεγεζεί». Δίλαη επνκέλσο δχζθνιε κηα
θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο. Παξφια
απηά έρνπλ πξνηαζεί - γηα ζπζηεκαηηθνχο θπξίσο ιφγνπο
- δηάθνξεο ηππνπνηήζεηο, φπσο ε παξαθάησ:
Ηζηνξίεο Υαξαθηήξσλ
Ηζηνξίεο κλήκεο

Ηζηνξίεο γεγνλόησλ
ηεο δσήο καο
Ηζηνξηθέο αθεγήζεηο
Ηζηνξίεο δσήο ζηελ
θνηλόηεηα
Ηζηνξίεο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηη
θάλνπκε ζηε δνπιεηά
Πξνζσπηθέο Ηζηνξίεο

Ηζηνξίεο πνπ δίλνπλ
νδεγίεο

Γηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν αγαπάκε, εκπλεφκαζηε
Γηαπξαγκαηεχνληαη ηε κλήκε
ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θχγεη
απφ θνληά καο. Οη ηζηνξίεο
απηέο
δηαζέηνπλ
κεγάιε
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη
ζπρλά
δηεπθνιχλνπλ
ηελ
δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο.
Αθήγεζε πεξηπεηεηψλ ή πνξείαο
επίηεπμεο ζεκαληηθψλ ζηφρσλ
Αθήγεζε ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ
Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε
νξηζκέλα κέξε ή θνηλφηεηεο
Πεξηγξαθή επαγγεικάησλ θαη
θαξηέξαο
Ηζηνξίεο
αγάπεο,
ηζηνξίεο
ππέξβαζεο
ζεκαληηθψλ
εκπνδίσλ
θαη
δνθηκαζηψλ,
ηζηνξίεο
πνπ
αθεγνχληαη
ζεκαληηθέο
πξνζσπηθέο
αλαθαιχςεηο
Παξέρεηαη πιεξνθφξεζε θαη
θαζνδήγεζε
επάλσ
ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα

Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ
(Robin, 2008)

Παξάιιεια, o Lambert δηαθξίλεη επηά ζηνηρεία πνπ
απνηεινχλ ηα θχξηα δνκηθά ζπζηαηηθά κηαο
επηηπρεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο.
Σα ζεκεία απηά είλαη ηα αθφινπζα:

4.1. Σν ζεκείν ζέαζεο
Kεληξηθφο ζηφρνο ζε κηα ςεθηαθή αθήγεζε είλαη ην
λα επηηξέςεη ζην δεκηνπξγφ κία εκπεηξία πξνζσπηθήο
έθθξαζεο. Απηφ ην ζηνηρείν δηαθνξνπνηεί ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε απφ κηα παξνπζίαζε κε power point ε νπνία
πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο έθζεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Ζ ςεθηαθή
αθήγεζε δελ αλαθνηλψλεη γεγνλφηα ή απνηειέζκαηα,
αιιά εθθξάδεη ην δεκηνπξγφ ηεο θαη απνθαιχπηεη ηελ
πξνζσπηθή νπηηθή γσλία ηνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε
πξννπηηθή ηνπ.

4.2. Έλα δξακαηηθό εξώηεκα
Μηα ηζηνξία δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αθξναηεξίνπ, φηαλ νηθνδνκείηαη πάλσ θαη γχξσ απφ έλα
δξακαηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν επηιχεηαη ζην ηέινο ηεο
αθήγεζεο. Οη αθεγήζεηο, νη νπνίεο επηδεηνχλ ηε ιχζε
ελφο επηηαθηηθνχ εξσηήκαηνο θαηά θνηλή νκνινγία
σζνχλ ηνλ αθξναηή λα εκπιαθεί ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα
ηηο παξαθνινπζήζεη κε ελδηαθέξνλ.

4.3. πλαηζζεκαηηθό πεξηερόκελν
Οη απνηειεζκαηηθέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο είλαη απηέο
πνπ πξνθαινχλ ζην αθξναηήξην έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή
αληίδξαζε: γέιην, θιάκα, αλππνκνλεζία, ή νπνηνδήπνηε
έληνλν ζπλαίζζεκα. Ζ χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθνχ
αληίθηππνπ ζην θνηλφ απνηειεί δείθηε επηηπρίαο ηεο
ςεθηαθήο αθήγεζεο, κηαο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο
πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη αλαδεηά, απνθαιχπηεη θαη
εθθξάδεη κηα φςε ηνπ βαζηά αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ πνπ
ππάξρεη κέζα καο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν κπνξεί λα αγγίμεη
ηνλ θαζέλα.

4.4. Οηθνλνκία κεζώλ
Σν εθθξαζηηθφ είδνο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο φπσο
θαζηεξψζεθε απφ ην Center for Digital Storytelling
ζπλίζηαηαη απφ έλα κηθξφ ρξνλνγξάθεκα δηάξθεηαο δχν
ή ηξηψλ ιεπηψλ. Σν ζηνηρείν απηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά
ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο αθήγεζεο. Απφ ηελ άπνςε
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο, ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα
επηβάιιεη ζηνλ δεκηνπξγφ απζηεξή πεηζαξρία, ε νπνία,
νμχλεη ζην έπαθξν ηηο ηθαλφηεηεο αθαίξεζεο, επηινγήο
θαη ζχλζεζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή αθήγεζε
ρξεζηκνπνηεί ιίγεο εηθφλεο, ιηγφηεξεο ιέμεηο θαη ηα
ειάρηζηα δπλαηά εηδηθά εθέ, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη κε
ηελ κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα έθθξαζεο
ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηαη. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ
απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη πξφθιεζε πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη αξράξηνη δεκηνπξγνί κηαο ςεθηαθήο
αθήγεζεο.

4.5. Βεκαηηζκόο
Αθνξά ηνλ δνκηθφ ξπζκφ ηεο αθήγεζεο, ην πφζν
γξήγνξα ή αξγά εμειίζζεηαη ε ελαιιαγή εηθφλσλ,
γεγνλφησλ, δξάζεο ή ιφγνπ, ψζηε λα δηαηεξείηαη
ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ. Τπάξρεη κία
ηδηαίηεξε ζρέζε ηδαληθήο θαη επαίζζεηεο ηζνξξνπίαο
αλάκεζα ζην βεκαηηζκφ θαη ζηελ νηθνλνκία ησλ κέζσλ.
Οη αξράξηνη δεκηνπξγνί ζπρλά πξνζπαζνχλ λα

211 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
ζηξηκψμνπλ βίαηα πνιιέο ζειίδεο θεηκέλνπ θαη δξάζεο
κέζα ζε ιίγα ιεπηά κε ην λα αθεγνχληαη φζν πην
γξήγνξα γίλεηαη. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη κφλν εηο
βάξνο ηνπ „βεκαηηζκνχ‟. Ο δνκηθφο ξπζκφο κηαο
απνηειεζκαηηθήο αθήγεζεο είλαη απηφο πνπ ξέεη θαη
εμειίζζεηαη φρη βεβηαζκέλα ή κνλφηνλα αιιά κε ηε
κέγηζηε θπζηθφηεηα: επηηαρχλεηαη ή επηβξαδχλεηαη
αλάινγα κε ηα ζεκεία πνπ επηζπκεί λα ηνλίζεη,
ρξεζηκνπνηεί ηελ παχζε ή ηελ ζησπή, δεκηνπξγεί ζεκεία
θνξχθσζεο θαη απνζπκπίεζεο ηεο έληαζεο θαη
ελαιιάζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ
αλάγθε ελφο νξγαλσκέλνπ φινπ πνπ δηαξζξψλεηαη κέζα
ζην ρξφλν.

4.6. Σν «δώξν» ηεο θσλήο
Ο ηφλνο, ην ερφρξσκα θαη ν ξπζκφο ηεο νκηιίαο ηνπ
αθεγεηή εκπεξηθιείεη θαη κεηαδίδεη ζεκαληηθά
κελχκαηα κε έλαλ απφιπηα πξνζσπηθφ ηξφπν. Ζ θσλή
ηνπ αθεγεηή απνδεηθλχεηαη πσο είλαη έλα απφ
ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζε κία
απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή αθήγεζε. Γελ ππάξρεη θαλέλα
ππνθαηάζηαην ηεο θσλήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αθεγεηή, φηαλ
εθείλνο δηεγείηαη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία.

4.7. Τπνβιεηηθή κνπζηθή επέλδπζε
Ζ ρξήζε θαηάιιειεο κνπζηθήο επέλδπζεο είλαη
δπλαηφλ λα ηνλίζεη θαη λα αλαδείμεη ηελ αθεγνχκελε
ηζηνξία, λα πξνζδψζεη ζπλαηζζεκαηηθφ βάζνο θαη
έληαζε, λα απνδψζεη ζπλαηζζεκαηηθέο πνηφηεηεο κε
ηξφπν πνιχ ακεζφηεξν θαη αθξηβέζηεξν απφ ηηο ιέμεηο ή
ηηο εηθφλεο. Παξφια απηά, απφ άπνςε κεζνδνινγίαο
πξνηείλεηαη ην ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο επέλδπζεο λα
πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν θαη αθνχ ε δνκή ηεο ςεθηαθήο
αθήγεζεο έρεη, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
νινθιεξσζεί.

5. Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηψλ θαη
ηε κεηάδνζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ηνπ αθεγεηή, νη
αθξναηέο επηηπγράλνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη
επθνιφηεξε αθνκνίσζε γλψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ
παξνπζίαζε
ηδεψλ
κέζα
απφ
ζεσξεηηθνχο
ζπιινγηζκνχο, αθαηξέζεηο θαη ινγηθά επηρεηξήκαηα.
Έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο
απνζεθεχεη επθνιφηεξα πιεξνθνξίεο φηαλ απηέο
δηαηππψλνληαη κέζα ζε ηζηνξίεο, δηφηη απηή ε κνξθή
βνεζά ην λνπ λα νξγαλψζεη θαη λα ζπλδέζεη επηκέξνπο
ζηνηρεία ζε έλα νξγαληθφ φιν. Οη ηζηνξίεο κπνξεί λα
δηαθέξνπλ θαηά πνιχ, φκσο δηέπνληαη απφ κία θνηλή
δνκή θαη κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Με απιά ιφγηα φιεο νη ηζηνξίεο έρνπλ αξρή, κέζε θαη
ηέινο: μεθηλνχλ απφ κία αξρηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο,
δηέξρνληαη απφ κία εμειηθηηθή πνξεία πνπ πεξηιακβάλεη
ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο ή αλαηξνπέο θαη νδεγείηαη ζε
κία θνξχθσζε ηεο έληαζεο, θαη ηέινο πξνρσξνχλ ζηε
ιχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζηελ απνζπκπίεζε ηεο έληαζεο
θαη θαηαιήγνπλ ζε κία άιιε λέα (ή ηειηθή) θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο.

axrhsth

5.1. Μαζεηέο θαη ςεθηαθή επνρή
ηελ επνρή καο, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
ιακβάλεη ρψξα κία κηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αιιαγή
πξννπηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ξήμε
ηεο παξάδνζεο. Ζ αιιαγή απηή ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο
φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά
απφ ηνπο καζεηέο ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ – δει. απφ
ηνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο είρε ζρεδηαζηεί ην
ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη ζεκεξηλνί καζεηέο
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο digital natives (ςεθηαθνί
ηζαγελείο) θαη είλαη ε πξψηε γεληά πνπ έρεη νπζηαζηηθά
κεγαιψζεη κέζα ζηνλ πεξηβάιινλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
(Prensky, 2001). Οη digital natives απφ ηε ζηηγκή πνπ
γελλήζεθαλ
πεξηβάιινληαη
απφ
ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, videogames, digital music players,
ςεθηαθέο θάκεξεο θαη άιια παηρλίδηα ή εξγαιεία ηεο
ςεθηαθήο επνρήο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη άκεζε επίδξαζε
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λένη επηθνηλσλνχλ,
αιιειεπηδξνχλ, επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο – κε ιίγα
ιφγηα, ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζθέθηνληαη,
καζαίλνπλ θαη θαηαλννχλ ηνλ θφζκν (Prensky, 2001).
Φαίλεηαη φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνπ ησλ λέσλ
παηδηψλ είλαη δηαθνξεηηθφο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη ζηελ νπηηθή αιιειεπίδξαζε,
γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην φηη νη λένη πεξλνχλ
πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο κπξνζηά απφ
νζφλεο. χκθσλα κε θάπνηνλ ππνινγηζκφ, νη digital
natives ειηθίαο 12 σο 24 εηψλ πεξλνχλ θαηά κέζν φξν
4,5 ψξεο ηελ κέξα κπξνζηά απφ νζφλεο (ηειεφξαζεο,
ππνινγηζηή, θηλεηνχ, video games θ.α.). Δπηπιένλ,
φπσο, παξαηεξεί ν λεπξνεπηζηήκνλαο Gary Small, ε
ςεθηαθή επαλάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα ν αλζξψπηλνο
λνπο λα ιεηηνπξγεί κε πνιχ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ελψ ε
βήκα πξνο βήκα ζπιινγηζηηθή εγθαηαιείπεηαη. Οη λένη
ζήκεξα ζθέθηνληαη πνιχ πην γξήγνξα θαη ε ζθέςε ηνπο
αθνινπζεί κία ηπραία δηαδνρή αληηθεηκέλσλ αληίιεςεο.
Δπηπιένλ, νη ζεκεξηλνί λένη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δηαρεηξίδνληαη πνιιέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο παξάιιεια.
Ζ εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο digital natives
δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή παξά κφλν αλ
πξνζαξκνζζεί ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη αλ
κεηαζρεκαηίζεη ην πεξηερφκελν, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ.
θαη θπξίσο ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί. πσο
παξαηεξεί ν Prensky, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην θαζήθνλ
λα κεηαδψζνπλ παξάδνζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή
θιεξνλνκηά θαη ηαπηφρξνλα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο
καζεηέο ηνπο γηα ην κέιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
„γιψζζα‟ θαη ηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ digital natives
(Prensky, 2001). Καη ην πην δχζθνιν εγρείξεκα ηνπ
ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη ε δηδαζθαιία
„θαηλνχξηαο‟ ή ζχγρξνλεο „δηδαθηέαο χιεο‟, αιιά ε
δηδαζθαιία παξαδνζηαθνχ πιηθνχ κε λέεο κεζφδνπο, λέα
κέζα θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.

5.2. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζηελ πξάμε
χκθσλα κε ηνπο
αθήγεζε κπνξεί λα
κάζεζεο ζε φιεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
δηα βίνπ κάζεζεο θαη

Robin θαη Pierson ε ςεθηαθή
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηξαηεγηθή
ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,
ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη
λα ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο
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ζηξαηεγηθέο κάζεζεο φπσο ην παηρλίδη ξφισλ
(Σζηιηκέλε 2007).
Γηα λα είλαη φκσο επηηπρεκέλε κηα ςεθηαθή αθήγεζε
ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηα
παξαθάησ ζηάδηα:
 Γξάςηκν: Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο
ηζηνξίαο θαη ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο.
 ελάξην: Μεηά ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, νη
αθεγεηέο πξέπεη λα δηαρσξίζνπλ ηα δηάθνξα
ζηηγκηφηππά ηεο ψζηε λα επηιέμνπλ πσο, ζε πνην
ζεκείν θαη γηα πνην ζθνπφ ζα εκπινπηίζνπλ ηελ
ηζηνξία ηνπο κε ρξήζε πνιπκέζσλ.
 Δηθνλνγξαθεκέλν ζελάξην: Σν ζηάδην απηφ
πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν νπηηθνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηνπο
αθεγεηέο. Γειαδή ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ πσο ζα
εηθνλνγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξία (ηνπο ήξσεο, ηα
αληηθείκελα θαη ηα ζθεληθά), ψζηε λα κπνξνχλ λα
αλαδεηήζνπλ ην αληίζηνηρν πνιπκεζηθφ πιηθφ
ζηε ζπλέρεηα.
 Πξνζζήθε πνιπκέζσλ: Σν ζηάδην απηφ
πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνζζήθε
ησλ πνιπκέζσλ ζηελ ηζηνξία. Σν πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην
δηαδίθηπν ή λα απνηειεί πξνζσπηθά αξρεία ηνπ
ρξήζηε.
 Γεκηνπξγία ςεθηαθήο αθήγεζεο: ην ζηάδην απηφ,
ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί θάπνην θαηάιιειν
εξγαιείν γηα ηελ ηειηθή ζχλζεζε
 Κνηλνπνίεζε: Σν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ
παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο
ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ςεθηαθή αθήγεζε
δηαηππψλεηαη ζε πξψην πξφζσπν κε αθεγεηή ηνλ ίδην
ηνλ δεκηνπξγφ, ελψ ε αθήγεζε εθδηπιψλεηαη κέζα απφ
κία ξνή αθίλεησλ εηθφλσλ ζηελ νπνία κπνξεί λα
πξνζηεζεί κνπζηθή πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Ζ δχλακε ηεο ςεθηαθήο
αθήγεζεο σο εθθξαζηηθφ κέζν νθείιεηαη ζηελ
ππνβιεηηθφηεηα ησλ εηθφλσλ, ζηνλ ζπλδπαζκφ
αθήγεζεο, θσλήο θαη κνπζηθήο πνπ πξνζζέηεη δηάζηαζε
ζπλαηζζεκαηηθνχ βάζνπο θαη ζθηαγξαθεί κε έληνλα
ρξψκαηα ραξαθηήξεο, θαηαζηάζεηο, εκπεηξίεο, ελνξάζεηο
θαη ζηνραζκνχο. ‟ απηφ ην πιαίζην ε ςεθηαθή
αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο
θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κε ζθνπφ λα
«θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή
θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηελ „ςεθηαθή γεληά‟ ζηηο
ζεκεξηλέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Kieler, 2010: 49). Ζ
ςεθηαθή αθήγεζε ζπλδέεη θαη ζπλζέηεη αξκνληθά ηελ
ηερλνινγία κε ηελ κάζεζε, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ
δηαζχλδεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ην
ζπλαίζζεκα θαη θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ κεηάδνζε
απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ.

5.3. Πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο
Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο, παξέρνπλ ζηνλ αθξναηή κηα
πην εχθακπηε θαη ιηγφηεξν γξακκηθή εμέιημε, θαζψο
επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξεηηθή θάζε θνξά πεξηήγεζε ζηα
επεηζφδηα, πξνθαιψληαο ζπλερείο αλαηξνπέο ζηηο

πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. H ςεθηαθή αθήγεζε πξνζθέξεη
έλα απζεληηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηφζν
νη αθξναηέο φζν θαη νη αθεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα αλαπηχμνπλ ηνλ πξνζσπηθφ θαη ηνλ αθεγεκαηηθφ
ιφγν ηνπο, λα απεηθνλίζνπλ ηηο γλψζεηο, λα
παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη λα ιάβνπλ
αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ
Georgetown University, νη γλψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη
κέζσ ησλ ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ απνκλεκνλεχνληαη πην
εχθνια θαη δηαηεξνχληαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηε
κλήκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
δηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ.
Καη φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Matthews (1977), ν
ηξφπνο
θσδηθνπνίεζεο
θαη
παξνπζίαζεο
ηνπ
καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ην απνκλεκνλεχζνπλ θαη
λα ην αλαθαιέζνπλ ζην κέιινλ. Μέζσ ηεο αθήγεζεο, νη
ηζηνξίεο θαη ηα γεγνλφηα κεηαδίδνληαη ζηνπο καζεηέο,
απνδίδνληαο απνηειεζκαηηθά ην πεξηερφκελν, ηελ πινθή
θαη ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ
απφθηεζε ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο. Παξάιιεια, ε
αθήγεζε ηζηνξηψλ πξνάγεη θαη αλαπηχζζεη ηελ
απνθιίλνπζα ζθέςε, ηελ δεκηνπξγηθή θαληαζία, αιιά
θαη ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο σο εξγαιείν έθθξαζεο
(παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) θαη
αληίιεςεο (αλάγλσζεο, αθνήο θαη θαηαλφεζεο ηνπ
ιφγνπ). Ο Friedberg ραξαθηεξίδεη ηελ αθήγεζε
ηζηνξηψλ σο έλα «πνιχηηκν εξγαιείν αλάπηπμεο, κε ην
νπνίν θαλείο είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη λνήκαηα
θαη ζθέςεηο, λα αλαθαιχπηεη αληηθάζεηο θαη ελ ηέιεη λα
αλαπηχζζεη κία δνκεκέλε αίζζεζε ηνπ θφζκνπ».
Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ έρεη απνδεηρηεί
πσο ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε
απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε ςεθηαθή αθήγεζε φρη κφλν
δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ καζεζηαθψλ
αληηθεηκέλσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά ηαπηφρξνλα
εληζρχεη θαη πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
καζεηψλ, γεγνλφο απηφ ζπληειεί άκεζα ζηελ επξχηεξε
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο
δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη
γεγνλφο φηη ηδηαίηεξα ηθαλνί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ
ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ ζπλεξγαζία θαη ζηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε κε ζπκκαζεηέο ηνπο. Αθξηβψο ζ‟ απηφ
ην ζεκείν ε θαηαζθεπή ςεθηαθήο αθήγεζεο σο
νκαδηθή, αιιά θαη αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη λα
πξνζθέξεη πνιιά δηφηη δίλεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο θαη
εληζρχεη ηελ παξαγσγή ηδεψλ κέζσ κηαο ηδηαίηεξα
δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη Barrett θαη Wilkerson (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη ε
ςεθηαθή αθήγεζε ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν
κάζεζεο ην νπνίν εληζρχεη ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή,
ηελ θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία
θαη αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θνηλσλίεο
θαη πνιηηηζκνχο δηαθνξεηηθέο απφ ηελ δηθή ηνπ. Έρεη
δηαπηζησζεί φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη
ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο 60.000 θνξέο πην γξήγνξα απφ
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο
παξαδνζηαθήο αθήγεζεο.
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6. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο
ζπλεξγάζηεθε ε Δ΄ ηάμε ηνπ 49νπ Γ.. Ζξαθιείνπ κε
ηελ Α΄ ηάμε ηνπ 3νπ ΓΔΛ Ζξαθιείνπ. Δπηιέρζεθε έλαο
ηνπηθφο κχζνο ηεο Κξήηεο, νπνίνο απνηέιεζε ην
πξσηφηππν πιηθφ ηεο εξγαζίαο καο. Πξφθεηηαη γηα ην
κχζν ηνπ «πειαίνπ ηνπ θεληφλε», ελφο ζπειαίνπ πνπ
βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Εσληαλά ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο θαη
είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπήιαηα ηεο Διιάδνο.
ηε ζπλέρεηα ε δαζθάια ηεο Δ΄ ηάμεο δηεγήζεθε ην
ζξχιν θαη κίιεζε κε ηα παηδηά γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο
ζπειηάο. Δπίζεο καδί κε ηνπο καζεηέο γξάθηεθε ην
θείκελν ηνπ ζξχινπ - ηζηνξίαο, εθφζνλ δελ ήηαλ ζε
θάπνηα πεγή θαηαγεγξακκέλν.
Σν επφκελν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νπηηθνπνίεζεο ηεο
ηζηνξίαο απφ ηνπο αθεγεηέο. Γειαδή ζα πξέπεη λα
ζθεθηνχλ πσο ζα εηθνλνγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξία (ηνπο
ήξσεο, ηα αληηθείκελα θαη ηα ζθεληθά). Εεηήζεθε έηζη
απφ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ εηθφλεο
αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο δηήγεζεο. Σν επφκελν βήκα ήηαλ
λα ςεθηνπνηεζνχλ νη δσγξαθηέο. Δδψ ήηαλ απαξαίηεηε
ε βνήζεηα ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ, πνπ πξφζπκα
ζπλεξγάζηεθαλ θαη θαζνδήγεζαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα
ηνπο κηθξνχο καζεηέο, νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ ηελ φιε
δηαδηθαζία κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ θαη πνιιή πξνζνρή.
ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθε θαη εληνπίζηεθε ην
ηξαγνχδη ηνπ ζξχινπ ζην δηαδίθηπν. Μέρξη εδψ ήηαλ ηα
εχθνια. Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο / ζξχινπ ζα
έπξεπε λα βξεζεί θάπνην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειηθή ζχλζεζε. Σν Windows Media
Maker δπζηπρψο δε ην γλψξηδε θαλέλα κέινο ηεο νκάδαο
ησλ κηθξψλ παηδηψλ θη έηζη δεηήζεθε βνήζεηα απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ Λπθείνπ.
ε επφκελε ζπλάληεζε έλα κέξνο ησλ κηθξψλ
καζεηψλ αλαδήηεζε θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν κε
ζηφρν λα εκπινπηηζηεί ην ηειηθφ πξντφλ θαη ζηε
ζπλέρεηα θαζνξίζηεθε ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ
θσηνγξαθηψλ θαη ησλ δσγξαθηψλ, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ
κε ην ζελάξην ηνπ ζξχινπ. Σα ππφινηπα παηδηά έκαζαλ
πψο γίλεηαη ε ερνγξάθεζε θαη γηα αξθεηή ψξα
ερνγξαθνχζαλ ην θείκελν αλά δεπγάξηα κε ηε βνήζεηα
ησλ κεγάισλ καζεηψλ. Απνθαζίζηεθε ηειηθά πνην
δεπγάξη ζα αθνπζηεί ζην βίληεν θαη δεηήζεθε απφ ηα
παηδηά λα κείλνπλ γηα λα γίλεη ε ηειηθή ερνγξάθεζε.
Μεηά απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο νη … ζθελνζέηεο
έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη. Μπξνζηά ζηα κάηηα ησλ
κηθξψλ παηδηψλ ελζσκάησζαλ ηνλ ήρν ζηηο εηθφλεο θαη
επηηεχρζεθε ε ηειηθή ζχλζεζε. Πεξηζζφηεξν απφ φινπο
ελζνπζηάζηεθαλ νη κηθξνί καζεηέο. Σελ επφκελε κέξα
φιε ε Δ΄ ηάμε είδε ην θνηλφ δεκηνχξγεκα, φπνπ φινη
είραλ ζπλεηζθέξεη θαη ακέζσο άξρηζαλ λα
δεησθξαπγάδνπλ απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο.

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πκπεξαζκαηηθά, ε ςεθηαθή αθήγεζε είλαη δπλαηφλ
λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν κάζεζεο γηα
κηθξνχο αιιά θαη γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο ζην βαζκφ
πνπ αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ

axrhsth

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δει. εθφζνλ «ζπκβάιεη
ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ
δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ
καζεηψλ
εμειηρζνχλ
ζε
νινθιεξσκέλεο
πξνζσπηθφηεηεο» (Νφκνο 1566/1985). Ζ ςεθηαθή
αθήγεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα
δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνξία θαη κέζα απφ
απηή λα κηιήζνπλ γηα ηε δσή, ηνλ εαπηφ ηνπο, λα
εθθξάζνπλ ειεχζεξα ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο
επηθνηλσλψληαο κε άιια κέιε ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο.
πσο αλαθέξνπλ νη Dreon, Kerper θαη Landis (2004)
«ν ηξφπνο πνπ κηιάκε ζηνπο καζεηέο καο είλαη ην ίδην
ζεκαληηθφο κε απηφ πνπ ιέκε». Με άιια ιφγηα, δψληαο
ζε κία επνρή φπνπ «ν ζφξπβνο ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη
εθθσθαληηθφο», είλαη απαξαίηεην λα κηιάκε ζηνπο
καζεηέο καο «ζε ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα καο
αθνχζνπλ». Σν digital storytelling πινπνηεί ηνπο
ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο δηφηη ζπλδέεη θαη
κεηαζρεκαηίδεη
ηηο
παξαδνζηαθέο
αξρέο
ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε ζπκθσλία κε ην πλεχκα ηεο
ςεθηαθήο επνρήο: ε ςεθηαθή αθήγεζε πξνζθέξεη ζηνπο
ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο (σο
digital natives) έλα ηζρπξφ εξγαιείν κάζεζεο, έθθξαζεο
θαη θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ.
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https://economu.wordpress.com
http://www.libver.gr
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ΣΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΒΗΒΛΗΑ» ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ TERIADE:
ΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΖ Δ ΜΟΡΦΖ ΗΣΟΔΞΔΡΔΤΝΖΖ
Γήκεηξα Μαθξή
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Α΄ Αζήλαο

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα ηζηνεμεξεχλεζε απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή
δξάζε πνπ αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Γεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ
Δπξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο
Comenius
Regio
«ARCA.DIA.logue:
Ο
δξφκνο
καο
πξνο
ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο, ηνπηθηζηηθήο θαη
ηζηνξηθήο καο θιεξνλνκηάο». To ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα εθπφλεζε ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Α' Αζήλαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
Δθπαίδεπζεο Απνπιίαο, Κάησ Ηηαιία κε ζθνπφ λα
βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνχο, νξγαληζκνχο θαη καζεηέο λα
ζέζνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κειεηψληαο ην παξειζφλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο,
ηνπηθηζηηθήο
θαη
πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο,
H
ηζηνεμεξεχλεζε ζρεδηάζηεθε επ' επθαηξία ηεο πεξηνδηθήο
έθζεζεο πνπ θηινμέλεζε ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ
Μνπζείν Αζελψλ απφ 19 Ηνπλίνπ 2013 έσο θαη 12
Ηαλνπαξίνπ/2014, κε ζέκα "ηα Μεγάια Βηβιία ησλ
θαιιηηερλψλ" ηεο πιινγήο "Tériade". Ζ ηζηνεμεξεχλεζε
εληάρζεθε ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο καδί κε ηα
βίληεν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία
θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ππεχζπλεο ηζηνξηθνχ Σέρλεο, γηα
ηελ πεξηνδηθή απηή έθζεζε. Ζ πιινγή εθηίζεηαη κφληκα
ζην Μνπζείν-Βηβιηνζήθε ηξαηή Διεπζεξηάδε ζηε
Μπηηιήλε - Λέζβνο).

Λέμεηο θιεηδηά: Βηβιία θαιιηηερλψλ, ζπιινγή,
Tériade,
ηζηνεμεξεχλεζε,
Comenius
Regio
ARCA.DIA.logue.

1. ΣΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΒΗΒΛΗΑ» ΣΧΝ
ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ TERIADE
ΚΑΗ TO COMENIUS REGIO
ARCA.DIA.LOGUE
To Comenius Regio ARCA.DIA.lνgue είλαη έλα
Δπξσπατθφ πξφγξακκα πνπ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην
κηαο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α' Αζήλαο κε ηελ
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Απνπιίαο,
(Κάησ Ηηαιία), κε ππεχζπλε ρψξα ηελ Διιάδα. Χο
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

axrhsth

ζθνπφ ηνπ είρε λα βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνχο,
νξγαληζκνχο θαη καζεηέο λα ζέζνπλ εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα κειεηψληαο ην παξειζφλ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο, ηνπηθηζηηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, Αλάκεζα ζηα εξσηήκαηα πνπ
ην πξφγξακκα ζέιεζε λα ζέζεη, βαζηθφ ηνπ κέιεκα ήηαλ
ην εάλ θαη πσο κπνξεί ε χγρξνλε Σέρλε λα ζπκβάιιεη
ζηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ Παξάδνζε. Σα
“Μεγάια βηβιία» ησλ θαιιηηερλψλ ηεο πιινγήο
Tériade απνηέιεζαλ ηελ πην ελδεδεηγκέλε εθαξκνγή γηα
κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε. Καη απηφ έγηλε εθηθηφ
ράξε ζηελ πεξηνδηθή ηνπο έθζεζή ζην Βπδαληηλφ θαη
Υξηζηηαληθφ Μνπζείν Αζελψλ.
Ζ πεξηνδηθή απηή έθζεζε ηεο ζπιινγήο Tériade πνπ
θηινμέλεζε ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν απφ
ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2014
ζπλνςίδεη ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο πνιχ
ζεκαληηθνχ Έιιελα ηεο δηαζπνξάο, ηνπ ηξαηή
Διεπζεξηάδε - Tériade. Ο ηξαηήο Διεπζεξηάδεο
γελλήζεθε ζηε Μπηηιήλε ζην 1897 θαη πήγε ζην Παξίζη
πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη Οηθνλνκηθά θαη Ννκηθή.
Δθεί εκπιέθεηαη άκεζα ζηνλ θχθιν ησλ θαιιηηερλψλ
ηνπ Παξηζηνχ ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σα ρξφληα
απηά ζπλάληεζε έλαλ άιιν πνιχ ζεκαληηθφ Έιιελα ηεο
δηαζπνξάο ηνλ Κξηζηηάλ Εεξβφ, ν νπνίνο ήηαλ
ζπιιέθηεο, εθδφηεο θαη έκπνξνο έξγσλ Σέρλεο. Ο
Εεξβφο εηζάγεη ηνλ ηξαηή Διεπζεξηάδε ζηνλ θφζκν
ηεο ηερλνθξηηηθήο θαη ησλ εθδφζεσλ θαη ζπλεξγάδεηαη
καδί ηνπ γηα πνιιά ρξφληα. Απφ ην 1937 θαη αθνχ πιένλ
έρεη πεξάζεη πνιιά ρξφληα ζην ρψξν ηεο ηερλνθξηηηθήο
θαη ησλ εθδφζεσλ, ν Διεπζεξηάδεο απηνλνκείηαη,
θηηάρλεη ηνλ δηθφ ηνπ εθδνηηθφ νίθν θαη μεθηλά ηελ
εθδνηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Σελ πεξίνδν απηή εθδίδεη
έλα πεξηνδηθφ, ην πεξηνδηθφ «Βεξβ» («Verve») θαη ηα
«Μεγάια βηβιία» (Grands Livres), θαιιηηερληθέο
εθδφζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ΜνπζείνΒηβιηνζήθε ηξαηή Διεπζεξηάδε ζηε Βαξεηά ηεο
Μπηηιήλεο ζηε Λέζβν θαη απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο
εθδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.
ηε δηθή καο πεξίπησζε, κεηά απφ αίηεκα ηνπ
Δπξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο
ARCA.DIA.logue
Comenius Regio, νη δχν εκπιεθφκελνη θνξείο – ην
Μνπζείν Βηβιηνζήθε – Tériade θαη ην Βπδαληηλφ θαη
Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, επέηξεςαλ ηε βηληενζθφπεζε ηεο
έθζεζεο κε ζέκα: "Βηβιία θαιιηηερλψλ ηεο πιινγήο
Tériade" πνπ θηινμέλεζε, φπσο ήδε αλαθέξακε,
πεξηνδηθά ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν. Ζ
βηληενζθφπεζε έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηκειήηξηα
ηεο έθζεζεο ηνπ Υξηζηηαληθνχ θαη Βπδαληηλνχ
Μνπζείνπ θαη Ηζηνξηθφ Σέρλεο θ. Αιεμαλδξή θαη είρε
σο ζθνπφ ηεο ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε.
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2. ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ
Tα βίληεν ζρεδηάζηεθαλ γηα λα απνηειέζνπλ νπηηθή
θαη αθνπζηηθή πεγή έληνλσλ εξεζηζκάησλ γηα καζεηέο
θαη εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηνλ
ηξαηή Διεπζεξηάδε - Tériade, ην Μνπζείν Βηβιηνζήθε Tériade θαη ην εθδνηηθφ ηνπ έξγν θαη
θπξίσο ηε πιινγή "Βηβιία Καιιηηερλψλ.

2.1. θνπόο
Ζ βηληενζθφπεζε είρε σο βαζηθφ ζθνπφ ηεο ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ηνπ βίληεν ζηε
δηδαθηηθή
πξάμε
θαιιηεξγνχληαη
δεμηφηεηεο
επηθέληξσζεο, παξαηήξεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο
(ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο), απνζαθελίδνληαη θαη
δσληαλεχνπλ άγλσζηεο πηζαλφλ θαη ζπνπδαίεο
πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο Σέρλεο. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ηξαηήο Διεπζεξηάδεο Tériade θαη νη θαιιηηέρλεο απνθαιχπηνληαη θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη ην θαηάιιειν καζεζηαθφ
θιίκα.
Σα βίληεν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα
δχν εκπιεθφκελα Μνπζείν. Σν Μνπζείν – Βηβιηνζήθε
Tériade επέηξεςε ηε βηληενζθφπεζε ησλ έξγσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ζηελ Αζήλα, ελψ εθ
κέξνπο ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ ζπλεξγαζηήθακε
ζηελά κε ηελ ππεχζπλε ηεο έθζεζεο ηζηνξηθφ θ. Η.
Αιεμαλδξή. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν
ειιεληθφο ηχπνο αλαθέξζεθε εθηεηακέλα ζηελ έθζεζε
απηή.

2.2. Παξαγόκελα πξντόληα
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο δεκηνπξγήζεθαλ
είθνζη δχν κηθξήο δηάξθεηαο βίληεν. Δπηιέρζεθε ε
δηάξθεηά ηνπο λα είλαη κηθξή έηζη ψζηε λα είλαη
εχρξεζηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε
δηδαθηηθή ψξα.
2.2.1. Αθηεξώκαηα ζε θαιιηηέρλεο
πσο αλαθέξεη ζηε βηληενζθνπεκέλε ζπλέληεπμή ηεο
ε θ. Αιεμαλδξή «ηα 27 απηά βηβιία Καιιηηερλψλ είλαη
ηφζν ζεκαληηθά δηφηη απνηεινχλ απφ ηελ αξρή σο ην
ηέινο ηνπο, ζηε ζχιιεςή ηνπο, ζηε ζχλζεζή ηνπο έλα
ζπλνιηθφ έξγν ηέρλεο. Ο εθάζηνηε θαιιηηέρλεο κε ηνλ
νπνίν ζπλεξγάζηεθε ν ηξαηήο Διεπζεξηάδεο πήξε ηελ
παξαγγειία λα θηινηερλήζεη ην βηβιίν σο έξγν ηέρλεο
απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ. Ο θάζε θαιιηηέρλεο έρεη
ηελ επζχλε γηα ην ζηήζηκν, ηε ζχιιεςε ηνπ βηβιίνπ απφ
ηελ αξρή σο ην ηέινο, απφ ηελ πξψηε ζειίδα, απφ ην
εμψθπιιν, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμσθχιινπ κέρξη θαη
ηελ εηθνλνγξάθεζε κέρξη θαη ηελ επηινγή ησλ
ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ
βηβιίνπ θαη πνιχ ζπρλά ηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ, ηνπ θεηκέλνπ δειαδή πνπ θαιείηαη λα
θηινηερλήζεη» (Μαθξή, 2015). Έρνπκε ζπλεπψο βίληεν
κηθξήο δηάξθεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εμήο
θαιιηηέρλεο:
 Ρνπψ (Rouault)
 Μπνλάξ (Bonnard)
 Λσξάλο (Laurence)











Μαηίο (Matisse)
Πηθάζν (Picasso)
Λεδέ (Léger)
αγθάι (Chagall)
Γθξνκέξ (Grommaire)
Μηξφ (Miro)
Γθξί (Gris)
Λε Κνξπηδηέ (Le Corbusier)
Σδηαθνκέηη (Giaccometi)

2.2.2. Θεκαηηθά αθηεξώκαηα
Με αθνξκή ηηο ζεκαηηθέο ηνπ ARCA.DIA.logue ηα
ζεκαηηθά βίληεν εζηηάδνπλ - κέζα απφ επηινγέο
ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ - ζηα εμήο: i) Σέρλε θαη
δηαγελεαθέο ζρέζεηο, ii) Σέρλε θαη Έξσο. Ζ πξψηε
ζεκαηηθή "Σέρλε θαη δηαγελεαθέο ζρέζεηο" απαζρφιεζε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 11νπ Γπκλαζίνπ Ηιίνπ, νη
νπνίνη εκβάζπλαλ ζην ζέκα απηφ θαη ζρεδίαζαλ πνιιέο
δηαγελεαθέο δξάζεηο, αξθεηέο εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην 2ν ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ. Μέζα
απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
άλνημαλ λέεο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαη κειέηεζαλ
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο - ε δσληαλή
πξνθνξηθή παξάδνζε, ηα αλνηρηά βηβιία, φπσο αλέθεξε
ζε δηάιεμή ηνπ ζην αλσηέξσ ζρνιείν ν ζπγγξαθέαο
Καιπνχδνο - ζπλεξγαδφκελνη νξγαλσκέλα κε ην ζρνιείν
κπνξνχλ λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηελ Παξάδνζε ζηηο λέεο
γελεέο θαη λα ζηεξίμνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε
βησκαηηθή κάζεζε. Ζ δξάζε κε ζέκα ηελ έθζεζε
"Tériade", πξνζηέζεθε σο αλαζηνραζηηθή δξάζε κε
ζθνπφ ηε κειέηε ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ ελήιηθα θαιιηηέρλε - πνπ αλαδεηά ηηο ξίδεο ηνπ θαη αλαπνιεί ην
δηθφ ηνπ παξειζφλ. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή, "Σέρλε θαη
Έξσο" απαζρφιεζε ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ 2νπ
Γπκλαζίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
έπιεμαλ γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή απηή ην εθπαηδεπηηθφ
ηνπο ηαμίδη ζην παξειζφλ θαη θαηφξζσζαλ λα
νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε έλα γφληκν ζηνραζκφ:
ηε ζχγθξηζε ησλ εζίκσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ γάκνπ ζηελ
Αξθαδία κε ην ζχγρξνλν Γάκν κέζα απφ ζεαηξηθά
δξψκελα. Μαδί κε απηέο ηηο δχν ζεκαηηθέο πξνέθπςαλ
θαη θάπνηα άιια αθηεξψκαηα, πνπ είλαη ηα εμήο:











Σεξηάλη (Tériade)
Μεγάια Βηβιία (Great Books)
Αιιεινγξαθία (Correspendances)
Δηδχιιηα (Idylles)
Γάθλεο θαη Υιφε (Daphnis & Chloé)
Τκπχ (Ubu)
Πφιε (City)
Μλήκεο (Memories)
Έξσηαο (Love)
Σζίξθν (Circus)
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3. Ζ ΗΣΟΔΞΔΡΔΤΖ “EKΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΓΡΑΖ: ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ»
3.1. θνπόο
Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuests) είλαη καζήκαηα ζε
κνξθή πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε εξεπλεηηθέο
δηαδηθαζίεο. Οη πεξηζζφηεξεο ή φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
δίλνληαη ζηηο ηζηνεμεξεπλήζεηο πξνέξρνληαη απφ ην
δηαδίθηπν (Web) θαη είλαη δνκεκέλεο ζε κνξθή
πξνζβάζηκε ζηνπο καζεηέο. Σν κνληέιν WebQuest
αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Bernie Dodge ζην
San Diego State University ην Φεβξνπάξην ηνπ 1995.
ην ARCA.DIA.logue νη εθπαηδεπηηθνί αγθάιηαζαλ ηηο
ηζηνεμεξεπλήζεηο σο έλαλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, ελψ ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ηνπο νδεγεί
ζηα κνλνπάηηα ηεο ζθέςεο πνπ απαηηεί ν 21νο αηψλαο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε
ηζηνεμεξεχλεζε ζθνπφ ηεο έρεη λα
παξνπζηάζεη γεληθφηεξα ην έξγν ηνπ ηξαηή
Διεπζεξηάδε
θαη
πην
ζπγθεθξηκέλα
ηε
πιινγή "Μεγάια Βηβιία» ησλ Καιιηηερλψλ θαη λα
κειεηήζεη ηα βηβιία εθείλα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ
αζρνιείηαη κε δχν δεχγε γλσζηψλ δσγξάθσλ ηεο
Μνληέξλαο Σέρλεο ηνπο Μπνλάξ θαη Μηξφ (Bonnard θαη
Miro), ηα Βηβιία ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ κε ηε ζεκαηηθή
"Σέρλε θαη Γηαγελεαθέο ζρέζεηο" θαζψο θαη ηνπο
θαιιηηέρλεο Λσξάλο θαη αγθάι (Laurence θαη Chagall),
ηα βηβιία ησλ νπνίσλ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή "Σέρλε
θαη Έξσο", φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη. ηελ ηειεπηαία
απηή ζεκαηηθή εληάμακε θη άιια βηβιία θαιιηηερλψλ
ιφγσ
ηεο
εγγχηεηαο ηνπ
ζέκαηνο
πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαλ κε ηε ζεκαηηθή απηή.

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη κε
κνξθή flash cards ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ
κειέηε βηβιίσλ θαη δσγξάθσλ.
 Γεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθά νπηηθναθνπζηηθά έξγα:
Οη νκάδεο θαινχληαη επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ
νιηγφιεπηα
νπηηθναθνπζηηθά
έξγα
(παξνπζηάζεηο, βίληεν, avatars, θ.ά).
 Παξνπζηάζνπλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζηελ
ηάμε: πξνηείλεηαη νη νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ
ηελ εξγαζία ηνπο κέζα ζηελ ηάμε κε ζθνπφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο κέζσ κηαο
παξνπζίαζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη,
παξάιιεια, νινθιεξψλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζή
ηνπ. ην ζηάδην απηφ νη νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο
κπνξεί λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ.
 Παξνπζηάζνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζηελ
επξχηεξε θνηλφηεηα: πξνηείλεηαη νη νκάδεο λα
παξνπζηάζνπλ ην ζχλνιν ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπο
ζε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ρνιείν.
ηελ εθδήισζε κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο,
εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη θίινη, κε ηνπο νπνίνπο
νη νκάδεο κνηξάδνληαη φια φζα δεκηνχξγεζαλ. Ζ
εθδήισζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ επξχηεξε
θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηα Μνπζεία, ηνπο
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ην Γήκν.
Οπζηαζηηθά κέζα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο νη
καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ην web 2.0 θαη βειηηψλνπλ
ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο.

3.2. Δξγαζία
Αξρηθά νη καζεηέο κειεηνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο
εθεκεξίδεο πνπ αλαθέξνπλ ην γεγνλφο ηεο πεξηνδηθήο
έθζεζεο, ζπδεηνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ζπγθξαηψληαο ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζέζεηο ηεο θάζε δεκνζίεπζεο. ηε
ζπλέρεηα ζπγθξίλνπλ ηνλ απφερν ηεο ζχγρξνλεο έθζεζεο
κε εθείλν πνπ αλαθέξεη ν Γαλδνχκεο, παιαηφηεξνο
Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ, ζε βηληενζθνπεκέλε
ζπλέληεπμε ηνπ απφ ην αξρείν ηεο ΔΡΣ (βι.
ηζηνεμεξεχλεζε).
Γηα λα βξνπλ νη καζεηέο ηηο
δεκνζηεχζεηο απηέο επηιέγνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ
παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο ηζηνζειίδαο. Τπάξρνπλ
επίζεο θαη άιιεο επηινγέο νη νπνίεο νδεγνχλ ηνπο
καζεηέο λα:
 Μειεηήζνπλ βηνγξαθίεο: θάζε νκάδα θαιείηαη λα
κεηαβεί
κέζσ
ππεξζπλδέζκσλ
ζε
πξνεπηιεγκέλνπο ηζηφηνπνπο γηα λα κειεηήζνπλ
ην παξερφκελν πιηθφ θαη λα αληιήζεη απφ απηφ
πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ππφ
κνξθή ηζηνγξακκήο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ
Teriade θαζψο θαη ηε δσή θαη ην έξγν ησλ
ηεζζάξσλ επηιεγκέλσλ δσγξάθσλ.
 Μειεηήζoπλ έξγα Σέρλεο: θάζε νκάδα θαιείηαη
λα
κεηαβεί
κέζσ
ππεξζπλδέζκσλ
ζε
πξνεπηιεγκέλνπο ηζηφηνπνπο γηα λα κειεηήζεη ην
παξερφκελν πιηθφ θαη λα αληιήζεη απφ απηφ

Δηθφλα 2. Δμψθπιιν DVD

3.3. Δξγαιεία
Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ηζηνεμεξεχλεζε
νη
καζεηέο
κπνξνχλ
λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα πξνζεγγίζνπλ πνηθίιεο
δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ή εξγαιεία, φπσο:
 Βίληεν-αθηεξψκαηα ζηνπο θαιιηηέρλεο
 Κείκελα
 Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο
 Γηαδηθηπαθά Λεμηθά
 Γεδνκέλα απφ ζπδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν
 Ηζηνζειίδεο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη απφ
ζπκβαηηθφ πιηθφ (βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο
θ.ι.π.).
 Γηαδηθηπαθά ζηαπξφιεμα
 Υξνλνγξακκέο
 Γηαδηθηπαθφ ηνίρν
 Κφκηθο
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 Γηαδηθηπαθά γελεαινγηθά δέληξα
 Πξνζθιήζεηο
 πλεξγαηηθά έγγξαθα
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κηθξήο δηάξθεηαο, ελψ
άιιεο πξνρσξνχλ ζε βαζχηεξε αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ
πξνο
δηεξεχλεζε
αληηθεηκέλνπ
θαη
δηαξθνχλ
πεξηζζφηεξν.

3.4. Σα ζηάδηα ηεο ηζηνεμεξεύλζεο
H ζπγθεθξηκέλε ηζηνεμεξεχλεζε είλαη θιαζηθή θαη
παξνπζηάδεη δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ
πξνηείλνληαη γηα κία ηέηνηα εθαξκνγή (Hernandez,
2008).
 Καισζφξηζκα: Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνεμεξεχλε
απεπζχλεηαη πξσηαξρηθά ζε εθπαηδεπηηθνχο κε
ζθνπφ λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ επηινγή ηνπ
ζέκαηνο.
 Δξγαζία (Task): Πεξηγξάθεηαη γεληθά ν ζηφρνο
ηεο εξγαζίαο, ν ξφινο ησλ καζεηψλ θαη δίλνληαη
νδεγίεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα
αλαιάβνπλ.
 Δηζαγσγή (Introduction): Παξνπζηάδεη ην γεληθφ
πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ κε ειθπζηηθφ ηξφπν ψζηε
λα ηνπο «θεληξίδεη» ην ελδηαθέξνλ.
 Γηαδηθαζία
(Process):
Πεξηγξάθεηαη
ιεπηνκεξέζηεξα ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο
εξγαζίαο, ηα θαζήθνληα θάζε νκάδαο, θάζε
καζεηή αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ, ηα παξαδνηέα
πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, εξγαιεία γηα ηελ
αλαδήηεζε θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, νη πεγέο
(αλαθέξνληαη μερσξηζηά παξαθάησ γηα ρξήζε
απφ ηνπο καζεηέο θαη κέζα ζην θείκελν γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο), θιπ.
 Αμηνιφγεζε (Evaluation): Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο
αμηνιφγεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ, ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ησλ καζεηψλ
θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ.
 πκπέξαζκα (Conclusion): χλνςε επηηεπγκάησλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
 ειίδα Δθπαηδεπηηθνχ (Teacher's page): Ζ ζειίδα
απηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
πνπ νξγαλψλεη ηελ ηζηνεμεξεχλεζε θαη έρεη σο
ζθνπφ ηεο λα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο
πνπ
επηζπκνχλ
λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ παξφκνηεο εξγαζίεο.
Κιείλνληαο, λα ζεκεηψζνπκε φηη επηιέρζεθε ε
πιαηθφξκα zunal.com γηα ηελ αλάξηεζή ηεο θαη κπνξεί
θάπνηνο λα ηελ επηζθεθηεί ζηε δηεχζπλζε:
http://zunal.com/webquest.php?w=259535

Δηθφλα 2: Δηζαγσγή ηζηνεμεξεχλεζεο

4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΞΗΑ
Σα 22 εθπαηδεπηηθά βίληεν έρνπλ κία κεγάιε
πξνζηηζέκελε αμία θαη απνηεινχλ αλεθηίκεην ζεζαπξφ
γηα ηα δχν Μνπζεία θαη θπξίσο γηα ην Μνπζείν Βηβιηνζήθε ηξαηήο Διεπζεξηάδεο πνπ έρεη πεληρξά
νηθνλνκηθά γηα λα πξνβάιιεη ηηο πιινγέο ηνπ θαη
γεληθφηεξα ην έξγν ηνπ ζηελ θνηλσλία.
Ζ ηζηνεμεξεχλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν
βνήζεκα - ζθειεηφ γηα ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο ζην
Γπκλάζην (αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηηο δξάζεηο
πνιηηηζκνχ ηεο Β' Γπκλαζίνπ) θαζψο επίζεο θαη βάζε
κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ ζα πξνηαζεί ζε καζεηέο
ηνπ Λπθείνπ. Βαζίδεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (Μαηζαγγνχξαο,
2006). Πξνβιέπνληαη έμη κε νθηψ δηδαθηηθέο ψξεο γηα
ηελ νινθιήξσζή ηεο: κία έσο δχν ψξεο γηα ηελ
εηζαγσγή ζην ζέκα θαη ηνλ εκηδνκεκέλν δηάινγν, ηξεηο
έσο ηέζζεξηο ψξεο γηα ηελ επεμεξγαζία, κία έσο δχν
ψξα γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε- απηναμηνιφγεζε θαη κία
έσο δχν ψξεο ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ
καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εθφζνλ ην επηζπκνχλ
κπνξνχλ λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο
ψξεο πνπ ζα αθηεξψζνπλ ζηελ ηζηνεμεξεχλεζε απηή,
αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπο.
Μπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ έλαλ απφ ηνπο
πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο θαη λα εκβαζχλνπλ ζε άιιεο
πηπρέο ηνπ πνιπζρηδνχο έξγνπ ηνπ ηξαηή Διεπζεξηάδε.
Οη καζεηέο νινθιεξψλνληαο ην πξφγξακκα κπνξνχλ
λα: εξγαζηνχλ δηαζεκαηηθά, ζπλεξγάδνληαη γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
θαη ηε δεκηνπξγία νκαδηθνχ νπηηθν-αθνπζηηθνχ έξγνπ,
λα γλσξίζνπλ ζεκαληηθνχο Δπξσπαίνπο θαιιηηέρλεο, λα
αλαγλσξίζνπλ ηα έξγα ησλ θαιιηηερλψλ ηεο πιινγήο
"Tériade" θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο χγρξνλεο
Σέρλεο, λα κειεηήζoyn ηερληθέο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο
ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ARCA.DIA.logue θαη
εηδηθφηεξα ην πσο ε Σέρλε είδε ηνλ Έξσηα θαη ηηο
δηαγελεαθέο
ζρέζεηο,
λα
δεκηνπξγήζνπλ
νπηηθναθνπζηηθά έξγα θάλνληαο ρξήζε ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ θα ηέινο, λα παξνπζηάζνπλ θαη λα
ππνζηεξίδνπλ δεκφζηα ηηο επηινγέο ηνπο ζηελ Σέρλε.

5. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Δπραξηζηνχκε ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ
Μνπζείν Αζελψλ θαη ην Μνπζείν - Βηβιηνζήθε ηξαηήο
Διεπζεξηάδεο πνπ βξίζθεηαη ζηε Βαξεηά Μπηηιήλεο γηα
ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα
Comenius Regio ARCA.DIA.LOGUE. Δπραξηζηνχκε
επίζεο ζεξκά ηελ ηζηνξηθφ Σέρλεο θ. Ησάλλα Αιεμαλδξή
γηα ηε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε θαη ηε
βηληενζθφπεζε. Σέινο, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηελ
θ. Παλαγηψηα ηειιάθε, η. Γ/ληξηα ηνπ 11 νπ Γπκλαζίνπ
Ηιίνπ, ε νπνία καο έθαλε ηελ πξφηαζε λα ζπλδπάζνπκε
Παξάδνζε θαη Μνληέξλα Σέρλε.

219 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
6. ΠΖΓΔ
Hernandez, J. J. G. (2008). Webquest: Manual para
novatos. Madrid: Publicatuslibros.com.
Μαθξή, Γ. Αλαθηήζεθε ζηηο 28/10/2015 απφ:
http://zunal.com/tasks.php?w=259535
Μαθξή, Γ. (Δπηκ). (2015). The “27 Artist’s Books” in
the Tériade Collection. Αζήλα: Έθδνζε ΓΗ.Γ.Δ Α΄
Αζήλαο.
Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2006). Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζηε
ρνιηθή Γλψζε. Αζήλα: Δθδ.Γξεγφξεο.

220 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

221 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΜΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

222 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

223 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015

ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΡΑΣΗΜΟ
Παύινο Βαιζακίδεο
Π.Μ.. "Πνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε",
Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Πεξίιεςε
Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηελ εηθφλα θαζηζηά αλαγθαία ηε
ζεκειίσζε ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο ζην ζρνιείν.
Οη νπηηθναθνπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κηα
ελαιιαθηηθή, δεκηνπξγηθή εθπαηδεπηηθή πξάμε, αιιά θαη
κηα επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ. Ο ξαηζηζκφο, έλα απφ
ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο,
γίλεηαη ην ζέκα πξσηφηππσλ ηαηληψλ απφ παηδηά
Γεκνηηθνχ. Μέζα απφ ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ηνπο
δεκηνπξγίεο κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηελ νπηηθή
ξεηνξηθή, πνπ επηιέγνπλ, γηα λα απεηθνλίζνπλ ην
ξαηζηζκφ, ην «Δκείο» θαη ην δηαθνξεηηθφ «Άιιν», ηε
ζχγθξνπζε, αιιά θαη ηε ιχζε, πνπ δίλνπλ ζην πξφβιεκα.

Λέμεηο θιεηδηά: Οπηηθναθνπζηηθή παηδεία, ξαηζηζκφο,
παηδί θαη νπηηθναθνπζηηθά θείκελα, Κηλεκαηνγξάθνο
ζην ζρνιείν.

1. ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Ο θφζκνο ησλ παηδηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ εηθφλα. Σα
παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία αλαγλσξίδνπλ εηθφλεο απφ
ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, δηαβάδνπλ
θφκηθο, παίδνπλ videogames θαη ζεξθάξνπλ ζην
δηαδίθηπν (Kress θαη Leeuwen, 2010: 64). Έξρνληαη,
δειαδή, ζε επαθή κε «πνιπηξνπηθά θείκελα», πνπ
ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν, ρξψκα, θίλεζε, γξαπηφ ιφγν
(ν.π.). Κξίλεηαη αλαγθαία ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο
εθπαίδεπζεο πάλσ ζε απηή ηελ φιν θαη πεξηζζφηεξν
απμαλφκελε ζρέζε παηδηνχ - νπηηθναθνπζηηθνχ
θεηκέλνπ.
Ζ νπηηθναθνπζηηθή παηδεία είλαη κηα νξγαλσκέλε θαη
ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα. ηνρεχεη λα
θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ
μεθηλψληαο αθφκα θαη απφ ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή,
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο «αλάγλσζεο» θαη «γξαθήο»
ζηα νπηηθναθνπζηηθά θείκελα (Fransecky θαη Debes,
1972:7). Ζ «αλάγλσζε» ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε,
αλάιπζε, θξηηηθή ζηάζε θαη αμηνιφγεζε θεηκέλσλ
(Αλδξηνπνχινπ, 2012: 58) θαη ε «γξαθή» κε ηελ
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ζηα εξγαιεία ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο δεκηνπξγίαο, έηζη, ψζηε ηα ίδηα 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

εκπιαθνχλ βησκαηηθά ζηελ θαηαζθεπή θεηκέλσλ θαη λα
εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηά (ην παηδί δεκηνπξγφο)
(Θενδσξίδεο, 2013: 48). Απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε
νη δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ λα
πξνβιεζνχλ ζε θνηλφ, θαζψο κφλν έηζη νη καζεηέο ζα
έρνπλ ηελ πιήξε επίγλσζε, φηη ηα κελχκαηα
δεκηνπξγνχληαη, γηα λα ηαμηδεχνπλ θαη ζα απνθηήζνπλ
ηελ αλάινγε αλάδξαζε (Buckingham, 1990: 127).

2. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ
ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ζηαζνχκε ζηελ παηδαγσγηθή
δηάζηαζε, αιιά θαη ηε πνιπδηάζηαηε ζεκαζία ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο.

2.1. Παηδαγσγηθή δηάζηαζε.
Ζ νπηηθναθνπζηηθή παηδεία απνηειεί κηα αθφξκεζε
γηα δεκηνπξγηθή δξάζε. Ο βαζηθφηεξνο παηδαγσγηθφο
ζηφρνο είλαη ε ελζάξξπλζε θαη ε δεκηνπξγηθή εκπινθή
ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο «αλάγλσζεο» θαη
«γξαθήο» νπηηθναθνπζηηθψλ θεηκέλσλ κέζα απφ κηα
ελαιιαθηηθή θαη πξννδεπηηθή εθπαηδεπηηθή πξάμε,
επηηπγράλνληαο ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ εγγξακκαηηζκφ
ηνπο (Biljeska, 2012: 5).
Οη δξαζηεξηφηεηεο «αλάγλσζεο» νπηηθναθνπζηηθψλ
θεηκέλσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε παξαθνινχζεζε θαη
κεηέπεηηα επεμεξγαζία- αλάιπζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο
ηαηλίαο, έρνπλ σο ζηφρν λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο
ζηελ αλαδήηεζε ησλ θξπθψλ λνεκάησλ, ζηελ φμπλζε
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ παξαηήξεζε ησλ
νπηηθναθνπζηηθψλ θσδίθσλ θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε
ηνπο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ «θεηκέλσλ», φπσο επίζεο θαη
ζηελ επαθή θαη γλσξηκία κε νπηηθναθνπζηηθά θείκελα
απφ άιιεο πνιηηηζηηθέο θιεξνλνκηέο (Αλδξηνπνχινπ,
2011).
Οη δξαζηεξηφηεηεο «γξαθήο» ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη
ζηελ πξαθηηθή θαηάθηεζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ
γισζζηθνχ θψδηθα απφ φινπο ηνπο καζεηέο (Primary
Education Working Group, 2003: 4). Ο καζεηήο
εκπιέθεηαη, βησκαηηθά, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
θαηαζθεπήο ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ (ζελάξην,
ζθελνζεζία, κνληάδ), παίξλεη ξφινπο, επηιχεη
πξνβιήκαηα.
Σν θαηλνηφκν παηδαγσγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν
κπνξεί
λα
πξαγκαησζεί
κε
επηηπρία
κηα
νπηηθναθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνυπνζέηεη
ηελ
παηδνθεληξηθή κνξθή ηεο «θξηηηθήο» παηδαγσγηθήο, ε
νπνία ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν. Ο καζεηήο
ιεηηνπξγεί νκαδηθά, δξα, αλαθαιχπηεη θαη θαηαθηά ηε
γλψζε (Buckingham, 1998: 8). Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε
απνηειεί ηε κνλαδηθή αηξαπφ γηα κηα πεηπρεκέλε
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νπηηθναθνπζηηθή παηδεία (Primary Education Working
Group, 2003: 3).
Δπηπξφζζεηα, ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο
απνηειεί ηε δηθιείδα αζθαιείαο θάζε νπηηθναθνπζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (Buckingham, 1998: 8). Ο δηάινγνο, ε
ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ
βιέκκαηνο, ε άξζε ησλ αληζνηήησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα
θαη ε πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ηα ζεκέιηα ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο (Luke, 1998: 18, 22).
Σέινο, ε νπηηθναθνπζηηθή παηδεία θξίλεηαη αλαγθαίν
λα εκπιέθεηαη κε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαζεκαηηθά θαη λα ηα
ππνζηεξίδεη δεκηνπξγηθά (Θενδσξίδεο, 2013: 46).
Πξάγκαηη κηα νπηηθναθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη
Γιψζζα (ζελάξην), Μαζεκαηηθά (κεηξήζεηο, επίιπζε
πξνβιεκάησλ), Δηθαζηηθά (ζθελνγξαθία, καθηγηάδ),
Μνπζηθή (κνπζηθή επέλδπζε θαη sound design) θ.η.ι.

2.2. Ζ ζεκαζία ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο.
H νπηηθναθνπζηηθή παηδεία
απνηειεί κηα
πνιπδηάζηαηε εθπαηδεπηηθή πξφηαζε, πνπ ζηνρεχεη λα
θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο, γλψζεηο, ζηάζεηο θαη
ηθαλφηεηεο ζηνπο λένπο. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζε κηα εκπεηξίαεθφδην γηα ηε κειινληηθή αξκνληθή θνηλσληθνπνίεζε
ηνπο θαη φρη λα ηνπο θάλεη ζθελνζέηεο, φπσο πνιινί
ηζρπξίδνληαη (Primary Education Working Group, 2003:
4). Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ «αλάγλσζεο» θαη
«γξαθήο» ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο
ζηελ θνηλσληθνπνίεζε (φ.π.: 49).
Οη δεκηνπξγηθέο νπηηθναθνπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ππνζηεξίδνπλ, αθελφο, ηελ θαηάθηεζε ησλ κέζσλ θαη
αθεηέξνπ ηελ δεκηνπξγία κελπκάησλ, πνπ πξνάγνπλ ηελ
ηζφηεηα αλεμάξηεηα απφ θχιν, εζληθφηεηα θαη
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη είλαη πξνζβάζηκα, γηα
απφιαπζε, απφ φινπο αδηαθξίησο ηνπο λένπο (EACEA,
2010: 14).
Ζ νπηηθναθνπζηηθή παηδεία θαιιηεξγεί ηελ ζεκαζία
ηεο απφιαπζεο απφ ηα θείκελα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη
ηελ θξηηηθή ζθέςε (Livingstone θαη VanderGraff, 2010:
3). Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ηεξνχλ κηα θξηηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηα νπηηθά θείκελα θαη λα εθθξάδνπλ απφςεηο
δίρσο αδξάλεηα θαη παζεηηθφηεηα (Θενδσξίδεο, 2013:
4). Γίλνληαη νη ζθεπηφκελνη θαηαλαισηέο ησλ κέζσλ,
πνπ απνζηαζηνπνηνχληαη, ζθέθηνληαη αληηθεηκεληθά θαη
εθηηκνχλ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε (Buckingham, 1998:
118).
Ο καζεηήο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο γίλεηαη
ελεξγφο πνιίηεο. Πξνβιεκαηίδεηαη γχξσ απφ ηελ
θνηλσλία θαη αλαδεηά ηηο δηθέο ηνπ πξσηφηππεο ιχζεηο,
απνηππψλνληαο
ηε
δηθή
ηνπ
έθθξαζε.
Ζ
νπηηθναθνπζηηθή εθπαίδεπζε πξνβάιιεη θαη εληζρχεη
ηελ θσλή ησλ λέσλ (Masek, 2012: 327). Σα κηθξά
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα
γίλνληαη δεκηνπξγηθά νπηηθά θείκελα, αμηνινγνχληαη θαη
ζρνιηάδνληαη, ρηίδνληαο ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή ζε
ελεξγφ πνιίηε (Buckingham, 2000: 178).
ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο νη δξαζηεξηφηεηεο θξίλεηαη

αλαγθαίν λα ρηίδνληαη πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα, έλαλ πξνβιεκαηηζκφ, πνπ εγείξεη κηα δεκηνπξγηθή
επίιπζε θαη κηα δξακαηνπξγηθή απεηθφληζε ησλ
βαζχηεξσλ ζθέςεσλ ησλ καζεηψλ πάλσ ζε απηφλ.

3. ΡΑΣΗΜΟ
3.1. Σν θαηλόκελν ξαηζηζκόο
Ο ξαηζηζκφο πεξηγξάθεη ην δφγκα θαηά ην νπνίν κηα
θνηλσληθή νκάδα είλαη θαηαδηθαζκέλε απφ ηε θχζε ηεο
λα είλαη θαηψηεξε απφ θάπνηα άιιε, ε νπνία είλαη
πξνδηαγεγξακέλε απφ ηε θχζε ηεο λα είλαη αλψηεξε
(Benedict, 1983: 97).
Ζ θεληξηθή ηδέα, γχξσ απφ ηελ νπνία ρηίδεηαη ν
ξαηζηζκφο, είλαη ε αλσηεξφηεηα θαη ε θαησηεξφηεηα
ησλ νκάδσλ κε βάζε βηνινγηθά, θιεξνλνκηά,
πνιηηηζκηθά θξηηήξηα, φπσο θαη ε δηάθξηζε θαη ν
δηαρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζε θπξίαξρε θαη
θπξηαξρνχκελε.
Ζ θπξίαξρε νκάδα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ εγεκνληθφ
ξφιν. Αζθεί θνηλσληθφ έιεγρν, ν νπνίνο παίξλεη
δηάθνξεο
κνξθέο,
γηα
παξάδεηγκα,
θνηλσληθννηθνλνκηθφο, πνιηηηζηηθφο, ηδενινγηθφο. Με
απηφ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνινίπσλ
νκάδσλ (Van Dijk, 1993: 21) θαη πξνβάιιεη ην ηζρπξφ
«Δκείο», βαζηζκέλν ζηε θιεξνλνκηθή, βηνινγηθή θαη
πνιηηηζηηθή αλσηεξφηεηα. Τπνζηεξίδνληαο, έηζη, ηελ
ηεξαξρία εθκεηαιιεχεηαη ηηο ππφινηπεο νκάδεο, πνπ
πεξηζσξηνπνηεί θαη απνθιείεη, απνκπδψληαο ηα πξνλφκηα
ηνπο (φ.π.: 22-23).
ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη νη «άιινη», νη
«θπξηαξρνχκελνη». Δίλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο κε ζαθή,
δηαθξηηά, θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία
μερσξίδνπλ απφ ηελ «θπξίαξρε». Βξίζθνληαη ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο έρνπλ ράζεη ηα πξνλφκηα ηνπο
είηε δελ ηα είραλ πνηέ θαη αδπλαηνχλ λα δηεθδηθήζνπλ
βειηηψζεηο (Hughes θαη Kroehler, 2007: 387-388).
Μάιηζηα, ζεσξνχληαη επηθίλδπλνη θαη βιαπηηθνί απφ
ηελ «θπξίαξρε» νκάδα, δεκηνπξγψληαο κηα ηζρπξή
δηπνιηθφηεηα, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε βία θαη ηελ
θαηαπάηεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (φ.π.).

3.2. Ο ξαηζηζκόο ζηελ Διιάδα.
Σν θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ δηνγθψλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηε ρψξα καο. Σν 2013 ζχκθσλα κε ηελ
έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ε αχμεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ επηζήκαηλε ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ άκεζα
θαη δξαζηηθά κέηξα, θαζψο απεηιεί ηελ Διιεληθή
Γεκνθξαηία (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2013: 66). Γχν
ρξφληα κεηά, ην έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ έρεη νμχλεη
αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα.
Ηδηαίηεξε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ παξαηεξείηαη θαη
ζην ζρνιηθφ ρψξν. Οη αλαθνξέο θάλνπλ ιφγν γηα βίαηεο
ζπκπεξηθνξέο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν
αλάκεζα ζηα κέιε ηε ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε εζηίαζε
ζηελ μελνθνβία. ηηο πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
ην ζρνιείν, φπσο επηζεκαίλεη ε έθζεζε, εμαληιείηαη ζηε
ιεθηηθή θαηαδίθε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ,
γεγνλφο, πνπ, φρη κφλν, δελ εμνκαιχλεη ηηο
αληηπαξαζέζεηο, αιιά ηηο εληζρχεη(φ.π.: 77).
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Σίζεηαη, ινηπφλ, ην εξψηεκα ζην πιαίζην κηα
νπηηθναθνπζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο «γξαθήο», πψο ηα
παηδηά επηιέγνπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην ξαηζηζηηθφ
θαηλφκελν θαη ηε δηπνιηθφηεηα (Hall, 1997: 229)
«θπξίαξρνο-εκείο»,
«θπξηαξρνχκελνο-άιινο»,
πψο
νπηηθνπνηνχλ ηε ζρέζε εμνπζίαο πνπ απνξξέεη; Σειηθά
δίλνπλ κηα ιχζε ζηα δηθά ηνπο «θείκελα»;

4. Ο ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ «ΔΝΑ ΠΛΑΝΖΣΖ…
ΜΗΑ ΔΤΚΑΗΡΗΑ»
Σν νπηηθναθνπζηηθφ θείκελν, πνπ ζα εμεηάζνπκε
είλαη κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο καζεηψλ Γεκνηηθνχ, πνπ
βξαβεχηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ «Έλαο Πιαλήηεο…κηα
Δπθαηξία». Ο δηαγσληζκφο καζεηηθψλ ηαηληψλ
πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο εξξψλ κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε
θαη ην θεζηηβάι ηαηληψλ Γξάκαο. Αηζίσο δηαλχεη ηελ
πέκπηε ρξνληά θαη απεπζχλεηαη ζε φια ηα ζρνιεία
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο.
Ο δηαγσληζκφο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε,
απνηειεί
κηα
θαιά
νξγαλσκέλε
πξνζπάζεηα
δεκηνπξγηθήο νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο ζηε ζχγρξνλε
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κηα κνλαδηθή επθαηξία, ζε
πείζκα ησλ θαηξψλ, λα δνζεί έλα βήκα ζηνπο λένπο λα
εθθξάζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο κε έλαλ
ελαιιαθηηθφ θαη θαιιηηερληθφ ηξφπν, κέζα, δειαδή,
απφ δεθάιεπηα νπηηθναθνπζηηθά θείκελα.
Ζ ηαηλία Παηρλίδη πέξα απφ ηα ρξψκαηα βξαβεχηεθε
ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 2012 θαη έγηλε απφ ηνπο καζεηέο
ηνπ 14νπ Γεκνηηθνχ Πάηξαο. Ζ ηαηλία είλαη δηαζέζηκε
ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο.

4.1. Μεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη αλάιπζε
Ζ αλάιπζε
ηεο
νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο
ξαηζηζηηθήο
δηπνιηθφηεηαο
«θπξίαξρνοεκείο»
«θπξηαξρνχκελνο- άιινο» ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλσληθή
ζεκεησηηθή, φπσο ηελ φξηζαλ ζηελ Αλάγλσζε ησλ
Δηθφλσλ νη Kress θαη Leewen. Θα πξνζπαζήζνπκε,
δειαδή, κε ηε βνήζεηα ησλ κεηαιεηηνπξγηψλ, πνπ
νξίδνπλ νη Kress&Leewen λα απνθσδηθνπνηήζνπκε θαη
λα εξκελεχζνπκε ηελ εηθφλα – γξαθή ησλ παηδηψλ.
Δλδεηθηηθά ζα εμεηάζνπκε ηξεηο εηθφλεο απφ ηελ ηαηλία,
ε πξψηε ζηελ αξρηθή εκθάληζε ηνπ «άιινπ», ε δεχηεξε
ζηε ζχγθξνπζε ηεο δηπνιηθφηεηαο «εκείο»/ «ν άιινο»
θαη ηέινο απφ ηελ ιχζε, πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο ζηελ
ηαηλία.
Βιέπνπκε ηνπο δχν κηθξνχο κεηαλάζηεο (Δηθφλα 1).
Έρνπλ ρακεισκέλα βιέκκαηα, θζαξκέλα, θηελά ξνχρα,
ζθνπξφρξσκα κειαγρνιηθά πξφζσπα θαη ζηέθνπλ έμσ
απφ ην ζρνιηθφ ρψξν ηνπ «Δκείο». Σν ελδηαθέξνλ
εζηηάδεηαη ζην φηη νη δεκηνπξγνί επηιέγνπλ λα
απεηθνλίζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο, ηνλ «θπξηαξρνχκελν
άιιν» ζηεξενηππηθά, αλαπαξάγνληαο – άζειά ηνποπξνθαηαιήςεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο.
Χο πξνο ηε ζχλζεζε δηαπηζηψλεηαη ε επηινγή ηνπ
θέληξνπ σο κέξνο νπηηθήο πιεξνθνξηαθήο αμίαο,
σζηφζν ηα ζηξακκέλα θεθάιηα πξνο ηα αξηζηεξά
δεκηνπξγνχλ κηα αζπκκεηξία. Σα δχν παηδηά
πξνβάιινληαη απφ ηελ επθξίλεηα ηεο εζηίαζεο, φκσο, ε

παξνπζία ηεο θφθθηλεο θαγθειφπνξηαο ηα πιαηζηψλεη
θαη ηα απνκνλψλεη. Δίλαη έλαο θφζκνο έμσ απφ ην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ θαη έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζεαηή. Σα
θάγθεια ζπληεινχλ, αθξηβψο, ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ
δίπνινπ εκείο (ζεαηέο- καζεηέο κέζα ζην πξναχιην)/
άιινη (παηδηά κεηαλάζηεο). Απνηειεί ην ζχλνξν ησλ δχν
θφζκσλ.
Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πξνζνρή ζηα ρέξηα πάλσ
ζηα θάγθεια. πκπαξαδειψλνπλ, πνιχ πεηπρεκέλα, ηελ
αλάγθε ησλ κεηαλαζηψλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα,
σζηφζν ε δπλακηθή θίλεζε ησλ ρεξηψλ, εγθισβίδεηαη
θαη αθπξψλεηαη. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, έρεη θαη ην κέγεζνο
πιαηζίνπ. Απφ ηα πνιχ καθξηλά πιάλα πεξλάκε ζε έλα
κεζαίν θνληηλφ. Ο ζεαηήο πιεζηάδεη ηνπο κεηαλάζηεο.
κσο, ε πιάγηα ιήςε θαη ε ζέαζε απφ ςειά δηαηεξεί
ηελ απφζηαζε ηνπ ζεαηή θαη κεηψλεη ηελ πεξαηηέξσ
εκπινθή ηνπ, θάηη πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηα θάγθεια.
ηε ζεθάλο ηεο ζχγθξνπζεο νη κηθξνί κεηαλάζηεο
παίδνπλ πνδφζθαηξν ζην δξφκν κε ηελ κπάια ησλ
καζεηψλ, νη νπνίνη κέζα απφ ηα θάγθεια ηνπο
ζρνιηάδνπλ ππνηηκεηηθά θαη ηνπο πεξηγεινχλ. Οη
δεκηνπξγνί
απνηππψλνπλ
έλα
ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ξαηζηζηηθψλ κηθξνεπηζέζεσλ ζην ζρνιηθφ
ρψξν.
Γηαπηζηψλνπκε (Δηθφλα 2) φηη νη δεκηνπξγνί
δηαηεξνχλ κηα ζηάζε ζπλαηζζεκαηηθήο απφζηαζεο ηνπ
ζεαηή κε φζα δηαδξακαηίδνληαη. Σν θαηαθέξλνπλ κε ηελ
επηινγή ηνπ καθξηλνχ πιάλνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη
απξφζσπε θνηλσληθή απφζηαζε. Γελ ηαπηηδφκαζηε κε
φζα εμπθαίλνληαη κπξνζηά καο. Τπνζηεξίδνπκε φηη ε
αξλεηηθή
πξάμε
ηεο
ζχγθξνπζεο/
επίζεζεο
θαηαδηθάδεηαη κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νπηηθήο απνηχπσζεο.
Παξαηεξνχκε, σζηφζν, φηη ην χςνο ζέαζεο είλαη
ρακειφ, γεγνλφο πνπ εμπςψλεη ηνπο ηαιαληνχρνπο
κεηαλάζηεο ζηα κάηηα καο. Σν ζεκαηλφκελν είλαη ε
κεηάβαζε ηεο εμνπζίαο, ζηαδηαθά, απφ ην «εκείο» ζην
«άιιν», άιισζηε νη καζεηέο, πνπ ηνπο ριεπάδνπλ,
κέλνπλ ζην θφλην, δίρσο επθξίλεηα. Δίλαη ζαθέο φηη ε
δηπνιηθφηεηα ζηξέθεηαη ππέξ ηεο δηαθνξάο, φκσο, ε
πιαηζίσζε κε ηα θάγθεια παξακέλεη, επηζεκαίλνληαο,
νπηηθά, ηε δηαθνξά ησλ δχν θφζκσλ.
Πνηα ιχζε δίλνπλ, ηειηθά, νη δεκηνπξγνί ζην
πξφβιεκα; Ο ήξσαο θαιεί ηνπο δχν κηθξνχο κεηαλάζηεο
λα παίμνπλ καδί πνδφζθαηξν ζην πξναχιην, ελψ ηνπο
θνηηάδεη ν παηέξαο ηνπ. ηα γπαιηά ηνπ ηειεπηαίνπ
βιέπνπκε ηελ αληαλάθιαζε ησλ παηδηψλ, πνπ παίδνπλ.
Ζ δηαθνξεηηθφηεηα έρεη γίλεη απνδεθηή.
Δπηιέγεηαη έλα πνιχ θνληηλφ πιάλν ζηα κάηηα ηνπ
παηέξα, πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζηελφηεξεο ζρέζεο ηνπ
ζεαηή κε ηνπο αλαπαξηζηάκελνπο. Τπνζηεξίδνπκε φηη ην
βιέκκα ηνπ παηέξα επηδηψθεη λα ηαπηηζηεί κε εθείλν ησλ
ζεαηψλ. Σν ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηελ αληαλάθιαζε
ησλ παηδηψλ, πνπ παίδνπλ. Ζ ζέαζε ησλ παηδηψλ είλαη
απφ ην ίδην χςνο θαη ζε έλα εληαίν πιαίζην κέζα απφ ηα
γπαιηά, επηζεκαίλνληαο φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο
κεηαμχ ηνπο. Έρεη επηηεπρζεί ε νπηηθή απνπιαηζίσζε
ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, ζπκπαξαδειψλνληαο
ηελ επίιπζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ.
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Δηθφλα 1.

Δηθφλα 2.

εκθαλίδεηαη ζηεξενηππηθά, αλαπαξάγνληαο ξαηζηζηηθέο
πξνθαηαιήςεηο).
Ζ ξαηζηζηηθή ζχγθξνπζε είλαη αλαπφθεπθηε θαη
απνηειεί κηα αδηθία, ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα
δηνξζσζεί. Παίξλεη ηε κνξθή κηθξνεπηζέζεσλ ηφζν κέζα
απφ βιέκκαηα, φζν θαη κε πην βίαηεο εθθάλζεηο.
Απνηειεί, φκσο, κηα αξλεηηθή πξάμε, ηελ νπνία νη
κηθξνί δεκηνπξγνί ζηειηηεχνπλ, αξηζηνηερληθά. Οη
θηλεκαηνγξαθηθέο
επηινγέο
θξνληίδνπλ
λα
απνζηαζηνπνηνχλ ην ζεαηή απφ ηε δξάζε θαη λα
νπηηθνπνηνχλ ηε δπζαξέζθεηα απέλαληη ζε θάζε
θαηλφκελν ξαηζηζκνχ.
Ζ επίιπζε ζπληζηά θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξάο. Ο
«άιινο» είλαη ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο. Γηαπηζηψλνπκε
φηη απνδνρή δελ απνηειεί κηα απιή αθνκνίσζε, θαζψο
ε δηαθνξά γίλεηαη ζεβαζηή απφ φινπο θαη απεηθνλίδεηαη
κέζα απφ θνληηλά πιάλα, ηελ απνπιαηζίσζε ηεο
ζθελνγξαθίαο θαη ηελ ηζφηηκε γσλία ιήςεο.
Κιείλνληαο λα ππελζπκίζνπκε ηα ιφγηα ηνπ Uberto
Eco (Eco, 1979: 12): «Ο δεκνθξαηηθφο πνιηηηζκφο ζα
ζσζεί κφλν αλ θάλεη ηε γιψζζα ηεο εηθφλαο έλα εξέζηζκα
γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη φρη κηα πξφζθιεζε χπλσζεο»
Καη ηη πην ελδηαθέξνλ, ζα πξνζζέηακε, αλ μεθηλνχζε απφ
ην ζρνιείν.

6. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Δηθφλα 3.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πκπεξαίλνπκε ηελ πνιπδηάζηαηε ζεκαζία ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο. Απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή
δεκηνπξγηθή
εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα,
πνπ
θηλεηνπνηεί
ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ.
Καηαθηψληαο, βησκαηηθά, ηα εξγαιεία θαη ηε γιψζζα
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ θεηκέλσλ, νη καζεηέο παξάγνπλ
πξσηφηππα έξγα, εθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά θαη
πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα,
δίλνληαο ηε δηθή ηνπο ιχζε, κε ηε δηθή ηνπο θσλή.
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαπηζηψζακε κε πνην
ηξφπν κηα νπηηθναθνπζηηθή δξαζηεξηφηεηα «γξαθήο»
παηδηψλ Γεκνηηθνχ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη αμίεο θαη
ζηάζεηο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ
ηζφηεηα, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζην ξαηζηζκφ,
βνεζψληαο,έηζη,
ηνπο
απξηαλνχο
πνιίηεο
λα
θαηαπνιεκήζνπλ έλα απφ ηα πην επηθίλδπλα πξνβιήκαηα
ηεο αλζξσπφηεηαο.
Γηαπηζηψζακε φηη ηα παηδηά επηιέγνπλ λα ζίμνπλ
εθδνρέο ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ γλσξίδνπλ
απφ ηελ άκεζε εκπεηξία θαη φρη λα «αληηγξάςνπλ» θάηη,
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δεη ζηελ ηειεφξαζε.
Άιισζηε, ην πιαίζην δξάζεο είλαη ην κηθξνεπίπεδν ηεο
ζρνιηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαζεκεξηλφηεηαο.
Αληηιακβάλνληαη ην ξαηζηζκφ σο κηα δηπνιηθή
αληίζεζε. Απφ ηε κηα πιεπξά είλαη ν «θπξίαξρνο/εκείο»
θαη απφ ηελ άιιε ν «θπξηαξρνχκελνο/ άιινο» (ν νπνίνο

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή
κνπ Γηάλλε θαξπέιν, γηα ηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημή
ηνπ θαη ηνλ θχξην Γηάλλε Πνχιην, ππεχζπλν ηνπ
δηαγσληζκνχ «Έλαο Πιαλήηεο…κηα Δπθαηξία», γηα ηελ
έλζεξκε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε θάζε βήκα ηεο έξεπλάο.
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Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Θεσξία Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Πεξίιεςε
Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ν ζρνιηθφο ζεζκφο
δηαθνξνπνηείηαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, είλαη εχθνιν λα
ζπκπεξάλεη θαλείο φηη καδί κε απηφλ νθείιεη λα αιιάμεη
ηφζν ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα φζν θαη νη επηινγέο ηνπ. Ζ
ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε παξνπζηάδεη κηα λέα
νπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ε
νπνία βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηζκηθήο
Θεσξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεσξία ησλ
Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ εηζεγείηαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
έξγσλ ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δλ
πξνθεηκέλσ,
παξνπζηάδεηαη
ε
αμηνπνίεζε
ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ σο λνεηηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο,
απνζθνπψληαο λα αλαδεηρζεί ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία
κηαο ηαηλίαο κπζνπιαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηαηλίαο
«300.Ζ Άλνδνο κηαο Απηνθξαηνξίαο». Ζ πξνβνιή ηαηληψλ
σο ππνζηεξηθηηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ην κάζεκα
ηεο Ηζηνξίαο κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε, θαζψο
είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηεξε γλψζε γηα ηνπο
καζεηέο, ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα εθκεηαιιεπηεί
πξνθεηκέλνπ λα ρηίζεη πάλσ ζε απηή ηε λέα γλψζε, ελψ
παξάιιεια ζπληζηά έλα κέζν έιμεο ηνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη απηψλ πνπ δε ζπκπαζνχλ
ηδηαίηεξα ηελ Ηζηνξία σο ζρνιηθφ κάζεκα. Πξνθεηκέλνπ ε
πξφηαζε λα έρεη αμηψζεηο εθαξκνζηκφηεηαο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, πέξαλ ηεο
ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο, παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ
πφλεκα θαη ε πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή, κέζσ ελφο
δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Α‟
Γπκλαζίνπ.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Πνιηηηζκηθή Θεσξία.

Ηζηνξία,

Κηλεκαηνγξάθνο,

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζρνιηθή Ηζηνξία ζηε ρψξα καο
ζεκαδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο αδπλακίεο, νη νπνίεο ηελ
αλαγθάδνπλ ζπρλά λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ
αθαδεκατθή ηζηνξία, ή αθφκα ρεηξφηεξα λα απνηειεί
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

θαθέθηππφ ηεο. Ζ ειιεληθή ζρνιηθή Ηζηνξία δελ πξνάγεη
ηελ πνιππξηζκαηηθφηεηα θαη ηηο πνιιαπιέο νπηηθέο ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ αιιά ηε ζπλαίλεζε, είλαη νπδέηεξε
θαη απφ-ηδενινγηθνπνηεκέλε (Κάββνπξα, 2011: 26).
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη, γηα ηνπο Έιιελεο
καζεηέο, ε ηζηνξία είλαη αθίλεηε θαη θπξηαξρείηαη απφ
ηελ ηχρε, ελψ παξάιιεια έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη
Έιιελεο ήηαλ πάληα ληθεηέο θαη νη ίδηνη, σο γλήζηνη
απφγνλνη απηψλ, θέξνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο
πξνγφλνπο ηνπο θαη είλαη ζπλερηζηέο ηνπο. Καζψο,
ινηπφλ, ε αλάγθε γηα αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο θαζίζηαηαη αδήξηηε, νη
εθπαηδεπηηθνί
κεηέξρνληαη
πνηθίιεο
κεζφδνπο
πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ αθελφο θίλεηξα κάζεζεο ζηνπο
καζεηέο θαη αθεηέξνπ λα εληζρχζνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο
πεξηέξγεηα αιιά θαη ηελ έθπιεμε.
εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ δηαδξακαηίδνπλ, πιένλ, νη
Νέεο Σερλνινγίεο (Ν.Σ) ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο,
θαζψο ε εθαξκνγή απηψλ δεκηνπξγεί πεξηβάιινληα
κάζεζεο φπνπ επδνθηκεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ
καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη Ν. Σ. πξνσζνχλ
ηε ζθαηξηθή ζέαζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηελ
πνιιαπιφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, δίλνληάο ηνπο
έηζη ηα εθφδηα ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ
ηεθκεξησκέλεο ππνθεηκεληθέο εξκελείεο ζην πιαίζην ηεο
αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Δθηφο απφ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο, αμηνζήκαλην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα
κέζα νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ
απνηειεζκαηηθά λνεηηθά εξγαιεία κάζεζεο (Κφθθηλνο,
2003: 352). πσο αλαθέξεη ν Γ. Κφθθηλνο, ζηα κέζα
νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο πεξηιακβάλνληαη αθελφο νη
ζπκβαηηθέο εηθαζηηθέο ηερλνινγίεο, ήηνη ε θσηνγξαθία,
ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε, ην βίληεν θ.ιπ., θαη
αθεηέξνπ νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο φπσο ε
νπηηθναθνπζηηθή αθήγεζε. ην παξφλ πφλεκα ζα
αζρνιεζνχκε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο λνεηηθφ
εξγαιείν κάζεζεο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα αλάδεημεο
ηεο ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο κε θεηκεληθήο πεγήο,
κηαο ηαηλίαο κπζνπιαζίαο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.
Ζ πξνβνιή ηαηληψλ σο ππνζηεξηθηηθή28 δηδαθηηθή
ζηξαηεγηθή γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, αλήθεη ζηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη εθάζηνηε

28

Ζ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ
θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Lev
Vygotsky.
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απνηειεζκαηηθέο29, θαζψο νπηηθνπνηνχλ κηα πεξίνδν ή
έλα γεγνλφο, ρσξίο φκσο λα δηεηζδχνπλ ζε απηφ
απαξαίηεηα. Παξφια απηά, ε αμηνπνίεζε ηαηληψλ κε
κπζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα
ρξήζηκε θαζψο ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηεξε γλψζε γηα
ηνπο καζεηέο, ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα
εθκεηαιιεπηεί πξνθεηκέλνπ λα ρηίζεη πάλσ ζε απηή ηε
λέα γλψζε. Δπηπξφζζεηα, ε πξνβνιή ηαηληψλ είλαη θαη
έλα κέζν έιμεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, αθφκα
θαη απηψλ πνπ δε ζπκπαζνχλ ηδηαίηεξα ηελ Ηζηνξία σο
ζρνιηθφ κάζεκα.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ζην
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε ηαηλίεο κπζνπιαζίαο είηε
ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ. Σα ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ
βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη απνδεηθηηθά
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ έλα γεγνλφο ή
κηα επνρή, ελψ νη ηαηλίεο κπζνπιαζίαο δηακνξθψλνπλ
φιν ηνπο ην πιηθφ ζχκθσλα κε θάπνηεο ζπκβάζεηο ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο, παξαπνηψληαο ζπρλά ην
ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ παξνπζηάδνπλ, αιιά δελ
δηαθνξνπνηνχληαη εληειψο απφ ηε γξαπηή ηζηνξηθή
αθήγεζε απαξαίηεηα. Αθφκα θαη αλ ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζε κηα ηαηλία είλαη ιίγα, νη
ηαηλίεο έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ην
γξαπηφ ιφγν, θαζψο ε εηθφλα ζρεδφλ πάληα ληθά ηηο
ιέμεηο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ζε θάζε ηαηλία ππάξρνπλ ηζηνξηθά
ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
παξάιιεια σο πεγέο άληιεζεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ
επνρή παξαγσγήο ηνπο αιιά θαη γηα ηελ επνρή
αλαθνξάο ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο ήδε
αλαθέξζεθε, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αμηνπνίεζε κηαο
ηζηνξηθήο ηαηλίαο κπζνπιαζίαο. Οη ηζηνξηθέο ηαηλίεο
κπζνπιαζίαο έρνπλ κηα θεληξηθή πινθή ε νπνία
βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη
επηρεηξεί λα ηα απνδψζεη φζν γίλεηαη πεηζηηθφηεξα. Δλ
πξνθεηκέλσ, δεδνκέλνπ φηη επηιέρζεθε ε δηδαθηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ηαηλίαο «300. Ζ Άλνδνο ηεο
Απηνθξαηνξίαο», ηα πεξηγξαθφκελα ηζηνξηθά γεγνλφηα
είλαη νη Ναπκαρίεο ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηεο αιακίλαο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ελ γέλεη ζηηο ηζηνξηθέο ηαηλίεο
κπζνπιαζίαο, νη δεκηνπξγνί ησλ δελ θαηαβάιινπλ
ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα μερσξίζνπλ ην ηζηνξηθφ
γεγνλφο απφ ηε κπζνπιαζία, κάιινλ ην αληίζεην. ην
βσκφ ηνπ θέξδνπο ζπζηάδνπλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα,
δηαζηξεβιψλνληάο ηελ, πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο
ζεκαληηθά γεγνλφηα ή πξφζσπα θαζψο νθείινπλ λα
παξνπζηάζνπλ ζην θνηλφ κηα ειθπζηηθή φςε ηεο
ηζηνξίαο, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηελ εκπνξηθή επηηπρία
ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπο εγρεηξήκαηνο.
Οη ζχγρξνλεο εκπνξηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
ηζηνξηθήο κπζνπιαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Rosenstone
(1995), παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ζαλ παξακχζη κε
αξρή, κέζε θαη ηέινο, ελψ εζηηάδνπλ ζηελ ηζηνξία είηε
ησλ ήδε θεκηζκέλσλ πξνζψπσλ είηε απηψλ, πνπ ν
ζελαξηνγξάθνο ηεο εθάζηνηε ηαηλίαο θσηίδεη ηδηαίηεξα
29

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ J. Fielding

ζην ζελάξηφ ηνπ θαη ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ θαη λα
απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ ξφιν ζηα πξάγκαηα απφ απηφλ
πνπ φλησο είραλ. Ο ηξφπνο πνπ παξνπζηάδνπλ ην
γεγνλφο ή ηελ επνρή ππνδειψλεη έλα παξειζφλ
ζπγθεθξηκέλν θαη νινθιεξσκέλν, ζέινληαο λα ηνλίζνπλ
ην αδηακθηζβήηεην ηνπ πξάγκαηνο. Ο Rosenstone
ππνζηεξίδεη φηη νη ηζηνξηθέο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο
ζπλαηζζεκαηηθνπνηνχλ θαη δξακαηνπνηνχλ ηελ ηζηνξία
αιιά θαη καο πξνζθέξνπλ ηελ πνιππφζεηε φςε ηνπ
παξειζφληνο, θαζψο καο παξνπζηάδνπλ ηνπία, θηίξηα,
ηνπηθέο ελδπκαζίεο θαη φια απηά πνπ ελδερνκέλσο νχηε
ζηα κνπζεία κπνξνχκε λα δνχκε. Ο ίδηνο εξεπλεηήο
θαηαιήγεη ζην φηη νη εκπνξηθέο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο
παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία σο δηαδηθαζία. Ζ νηθνλνκία,
ε πνιηηηθή, νη θνηλσληθέο ηάμεηο, ηα θχια θ.ιπ.
ζπλαξζξψλνληαη καδί ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, ησλ
νκάδσλ θαη ησλ ιαψλ (Κειεζίδεο, 2006: 26).
ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, ζα
παξνπζηαζηεί ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ναπκαρίαο
ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηεο Ναπκαρίαο ηεο αιακίλαο, κέζσ
ηεο επίζεκεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο αιιά θαη κέζσ ηεο
ηζηνξηθήο ηαηλίαο κπζνπιαζίαο «300, Ζ Άλνδνο ηεο
Απηνθξαηνξίαο». Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ην ζελάξην
δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη
ηηο δχν λαπκαρίεο, ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, αμηνπνηήζεθε ε
αλσηέξσ ηαηλία, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλαιπζεί
παξαθάησ.

2. ΣΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
2.1. Σα ηζηνξηθά γεγνλόηα, όπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνξηθή
αθήγεζε
Ζ Ναπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ, δηεμήρζε ην 480 π. Υ.
παξάιιεια κε ηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ, ήηαλ
ζαιάζζηα ζχγθξνπζε κεηαμχ Διιήλσλ θαη Πεξζψλ,
θαηά ηε δεχηεξε πεξζηθή εηζβνιή. Οη Πέξζεο
μεθίλεζαλ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ξέξμε Α', εηζβνιή ζηελ
Διιάδα, κε ζηφρν λα απνθαηαζηήζνπλ ην γφεηξν ηνπο
κεηά ηελ ήηηα απφ ηνπο Αζελαίνπο ζηνλ Μαξαζψλα, ην
490 π.Υ. Ο Αζελαίνο πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγφο
Θεκηζηνθιήο
πξφηεηλε
ζηνπο
Έιιελεο
λα
αληηκεησπίζνπλ ηνπο Πέξζεο ζηνπο ζηελνχο ρψξνπο ησλ
Θεξκνππιψλ θαη ηνπ Αξηεκηζίνπ, ψζηε λα βάιινληαη
θαη απφ ζηεξηά θαη απφ ζάιαζζα. Ο πεξζηθφο ζηφινο
είρε ράζεη πεξίπνπ ηεηξαθφζηα πινία ιφγσ ζχειιαο ζηε
Μαγλεζία, ελψ αξγφηεξα έραζε άιια δηαθφζηα πινία
ζηελ Δχβνηα, ηα νπνία έζηεηιε γηα λα παγηδεχζεη ηνπο
Έιιελεο. Μεηά απφ δχν κέξεο ζπγθξνχζεσλ, μεθίλεζε ε
θχξηα κάρε, πνπ έιεμε γηα ηνπο αληηπάινπο κε ίζεο
απψιεηεο. Οη Έιιελεο, φκσο, αλαγθάζηεθαλ λα
ππνρσξήζνπλ ζηε αιακίλα, φηαλ έκαζαλ ην
απνηέιεζκα ηεο κάρεο ησλ Θεξκνππιψλ, δειαδή ην
ζάλαην ηνπ Λεσλίδα θαη ησλ 300. Ζ λαπκαρία ηνπ
Αξηεκηζίνπ δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο νη
Έιιελεο δελ θαηάθεξαλ λα ζηακαηήζνπλ ηνλ πεξζηθφ
ζηφιν. Απφ ηελ άιιε, νχηε νη Πέξζεο θαηάθεξαλ λα
θαηαζηξέςνπλ ή λα απνδπλακψζνπλ ηνλ ειιεληθφ
ζηφιν. Οπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ πξψηε εκπεηξία γηα
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ηα ειιεληθά πιεξψκαηα, ε νπνία απνδείρζεθε
απνθαζηζηηθή ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο, θαζψο νη
Έιιελεο έκαζαλ ηηο ηαθηηθέο ησλ Πεξζψλ.
Ζ Ναπκαρία ηεο αιακίλαο δηεμήρζε ζηηο 22
επηεκβξίνπ ηνπ 480 π.Υ, ζηα ηελά ηεο αιακίλαο,
ζηνλ αξσληθφ Κφιπν, πνιχ θνληά ζηελ Αζήλα, κεηαμχ
ηεο ζπκκαρίαο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ – θξαηψλ θαη ηεο
Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο. Αξρεγφο ησλ Διιήλσλ ήηαλ
ν Θεκηζηνθιήο, αξρεγφο ησλ Πεξζψλ ήηαλ ν Ξέξμεο. Ζ
λαπκαρία ηεο αιακίλαο απνηέιεζε ηελ ζεκαληηθφηεξε
ζχγθξνπζε θαη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο δεχηεξεο
πεξζηθήο εηζβνιήο ζηελ Διιάδα, ε νπνία μεθίλεζε ην
480 π.Υ. Αξρηθά, νη Έιιελεο ζρεδίαδαλ λα ζηακαηήζνπλ
ηνπο Πέξζεο ζηηο Θεξκνπχιεο (κάρε Θεξκνππιψλ) θαη
ζην Αξηεκίζην (Ναπκαρία Αξηεκηζίνπ). κσο ζηε κάρε
ησλ Θεξκνππιψλ, νη Πέξζεο εμνιφζξεπζαλ ηνπο
Έιιελεο, ράξε ζηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο
έδσζε ν Δθηάιηεο. ην Αξηεκίζην δε, ν ζπκκαρηθφο
ζηφινο έραζε πεξίπνπ ηα κηζά πινία ηνπ, ελψ ν
πεξζηθφο ζηφινο έραζε ην 1/4 ησλ πινίσλ ηνπ. Μφιηο νη
χκκαρνη ησλ Διιήλσλ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ
θαηαζηξνθή ζηηο Θεξκνπχιεο απνθάζηζαλ λα
ππνρσξήζνπλ. Απηφ επέηξεςε ζηνπο Πέξζεο λα
θαηαιάβνπλ ηε Βνησηία θαη ηελ Αηηηθή. Οη
Πεινπνλλήζηνη ήζειαλ λα ζηακαηήζνπλ ηνλ πεξζηθφ
ζηφιν ζηνλ Ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ. Παξφια απηά, ν
Αζελαίνο ζηξαηεγφο θαη πνιηηηθφο Θεκηζηνθιήο έπεηζε
ηνπο Έιιελεο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Πέξζεο ζηε
αιακίλα, επηθαινχκελνο ηνλ ρξεζκφ ηεο Ππζίαο, ν
νπνίνο έιεγε φηη νη Αζελαίνη ζα ζσζνχλ ζε μχιηλα ηείρε,
δειαδή ζηηο ηξηήξεηο, φπσο ην εξκήλεπζε ν ίδηνο. ζνη
άλδξεο ήηαλ ζε ζέζε λα πνιεκήζνπλ κπήθαλ ζηηο
ηξηήξεηο, ελψ ζηελ Αζήλα έκεηλαλ ιίγνη γέξνη θαη
άξξσζηνη. Με απηφ ηνπ ην εγρείξεκα ν Θεκηζηνθιήο
ήιπηδε φηη κηα λίθε ζα εκπφδηδε ηνπο Πέξζεο λα
εηζβάινπλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Έηζη, αλάγθαζε ηνλ
Ξέξμε λα επηηεζεί ζηα ηελά ηεο αιακίλαο, φπνπ ε
αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ήηαλ άρξεζηε θαη
ηα νγθψδε πινία ηνπ πξνβιεκαηηθά. ην ζπλέδξην ησλ
Πεξζψλ, πνπ έγηλε πξηλ ηε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο,
φπσο αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο ζην βηβιίν ηνπ Οπξαλία,
φινη ηάρζεθαλ ππέξ ηεο Ναπκαρίαο εθηφο απφ ηελ
Αξηεκηζία ηεο Καξίαο, θφξε ηνπ Λπγδάκε, πνπ ήηαλ
βαζίιηζζα ηεο Αιηθαξλαζζνχ, ππνηειήο ζηνπο Πέξζεο.
Παξ' φια απηά, ν Ξέξμεο δελ ζπκθψλεζε κε ηελ
Αξηεκηζία θαη απνθάζηζε λα επηηεζεί ζηα ηελά ηεο
αιακίλαο. Σν πινίν ηεο Αξηεκηζίαο θαηαδηψρζεθε απφ
κηα αζελατθή ηξηήξε. Σφηε, ε Αξηεκηζία θαηάθεξε λα
βπζίζεη ην πινίν ηνπ βαζηιηά Γακαζηζχκνπ, αξρεγνχ
ησλ Καιπλδέσλ (ζχκκαρνη ησλ Πεξζψλ) θαη νη
Αζελαίνη πίζηεςαλ φηη ην πινίν ηεο Αξηεκηζίαο ήηαλ
ζπκκαρηθφ θαη ζηακάηεζαλ ηελ θαηαδίσμε. Ο Ξέξμεο, ν
νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηελ λαπκαρία απφ ην Αηγάιεσ,
ξψηεζε λα κάζεη πνηνο είρε βπζίζεη ην πινίν, ην νπνίν
ζεψξεζε ειιεληθφ, θαη πιεξνθνξήζεθε φηη απηή πνπ ην
βχζηζε ήηαλ ε Αξηεκηζία. Σφηε ν Ξέξμεο είπε «νἱ κὲλ
ἄλδξεο γεγφλαζί κνη γπλαῖθεο, αἱ δὲ γπλαῖθεο ἄλδξεο»
(κηθ.: νη άλδξεο κνπ έγηλαλ γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο
άλδξεο).

ηε λαπκαρία, ν ειιεληθφο ζηφινο πέηπρε κηα
ζεκαληηθή λίθε, αθνχ θαηέζηξεςε 300 πεξζηθά πινία.
Μεηά ηελ λαπκαρία, ν Ξέξμεο είρε πεη ζηνλ Μαξδφλην
φηη ζέιεη λα απνθαζίζεη ηη έπξεπε λα θάλεη. Δίρε
ζπγθιεζεί ζπλέδξην, αιιά ν Ξέξμεο ζέιεζε λα ξσηήζεη
ηελ Αξηεκηζία, ε νπνία ήηαλ ε κφλε πνπ ηνλ
ζπκβνχιεπζε λα κελ επηηεζεί ζηνπο Έιιελεο ζηελ
αιακίλα. Ο Ξέξμεο ηεο είπε φηη ν Μαξδφληνο ηνλ
ζπκβνχιεπζε λα κείλεη θαη λα επηηεζεί ζηελ
Πεινπφλλεζν, ή λα ηνλ αθήζεη λα δηαιέμεη 300.000
άλδξεο θαη λα θαηαιάβεη ηελ Διιάδα γηα ηνλ βαζηιηά. Ζ
Αξηεκηζία, ζπκβνχιεςε ηνλ Ξέξμε λα πάξεη ην ζηξαηφ
θαη λα γπξίζεη πίζσ θαη ν Μαξδφληνο λα κείλεη ζηελ
Διιάδα κε ηηο δπλάκεηο πνπ ν ίδηνο ήζειε.
Πξάγκαηη, έηζη έγηλε. Ο Ξέξμεο επέζηξεςε ζηελ
Αζία, ελψ γηα ηελ ππνηαγή ηεο Διιάδνο παξέκεηλε ν
Μαξδφληνο κε ηνλ ππφινηπν πεξζηθφ ζηξαηφ. Αιιά ην
479 π.Υ. νη Πέξζεο ππέζηεζαλ ζνβαξή ήηηα ζηηο
Πιαηαηέο θαη ζηε Μπθάιε θαη ζηακάηεζαλ ηηο επηζέζεηο
ηνπο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Λίγν αξγφηεξα, νη
Έιιελεο πέξαζαλ ζηελ αληεπίζεζε.
χκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο, αλ νη Πέξζεο ληθνχζαλ
ζηε αιακίλα, ζα είρε ζηακαηήζεη ε αλάπηπμε ηεο
Διιάδνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ν δπηηθφο πνιηηηζκφο δελ ζα
ήηαλ απηφ πνπ είλαη ζήκεξα. Γη' απηφ, ε λαπκαρία ηεο
αιακίλαο ζεσξείηαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κάρεο ζηελ
αλζξψπηλε ηζηνξία.

2.2. Σα ηζηνξηθά γεγνλόηα, όπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην
Γηα ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο Ναπκαρίαο ηεο
αιακίλαο γίλεηαη αλαθνξά ζην 4ν θεθάιαην ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηεο Α΄
Γπκλαζίνπ. Σν ελ ιφγσ θεθάιαην ηηηινθνξείηαη σο: «Ζ
νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηεο πεξζηθήο επίζεζεο» θαη
αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα κεηά ηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα,
δειαδή ζηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ, ηε λαπκαρία ηεο
αιακίλαο, ηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ θαη ηε λαπκαρία ηεο
Μπθάιεο, ελψ ζην ηέινο αλαθέξεη ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο
ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ γηα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
Ζ ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεη
αδξνκεξψο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ρσξίο λα δίλεη
ιεπηνκέξεηεο. Γηα ηε λαπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ δε
γίλεηαη επί ηεο νπζίαο θακία αλαθνξά, θαζψο ην κφλν
πνπ ζεκεηψλεηαη είλαη φηη «νη Πέξζεο άθεζαλ ην
Αξηεκίζην θαη ζηάζεθαλ ζην ζηελφ ηεο αιακίλαο».
Οχηε γηα ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο δίλνληαη
ιεπηνκέξεηεο φκσο. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ θάλεη
θακία αλαθνξά ζηελ Αξηεκηζία θαη ηνλ αμηνζήκαλην
ξφιν ηεο ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο, παξά ηνλίδεη ην γεγνλφο
φηη νη Πέξζεο εηηήζεθαλ θαηά θξάηνο, αλαδεηθλχνληαο
θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
Θεκηζηνθιή. Γηα λα ππεξηνλίζεη ηνλ εξσηθφ ραξαθηήξα
ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ, παξαζέηεη θαη έλα ρσξίν ηνπ
Πινπηάξρνπ, φπνπ εμπκλείηαη ν Θεκηζηνθιήο.
Παξαζέηεη επίζεο έλα απφζπαζκα απφ ηνπο Πέξζεο ηνπ
Αηζρχινπ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ην γλσζηφ ρσξίν:
«Ὦ παῖδεο Ἑιιήλσλ ἴηε, ἐιεπζεξνῦηε παηξίδ',
ἐιεπζεξνῦηε δὲ παῖδαο, γπλαῖθαο, ζελ ηέ παηξῴσλ ἕδε,
ζήθαο ηε πξνγφλσλ: λῦλ ὑπὲξ πάλησλ ἀγψλ».
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2.3. Σν ηζηνξηθό απηό γεγνλόο παξνπζηάδεηαη
ζηελ ηζηνξηθή ηαηλία κπζνπιαζίαο: «300. Ζ
Άλνδνο ηεο Απηνθξαηνξίαο»
Ζ ελ ιφγσ ηαηλία απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο ηαηλίαο
«300», ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηε κάρε ησλ
Θεξκνππιψλ. Δίλαη κηα ακεξηθαληθή ηαηλία δξάζεο,
πνιεκηθή γηα ηελ αθξίβεηα, παξαγσγήο ηνπ έηνπο 2014.
Ζ ηαηλία βαζίδεηαη ζην αδεκνζίεπην, έσο ηψξα, θφκηθ
ηνπ Φξαλθ Μίιιεξ, Xerxes. Σν θφκηθ αλαθέξεηαη ζηελ
ηζηνξηθή λαπκαρία ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ζηελ ηζηνξηθή,
επίζεο, λαπκαρία ηεο αιακίλαο, θαη ζθελνζεηήζεθε
απφ ηνλ Νφακ Μνχξν. Χζηφζν, ε ηαηλία είλαη κηα
θαληαζηηθή αλαδηαηχπσζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ θαη φρη
κηα
πηζηή,
ζηελ
ηζηνξηθή
πξαγκαηηθφηεηα
αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ.
Ο δεκηνπξγφο απνθάζηζε λα θξαηήζεη ηε
ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη
απνθάζηζε λα καο παξνπζηάζεη, κε κηα άιιε καηηά, ηηο
λαπκαρίεο ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηεο αιακίλαο. Ζ ηαηλία
παξνπζηάδεη ηα ηζηνξηθά πξφζσπα πνιχ δηαθνξεηηθά.
Απηή πνπ θσηίδεηαη ηδηαίηεξα είλαη ε Αξηεκηζία, ε νπνία
δελ είλαη ε βαζίιηζζα ηεο Αιηθαξλαζζνχ, αιιά ε
ειιεληθήο θαηαγσγήο ζχκβνπινο - πξνζηαηεπνκέλε πηνζεηεκέλε θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Πεξζίαο Γαξείνπ,
παηέξα ηνπ Ξέξμε. Ο θηλεκαηνγξαθηθφο θαθφο καο
δείρλεη ηνπο γνλείο ηεο λα θνλεχνληαη βάλαπζα απφ
Έιιελεο ζηξαηηψηεο θαη ηελ ίδηα λα γίλεηαη δνχια ζηα
θαξάβηα ησλ Διιήλσλ, κέρξη πνπ ηελ έζσζε έλαο
Πέξζεο. Ο ίδηνο Πέξζεο ηελ πήγε ζην παιάηη ηνπ
Γαξείνπ, φπνπ θαη έιαβε ζηξαηησηηθή αγσγή θαη έγηλε
«ην δεμί ηνπ ρέξη». Ζ Αξηεκηζία παξνπζηάδεηαη σο ε
εγέηηδα ηνπ πεξζηθνχ ζηφινπ ηφζν ζηε λαπκαρία ηνπ
Αξηεκηζίνπ φζν θαη ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο, ελψ ν
Ξέξμεο παξνπζηάδεηαη απνζηαζηνπνηεκέλνο ζεαηήο ησλ
πξαγκάησλ, δεηιφο θαη άηνικνο, αιαδνληθφο θαη
ππεξθίαινο.
Οη ηζηνξηθέο αλαθξίβεηεο ηεο ηαηλίαο δε ζηακαηνχλ
εθεί. Ζ ηαηλία δείρλεη φηη ν Θεκηζηνθιήο είλαη ν
απφιπηνο εγέηεο ησλ Αζελαίσλ πνπ θεξδίδεη ηε κάρε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Θεκηζηνθιήο ήηαλ έλαο απφ
ηνπο δέθα ζηξαηεγνχο ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα αιιά ην
γεληθφ πξφζηαγκα είρε ν Μηιηηάδεο. Ο Μηιηηάδεο,
ινηπφλ, λίθεζε ηνπο Πέξζεο ζην Μαξαζψλα θαη φρη ν
Θεκηζηνθιήο. Δπηπξφζζεηα, ν Πέξζεο Βαζηιηάο Γαξείνο
δελ ηξαπκαηίζηεθε ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα. Γελ ήηαλ
θαλ παξψλ. Οχηε ν γηνο ηνπ ν Ξέξμεο ήηαλ παξψλ. Ο
Γαξείνο πέζαλε απφ αξξψζηηα πνπ θξάηεζε έλα κήλα,
θαη φρη απφ ην βφιη ηνπ Θεκηζηνθιή ζηε κάρε ηνπ
Μαξαζψλα, θάηη πνπ πξνθάιεζε θαη ην κέλνο ηνπ Ξέξμε
γηα ην Θεκηζηνθιή. Ο ίδηνο άθεζε πξηλ πεζάλεη κηα
δηαηαγή: λα ηηκσξεζνχλ νη Αζελαίνη θαη νη ππφινηπνη
Έιιελεο γηα ηελ ληξνπή πνπ πξνμέλεζαλ ζηελ κεγάιε
ηνπο απηνθξαηνξία. Ζ ηαηλία δείρλεη ην εληειψο
αληίζεην. ηη ν Γαξείνο, ιίγν πξηλ πεζάλεη δήηεζε απφ
ηνλ Ξέξμε λα ζηακαηήζεη λα πνιεκά κε ηνπο Έιιελεο.
Ηζηνξηθά αλαθξηβήο είλαη θαη ε αξηζκεηηθή δηαθνξά ζηηο
δπλάκεηο ησλ αληηπάισλ, φπσο απηή δίλεηαη ζηελ ηαηλία,
ήηνη 50 ειιεληθά πινία έλαληη 1000 πεξζηθψλ. ηε κάρε
ηνπ Αξηεκηζίνπ, φπσο θαη ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο,
νη αξηζκνί ησλ ειιεληθψλ πινίσλ ήηαλ πνιχ

κεγαιχηεξνη. Ακθηζβεηήζηκε είλαη, επίζεο, ε ρξήζε
ειεθάλησλ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε. Οχηε ν
Ζξφδνηνο, νχηε ν Ξελνθψληαο αλαθέξνπλ θάηη ζρεηηθφ.
Ζ ηαηλία δείρλεη ηνλ Θεκηζηνθιή σο ηνλ απφιπην
εγέηε ηεο ειιεληθήο λαπηηθήο δχλακεο. κσο ν
Θεκηζηνθιήο δελ είρε ην γεληθφ πξφζηαγκα. Ήηαλ έλαο
απφ ηνπο εγέηεο θαη είρε κεγάιν θχξνο γηαηί ε Αζήλα
είρε ηα πεξηζζφηεξα θαξάβηα. κσο ήξζε ζε ξήμε κε ηνλ
παξηηάηε Δπξπβηάδε, πνπ είρε ην γεληθφ πξφζηαγκα,
ηδίσο πξηλ ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο. Αθφκα θαη ε
εηθφλα ηεο Αζήλαο έρεη θάπνηεο αλαθξίβεηεο, ε βαζηθή
εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη δείρλνπλ ζηελ θαηαζηξνθή ηεο
Αζήλαο απφ ηνπο Πέξζεο, λα ζθάδνληαη θαη λα
βηάδνληαη άκαρνη. κσο νη Αζελαίνη είραλ κεηαθέξεη
ηνπο θαηνίθνπο ζηα γχξσ λεζηά θαη πίζσ είραλ κείλεη
κφλν θάπνηνη πνιχ γέξνη ή άξξσζηνη γηα λα
κεηαθηλεζνχλ. Έλα απφ ηα παξάμελα ηεο ηαηλίαο είλαη,
επίζεο, φηη δείρλεη ηα ειιεληθά πινία ρσξίο θαηάξηηα,
ζαλ ηεξάζηηεο βάξθεο. κσο ε πξαγκαηηθή ειιεληθή
ηξηήξεο είρε θαηάξηηα θαη δελ βαζηδφηαλ κφλν ζηε
δχλακε ησλ θσπειαηψλ.
ηελ ηαηλία παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηα ζηνηρεία
κεηαγελέζηεξεο επνρήο. πγθεθξηκέλα, νη εθξήμεηο θαη
ην πγξφ ππξ. Γελ ππήξρε ζηε δηάζεζε ηνπ πεξζηθνχ
λαπηηθνχ κηα ηφζν εχθιεθηε θαη εθξεθηηθή χιε, ζαλ
απηή πνπ δείρλεη ε ηαηλία θαη κε ηελ νπνία παζαίλνπλ
κεγάιεο δεκηέο ηα αζελατθά πινία ζηε Ναπκαρία ηνπ
Αξηεκηζίνπ. Σν πγξφ ππξ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ νη
Βπδαληηλνί.
ζν γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Θεκηζηνθιή κε ηελ
Αξηεκηζία θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο εγέηηδαο ησλ Πεξζψλ
λα απνπιαλήζεη ηνλ Έιιελα ζηξαηεγφ, δελ επζηαζεί
νχηε ινγηθά, νχηε ηζηνξηθά. Δλ γέλεη ην πξφζσπν ηεο
Αξηεκηζίαο δηαζηξεβιψζεθε πξνθεηκέλνπ ε ηαηλία λα
έρεη εκπνξηθή επηηπρία. Να αλαθεξζεί επίζεο φηη ε
Αξηεκηζία δελ ζθνηψζεθε ζηε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο.
Αληίζεηα, γιίησζε ράξε ζηελ ζηξαηησηηθή ηεο
ηθαλφηεηα. ρη κφλν ε Αξηεκηζία θαη ν Θεκηζηνθιήο
αιιά θαη νη παξηηάηεο αλέιαβαλ άιιν ξφιν ζηα
γεγνλφηα ηεο ηαηλίαο. Οη παξηηάηεο- θαη γεληθά νη
Πεινπνλλήζηνη - ήηαλ παξφληεο απφ ηελ αξρή ηεο
λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο θαη δελ ήξζαλ ζηε κέζε ηεο
κάρεο λα ζψζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Δπίζεο, λαπηηθά νη
Αζελαίνη ήηαλ πνιχ αλψηεξνη ησλ παξηηαηψλ (είραλ
180 πινία ελψ νη παξηηάηεο κφιηο 16). ζν γηα ηελ
Βαζίιηζζα Γνξγψ - γπλαίθα ηνπ Λεσλίδα - δελ ήηαλ
αξρεγφο ησλ παξηηαηηθψλ πινίσλ, νχηε πήξε κέξνο ζηε
λαπκαρία. Καηαιήγνληαο, ην γεγνλφο επίζεο φηη ν
Ξέξμεο πήγε ζηελ ζπειηά ησλ μσηηθψλ, βνχηεμε ζηε
ιίκλε θαη βγήθε απφ εθεί ππεξκεγέζεο, κε ρξπζφ δέξκα,
ρξπζνπνίθηιηε πεξηβνιή θαη θνζκήκαηα δελ επζηαζεί
επίζεο νχηε ινγηθά νχηε ηζηνξηθά.

3. ΚΟΠΟ, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ
ΔΡΓΑΗΑ
Ζ γξάθνπζα, κε ην παξφλ πφλεκα, ζηνρεχεη λα
αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο εκπνξηθψλ
ηζηνξηθψλ ηαηληψλ κπζνπιαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ
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καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Κξίλεηαη ζθφπηκν, ε Ηζηνξία λα
πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα κεζνδνινγηθνχ
πινπξαιηζκνχ, ην νπνίν ζα κεηαηνπίδεη ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο απφ ηελ παζεηηθή αδηαθνξνπνίεηε θαη
νπδέηεξε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηεο ελεξγεηηθήο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο
αιήζεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή
ζεσξείηαη φηη παξέρεη ειθπζηηθφηεξα θίλεηξα κάζεζεο,
ηθαλά λα ελεξγνπνηνχλ ηελ ηάμε ελψ ηαπηφρξνλα πνιιά
ζηνηρεία ησλ ηαηληψλ ιεηηνπξγνχλ σο κηα βάζε πάλσ
ζηελ νπνία ν δηδάζθσλ ζπλνηθνδνκεί καδί κε ηνπο
καζεηέο ηε γλψζε.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή
ηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζην πιαίζην
ηνπ
καζήκαηνο
ηεο
ηζηνξίαο,
ε
γξάθνπζα
πξαγκαηνπνίεζε κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ
ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ ζε έλα δεχηεξν επίπεδν λα
εθπνλήζεη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηηο λαπκαρίεο ηνπ
Αξηεκηζίνπ θαη ηεο αιακίλαο. Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ
λα εθαξκνζηεί- έζησ θαη πηινηηθά- ε αλσηέξσ
ζηξαηεγηθή ζε καζεηέο, νχησο ψζηε ην ζελάξην
δηδαζθαιίαο λα είλαη αθελφο ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλν
θαη αθεηέξνπ πξαθηηθά ιεηηνπξγηθφ.
Εεηήζεθε απφ ηξεηο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηαηλία «300. Ζ Άλνδνο ηεο
Απηνθξαηνξίαο» θαη κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, ε
γξάθνπζα ρξεζηκνπνίεζε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο
ζπλέληεπμεο, γηα λα εμάγεη πνξίζκαηα γηα ηηο
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεκάηηζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε
ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ πξνβάιιεη, ψζηε ζε έλα
δεχηεξν επίπεδν λα ζπληαρζεί έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο
γηα ηε δηδαθηηθή ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ πεξηιακβάλεη
ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ζ ζπλέληεπμε ησλ
καζεηψλ ήηαλ εκηδνκεκέλε, θαζψο βαζίζηεθε πάλσ ζε
έλα πξνθαζνξηζκέλν εξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα
1) αιιά ππνβιήζεθαλ θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ θαιχηεξα νη απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ ζηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (Καξαγεψξγνο, 2002: 160). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα
πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηεπζπλζνχλ νη καζεηέο θαη νη
απαληήζεηο ηνπο λα είλαη απζεληηθέο, θαζψο νη
θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο
αληηθαλνληθά (Cohen, Manion θαη Morrison, 2008:207).
Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη‟ νίθνλ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο
θαη κεηά ην πέξαο απηήο, πινπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο.
Ζ γξάθνπζα ζπλεληεπμίαζε ηνπο ηξεηο καζεηέο (δχν
θνξίηζηα θαη έλα αγφξη) πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ηηο
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεκάηηζαλ κέζσ ηεο ηαηλίαο. Οη
ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθξηβψο κεηά ηελ
πξνβνιή ηεο ηαηλίαο θαη ήηαλ αηνκηθέο, ψζηε λα κελ
επεξεάζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ κεηά απφ πηζαλή
αληαιιαγή απφςεσλ.
Βαζηθή επηδίσμε απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ήηαλ
λα πεξηγξαθνχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα απφ ηνπο καζεηέο,
φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία. Καη νη ηξεηο
καζεηέο θαηάιαβαλ φηη ε δεχηεξε λαπκαρία πνπ
πεξηγξάθεηαη είλαη απηή ηεο αιακίλαο αιιά θαλείο απφ
ηνπο ηξεηο δελ θαηάιαβε φηη ε πξψηε λαπκαρία πνπ
παξνπζηάδεη ε ηαηλία είλαη απηή ηνπ Αξηεκηζίνπ. Ζ κία

καζήηξηα δε, λφκηδε πσο θαη νη δχν λαπκαρίεο έγηλαλ ζηε
αιακίλα, απιά έγηλε κηα κηθξή παχζε αλάκεζά ηνπο,
άξα θαηάιαβε φηη ε ηαηλία παξνπζηάδεη έλα ηζηνξηθφ
γεγνλφο θαη φρη δχν. Χζηφζν θαη νη ηξεηο καζεηέο
αλέθεξαλ φηη ε Ναπκαρία θξάηεζε πέληε εκέξεο, φπσο
αλέθεξε θαη ε ηαηλία, φηη ηα βαζηθά πξφζσπα πνπ
ζπκκεηείραλ ήηαλ ν Θεκηζηνθιήο, ε Αξηεκηζία θαη ν
Ξέξμεο, φηη ν ρξφλνο πνπ έγηλε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ήηαλ
ην 480 π. Υ. θαη ν ηφπνο ήηαλ ε αιακίλα.
Δξσηψκελνη γηα ηα ηζηνξηθά πξφζσπα, θαη νη ηξεηο
καζεηέο αλέθεξαλ κε δένο ην ξφιν ηεο Αξηεκηζίαο ζηα
πξάγκαηα ηεο επνρήο, παξαδερφκελνη φηη δελ ηελ
γλψξηδαλ θαλ. ζν γηα ηνλ Ξέξμε, ην αγφξη αλέθεξε πσο
ηνλ πεξίκελε πην καρεηηθφ θαη φρη δεηιφ θαη ππνρείξην
κηαο γπλαίθαο, ελψ ηα θνξίηζηα ράξεθαλ θαηά θάπνην
ηξφπν πνπ επηηέινπο κηα ηαηλία αλαδείθλπε κηα γπλαίθα
εξσίδα καρήηξηα θαη ηθαλή πνιεκηθά. Καη ζηνπο ηξεηο
καζεηέο ε ακθίεζε ηνπ Ξέξμε πξνθάιεζε ηδηαίηεξε
εληχπσζε θαη απνξία, θαζψο θαη φινη δηέθξηλαλ ην
έληνλν παξακπζηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ.
Δξσηψκελνη γηα ην Θεκηζηνθιή, εμέθξαζαλ ην
ζαπκαζκφ ηνπο. Σνλ ραξαθηήξηζαλ «ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ
πξφζσπν», «θηιφπαηξε», «κέγα Αζελαίν ζηξαηεγφ»
«απφιπην εγέηε ησλ Αζελαίσλ», «έμππλν θαη
πνιπκήραλν», ελψ ην αγφξη, επεξεαζκέλν πξνθαλψο
απφ ηε ζθελή ηεο «απνπιάλεζεο» ηνπ Θεκηζηνθιή
ζρνιίαζε ην γεγνλφο κε ηδηαίηεξα εγθσκηαζηηθφ ηφλν.
Μηα
πνιχ
ζεκαληηθή
επηζήκαλζε
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ ην αγφξη αιιά θαη απφ ηα
θνξίηζηα, ήηαλ φηη πνιιά απφ ηα φζα είδαλ ζηελ ηαηλία,
ηνπο θάλεθαλ λα κελ επζηαζνχλ ηζηνξηθά θαη ινγηθά. Ζ
ιίκλε ησλ μσηηθψλ απφ φπνπ ν Ξέξμεο βγήθε
παλχςεινο θαη κε ρξπζφ δέξκα, ην πγξφ ππξ, νη δεθάδεο
εθξήμεηο, ε απφπεηξα απνπιάλεζεο ηνπ Θεκηζηνθιή απφ
ηελ Αξηεκηζία, φια απηά ηνπο «μέληζαλ», ελψ ν καζεηήο
είπε ραξαθηεξηζηηθά: « Δ, αλ δελ είρε θαη έλα εξσηηθφ
εηδχιιην, δε ζα έθνβε εηζηηήξηα!» Οη ζπγθεθξηκέλεο
επηζεκάλζεηο θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζψο
ε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, νθείιεη
λα αλαδείμεη ην πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη λα ην
δηαρσξίζεη απφιπηα απφ ηα ζηνηρεία κπζνπιαζίαο πνπ ε
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ πξνζέδσζε πξνθεηκέλνπ λα
έρεη εκπνξηθή επηηπρία.
Ζ ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ ην δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ αθνινπζεί λα
είλαη πξαθηηθά εθαξκνζκέλν a priori. Θα ήηαλ άηνπν λα
δεκηνπξγεζεί έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο βαζηδφκελν ζε
ππνζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζα δεκηνπξγνχζε ε ηαηλία
ζηνπο καζεηέο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη εθαξκφζηεθε
πηινηηθά ζε έλα κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ.

4. ΔΝAΡΗΟ - ΥEΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛIΑ
4.1. Σαπηόηεηα ζελαξίνπ - ζρεδίνπ
4.1.1. Σίηινο ελαξίνπ – ρεδίνπ
«ηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο παξεξκελεχεη ηελ ειιεληθή
ηζηνξία.»
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4.1.2. Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο:
 Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο:
 Αξραία Ηζηνξία, Α‟ Γπκλαζίνπ
 Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
 Κεθάιαην 4, Δλφηεηα 8: Ζ νξηζηηθή
απνκάθξπλζε ηεο πεξζηθήο επίζεζεο.
 Τπνελφηεηα: Ζ λαπκαρία ηεο αιακίλαο.
4.1.3. θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ
δηδαζθαιίαο
Γηδαθηηθνί ζθνπνί:
 Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θξηηηθή αιιά θαη
ηζηνξηθή ζθέςε.
 Να εθηηκήζνπλ νη καζεηέο ηηο ζπλέπεηεο ηεο
επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξζηθήο εηζβνιήο
απφ ηνπο Έιιελεο.
 Να νηθνδνκήζνπλ νη καζεηέο, κέζα απφ ηε
κειέηε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, ηελ εζληθή θαη
πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα 30.
Γηδαθηηθνί ζηόρνη:
 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
πεξηγξάθνπλ νη καζεηέο ηα ζπγθεθξηκέλα
ηζηνξηθά γεγνλφηα.
 Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ηε
ζεκαζία ηεο Ναπκαρίαο ηεο αιακίλαο γηα ην
ειιεληθφ αιιά θαη γηα ηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
επηινγήο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ
ηζηνξηθψλ πεγψλ.
 Να κπνξνχλ λα αληηπαξαβάινπλ νη καζεηέο ηελ
επίζεκε ηζηνξηθή γλψζε κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο
πνπ ζρεκαηίδνπλ απφ ηηο κπζνπιαζηηθέο
ηζηνξηθέο ηαηλίεο.
4.1.4. Πξνηεηλόκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ
πξνηεηλφκελε
εθπαηδεπηηθή
κέζνδνο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο δηεξεπλεηηθήο - αλαθαιππηηθήο
κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Σν βαζηθφ δεηνχκελν είλαη νη
καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηζηνξηθή ζθέςε,
αθνχ ζπλδηαιερζνχλ παξαγσγηθά κε ην ςεπδντζηνξηθφ
πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο κπζνπιαζίαο «300. Ζ άλνδνο
ηεο απηνθξαηνξίαο». ηφρνο είλαη, δειαδή, λα
ζρεκαηίζνπλ θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε γηα λα
νηθνδνκεζεί ε ηζηνξηθή γλψζε, φπσο απηή
απνηππψλεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνξηθή αθήγεζε θαη φρη
λα είλαη απιά παζεηηθνί δέθηεο κηαο ηζηνξηθήο αθήγεζεο
πνπ ζα εθθσλεζεί απφ ηε δηδάζθνπζα θαζψο έηζη ην
κάζεκα εμειίζζεηαη ζε ζηείξν εγθπθινπαηδηζκφ.
πκπεξαίλνπκε δειαδή φηη ν ραξαθηήξαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο
είλαη
βησκαηηθφο. Δίλαη ζεκαληηθφ, λα είλαη ζε ζέζε νη
καζεηέο λα αληηπαξαβάινπλ φζα είδαλ κε απηά πνπ
αλαθέξεη ε επίζεκε ηζηνξηθή αθήγεζε, θαζψο θαηά
απηφλ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ, βαζκεδφλ, λα αλαπηχζζνπλ
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Ο ζπγθεθξηκέλνο δηδαθηηθφο ζθνπφο απνηειεί θαη ζην γεληθφ
ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.

θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θάηη πνπ απαηηεί θαη ε
νιηζηηθή-νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο
(Υαηδεγεσξγίνπ, 2003: 49). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε ζπλεπηθνπξεί ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη
καζεηέο φηη ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο νθείιεη λα είλαη
πνιχπιεπξε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηθλχεη κε πηζηφηεηα
ηα γεγνλφηα.
ην πιαίζην δε ηεο ζχγρξνλεο
ιεηηνπξγηθήο παηδαγσγηθήο, ε νπνία πξνσζεί ην καζεηή
- δεκηνπξγφ, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα δηδάζθεη δξψληαο
ζπλεξγαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη φρη θαζ‟ έδξαο θαη
κεησπηθά. Ζ ιεηηνπξγηθή παηδαγσγηθή ππνζηεξίδεηαη
απφ ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ, φπνπ ν δάζθαινο
ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
ηε
ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε,
ε
ππνζηεξηθηηθή ζηξαηεγηθή είλαη απηή ηεο πξνβνιήο
ηαηλίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ αξραία ηζηνξία είλαη
δχζθνιν θαη αδφθηκν λα επηθαηξνπνηήζσ ηε γλψζε,
δεηνχκελν είλαη λα επηθαηξνπνηήζσ ηνλ ηξφπν πνπ ζα
κεηαθέξσ ηε κε επίθαηξε γλψζε, ψζηε απηή, ζηαδηαθά,
λα νηθεηνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο. Έηζη κε ηελ
πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, πξνζειθχεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ αιιά θαη νη ίδηνη ζρεκαηίδνπλ
αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, νη νπνίεο
θαηά ηε δηδαθηηθή ψξα ζα αμηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ
λα αλαδεηρζεί ε επίζεκε ηζηνξία.
4.1.5. Δθηηκώκελε Γηάξθεηα
Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε δηδαζθαιία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.
Οθείιεη λα εμαηξεζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε
ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θαζψο δηαθνξεηηθά δε ζα
κπνξέζεη λα θαιπθζεί ε δηδαθηέα χιε, φπσο απηή
νξίδεηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ. Δίλαη ζεκαληηθφ, παξφια
απηά, νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ έζησ θαη γηα κία
θνξά ηελ ηζηνξία θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζψο ε
βησκαηηθή απηή πξνζέγγηζε θαη ε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή
πηζηφηεηα βάζεη ησλ θεηκέλσλ ησλ πεγψλ, ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ θαη ηεο ηαηλίαο πνπ ζα έρνπλ γλσξίζεη νη
καζεηέο εμππεξεηεί φρη κφλν ηελ εκπέδσζε αιιά θαη ηε
ζπλνρή ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο κέζσ ηεο πνιχπιεπξεο
πξνζέγγηζήο ηεο. Σν παξφλ ζελάξην - ζρέδην αθνξά ζηελ
2ε δηδαθηηθή ψξα. Σελ 1ε ψξα ζα δηδαρζνχλ νη κάρεο
ηνπ Μαξαζψλα θαη ησλ Θεξκνππιψλ θαη ηελ 3 ε ψξα ζα
δηδαρζνχλ ε κάρε ησλ Πιαηαηψλ, ε Ναπκαρία ηεο
Μπθάιεο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ειιελνπεξζηθνχ
πνιέκνπ.

4.2. Αλάπηπμε ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
4.2.1. Πεξηγξαθή
 Μνληέιν δηδαζθαιίαο:
 Γηαιεθηηθφ (δηάινγνο, εξψηεζε- απάληεζε).
 Μέζνδνο:
 Δξκελεπηηθή, Αλαιπηηθή- πλζεηηθή.
 Μνξθή δηδαζθαιίαο:
 Καηεπζπλφκελνο δηάινγνο.
 Γηδαθηηθέο αξρέο:
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 Απηελέξγεηα
 Δπνπηεία
 Βησκαηηθφηεηα
 Γηαζεκαηηθφηεηα.
 Μέζα:
 Πίλαθαο
 ρνιηθφ εγρεηξίδην Αξραίαο Ηζηνξίαο Α‟
Γπκλαζίνπ
 ρνιηθφ Δγρεηξίδην Ζξνδφηνπ Α‟ Γπκλαζίνπ
 Φσηνηππίεο
 Υάξηεο
4.2.2. Φάζεηο
Α. Αθόξκεζε
Δθηεηακέλε- Δλδνθεηκεληθή: Καηά ηελ πξνεγνχκελε
δηδαθηηθή ψξα, φπνπ θαη δηδάρζεθαλ νη κάρεο ηνπ
Μαξαζψλα θαη ησλ Θεξκνππιψλ, δεηάκε απφ ηνπο
καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αββαηνθχξηαθνπ ηελ ηαηλία «300. Ζ άλνδνο ηεο
απηνθξαηνξίαο», ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ
θαη λα ζεκεηψζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ
πεξηγξάθεη ε ηαηλία, ην ρξφλν, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν. Ζ
ζπγθεθξηκέλε αθφξκεζε βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο
ελζπλαίζζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηδάζθσλ
δεκηνπξγεί ην βίσκα ζηνπο καζεηέο.
ην μεθίλεκα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ε δηδάζθνπζα
δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο πνπλ αξρηθά αλ είδαλ ηελ
ηαηλία, απφ πνηα άηνκα απαξηίδνληαλ νη νκάδεο θαη πψο
ηνπο θάλεθε ε ηαηλία. Αθνχ νη καζεηέο απαληήζνπλ ζε
απηά, ε δηδάζθνπζα ρσξίδεη ηνλ πίλαθα ζε δχν ζηήιεο ,
νλνκάδνληαο ηελ πξψηε ζηήιε «ηαηλία» θαη ηε δεχηεξε
«επίζεκε ηζηνξία». εκεηψλεη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά
ηνπ πίλαθα ηηο ιέμεηο: «ηφπνο, ρξφλνο, πξφζσπα,
ηζηνξηθφ γεγνλφο» θαη ζεκεηψλεη ηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ θάησ απφ ηε ζηήιε «Σαηλία».
Β. Δπεμεξγαζία θαηά κέξε
Πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαβάινπλ νη καζεηέο ηηο
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεκάηηζαλ απφ ηελ ηαηλία κε ηελ
επίζεκε ηζηνξηθή γλψζε, ε δηδάζθνπζα ηνπο κνηξάδεη
θσηνηππεκέλε κηα δεπηεξνγελή πεγή (βι. Παξάξηεκα
2), ηελ νπνία αλαγηγλψζθεη ε ίδηα, δίλνληάο ηνπο
αλαγλσζηηθή νδεγία λα εληνπίζνπλ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο
πνπ πεξηγξάθεη, ηα πξφζσπα, ηνλ ηφπν. Πξηλ ηελ
αλάγλσζε ηεο πεγήο, ε δηδάζθνπζα ππελζπκίδεη ζηνπο
καζεηέο ηε δηαθνξά πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ
πεγψλ. Ζ πεγή αλήθεη ζην έξγν ηνπ Γηνδψξνπ
ηθειηψηε θαη αλαθέξεηαη ζηε Ναπκαρία ηνπ
Αξηεκηζίνπ. Μεηά ηελ αλάγλσζε, ε δηδάζθνπζα δεηά
απφ ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ηηο
ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα, ζηε ζηήιε «επίζεκε ηζηνξηθή
αθήγεζε» θαη μεθηλά έλαλ θαηεπζπλφκελν δηάινγν
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξηθέο αλαθξίβεηεο
ηεο ηαηλίαο σο πξνο ην πξψην ηζηνξηθφ γεγνλφο.
ηε ζπλέρεηα, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λαπκαρίαο ηεο
αιακίλαο, ε δηδάζθνπζα αμηνπνηεί ηελ αθήγεζε ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ Ζξνδφηνπ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ
πνπ έρεη νιφθιεξν θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηε Ναπκαρία
(Δλφηεηα 15ε) , ηνλίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα πξσηνγελή
πεγή κεηαθξαζκέλε (Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζηνρεχεη

ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ηζηνξίαο). Ζ ίδηα αλαγηγλψζθεη ηα απνζπάζκαηα απφ ην
Ζξνδφηεην έξγν. Οινθιεξψλνληαο θάζε απφζπαζκα,
ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο καζεηέο ξσηψληαο ηνπο ηη ιέεη ν
Ζξφδνηνο γηα ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο λαπκαρίαο ηεο
αιακίλαο, δίλνληαο δηεπθξηλίζεηο θαη επηπιένλ
πιεξνθνξίεο, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη ζεκεηψλεη ζηνλ
πίλαθα ηα αιεζή ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηε ζηήιε «επίζεκε
ηζηνξηθή αθήγεζε». Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα, ε δηδάζθνπζα ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα
θαη ηηο ππφινηπεο ηζηνξηθέο αλαθξίβεηεο ηεο ηαηλίαο,
αμηνπνηψληαο εθάζηνηε θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ,
αθνχ ήδε έρνπλ δηδαρζεί ηηο κάρεο ηνπ Μαξαζψλα θαη
ησλ Θεξκνππιψλ.
Γ. Δπηζηξνθή ζην όινλ- Κιείζηκν
Ζ δηδάζθνπζα ζπλνςίδεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα,
δείρλνληαο παξάιιεια ηελ πνξεία ηνπ πεξζηθνχ ζηφινπ
ζην ράξηε. Αληηδηαζηέιιεη ηελ ηαηλία απφ ηα
πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη δεηά απφ ηνπο
καζεηέο, σο εξγαζία γηα ην ζπίηη, λα πεξηγξάςνπλ ζε 2
παξαγξάθνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα αιιά θαη λα
απνηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο γηα
ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνπεξζηθφ πφιεκν.

4.3. Αμηνιόγεζε
Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ: Πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, φζν θαη ηελ
επφκελε δηδαθηηθή ψξα, φπνηε θαη νη καζεηέο ζα έρνπλ
επεμεξγαζηεί ηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη. Ζ αμηνιφγεζε
ησλ καζεηψλ είλαη ζπλερήο θαη δηακνξθσηηθή,
ζρεηίδεηαη κε ην λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη
επηηπρψο ηφζν ζηελ αλαγλσζηηθή νδεγία, φζν θαη ζηηο
εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηίζεληαη.
Απηναμηνιφγεζε: Δίλαη εμίζνπ δηακνξθσηηθή θαη
ζπλερήο. Ζ δηδάζθνπζα αλαζηνράδεηαη δηαξθψο γηα ηηο
δηδαθηηθέο ηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο
αλαδηακνξθψζεη, αλ απηέο δελ ηειεζθνξνχλ.

5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
5.1. Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιόγην κε
ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο, ζην νπνίν βαζίζηεθαλ νη
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο.
 Πνην/α ηζηνξηθφ/ά γεγνλφο/φηα πεξηγξάθεη ε
ηαηλία; Πνχ δηαδξακαηίδεηαη/δνληαη; Πνηα είλαη
ηα βαζηθά πξφζσπα; Πνηνο ν ηζηνξηθφο ρξφλνο;
 Με βάζε ζηνηρεία ηεο ηαηλίαο, πνηα ε γλψκε ζαο
γηα ηα ηζηνξηθά πξφζσπα; Πνηνο ν ξφινο ηνπ
θαζελφο ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα; θηαγξαθήζηε
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο.
 Δίδαηε ζηελ ηαηλία θάηη πνπ λα κελ αληηζηνηρεί
ζηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεη;
 Θεσξείηε πσο ε ηαηλία παξνπζηάδεη κε ηζηνξηθά
δφθηκν ηξφπν ηα γεγνλφηα;
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5.2. Παξάξηεκα 2: Γηόδσξνπ ηθειηώηε,
Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε, Βίβινο Δλδεθάηε
[11,12] [...] Ο Ξέξμεο ινηπφλ, αθνχ θέξδηζε ηα
πεξάζκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ είπακε θαη λίθεζε ηελ
παξνηκηψδε «Καδκεία λίθε», ζθφησζε βέβαηα ιίγνπο
απφ ηνπο ερζξνχο, αιιά έραζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο απφ
ηνπο δηθνχο ηνπ. Αθνχ θπξίεπζε ηα πεξάζκαηα κε ην
πεδηθφ, απνθάζηζε λα δνθηκάζεη θαη ηνπο αγψλεο ζηε
ζάιαζζα. Κάιεζε ινηπφλ ακέζσο ηνλ δηνηθεηή ηνπ
ζηφινπ, ηνλ Μεγαβάηε, θαη ηνλ δηέηαμε λα πιεχζεη
ελαληίνλ ηνπ λαπηηθνχ ησλ Διιήλσλ θαη λα επηρεηξήζεη
λα λαπκαρήζεη κε νιφθιεξν ην ζηφιν θαηά ησλ
Διιήλσλ. Δθείλνο, αθνινπζψληαο ηηο εληνιέο ηνπ
βαζηιηά, μεθίλεζε απφ ηελ Πχδλα ηεο Μαθεδνλίαο θαη
θαηέπιεπζε ζην αθξσηήξην ηεο Μαγλεζίαο, ην
νλνκαδφκελν επηάδα. Δθεί, απφ έλαλ ηζρπξφ άλεκν πνπ
ζεθψζεθε, έραζε πάλσ απφ ηξηαθφζηεο πνιεκηθέο
ηξηήξεηο θαη κεγάιν πιήζνο απφ ηα πινία πνπ κεηέθεξαλ
άινγα θαη απφ ηα ππφινηπα. ηαλ ν άλεκνο ζηακάηεζε,
ζήθσζε άγθπξα θαη θαηέπιεπζε ζην αθξσηήξην Αθέηεο
ηεο Μαγλεζίαο. Απφ εθεί έζηεηιε δηαθφζηεο ηξηήξεηο,
πξνζηάδνληαο ηνπο θπβεξλήηεο ηνπο λα θάλνπλ απφ ηα
δεμηά ηνλ πεξίπινπ ηεο Δχβνηαο θαη λα θπθιψζνπλ ηνπο
ερζξνχο. Οη Έιιελεο ήηαλ αγθπξνβνιεκέλνη ζην
αθξσηήξην Αξηεκίζην ηεο Δχβνηαο θαη είραλ ζπλνιηθά
δηαθφζηεο νγδφληα ηξηήξεηο. Απφ απηά ηα πινία,
αζελατθά ήηαλ εθαηφλ ζαξάληα θαη ηα ππφινηπα φισλ
ησλ άιισλ Διιήλσλ. Ναχαξρνο απηψλ ησλ πινίσλ ήηαλ
ν Δπξπβηάδεο ν παξηηάηεο, ελψ ν Θεκηζηνθιήο ν
Αζελαίνο είρε ηε γεληθή δηνίθεζε ηνπ ζηφινπ. Γηφηη
απηφ, ιφγσ ηεο ζχλεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
ηθαλφηεηαο, εηχγραλε κεγάιεο απνδνρήο, φρη κφλν απφ
ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Δπξπβηάδε, θαη φινη ζε ηνχηνλ ζηξέθνληαλ θαη ηνλ
ππάθνπαλ πξφζπκα. ην ζπκβνχιην ησλ θπβεξλεηψλ
πνπ έγηλε γηα ηε λαπκαρία, φινη νη άιινη ήηαλ ππέξ ηνπ
λα κείλνπλ αθίλεηνη θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ έθνδν ηνπ
ερζξνχ, θαη κφλν ν Θεκηζηνθιήο εμέθξαζε ηελ αληίζεηε
γλψκε, εμεγψληαο ηνπο φηη ηνπο ζπλέθεξε λα πιεχζνπλ
ελαληίνλ ησλ ερζξψλ κε φιν ην ζηφιν ζπληεηαγκέλν.
Γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πιενλεθηνχζαλ, θαζψο ζα
έπιεαλ κε φια καδί ηα πινία ελαληίνλ ελφο ερζξνχ ηνπ
νπνίνπ ν ζρεκαηηζκφο ζα ήηαλ δηαζπαζκέλνο ιφγσ ηεο
ζχγρπζεο ε νπνία ζα ππήξρε, εθφζνλ ζα απέπιεαλ απφ
πνιιά θαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ιηκάληα. Σειηθά, νη
Έιιελεο έπιεπζαλ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ, ζχκθσλα κε ηε
γλψκε ηνπ Θεκηζηνθιή, κε νιφθιεξν ην ζηφιν. Δπεηδή
νη βάξβαξνη μεθίλεζαλ απφ πνιιά ιηκάληα, ζηελ αξρή νη
άλδξεο ηνπ Θεκηζηνθιή ζπγθξνχζηεθαλ κε ηνπο
ζθνξπηζκέλνπο Πέξζεο, βνχιηαμαλ πνιιά πινία θαη
αθνχ αλάγθαζαλ νπθ νιίγα λα ηξαπνχλ ζε θπγή, ηα
θαηαδίσμαλ κέρξη ηελ μεξά. ηε ζπλέρεηα φκσο, φηαλ
ζπγθεληξψζεθε νιφθιεξνο ν ζηφινο θαη έγηλε ηζρπξή
λαπκαρία, ε θάζε πιεπξά ππεξηεξνχζε ηεο άιιεο ελ
κέξεη θαη θαλείο δελ πιενλέθηεζε κε νινζρεξή λίθε,
έηζη, φηαλ ηνπο έπηαζε ε λχρηα, ζηακάηεζαλ ηηο
ερζξνπξαμίεο.
13. Μεηά ηε λαπκαρία, μέζπαζε ηζρπξή θαηαηγίδα θαη
θαηέζηξεςε πνιιά πινία πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα έμσ
απφ ην ιηκάλη, έηζη ψζηε θάλεθε σζάλ ην ζείν λα

έπαηξλε ην κέξνο ησλ Διιήλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί
ην πιήζνο ησλ βαξβαξηθψλ πινίσλ θαη λα γίλεη ηζφπαιε
ε δχλακε ησλ Διιήλσλ θαη ηζάμηα γηα ηε λαπκαρία. αλ
απνηέιεζκα, νη Έιιελεο έπαηξλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ζάξξνο, ελψ νη βάξβαξνη γίλνληαλ φιν θαη δεηιφηεξνη
έλαληη ησλ θηλδχλσλ. Χζηφζν, φηαλ ζπλήιζαλ απφ ην
λαπάγην, αλνίρηεθαλ κε φια ηνπο ηα πινία ελαληίνλ ησλ
ερζξψλ. ζν γηα ηνπο Έιιελεο, αθνχ ζηε δχλακή ηνπο
πξνζηέζεθαλ
πελήληα
αηηηθέο
ηξηήξεηο,
αληηπαξαηάρζεθαλ ζηνπο βαξβάξνπο. Ζ λαπκαρία ηνπο
έκνηαδε κε ηηο κάρεο πνπ δφζεθαλ ζηηο Θεξκνπχιεο,
γηαηί νη Πέξζεο ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα πηέζνπλ ηνπο
Έιιελεο θαη λα πεξάζνπλ δηα ηεο βίαο κέζα απφ ηνλ
Δχξηπν, ελψ νη Έιιελεο, αθνχ έθξαμαλ ηα ζηελά,
κάρνληαλ ππέξ ησλ ζπκκάρσλ πνπ ήηαλ ζηελ Δχβνηα.
Μεηά απφ ηζρπξή λαπκαρία, θαηαζηξάθεθαλ πνιιά
πινία θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαη, φηαλ έπεζε ε λχρηα,
αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ιηκάληα ηνπο ν
θαζέλαο. Λέλε πσο θαη ζηηο δχν λαπκαρίεο, απφ ηνπο
Έιιελεο αξίζηεπζαλ νη Αζελαίνη ελψ απφ ηνπο
βαξβάξνπο νη ηδψληνη. ηε ζπλέρεηα, νη Έιιελεο,
έρνληαο κάζεη ηα φζα έγηλαλ ζηηο Θεξκνπχιεο θαη
πιεξνθνξνχκελνη φηη νη Πέξζεο πξνρσξνχζαλ πεδή
ελαληίνλ ησλ Αζελψλ, ιηγνςχρεζαλ. Έηζη, απέπιεπζαλ
γηα ηε αιακίλα θαη παξέκελαλ εθεί. Οη Αζελαίνη,
βιέπνληαο φηη θηλδχλεπαλ φινη φζνη θαηνηθνχζαλ ζηελ
Αζήλα, αθνχ έβαιαλ κέζα ζηα πινία ηα παηδηά θαη ηηο
γπλαίθεο ηνπο θαη φ,ηη άιιν ρξήζηκν κπνξνχζαλ, ηνπο
κεηέθεξαλ ζηε αιακίλα. Ο λαχαξρνο ησλ Πεξζψλ,
καζαίλνληαο ηνλ απφπινπ ησλ ερζξψλ, θαηέπιεπζε ζηελ
Δχβνηα κε φιν ην ζηφιν θαη, αθνχ ππέηαμε δηα ηεο βίαο
ηελ πφιε ησλ Ηζηηαίσλ, ιεειάηεζε θαη εξήκσζε ηελ
πεξηνρή ηνπο.

6. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ζεξκά ηελ θπξία Μακνχξα Μαξία, Γηδ. Μεζνδνινγίαο
ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο
ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο, θαζψο ε αιιειεπίδξαζή κνπ καδί ηεο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ βειηίσζε
ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κνπ αιιά θαη κεηακφξθσζε ηελ
εθπαηδεπηηθή κνπ ζεσξία θαη ηαπηφηεηα. Δπραξηζηψ
επίζεο ηνπο καζεηέο κνπ, πνπ κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ
αλαηξνθνδφηεζή ηνπο ζπλεπηθνχξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία
ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηε
ζεσξεηηθή βάζε ηεο παξνχζαο πξφηαζεο.
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Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΜΔΧ ΣΖ ΣΔΥΝΖ: ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΚΟΜΗΚ, ANIMATION
Φσηεηλή Καγηόγινπ
Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διέλε Δθένγινπ
Σκήκα Καιψλ Σερλψλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Πεξίιεςε
Ζ εηζήγεζε απνηειεί ηελ πεξίιεςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 3ν
Γπκλάζην Κνδάλεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αγσγήο
πγείαο. Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα - Γεκνθξαηία. Μέζα απφ βησκαηηθέο,
εξεπλεηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνζπαζήζακε
λα εληζρχζνπκε ην δεκνθξαηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ
καζεηψλ, λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε πάλσ ζηα
πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο, ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο
μελνθνβίαο. Χο αληηζηάζκηζκα πξνηείλακε κηα θνηλσλία
δεκνθξαηηθή φπνπ ζα γίλνληαη ζεβαζηά ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ζα θπξηαξρεί ε ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ε
ηζφηεηα θχισλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ
ήξζακε ζε επαθή κε ην ΚΔΘΗ θαη επηζθεθηήθακε ηελ
ΑΡΗ Κνδάλεο. Πξαγκαηνπνηήζακε επίζθεςε ζην
δηθαζηηθφ κέγαξν Κνδάλεο θαη παξαθνινπζήζακε δίθε.
Δθεί καο ππνδέρζεθε ν πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ Κνδάλεο θαη καο κίιεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
δηθαηνζχλεο. πκκεηείρακε ζην αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι
ηεο Άξζηο Κνδάλεο, φπνπ νη καζεηέο εηζεγήζεθαλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζίαζαλ ζε
Power Point ηα αληηξαηζηζηηθά θφκηθο πνπ νη ίδηνη
δεκηνχξγεζαλ. Υξεζηκνπνηήζακε ηηο εηθαζηηθέο θαη
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο δσγξαθηθή, θφκηθο, θηλεκαηνγξάθν,
animation γηα ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα επαίζζεηα
θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ.
ηφρνο ήηαλ κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηηο νπνίεο νη
καζεηέο εθιακβάλνπλ θαη σο παηρλίδη λα εληξπθήζνπλ
ζηελ δεκνθξαηηθή αγσγή κέζσ ηεο ηέρλεο.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Γεκνθξαηηθά
δηθαηψκαηα,
δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο,
Ηζφηεηα, Ραηζηζκφο, Ξελνθνβία.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα ε δεκνθξαηία καο
βάιιεηαη. Δίλαη πνιινί απηνί πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ
δεκνθξαηία θαη πξνηείλνπλ άιια πνιηηεχκαηα φπσο επί
παξαδείγκαηη ην θαζηζηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο.
Καζίζηαηαη ινηπφλ αδήξηηνο αλάγθε λα εκπινπηηζζεί ην
κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο κε
δξάζεηο πνπ ζα εληζρχνπλ ην δεκνθξαηηθφ ζπλαίζζεκα
ησλ καζεηψλ, ζα εδξαηψλνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε
δεκνθξαηία είλαη ην άξηζην ησλ πνιηηεπκάησλ, ζα
αλαγλσξίδνληαη νη θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ θαη ζα
δεκηνπξγεζεί έηζη έλαο ελήκεξνο, ελεξγφο πνιίηεο πνπ

ζα δηεθδηθεί ηελ δηαβίσζή ηνπ ζε κηα δεκνθξαηηθή
θνηλσλία, ζε έλαλ δίθαην θφζκν.

2. ΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΠΟΤ
ΣΔΘΖΚΑΝ
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε αιιαγή
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Πξνζπαζήζακε λα
αλαγλσξίζνπκε θαη λα απνθχγνπκε ηελ ξαηζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά, δειαδή πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε
απνθιεηζκνχο ηνπ Άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ. ηε
ζπλέρεηα καο απαζρφιεζε ε αθχπληζε ηνπ πνιίηε θαη ε
θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ. Γψζακε ζεκαζία
ζηελ απφθηεζε κηαο «νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο». [Χο
«νηθνινγία» εδψ νξίδνπκε ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε
αηφκνπ, θνηλσλίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ «άιινπ», ηνπ
δηαθνξεηηθνχ]. Θεσξήζεθε βαζηθή ε εκπέδσζε ησλ
αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ
αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δεκνθξαηία (έκθαζε ζηα
δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ.
Αλαγλψξηζε ηνπ φηη ζηε δεκνθξαηία απνθαζίδεη ε
πιεηνςεθία ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεη ηα
δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο).

3. Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΟΗ
ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ
Χο κεζνδνινγία επηιέρζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη
ε δηαζεκαηηθή. πλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο
εξγαζίαο. Υσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά
ηνπο ζε νκάδεο θαη πξαγκαηεχηεθαλ επηκέξνπο ζέκαηα.
Ζ δηαζεκαηηθφηεηα επηηεχρζεθε απφ ηελ ζπλδηδαζθαιία
δχν εηδηθνηήησλ κε πνιιέο θνξέο ηαπηφρξνλε
δηδαζθαιία απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο ησλ θιάδσλ ησλ
Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ
Καιιηηερληθψλ.
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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Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ
έγηλε κε ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη καζεηέο θαηά
ηελ πξνζέγγηζε απηή δνθηκάδνπλ ηνλ ξφιν ελφο αηφκνπ
πνπ απνθιείεηαη απφ ηελ νκάδα γηα θάπνηνλ ιφγν.
Γηαηππψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλά ν
απνθιεηζκφο θαη ζπδεηάλε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα.
Μαο πξνβιεκαηίδεη ην πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ
νδεγνχλ ζηνλ ξαηζηζκφ; Ζ αξρηθή βησκαηηθή άζθεζε
πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην «Κάλε έλα βήκα κπξνζηά» απφ
ην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
γηα λένπο/λέεο ηεο Άξζηο, Compass. ηελ άζθεζε απηή
κνηξάδνληαη θαξηέιεο ξφισλ ζηνπο καζεηέο θαη ν
θαζεγεηήο εθθσλεί θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν καζεηήο
θάλεη έλα βήκα κπξνζηά φηαλ ε απφθξηζε ζηηο
θαηαζηάζεηο είλαη ζεηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαρένληαη
ζηνλ ρψξν νη καζεηέο θαη κεηά μεθηλά κηα ζπδήηεζε
ηφζν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλά ε
δηαθνξεηηθή ζέζε πνπ έιαβαλ φζν θαη γηα ην ηη κπνξεί
λα ζεκαίλεη «ε δηαθνξεηηθή ζέζε» ηνπ θάζε αλζξψπνπ
ζηελ θνηλσλία.
ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ ηα ζέκαηα πνπ ζα
πξαγκαηεπφκαζηαλ θαη έγηλε ρσξηζκφο ζε νκάδεο. Γηα
λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ νη καζεηέο
παξαθηλήζεθαλ λα ςάμνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην ζέκα ζην
δηαδίθηπν θαη ζηηο βηβιηνζήθεο. Γφζεθε ζε φινπο ηνπο
καζεηέο εξγαζία πνπ είρε σο ζέκα ηα άηνκα πνπ
θπλεγήζεθαλ γηα ηηο ηδέεο ηνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη
ιφγνη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δησγκνχο θαη
απνθιεηζκνχο είλαη πνηθίινη θαη φηη φινη αλεμαηξέησο
κπνξεί λα πέζνπκε ζχκαηα κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο.

4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
4.1. Γξακαηνπνίεζε
Α) ηελ Τπφδεζε ξφισλ κε ηίηιν ν «άιινο, ν
δηαθνξεηηθφο» νη καζεηέο ππνδχζεθαλ ηνλ ξφιν ηνπ
Άιινπ: ηνπ θησρνχ, ηνπ αλαιθάβεηνπ, ηνπ αιινδαπνχ,
ηνπ αλζξψπνπ κε εηδηθέο αλάγθεο. ε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζε θαξηέιεο ξφισλ νη
καζεηέο ζπδεηνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη θαηά
πφζν ν ξφινο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» απνηεινχζε ιφγν
απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή.
Β) ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ κηα
Δπηζηνιή ζε έλαλ κεηαλάζηε ή απφ έλαλ κεηαλάζηε. Με
ηνλ ηξφπν απηφ κπήθαλ ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ πνπ
αλαγθάδνληαη γηα νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο λα
κεηαβνχλ ζε έλα μέλν θξάηνο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηνλ
πξνζπνξηζκφ ηνπο ζε απηφ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε
ζπλέγξαςαλ επηζηνιή σο ζπγγελείο κεηαλαζηψλ. Σα
ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα
απηή ήηαλ πνιχ έληνλα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ
καζεηψλ κεγάινο. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο
κεηαλάζηεο άιιαμε κεηά απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα
παξαηήξεζαλ νξηζκέλνη καζεηέο.

4.2. Δηθαζηηθά: Κνιιάδ, Κόκηθο, Εσγξαθηθή
ην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ εηδηθή έκθαζε
δφζεθε ηφζν ζηελ δεκηνπξγία νκαδηθψλ φζν θαη
αηνκηθψλ έξγσλ πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία θφκηθο

θαη storyboard κε πεξηερφκελν πνπ άγγηδε ηα επαίζζεηα
ζέκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηεο ζρνιηθήο
βίαο, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηνπ «Άιινπ». Βαζηθφο ζηφρνο
ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ηελ Σέρλε φηη φινη
είκαζηε ίζνη. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νη καζεηέο
πεηξακαηηζηήθαλ κε πιηθά θαη πξνζπάζεζαλ κέζα απφ
ηελ νπηηθή θαη γισζζηθή αθήγεζε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ
έλλνηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο. Οη καζεηέο
δέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ θφκηθο
θαζψο ζηα πξψηα καζήκαηα κειεηήζεθαλ νη ηξφπνη
παξαγσγήο, ε ζχλδεζε ησλ εηθφλσλ κε ην ιφγν, νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο ελψ έγηλε κηα
ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο.
Παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ απφ
ηνπο καζεηέο ηα θφκηθο «Maus» ηνπ Art Spiegelman κε
ζέκα ην «Οινθαχησκα», έλα θφκηθο πνπ ην 1992
θέξδηζε ην βξαβείν Πνχιηηδεξ, ην θφκηθο ηεο ΔΔ «Δγψ
ξαηζηζηήο;!» ελψ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο
λα παίμνπλ ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Σαμίδη θπγήο κε
ζέκα ηελ κεηαλάζηεπζε.

5. ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
 Γφζεθαλ
θσηνγξαθίεο
πνπ
απεηθφληδαλ
θαηαζηάζεηο απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνπκε θαη
αλαπηχρζεθε ζπδήηεζε.
 Πξνβνιέο ηαηληψλ: Ζ Εσή είλαη σξαία.
Ζ Εσή είλαη σξαία (1997) ηνπ Roberto Benigni ήηαλ
ππνςήθηα γηα 7 ζθαξ – θεξδίδνληαο ηειηθά 3 βξαβεία.
Ζ ηαηλία είλαη έλαο χκλνο ζην αλζξψπηλν πλεχκα θαη έλα
κήλπκα αηζηνδνμίαο πσο φηη είλαη θαιφ δηαζψδεηαη απφ
ηα ζπληξίκκηα ηεο απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο.
Πξφθεηηαη γηα κηα ηαηλία πνπ αλάκεζα ην θσκηθφ θαη
ζην ηξαγηθφ παξνπζηάδεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο παηέξα
λα ζψζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην θαζηζηηθφ
θαζεζηψο. Μεηαθέξεηαη καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ
γην ηνπ ζε έλα ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο Δβξαίσλ φπνπ
εθεί θξχβεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε απφ ην γην ηνπ,
πείζνληάο ηνλ φηη ην ζηξαηφπεδν είλαη έλα πεξίπινθν
παηρλίδη ζην νπνίν πξέπεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ
ηνπ δίλεη ν ίδηνο ηνπ, θεξδίδνληαο πφληνπο κε δψξν έλα
ζηξαηησηηθφ ηαλθ.
Πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο δεηήζεθε απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα παξαηεξήζνπλ ηη αιιάδεη ζηε δσή
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε. Ση ππνςηάδνληαη φηη δελ
«έδεημε» ε ηαηλία. Πψο είλαη ε δσή ηεο γπλαίθαο, ηνπ
παηδηνχ, ησλ αλδξψλ ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ
παξνπζηάδεηαη. Πψο κεηαθξάδεηαη ε αιιαγή ηνπ
ρξψκαηνο ηεο ηαηλίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο. Πψο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ελδπκαηνινγηθνί θψδηθεο γηα λα
απνδψζνπλ ζπκβνιηζκνχο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο
ηάμεο.
ε καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί ελαιιαθηηθά
λα πξνβιεζεί ε ηαηλία Ο Πηαλίζηαο, ζε ζθελνζεζία
Ρνκάλ Πνιάλζθη. ηελ ηαηλία απηή πνπ εθηπιίζζεηαη
ζηελ Πνισλία ην 1939 γίλεηαη αλαθνξά ζην θαζηζηηθφ
θαζεζηψο κέζα απφ ην δξάκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
θνξπθαίνπ Πνισλνεβξαίνπ πηαλίζηα πνπ βξίζθεηαη
έγθιεηζηνο ζην γθέην ηεο Βαξζνβίαο. Ο πηαλίζηαο θαη
κφλν απηφο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ επηιέγεηαη λα κελ
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κεηαθεξζεί ζην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα θξχβεηαη ζηα εξείπηα ηεο βνκβαξδηζκέλεο
πφιεο θαη ράξε ζηηο πξνπνιεκηθέο ηνπ γλσξηκίεο, ζε κηα
νκάδα αληηζηαζηαθψλ. Σνλ βνεζά επίζεο έλαο
κνπζηθφθηινο Γεξκαλφο αμησκαηηθφο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη. Μέζα απφ ην δξάκα ηνπ
παξαθνινπζνχκε ην δξάκα ελφο νιφθιεξνπ ιανχ, γηα λα
κελ πσ νιφθιεξεο ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ πνπ θάησ
απφ ηελ κπφηα ηνπ θαζηζκνχ θαη ηηο ζεξησδίεο ηνπ
λαδηζκνχ έραζε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή ηνπ. Ο
Πηαλίζηαο είλαη κηα θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηεο
νκψλπκεο απηνβηνγξαθίαο ηνπ Δβξαίνπ Πνισλνχ
κνπζηθνχ, Βιαληηζιάβ πίικαλ.
ηνπο καζεηέο έγηλε πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο
εηζήγεζε γηα ην θαζηζηηθφ θαζεζηψο θαη φζα απηφ
ζπλεπάγεηαη απφ ηελ θαζεγήηξηά ηνπο θαη δηαλεκήζεθε
εξσηεκαηνιφγην.

6. ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΦΟΡΔΧΝ
ηείιακε επηζηνιή ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ΚΔΘΗ θαη
εξεπλήζακε αλ ππάξρεη γπάιηλε νξνθή ζήκεξα ζηηο
επθαηξίεο πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Μειεηήζακε έξεπλεο πνπ απνδείθλπαλ φηη πξάγκαηη
ππάξρεη θαη παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο είλαη νη
γπλαίθεο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
δελ είλαη αλάινγνο ν αξηζκφο ηνπο ζηηο αλψηεξεο
ηεξαξρηθά εξγαζηαθά ζέζεηο.
ηελ ΑΡΗ Κνδάλεο αθνχ παίμακε παηρλίδηα
νκαδηθά ελεκεξσζήθακε γηα ηελ δξάζε ηεο. Οη καζεηέο
ελδηαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΚΟ θαη ηελ ζπκβνιή
ηνπο ζηα πξνβιήκαηα ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Ηδηαίηεξα
ηνπο εληππσζίαζε ε χπαξμε ζρνιείνπ φπνπ εζεινληέο
βνεζνχλ ηδησηηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε κεηά ην
ζρνιηθφ ηνπο σξάξην. Σέινο ζπκκεηείρακε ζην
αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι ηεο Άξζηο Κνδάλεο, φπνπ νη
καζεηέο
εηζεγήζεθαλ
ηα
απνηειέζκαηα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζίαζαλ ζε Power Point ηα
αληηξαηζηζηηθά θφκηθο πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ.

7. ΓΡΑΔΗ
Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη παξαγσγή CD κε ην
πιηθφ καο θαη δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.

8. ΠΔΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
Κνηλσληθή Αγσγή: Ραηζηζκφο (ζ.16), Φηψρεηα: (ζ. 4952), Γηθαηψκαηα: Κνηλσληθά, Αηνκηθά, Πνιηηηθά (ζ.104119), Δλεξγφο Πνιίηεο.
Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ θφκηθο θαη ζην πιαίζην
ζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα παξνπζηάζηεθαλ ηα θφκηθο κε ηηο θσκσδίεο
ηνπο Αξηζηνθάλε, νη πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ ζηα
Αξραία Διιεληθά, ε Αληηγφλε ηνπ νθνθιή, Ζ Ηθηγέλεηα
ηνπ Δπξηπίδε θαη νη Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ.

9. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Μέζα απφ ηηο βησκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέρζεθαλ σο κέζνδνη δηδαζθαιίαο
θνηλσληθήο
πνιηηηθήο,
απμήζεθε
ην
επίπεδν
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζε ηνκείο ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ρξήζε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο θσηνγξαθίαο σο κεζνδνινγηθά
εξγαιεία κεηέθεξαλ, πξνζσξηλά, ηνπο καζεηέο ζε έλα
δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ακεζφηεηα ηεο
εηθφλαο ελίζρπζε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ άπνςε φηη ν
αγψλαο γηα εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο είλαη
παγθφζκηνο
θαη
εκπεξηέρεη
πνιιέο
κνξθέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηέρλεο. Σα έξγα θφκηθο
θαη
δσγξαθηθήο
ησλ
καζεηψλ
απνδείρζεθαλ
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλσληθήο ηνπο ζπλείδεζεο αιιά θαη γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο ηέρλεο.
Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαγλψξηζαλ ηνπο
ηξφπνπο πνπ εθδειψλνληαη ε θνηλσληθή αδηθία, ε
θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ θαη ε θπιεηηθή βία κέζα ζε
κηα θνηλσλία. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη θσλή γηα θνηλσληθά
δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ, ελψ παξαηεξήζεθαλ
ζεηηθέο
αιιαγέο
ζηελ
ζπκπεξηθνξά
ηνπο.
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Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ
Ηζκήλε Καβαιιάξε
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα,
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηδαρζεί ε ηνπηθή ηζηνξία
κε ηε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο. Ζ κειέηε ησλ
θσηνγξαθηψλ απνηειεί κηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κέζα
απφ ηελ νπνία ηα παηδηά καζαίλνπλ λα παξαηεξνχλ θαη λα
πεξηγξάθνπλ, λα ηαμηλνκνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ, λα
ζπλζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο
θαη εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ, δειαδή,
θξηηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην
ιφγν. Ζ ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ πξνζδίδεη
ζηηο θσηνγξαθίεο λνήκαηα θαη ζεκαζίεο. Απηφ ζεκαίλεη
φηη νη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ πνιχ πην
νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ
ηζηνξία ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε απηήο, ηε
δηαθνξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ρξνληθά θαη
ρσξηθά, αιιά θαη ηελ απηνζπλεηδεζία. Ζ ηνπηθή ηζηνξία
πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ελδηαθέξνπζεο θαη πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο, αιιά δελ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αλαπηχρζεθε κηα πφιε, φπσο απηφ ζπκβαίλεη κε ηε
θσηνγξαθία, κε ηηο εηθφλεο. Χο εθ ηνχηνπ ε ρξήζε ηεο
θσηνγξαθίαο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία βνεζά ηνπο καζεηέο λα
αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ νπηηθά ληνθνπκέληα θαη λα
απνηππψζνπλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, αιιά
θαη λα πξνζιάβνπλ κε θξηηηθφ θαη φρη παζεηηθφ ηξφπν ηηο
εηθφλεο, πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Φσηνγξαθία, δηδαζθαιία, ηνπηθή
ηζηνξία, εθπαίδεπζε.

1. Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ζ ρξήζε ησλ εηθφλσλ κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ζηε
δηδαζθαιία, παξέρεη ζηα παηδηά ηελ ηθαλφηεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ λνήκαηα θαη έλλνηεο, απνζηέιινληαο θαη
ιακβάλνληαο κελχκαηα (Giorgis θ.ά., 1999). Οη εηθφλεο
έρνπλ «ζπληαθηηθφ» θαη «γξακκαηηθή», δειαδή δνκή,
φπσο αθξηβψο έρεη θαη ε γιψζζα. Ζ κάζεζε κέζσ
εηθφλσλ κπνξεί λα βξεη μερσξηζηή ζέζε ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε
καζεηηθφ θνηλφ. Άιισζηε, είλαη γλσζηφ φηη θάζε άηνκν
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

καζαίλεη λα εμεξεπλά ηνλ θφζκν κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ
θαη απηφ αξρίδεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία, φπνπ ε
ζχιιεςε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ζθέςε ηνπ παηδηνχ
μεθηλά
απφ
αηζζεζηνθηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
επελεξγψληαο πάλσ ζηηο εηθφλεο. Οη εηθφλεο, κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ ην κέζν απφθηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία
ησλ πξψησλ ζπκβφισλ θαη εκπεηξηψλ. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα ππφβαζξν, ην νπνίν αξγφηεξα
ζα νδεγήζεη ζηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο (ΕσγξάθνπΣζαληάθε, 2004).
Ο Mayer (2003) ζεσξεί φηη νη νπηηθέο πιεξνθνξίεο
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία κφλν εάλ
γίλνπλ θαηάιιεια αληηιεπηέο, αλ ππάξρεη δειαδή ε
δπλαηφηεηα λα «δηαβάζεη θαλείο ηελ πιεξνθνξία πνπ
παξνπζηάδεηαη εηθνλνγξαθηθά ή κε γξαθηθέο εηθφλεο»
(Wileman, 1993) θαζφηη ην πξψην βήκα ηεο απεηθφληζεο
πεξηιακβάλεη ηελ φξαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηηο εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αθνχ
γίλνπλ αληηιεπηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαπαξίζηαληαη
νπηηθά, επηιέγνληαη θαη εληάζζνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε
γλψζε θαη νδεγνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ δηαλνεηηθψλ
ζρεκάησλ (Σhompson, 1995). Απηή ε θαηαζθεπή λέσλ
δηαλνεηηθψλ ζρεκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ν
καζεηήο αλαγλσξίζεη ηηο εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο
θαη ηηο ππνβάιιεη ζε δηαλνεηηθή επεμεξγαζία (Burton,
2004). Ζ εθ λένπ θαηαλφεζε ησλ λέσλ νπηηθψλ εηθφλσλ,
εμαξηάηαη απφ ην πνηα αθξηβψο είλαη ε πξν- ππάξρνπζα
γλψζε ησλ αηφκσλ θαη πνηα ε ζρέζε ηεο κε ηηο λέεο
νπηηθέο εηθφλεο.
Χο εθ ηνχηνπ ε παξαγσγή λέσλ νπηηθψλ εηθφλσλ
απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο
ηεο θσηνγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία (Burton, 2004). Οη
Brill θ.ά., (2000) πξνζζέηνπλ κηα αθφκε δηάζηαζε,
ζεσξψληαο φηη «νη θσηνγξαθίεο επηθνηλσλνχλ
ζεκαζίεο». Απηνί νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηελ παξαγσγή
λέσλ εμσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ
επηθνηλσλία ελλνηψλ. Δπνκέλσο, ηα παηδηά δελ αξθεί λα
θαηαλννχλ κφλν θαη λα απνδίδνπλ λφεκα ζηηο
θσηνγξαθίεο, αιιά πξέπεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
επηθνηλσλήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο δεκηνπξγψληαο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο λέεο εμσηεξηθέο
αλαπαξαζηάζεηο
(Brill θ.ά., 2000).
Με ηελ εμέηαζε ησλ θσηνγξαθηψλ, ηα παηδηά θάλνπλ
κηα νκαιή κεηάβαζε απφ ηε θσηνγξαθία ζηε γιψζζα,
γηα λα θαζνξίζνπλ πψο επηθνηλσλνχλ θαη δηακνξθψλνπλ
ην κήλπκα κηαο ηζηνξίαο. Ζ ρξήζε λέσλ ιέμεσλ, ε
γλσξηκία κε λέεο έλλνηεο, έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
παξαηήξεζε ησλ θσηνγξαθηψλ θαη αληηθεηκέλσλ,
εληζρχνπλ ην επίπεδν ηεο ζεκαζηνινγηθήο γλψζεο, κε
δηαζαθελίζεηο
λέσλ
φξσλ.
Ζ
αλαγθαηφηεηα
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δηθαηνιφγεζεο ησλ ζρνιίσλ γηα έλα έξγν κε αλαθνξέο
ζηα άκεζα αληηιεπηά ζηνηρεία, θάλεη δπλαηή ηελ
αλαδήηεζε αηζζεηηθψλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε επηζέησλ
φπσο «φκνξθν», «θαιφ», «θσηεηλφ», «ήξεκν», θαζψο
θαη αλαθνξέο ησλ αληίζεησλ ελλνηψλ, ηηο νπνίεο ζα
δεηεζεί λα ππνδείμνπλ ηα παηδηά πάλσ ζην έξγν
(Hooper-Greenhill, 1992).
Έλα αθφκε είδνο γιψζζαο πξνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα
θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θσηνγξαθηψλ, βνεζά ην παηδί λα
αλαπηχμεη ηνλ ππνζεηηθφ θαη πιάγην ιφγν, λα εθθξαζηεί
φρη κφλν κε ελεξγεηηθέο αιιά θαη παζεηηθέο πξνηάζεηο,
ελψ ην παξαηλεί λα πεξηγξάςεη ην έξγν θάλνληαο έλα
βήκα πέξα απφ ηελ απιή αλαγλψξηζε ηνπ ζέκαηνο. Σα
εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «Ση ζα έθαλεο αλ…» ή «Ση ζα
ζπλέβαηλε αλ…», παξαθηλνχλ ην παηδί ζηελ έθθξαζε
ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ άζθεζε ηεο θαληαζίαο
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθηιία ζηνπο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο
θαη άκεζε άζθεζε ζηνπο κνξθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο
ηεο γιψζζαο.
Μία ζεκαληηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ηελ νπνία
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο
κε θσηνγξαθίεο είλαη ε ζχγθξηζε. Μέζα απφ ηελ
αληηπαξάζεζε δχν θσηνγξαθηψλ, ηα παηδηά καζαίλνπλ
λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πθνινγηθέο ηνπο δηαθνξέο αιιά θαη
λα βξίζθνπλ ηελ θαηάιιειε νξνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή
ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη ςάρλνληαο λα
βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν
ζχγθξηζεο.
Μπνξεί επίζεο, ζηε δηδαζθαιία κέζσ θσηνγξαθηψλ
λα
αμηνπνηεζεί
ε
ζηξαηεγηθή
ηνπ
νπηηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ, ησλ Richards θαη Anderson (2003),
SWT (see, wonder, think), θαζψο θαη ησλ εθβάζεσλ ηνπ
Eisner (πξνζπκία λα θαληαζηνχλ ηηο κειινληηθέο
δπλαηφηεηεο, απφιαπζε λα εμεξεπλνχλ ηελ αζάθεηα,
ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δέρνληαη ηηο
πνιιαπιέο πξννπηηθέο).
Ζ ζηξαηεγηθή SWT, ζχκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο
ηεο, βνεζά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο νπηηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ, δεηψληαο ηνπο λα εμεηάζνπλ
πξνζεθηηθά ηηο θσηνγξαθίεο απφ εηθνλνγξαθεκέλα
βηβιία. πλδένληαο ηελ νπηηθή αλάγλσζε, κε ην
άθνπζκα, ηελ νκηιία, ηνλ νπηηθφ εγγξακκαηηζκφ, (ηε
δπλαηφηεηα δειαδή λα εξκελεχνπλ ζεκαζίεο κέζσ
γξαθηθψλ εξεζηζκάησλ), παξέρεηαη έλαο ελαιιαθηηθφο
ηξφπνο γλψζεο θαη πξνάγεηαη ν πςειφηεξνο ζηφρνο
ζθέςεο θαη ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
H κέζνδνο SWT, ππνθηλεί ηε θαληαζία, ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, σο
αλαγλψζηεο, παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο λα αθνχζνπλ
θαη άιιεο απφςεηο, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο
ζηφρνπο ησλ εηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ, ηηο ελέξγεηεο
θαη ηα γλσξίζκαηά ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζχκθσλα
κε ηνπο Richards θαη Anderson (2003), είλαη εμίζνπ
ρξήζηκε ζε κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο, αιιά θαη ζε
καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα. ηηο
δηαπηζηψζεηο ηνπο αλαθέξνπλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
έρνπλ νη καζεηέο κε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο αλάγλσζεο
θαη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ κε
επηηπρία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Ζ
θαηαιιειφηεηά ηεο επεθηείλεηαη θαη ζηνπο καζεηέο, ησλ

νπνίσλ ε πξψηε γιψζζα δελ είλαη απηή πνπ δηδάζθεηαη
ζην ζρνιείν, πξνζθέξνληαο κνλαδηθέο πνιηηηζηηθέο
πξννπηηθέο γηα λα εληζρχζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο.
Ζ ζηξαηεγηθή εηζάγεηαη ζηελ νκάδα απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ πνπ επηδεηθλχεη κηα δσεξφρξσκε
θσηνγξαθία ελφο βηβιίνπ πνπ απεηθνλίδεη θάπνηνπο απφ
ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, ξπζκίζεηο θαη γεγνλφηα.
Γίλεηαη ε γλσξηκία κε ηα έξγα θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
καζεηέο ε λέα κέζνδνο εξγαζίαο, κε ηελ νπνία ζα
εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά θσηνγξαθίεο, ζα ζθεθηνχλ θαη
ζα εθθξάζνπλ απφςεηο γηα ηα εηθνληδφκελα γεγνλφηα, ηα
πξφζσπα θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο κέζα ζηα έξγα.
Σν έλαπζκα κπνξεί λα δνζεί κε ηε ιέμε “βιέπσ”
(seeing) έλα…, ζθέθηνκαη (thinking) φηη…, αλαξσηηέκαη
(wondering) αλ… Ζ ζηξαηεγηθή εηζάγεηαη θάζε θνξά
πνπ ρξεηάδεηαη λα εθηεζνχλ ηα παηδηά ζε κηα λέα
θσηνγξαθία. Καηά ηνπο Richards θαη Anderson (2003),
ζχληνκα ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηηο δηθέο
ηνπο ηδέεο γη‟ απηφ πνπ βιέπνπλ, ζθέπηνληαη θαη
αλαξσηηφληαη.
Ζ
νπηηθή
ζηξαηεγηθή
(STW)
εγγξακκαηηζκνχ, πξνηξέπεη ηνπο αλαγλψζηεο λα
εμεηάζνπλ
πξνζεθηηθά
ηηο
απνρξψζεηο
ησλ
απεηθνλίζεσλ, πνπ παξέρνπλ ηηο θεληξηθέο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηζηνξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα
παηδηά θηάλνπλ λα εθηηκήζνπλ ηηο απεηθνλίζεηο ζαλ
ελνπνηεκέλεο ζπλζέζεηο πνπ κεηαβηβάδνπλ ηηο
ζεκαληηθέο έλλνηεο, φπσο ε πξαγκαηηθφηεηα ή ε
θαληαζία, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε θεληξηθή ηδέα ησλ
έξγσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά εξρφκελα ζε επαθή κε ηα
έξγα, απνζαθελίδνπλ ηηο νπηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο
εγγξακκαηηζκνχ, παξέρνληαη νη επθαηξίεο θαη γηα λα
ππεξβνχλ ηε ζηξαηεγηθή SWT, κε ηε ζχγθξηζε
δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερλψλ (ζηε ρξήζε ησλ γξακκψλ,
ησλ ρξσκάησλ, ηεο κνξθήο θ.ιπ.) θαη θαιιηηερληθψλ
έξγσλ. Μπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο
εθθξάζεηο ησλ έξγσλ πνπ είλαη φκνηεο ή δηαθνξεηηθέο,
λα εμεηάζνπλ ηα πνιππνιηηηζκηθά ζηνηρεία γηα λα
θαζνξίζνπλ αλ ηα έξγα παξνπζηάδνπλ (θαη πνηεο)
αληηπξνζσπεχζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ (εζίκσλ)
ζπλεζεηψλ ηνπο. Ζ εξγαζία κπνξεί λα γίλεη ζε δεπγάξηα
ή νκάδεο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα
ζπκπιεξψζνπλ σο εμήο: «Ση βιέπσ; Ση ζθέπηνκαη; Ση
αλαξσηηέκαη;», αζθψληαο δεμηφηεηεο ιφγνπ θαη
αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαηηθή ζπλείδεζε.
Μπνξνχλ επίζεο, λα αμηνπνηεζνχλ νη δηδαθηηθέο
δνκέο πνπ εηζάγεη ν Eisner (2002), φηαλ κηιά γηα
ελζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα ηερλψλ ζηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ. Σα πξνγξάκκαηα ηερλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία θαη ηελ πςειφηεξε απφδνζή ηνπο ζηα
αθαδεκατθά επηηεχγκαηα. Ο Eisner κεηαθέξεη ηνλ
θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ηνπ ηη ζα
βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα πεηχρνπλ πςειφηεξεο
απνδφζεηο ζηα καζήκαηα.
Παξαηεξψληαο ηηο
εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο αιιά θαη ηηο έξεπλεο γχξσ
απφ ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ ηερλψλ ζηα ζρνιεία
θαηαιήγεη ζηελ πεπνίζεζε ηεο ελδηαθέξνπζαο ζπκβνιήο
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ησλ πξνγξακκάησλ ηερλψλ ζηελ ππνζηήξημε
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.
χκθσλα κε ηνλ Eisner, νη καζεηέο καζαίλνπλ φ,ηη
έρεη ζρέζε κε ηηο ηέρλεο ζην ρψξν ηνπο θαη φ,ηη αθνξά
ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλαθέξεη
ηέζζεξηο εθβάζεηο (πξννπηηθέο) κέζσ ηερλψλ:
 Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε
γηα ην ηη ζεκαίλεη ε κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ηνπο,
ησλ
εηθφλσλ-θσηνγξαθηψλ
θαη
ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζε κηα κνξθή ηέρλεο,
 H αηζζεηηθή αγσγή πξέπεη λα απνζαθελίδεη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηηο αηζζεηηθέο
πνηφηεηεο ζηε ηέρλε θαη ηε δσή, φπνπ βάδνληαο
πεξηζζφηεξε θαηεχζπλζε, ε αηζζεηηθή αγσγή ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα αηζζεηηθφ
πιαίζην αλαθνξηθά κε ην ηη βιέπνπλ θαη ηη αθνχλ
θαη
 H αηζζεηηθή αγσγή κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο
καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρεη κηα
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο
κνξθήο πνπ νη ηέρλεο επηδεηθλχνπλ θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηα νπνία ε εξγαζία
έρεη δεκηνπξγεζεί.

2. Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ
Ζ δηδαζθαιία φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα
ηεο θσηνγξαθίαο νθείιεη λα αθνινπζεί ηξία βαζηθά
βήκαηα: πεξηγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη εξκελεία.
Τπάξρνπλ κεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν απηά ηα ηξία ζηάδηα δηεμάγνληαη, θαζψο νη
εηθφλεο θσηνγξαθίαο κεηαθέξνπλ κηα ηδηαίηεξε αμία θαη
ε εμέηαζε θσηνγξαθηψλ άιισλ αλζξψπσλ κεηαθέξεη
κηα άκεζε αίζζεζε ηαπηφηεηαο (Sieber, 2012).

2.1. Πεξηγξαθή
Ζ παξαηήξεζε κε βάζε ηηο αηζζήζεηο απνηειεί ηε
βάζε γηα ηελ πεξηγξαθή θσηνγξαθηψλ. Με ηηο
θσηνγξαθίεο,
σζηφζν,
ππάξρνπλ
δχν
πεγέο
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ: ε θπζηθή θσηνγξαθία
(θσηνγξαθηθή εθηχπσζε) θαη ε εηθφλα. Σα ζηνηρεία
πεξηγξαθήο πεξηιακβάλνπλ (Sieber, 2012):
2.1.1. Σν πιηθό
Ζ θσηνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ είλαη
πξσηφηππε (θαη φρη θσηνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ ζε
βηβιία ή έρνπλ αλαπαξαρζεί απφ άιιεο κνξθέο). Σν
πξσηφηππν ηεο θσηνγξαθίαο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ
ειηθία ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο ζήκεξα είλαη
εθηππσκέλεο ζε ηππηθφ θσηνγξαθηθφ ραξηί, αιιά νη
πξνεγνχκελεο κνξθέο θσηνγξαθηψλ πεξηειάκβαλαλ
θάξηεο θαη θαξη-πνζηάι, ελψ θσηνγξαθίεο ηνπ 19νη
αηψλα ηππψλνληαλ ζε κεηαιιηθά θχιια θαη άιια πιηθά.
Ζ εηθφλα, πνπ απεηθνλίδεη ε θσηνγξαθία δελ είλαη
ζπλήζσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, εθηφο εάλ επεξεάδεη ηελ
εθηχπσζε (φπσο ζπκβαίλεη κε ην πνιχ αλάγιπθν ραξηί)
(Chopra, 2015).

2.1.2. Σν ζέκα
Σν ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο απνηειεί ην πην
ζπλαξπαζηηθφ ζηνηρείν ηεο, φ,ηη θαη αλ θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα. Οη άλζξσπνη, ηα αληηθείκελα, ηα θηίξηα, ηα
ηνπία, φια κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ιφγηα. Ζ
πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη απηφ είλαη
εθπιεθηηθή, θπξίσο γηα ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ λα
εθθξάδνληαη. Πεξηγξάθνληαο θσηνγξαθίεο ηα παηδηά
απνθηνχλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο θαη ιέμεσλ θαη
παξάιιεια καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηηο ρσξηθέο
ζρέζεηο.
2.1.3. Ζ ειηθία
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία κηαο
θσηνγξαθίαο κπνξεί λα βξεζνχλ ζηελ ηερλνινγία:
 Ζ εηθφλα είλαη εθηππσκέλε ζε άιιν πιηθφ πιελ
ηνπ ραξηηνχ;
 Ζ έθζεζε θσηνγξαθίαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζε
ηφλνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ 19ν αηψλα;
 Ζ θσηνγξαθία είλαη αζπξφκαπξε;
 Μήπσο ε θσηνγξαθία έρεη μεζσξηάζεη κε ην
ρξφλν;
Οη θσηνγξαθίεο κεξηθέο θνξέο έρνπλ πάλσ ηνπο ηε
ζθξαγίδα κε ην φλνκα ηνπ ζηνχληην ή ηνπ θσηνγξάθνπ
ή ηνπ θαηφρνπ ηεο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη επίζεο
έλδεημε γηα ηελ ειηθία ηεο. Άιιεο ελδείμεηο
πεξηιακβάλνπλ ρεηξφγξαθεο ηαπηνπνηήζεηο ζην πίζσ
κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα
εκεξνκελία.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζε κηα θσηνγξαθία ππάξρεη
έλαο πινχηνο ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα ρξνλνινγήζεη
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο θσηνγξαθίεο. Σα
ζηνηρεία απηά είλαη ε έλδπζε, ην ζηπι ησλ καιιηψλ, ηα
θηίξηα, ηα αληηθείκελα (Chopra, 2015).
2.1.4. Σόπνο θαηαγσγήο
Ζ ζθξαγίδα κε ην φλνκα ηνπ ζηνχληην ή ηνπ
θσηνγξάθνπ ή ηνπ θαηφρνπ ηεο θσηνγξαθίαο, ην νπνίν
θέξνπλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη
ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο ηεο
θσηνγξαθίαο. Δπίζεο ζηνηρεία ζε κηα θσηνγξαθία φπσο
ηα καιιηά, ηα θηίξηα, θαη άιια αμηνζέαηα κπνξνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή θνπιηνχξα.

2.2. Σαμηλόκεζε
Οη θσηνγξαθηθέο ηαμηλνκήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ
θαηεγνξίεο γηα λα δηαπηζηψζνπλ θαηά ηελ πεξηγξαθή
ηνπο: ηελ ηερλνινγία, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
πξνέιεπζεο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε
εμαξηψληαη απφ ην ηη απαηηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
(Sieber, 2012):
Αλ ε δηδαζθαιία αθνξά ζηελ ηζηνξηθή αιιαγή ελφο
ηφπνπ, κέζα απφ κηα ζεηξά θσηνγξαθηψλ, ζα πξέπεη
πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ρξνλνινγία ηεο θσηνγξαθίαο
θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζεί ην ζέκα πνπ παξνπζηάδεη
ε θσηνγξαθία κέζα απφ ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο πνπ
εκθαλίδνληαη.
Αλ ε δηδαζθαιία αθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην
νπνίν επεθηείλεηαη ζε πνιιέο θνπιηνχξεο θαη ρξνληθέο
πεξηφδνπο, ηφηε πξψηα πξνζδηνξίδεηαη ην κέξνο θαη ν
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ρξφλνο
εο
θσηνγξαθίαο
θαη
ζηε
ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε θαη ε αληίζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.

2.3. Δξκελεία
Τπάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα λα εξκελεπζεί κηα
θσηνγξαθία. Χζηφζν δχν ζηξαηεγηθέο εξκελείαο είλαη
νη πην δηαδεδνκέλεο θαη ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά
εξσηήκαηα πεξηιακβάλνπλ (Sieber, 2012):
 Γηαηί ηξαβήρηεθε απηή ε θσηνγξαθία;
 Ση ήζειε ν θσηνγξάθνο λα κεηαθέξεη σο κήλπκα;
 Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ην θάησζη εξψηεκα:
 Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ ην ζέκα ηεο
θσηνγξαθίαο;

2.4. Βξίζθνληαο θσηνγξαθίεο
2.4.1. Μνπζεία
Κάπνηα κνπζεία δηαηεξνχλ ζπιινγέο θσηνγξαθηψλ,
γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Σν Μνπζείν Mathers παξέρεη
κηα ζεηξά απφ εηθφλεο θσηνγξαθηψλ, θπξίσο ηνπηθψλ
ηζηνξηθψλ εηθφλσλ θαη κηα κεγάιε ζπιινγή απφ εηθφλεο
ληφπησλ Ακεξηθάλσλ. Δπίζεο εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα
αγνξάζνπλ θσηνγξαθίεο απφ ηα κνπζεία.
2.4.2. Βηβιία θαη πεξηνδηθά
Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζηε δηδαζθαιία κε
θσηνγξαθίεο είλαη φηη νη εηθφλεο κπνξνχλ λα
αλαπαξαρζνχλ αλέμνδα, ρσξίο λα ραζνχλ νη
πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνπλ. Οη πεγέο ηζηνξηθψλ
θσηνγξαθηψλ είλαη άθζνλεο. Τπάξρνπλ ακέηξεηα βηβιία
κε θσηνγξαθίεο απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη απφ θάζε
ρξνληθή πεξίνδν. Δπίζεο παιηά ηεχρε πεξηνδηθψλ
πξνζθέξνπλ πνιιέο εμαηξεηηθέο θσηνγξαθίεο. Οη
θσηνγξαθίεο πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξία είλαη έλα
γφληκν ζέκα γηα κειέηε, θαη ππάξρνπλ πνιιά
παξαδείγκαηα απφ ην παξειζφλ θάζε ρψξαο πνπ είλαη
εχθνιν λα εληνπηζηνχλ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο είλαη
επεξεάδνπλ ηε δεκφζηα γλψκε.
Γηα θσηνγξαθίεο άιισλ πνιηηηζκψλ, ην πεξηνδηθφ
National Geographic απνηειεί κηα θαιή πεγή.
Παξάιιεια πνιιά είλαη ηα βηβιία πνπ κηινχλ γηα
άιινπο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. Οη θσηνγξαθίεο
πνπ απεηθνλίδνπλ ηέηνηα ζέκαηα παξνπζηάδνπλ θπξίσο
αλζξψπνπο ζε ελδηαθέξνπζεο αλαδεηήζεηο θαη
πξνβάιινπλ ιεπηνκέξεηεο αξρηηεθηνληθήο θαη άιισλ
εηδψλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ.
2.4.3. Οη πσιήζεηο θσηνγξαθηώλ ζε αλνηθηέο αγνξέο
Σα κέξε απηά ζπρλά δηαζέηνπλ παιηέο θσηνγξαθίεο,
άικπνπκ
θσηνγξαθηψλ
θαη
θαξη-πνζηάι
κε
ραξαθηεξηζηηθά θσηνγξαθηψλ. Αθφκα θαη κνξθέο ηνπ
19νπ αηψλα κπνξεί λα βξεζνχλ κε κηθξφ θφζηνο.
Κάπνηεο θνξέο, κπνξεί λα βξεζνχλ παιαηέο θσηνγξαθίεο
ζηελ αξρηθή ηνπο εκθάληζε νη νπνίεο βνεζνχλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζην ρξφλν νη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη
θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ θαη πξφζζεηεο γλψζεηο
ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάηαη. Οη αλνηθηέο
αγνξέο απνηεινχλ επίζεο θαιέο πεγέο γηα ηα παιηά
πεξηνδηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ζαπκάζηνπο πφξνπο γηα
ηελ εμέηαζε ησλ ρξήζεσλ ηεο θσηνγξαθίαο ζηε

δηαθήκηζε. Έλα κάζεκα ην νπνίν ζπγθξίλεη ηε ρξήζε
θσηνγξαθίαο ζε δηαθεκίζεηο κφδαο απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
κπνξεί λα απνθαιχςεη έλαλ πινχην πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ, ην πψο έρεη αιιάμεη, θαη πσο
δελ έρεη αιιάμεη (Chopra, 2015).
2.4.4. Ηζηνζειίδεο
Πνιιέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηζηνζειίδεο
πεξηέρνπλ ζαπκάζηεο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο είλαη
εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία.. Ζ
βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ πεξηέρεη ρηιηάδεο
θσηνγξαθίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο
δσξεάλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε.
Δπίζεο ηα Δζληθά Αξρεία θάζε θξάηνπο δηαζέηνπλ
θσηνγξαθίεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, νη νπνίεο είλαη
δηαζέζηκεο δσξεάλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα
ζρνιηθή ηάμε. Σα πεξηζζφηεξα αξρεία ησλ
Παλεπηζηεκίσλ επίζεο έρνπλ μεθηλήζεη κε ηελ
ςεθηνπνίεζε λα νξγαλψλνπλ ζπιινγέο θσηνγξαθηψλ
(Sieber, 2012).

2.5. Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ηεο
θσηνγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία αθνινπζεί ηα εμήο έμη (6)
ζηάδηα: α) βιέπσ, β) παξαηεξψ, γ) ππνζέησ, δ)
απνθσδηθνπνηψ, ε) καζαίλσ θαη ζη) παίδσ-δεκηνπξγψ.
Σν «βιέπσ» κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθφ θαζψο
εμαξηάηαη θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Σν
«παξαηεξψ» είλαη ιηγφηεξν αληηθεηκεληθφ ελψ ην
«απνθσδηθνπνηψ» είλαη θαηά βάζε ππνθεηκεληθφ.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νπηηθή αληίιεςε
ησλ καζεηψλ είλαη ζηαζεξνί (ζρεηηθνί κε ην κέζν θαη
ηελ εηθφλα), καθξνρξφληνη (πξνζσπηθφηεηα, ζηπι
κάζεζεο, θχιν, ειηθία, αμίεο, ζηάζεηο, θίλεηξα,
ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο,
θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, θ.α.) θαη παξνδηθνί
(ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνζέζεηο, θίλεηξα,
πξνζδνθίεο, δηαζέζηκνο ρξφλνο θ.α.) (Chopra, 2015).
Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη
ππάξρνπλ δχν είδε ζέαζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νπηηθή
αληίιεςε: i) O αλππνςίαζηνο ζεαηήο, ν νπνίνο αθήλεηαη
λα παξαζπξζεί απφ ηελ εηθφλα, ηε κνξθή θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο. Δκπιέθεηαη θαη ηαπηίδεηαη εκπεηξηθά,
άιινηε κε ηε καηηά ηνπ δεκηνπξγνχ (πξσηνγελήο
ηαχηηζε) θαη άιινηε κε θάπνην απφ ηα πξφζσπα ηεο
εηθφλα, αλ ππάξρνπλ (δεπηεξνγελήο ηαχηηζε), ii) O
θξηηηθφο ζεαηήο, ν νπνίνο πξνζεγγίδεη κε κηα καηηά
πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή.
Κάζε θνξά πνπ ν καζεηήο βιέπεη κηα εηθφλα, νη δχν
απηνί ηξφπνη ζέαζεο ζπλππάξρνπλ, αιιεινθαιχπηνληαη
θαη κεξηθέο θνξέο ελαληηψλνληαη ν έλαο ζηνλ άιινλ.
ην ζηάδην ηνπ βιέπσ, νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηηο επηινγέο ηνπ
θσηνγξάθνπ (αλ ε θσηνγξαθία είλαη αζπξφκαπξε ή
έγρξσκε, εάλ είλαη θάδξν, εάλ είλαη θσηεηλή ή ζθνηεηλή
θ.α).
ην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο, νη καζεηέο
πξνζεγγίδνπλ απηφ πνπ απεηθνλίδεη. Δάλ γηα παξάδεηγκα
πξφθεηηαη γηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ ηε ζηάζε ηνπ
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ζψκαηνο, ηε δηάζεζή ηνπο, ηελ ελδπκαζία ηνπο, ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
ην ζηάδην ηεο ππφζεζεο, κε θαηάιιειεο σο πξνο ηε
θσηνγξαθία εξσηήζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο νδεγεί ηνπο
καζεηέο ζηελ εμαγσγή ππνζεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.
ην ζηάδην ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, νη καζεηέο
δειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα, λνήκαηα-εξκελείεο ηεο
θσηνγξαθίαο.
ην ζηάδην ηεο κάζεζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ
πξάγκαηα γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηεο θσηνγξαθίαο, γηα ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ φηαλ ηξαβνχζε ηε
ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία πνπ κειεηνχλ νη καζεηέο,
αιιά θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηεο ζχκθσλα πάληα κε ηνλ
δεκηνπξγφ ηεο.
ην ηειεπηαίν ζηάδην, παίδσ-δεκηνπξγψ, νη καζεηέο
κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
λα ηξαβήμνπλ κηα θσηνγξαθία κε ην ίδην ή παξφκνην
ζέκα, λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε θσηνγξαθία, λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα θσηντζηνξία γηα ην «πξηλ» θαη ην
«κεηά» ηεο θσηνγξαθίαο θ.α (Διιεληθή Πχιε Παηδείαο,
2015).
Καηά ηε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία ν
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο ηνπ
φηη πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αηφκνπ, ην νπνίν
απνηππψλεη ηε δηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηελ
ηζηνξηθή, γεσγξαθηθή, πνιηηηζηηθή θ.ιπ. ζέαζε ησλ
πξαγκάησλ, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο
πνπ πξνζθέξεη (Lange, 2010).

3. ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ
Ζ ηζηνξία ελφο ηφπνπ πεξηιακβάλεη α) ηηο αιιαγέο
ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη ζηελ «φςε ηνπ» (π.ρ.
κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο), β) ηηο πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηνπ ηφπνπ, γ) ηα κλεκεία ηνπ
(θάζε ηη πνπ θέξεη «κλήκε», π.ρ. έλαο πιάηαλνο, έλα
θξνχξην, έλα ηζηνξηθφ θαθελείν), δ) ηα κεγάια
ζπκβάληα πνπ ηνλ επεξέαζαλ (π.ρ. δηεμαγσγή
ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, αγψλσλ, γπξίζκαηα κηαο
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο), ε) ηελ πνιηηηζηηθή θαη
θαιιηηερληθή ηνπ παξαγσγή (π.ρ. πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη,
ινγνηέρλεο, δσγξάθνη, κνπζηθνί, ζέαηξα, κνπζεία,
πηλαθνζήθεο) θαη ζη) ηελ αζιεηηθή ηνπ θίλεζε θαη
ππνδνκή (π.ρ. αζιεηηθά ζσκαηεία, γήπεδα).
Δπίζεο ε ηνπηθή ηζηνξία πεξηιακβάλεη ηα κεγάια
πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ (π.ρ. θπθινθνξηαθφ, κφιπλζε
ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, έιιεηςε θηηξηαθψλ
ππνδνκψλ), ηελ πιεζπζκηαθή ηνπ ζχλζεζε (π.ρ.
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, πξφζθπγεο), ηνπο επψλπκνπο
θαηνίθνπο ηνπ (π.ρ. επεξγέηεο, ηαηξνί), ηηο ζπλήζεηεο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ (π.ρ. ελδπκαζία,
δηαηξνθή, θαζεκεξηλά ζθεχε, ςπραγσγία, εξγαζία,
ζξεζθεία, θ.ιπ.), ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπ, ηνπο ζξχινπο
θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ.
Απνηειεί γεγνλφο φηη ε ηζηνξία ελφο ηφπνπ δελ είλαη
κφλν ην καθξηλφ παξειζφλ ηνπ, αιιά θαη ην πξφζθαην.
Οη ζπλζήθεο κπνξεί λα αιιάμνπλ νπνηεδήπνηε, είηε
εζπεπζκέλα (π.ρ. κε πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο), είηε
απξφβιεπηα (π.ρ. κε έλα ζεηζκφ). Γηα παξάδεηγκα έλα
ρσξίν κπνξεί λα παξνπζίαζε κηα αμηνζεκείσηε
πιεζπζκηαθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επαλφδνπ πνιιψλ θαηνίθσλ
απφ ηα αζηηθά θέληξα. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί
ζπζηαηηθφ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπ ρσξηνχ (Francis,
2015).
Ζ ηνπηθή ηζηνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηεί
εθπαηδεπηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο
βήκαηα: i) εμεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο, ii), θαηαγξαθήπεξηγξαθή παξφληνο, iii) ζχγθξηζε, iv) εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ, v) πξφβιεςε γηα ην κέιινλ θαη vi)
δεκηνπξγία.
Σα ιάζε πνπ θάλνπλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί είλαη λα
εζηηάδνπλ ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ καθξηλνχ
παξειζφληνο θαη ζε «θιαζηθά» κλεκεία ηνπ ηφπνπ, κε
δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο,
πξνζαλαηνιηζκέλεο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ
ζηφρσλ. Δπηπιένλ παξαβιέπνπλ ηηο επηζπκίεο/αλάγθεο
ησλ καζεηψλ, νξίδνληαο εμαξρήο νη ίδηνη ηα ζέκαηα πνπ
ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη ηηο ηνπνζεζίεο ή ηα κλεκεία
πνπ ζα επηζθεθζνχλ κε ηελ ηάμε. ια ηα παξαπάλσ
έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κελ πξνθαινχλ ή λα κε
δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ.
Γηα ην ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε
δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο νθείινπλ πξψηα λα
δηεξεπλήζνπλ ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα
αλαθαιχςνπλ ηνπο ηνκείο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (π.ρ.
κειέηε γηα ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο ελφο ηφπνπ, γηα
ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ, γηα ηελ αγνξά ηνπ, γηα ηα
ηξαγνχδηα ηνπ, γηα ηα θαγεηά ηνπ). Δλ ζπλερεία ζα
πξέπεη λα ζθεθζνχλ ελεξγεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
θαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο θίλεηξα γηα έξεπλα ή/θαη
ζπκκεηνρή (π.ρ. επίζθεςε ζε θάπνην ζχγρξνλν
εζηηαηφξην θαη παξαηήξεζε ησλ ζπλεζεηψλ ησλ αηφκσλ
θαηά ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ ηνπο, ζπλέληεπμε κε θάπνην
θηιηθφ ή νηθνγελεηαθφ πξφζσπν γηα θεκηζκέλα κέξε ηνπ
ηφπνπ) (Francis, 2015).

4. Ζ ΥΡHΖ ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦIΑ ΣΖΝ
ΣΟΠΗΚH ΗΣΟΡIΑ
Ζ ηνπηθή ηζηνξία πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε
ελδηαθέξνπζεο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, αιιά δελ
δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε κηα πφιε. Ζ
ηνπηθή ηζηνξία πξνζθέξεη ηα ζηνηρεία θαη ηα γεγνλφηα,
θαζψο αλαθέξεη ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο αιιά θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα πφιε αλαπηχρζεθε κέζα ζηα
ρξφληα, αιιά δελ πξνζθέξεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο
ηεο πφιεο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη κε ηε θσηνγξαθία, κε
ηηο εηθφλεο. Οη ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ ηηο
ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηα ζπίηηα, ηνπο δξφκνπο, ηα
ρσξάθηα, ηα δάζε, φπσο κπνξεί λα ηα απεηθνλίζεη κηα
ζεηξά απφ εηθφλεο θσηνγξαθηψλ πνπ ιακβάλνληαη ζε
ζχληνκα θαη ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με ηε βνήζεηα
ησλ θσηνγξαθηψλ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
γλσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ απφ φηη
αλ δηάβαδαλ απιά έλα θείκελν γηα απηφ. Κάζε γεληά
νθείιεη λα θιεξνδνηεί ζηελ επφκελε θσηνγξαθηθέο
απεηθνλίζεηο ησλ εδαθψλ, ησλ θηηξίσλ, ηνπ ηξφπνπ δσήο
ηνπο (Teles, 2015).
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Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία ακθηβνιία φηη ε
θσηνγξαθία είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ
εμαζθάιηζε απηψλ ησλ γξαθηθψλ αξρείσλ. Απνηειεί
καθξάλ ηελ πην αθξηβή, ηελ πην εχθνιε θαη ηελ πην
νηθνλνκηθή κέζνδν ηε ζεκεξηλή επνρή. Έλα επηπιένλ
πιενλέθηεκα πνπ έρεη ε θσηνγξαθία είλαη φηη είλαη
ειεχζεξε απφ ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ή επηθπιάμεηο ηνπ
ρεηξηζηή. Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα
απεηθνλίζεη έλα αληηθείκελν ην νπνίν λα δηαθέξεη σο
πξνο ην κέγεζνο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Πην αλαιπηηθά, ε θσηνγξαθία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε
ηνπο εμήο ηξεηο ηξφπνπο: i) σο πεγή άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ (νπηηθφ ληνθνπκέλην), ii) σο πεγή
απνηχπσζεο πιεξνθνξηψλ (θσηνγξαθία δξφκνπ θαη
ηνπίνπ) θαη, iii) γηα ζχγθξηζε ηνπ «ηφηε» θαη ηνπ
«ηψξα» (Lange, 2010).
ηελ πξψηε πεξίπησζε, σο πεγή άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ (νπηηθφ ληνθνπκέλην), νη καζεηέο κε ηε
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνκνλψλνπλ ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην ρξφλν θαη ην ρψξν. Δπίζεο ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ηνλίζεη ζηνπο καζεηέο φηη ε
εμαγσγή ελφο ζπκπεξάζκαηνο απφ κηα κφλν θσηνγξαθία
είλαη αηφπεκα. Γηα λα γεληθεπζεί έλα ζπκπέξαζκα ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη άιιεο πεγέο, λα
δηαζηαπξσζεί ε πιεξνθνξία ψζηε λα εμαρζεί έλα
αζθαιέο θαη αμηφπηζην ζπκπέξαζκα. Σέινο, ε
θσηνγξαθία σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ ηζηνξηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε
δηαθφξσλ επνρψλ ελφο ηφπνπ θαη λα πξνβεί ζηε
ζχγθξηζε απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία γηα ην
παξαπάλσ είλαη ε θάησζη:

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ ε θσηνγξαθία
ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή απνηχπσζεο πιεξνθνξηψλ, νη
καζεηέο καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξνχλ λα παξάγνπλ
νπηηθά ληνπθνπκέληα (θσηνγξαθίεο, ιεπθψκαηα,
slideshow θ.α.) γηα ηηο επφκελεο γεληέο, απνηππψλνληαο
ην παξφλ ηνπ ηφπνπ ηνπο, ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη
παξειζφλ γηα ην κέιινλ. Γηα ην ηειεπηαίν θαιφ είλαη ν
εθπαηδεπηηθφο λα πάξεη γξαπηή έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο
ησλ καζεηψλ, αθνχ πξψηα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηηο
πξνζέζεηο ηνπ θαη ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη
καζεηέο απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηήλ ηε
δξαζηεξηφηεηα. Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ
νη θάησζη:
 Φσηνγξάθηζε ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο γεηηνληάο γηα
λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ιήςε θαιψλ
θσηνγξαθηψλ αιιά θαη γηα λα κάζνπλ λα
παξαηεξνχλ.
 Καζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζε πηζαλά ζέκαηα αλά
νκάδα: θάηη πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζρήκα ή ρξψκα,
έλα παξάμελν/πξσηφηππν αληηθείκελν, κηα

αλζξψπηλε παξνπζία, θάηη απφ ην παξειζφλ, θάηη
πνπ ζα κείλεη ζην κέιινλ, θάηη πνπ απφ ηε θχζε
ηνπ έρεη ελδηαθέξνλ θάηη πνπ δειψλεη αλζξψπηλε
παξνπζία ή ζρέζεηο, έλα ζηηγκηφηππν ηεο δηθήο
ηνπο επηινγήο.
 Δθηχπσζε ησλ θσηνγξαθηψλ ή πξνβνιή απηψλ
κέζσ Ζ/Τ θαη πξνβνιέα ζηελ ηάμε. πδήηεζε
γηα ηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ. χγθξηζε
θσηνγξαθηψλ κε φκνηα ζέκα. ην ζεκείν απηφ
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
λα κελ απνζαξξπλζεί θαλέλαο καζεηήο. Σν κφλν
πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ζηελ ηερληθή ιήςεο
θαη φρη ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο.
 Δπίζθεςε ζε κηα πφιε, ζε έλα ρσξηφ, ζε έλα
κλεκείν κε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. Πξνηνχ
μεθηλήζεη ε επίζθεςε ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
πξνζδηνξίζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη αθξηβψο
ρξεηάδνληαη: κηα θσηνγξαθηθή κεραλή αλά νκάδα
θαη ζπλνδνχο ζηελ εθδξνκή. ηε ζπλέρεηα
πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα πξνο θσηνγξάθεζε:
i) θάζε νκάδα θσηνγξαθίδεη δηαθνξεηηθά θαη εθ
ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλα ζέκαηα, ii) ζε
πεξίπησζε επίζθεςεο ζε έλα κλεκείν θάζε νκάδα
θσηνγξαθίδεη αληίζηνηρα ην εμσηεξηθφ, ην
εζσηεξηθφ, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηνπο
αλζξψπνπο, αμηνζεκείσηεο ιεπηνκέξεηεο, iii) ζε
πεξίπησζε επίζθεςεο ζε κηα ηνπνζεζία θάζε
νκάδα θσηνγξαθίδεη αληίζηνηρα πξντφληα,
βηηξίλεο, δξφκνπο, αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Άιιε
πξφηαζε απνηειεί κηα νκάδα λα θσηνγξαθίδεη
άςπρα αληηθείκελα θαη ε άιιε έκςπρα φληα.
Δπίζεο κε ηελ ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο κπνξνχλ
αξρηθά λα θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα ελφο ηφπνπ
(ερνξχπαλζε, έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο) ή ηα ζεηηθά
ελφο ηφπνπ (παξαιίεο, εζηηαηφξηα, θεληξηθή πιαηεία,
θηιφμελνη άλζξσπνη) θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε καζεηήο ή
νκάδα λα επηιέμεη έλα απφ απηά θαη λα ζθελνζεηήζεη ζε
ζθίηζν πηζαλέο ιήςεηο νξίδνληαο ην είδνο ηνπ θάδξνπ.
Άιιε πξφηαζε είλαη λα επηιεγεί έλα ζέκα γηα φινπο
θαη θάζε καζεηήο ή νκάδα λα απνθαζίζεη κφλνο ηνπ ηε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ηξαβήμεη ηε θσηνγξαθία. Σν
ζέκα γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ην λεξφ θαη
θάπνηνο λα ηξαβήμεη θσηνγξαθία κηα βξχζε, ηε
ζάιαζζα, κηα νκπξέια θ.α. Άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί λα
επηιερζνχλ είλαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, αμηνπεξίεξγαπαξάμελα, ρξψκαηα.
Αθνχ πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νη
καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκηνπξγνχλ
έληππα ή ςεθηαθά ιεπθψκαηα κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ
ηξαβήρηεθαλ. Αξρηθά νη καζεηέο βάδνπλ ηίηιν-ιεδάληα
ζε θάζε θσηνγξαθία θαη εάλ επηζπκνχλ γξάθνπλ έλα
κηθξφ θείκελν ή ζηίρν θάησ απφ θάζε θσηνγξαθία. Ζ
δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε θσηνγξαθία
κπνξεί λα εμαθηηλσζεί θαη ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο.
πγθεθξηκέλα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ινγνηερληθφηζηνξηθφ βηβιίν θαη λα ην εηθνλνγξαθήζνπλ εθ λένπ κε
θσηνγξαθίεο πνπ ζα ηξαβήμνπλ νη ίδηνη ή πνπ ζα
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αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν, ζηα πεξηνδηθά, ζε κνπζεία
ή ζηηο αλνηθηέο αγνξέο. Δπίζεο κπνξνχλ, αλ είλαη εθηθηφ
λα επηζθεθζνχλ ηηο ηνπνζεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
βηβιίν θαη λα ηηο απνηππψζνπλ κε ηε θσηνγξαθηθή ηνπο
κεραλή.
Οη νδεγνί πφιεσλ, απνηεινχλ κηα θαιή αθφξκεζε γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε θσηνγξαθία.
Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ
λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο νδεγφ πφιεο, ρσξηνχ ή
γεηηνληάο.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ παξνχζα εηζήγεζε είρε ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηδαρζεί κε θαηλνηφκν
ηξφπν ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε
ηεο θσηνγξαθίαο. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ
ζπλάγεηαη είλαη φηη ε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηε
δηδαζθαιία θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο
παξαηήξεζεο, ηεο επηινγήο, ηεο απφθαζεο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο
ζηελ ηνπηθή ηζηνξία βνεζά ηνπο καζεηέο λα αληιήζνπλ
πιεξνθνξίεο απφ νπηηθά ληνθνπκέληα θαη λα
απνηππψζνπλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο.
Δπίζεο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ
κε θξηηηθφ θαη φρη παζεηηθφ ηξφπν ηηο εηθφλεο, πνπ ηνπο
πεξηβάιινπλ, αληηιακβαλφκελνη ηελ ππνθεηκεληθή καηηά
ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηα απνπξνζαλαηνιηζηηθά κελχκαηα,
πνπ κπνξεί λα κεηαδίδνπλ, είηε κφλεο ηνπο, είηε κε ηε
βνήζεηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπο (ρψξνο θηινμελίαο, θείκελα,
απφζπαζκα θσηνγξαθίαο).
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ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
Αλαζηαζία Γ. Γξεγνξηάδνπ
Σκήκα Μαζεκαηηθψλ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
πλήζσο ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ
καζεκαηηθψλ κε ηελ ηέρλε ε πξψηε ζθέςε είλαη φηη
πξφθεηηαη, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, γηα δπν δηαθνξεηηθά
θαη μερσξηζηά πεδία ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο θαη
δξαζηεξηφηεηαο. κσο αλ εξεπλήζνπκε ηελ πνξεία ηεο
καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηέρλεο παξαηεξνχκε φηη
είλαη εθηθηφ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα πξνθχςνπλ έξγα, ηα
νπνία ζπλδπάδνπλ κε αμηνζαχκαζην ηξφπν ηελ
εληππσζηαθή πνιππινθφηεηα, ηελ αξκνλία θαη ηελ
εθπιεθηηθή νκνξθηά. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
επηρεηξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ηεο ηέρλεο, κε απψηεξν ζηφρν λα
δηδάμνπκε καζεκαηηθά ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, ηέρλε, δηδαζθαιία.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη καζεκαηηθά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πνξείαο ζπρλά έξρεηαη
αληηκέησπνο κε ηελ άπνςε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κφλν
γηα ηνπο καζεκαηηθνχο. πλήζσο ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ εθθξάδεη απφςεηο φπσο: δελ ζα ζπλαληήζνπκε
καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο παξά κφλν ζηα
ξέζηα ηνπ ζνχπεξ κάξθεη, δελ ζα καο ρξεζηκεχνπλ ζε
θάηη ζηελ εξγαζία καο, δελ είλαη επράξηζηα γηαηί έρνπλ
λα θάλνπλ κφλν κε αξηζκνχο, δελ ζα ζπλαληήζσ
εμηζψζεηο εθηφο ηεο ηάμεο θιπ. χκθσλα κε ηηο
παξαπάλσ απφςεηο κπνξεί θάπνηνο λα ζπκπεξάλεη ηελ
αδπλακία παξαηήξεζεο θαη αλαγλψξηζεο καζεκαηηθψλ
πξνηχπσλ θαη κνληέισλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη
ηελ αδπλακία ζπζρέηηζεο ησλ καζεκαηηθψλ κε
νηηδήπνηε δελ έρεη αξηζκνχο ή πξάμεηο. Οπφηε, θξίλεηαη
αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη
γεληθφηεξα ζε εθπαηδεπφκελνπο πνπ παξαθνινπζνχλ
καζήκαηα καζεκαηηθψλ, ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηα
καζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Αλ αλαηξέμνπκε ζην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ καζεκαηηθψλ βξίζθνπκε φηη ν
ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ εληάζζεηαη
ζηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αθνξά
ηε ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
καζεηή θαη ηελ επηηπρή θνηλσληθή έληαμή ηνπ. Ζ
ελαζρφιεζε κε ηα καζεκαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο πξνζνρήο, ηεο
δχλακεο ηεο απηνζπγθέληξσζεο, ηεο επηκνλήο, εληζρχεη
ηελ πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηελ
ειεχζεξε ζθέςε, ζπληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αίζζεζεο ηεο αξκνλίαο, ηεο ηάμεο θαη ηνπ σξαίνπ θαη
δηεγείξεη ην θξηηηθφ πλεχκα.

Αληίζηνηρα, ε επαθή κε ηελ ηέρλε δηεγείξεη ηηο
λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ
θαληαζία, ελεξγνπνηεί ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ελζαξξχλεη
ηελ θαηλνηνκία, θέξλεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε λέεο
ηδέεο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηα
θνηλσληθά δξψκελα θαη γεληθά αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή
ζθέςε θαη ηθαλφηεηα.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα
δηαηππψζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα:
 Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ
ηέρλε;
 Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ
εμέιημε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο ηέρλεο;
 Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζηελ αλάπηπμε
ησλ καζεκαηηθψλ;
Θα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα παξνπζηάδνληαο δηάθνξα έξγα.

2. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ
χκθσλα κε ηνλ A. Einstein εάλ κεηαθξάζνπκε απηφ
πνπ παξαηεξήζακε θαη ληψζακε κε ηε ινγηθή θάλνπκε
επηζηήκε ελψ εάλ ην δείμνπκε κε κνξθέο ησλ νπνίσλ νη
ζρέζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηε δηαίζζεζε ηφηε θάλνπκε
ηέρλε.

2.1. Ζ ρξπζή ηνκή
Ζ έλλνηα πνπ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα
καζεκαηηθά αιιά θαη ζηελ ηέρλε είλαη ε έλλνηα ηεο
αλαινγίαο. ηα καζεκαηηθά, δχν πνζφηεηεο a θαη b,
φπνπ a>b, έρνπλ αλαινγία ρξπζήο ηνκήο αλ ν ιφγνο ηνπ
αζξνίζκαηνο ηνπο a+b πξνο ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα a
είλαη ίζνο κε ην ιφγν ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο a πξνο
ηε κηθξφηεξε b. Ζ Δηθφλα 1 αλαπαξηζηά ηε γεσκεηξηθή
εξκελεία ησλ παξαπάλσ. Ζ ρξπζή ηνκή αλαθέξεηαη
επίζεο θαη σο ρξπζφο ιφγνο ή ρξπζφο θαλφλαο, ρξπζή
κεηξηφηεηα θαη Θετθή αλαινγία ελψ ζηνλ Δπθιείδε ν
φξνο ήηαλ "άθξνο θαη κέζνο ιφγνο".

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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Δηθφλα 1: Αλαινγία ρξπζήο ηνκήο

Αλ ην εθθξάζνπκε αιγεβξηθά έρνπκε φηη
𝑎+𝑏 𝑎
= =𝜑
𝑎
𝑏
φπνπ ην γξάκκα 𝜑 αληηπξνζσπεχεη ηελ ρξπζή ηνκή. Ζ
αθξηβήο ηηκή ηνπ είλαη:
1+ 5
𝜑=
= 0,6180339887 …
2
Οη καζεκαηηθνί, απφ ηελ επνρή ηνπ Δπθιείδε κέρξη
ζήκεξα, έρνπλ κειεηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ρξπζήο ηνκήο.
Σν ρξπζφ νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν είλαη ην
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν ζην νπνίν ν ιφγνο ηεο
κεγαιχηεξεο πιεπξάο πξνο ηελ κηθξφηεξε είλαη ε ρξπζή
ηνκή. Αξθεηνί θαιιηηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο ηνπ 20 νπ
αηψλα ζπλέζεζαλ θαη πξνζάξκνζαλ ηα έξγα ηνπο έηζη
ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηελ ρξπζή αλαινγία, θπξίσο ζηε
κνξθή ηνπ ρξπζνχ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ,
ζεσξψληαο φηη απηή ε αλαινγία είλαη αηζζεηηθά
επράξηζηε θαη απνδίδεη αξκνλία. Ζ ρξπζή ηνκή
ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλαινγηψλ
πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε.
Ο αιβαδφξ Νηαιί ρξεζηκνπνίεζε ηελ ρξπζή
αλαινγία ζην αξηζηνχξγεκά ηνπ, Σν κπζηήξην ηνπ
Μπζηηθνχ Γείπλνπ, ζην νπνίν νη δηαζηάζεηο ηνπ θακβά
είλαη έλα ρξπζφ νξζνγψλην (Δηθφλα 2). Ζ ρξπζή
αλαινγία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί ε ζέζε
θάζε θηγνχξαο ελψ ν ζφινο ηνπ δσκαηίνπ πάλσ θαη πίζσ
απφ ηνλ Ηεζνχ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο έδξεο ελφο
θαλνληθνχ δσδεθάεδξνπ πνπ είλαη έλα απφ ηα ζηεξεά
πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ρξπζή ηνκή.

(Αλαγελλεζηαθή ηέρλε). Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο
δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνπ 1510 θαη 1511 κ.Υ. θαη είλαη
κία λσπνγξαθία ε νπνία δηαθνζκεί έλα ηνίρν ηνπ
δσκαηίνπ κε ην φλνκα "δσκάηην ησλ ππνγξαθψλ" ή
"Stanza della Segnatura" ηεο πηέξπγαο "Stanze di
Rafaello" δειαδή "Σα δσκάηηα Ραθαήι" ζην
Απνζηνιηθφ Παιάηη ηνπ Βαηηθαλνχ.
Ο ηίηινο «Ζ ρνιή ησλ Αζελψλ» δελ πξνήιζε απφ
ηνλ Ραθαήι. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζέκα ηεο
ηνηρνγξαθίαο είλαη «ε Φηινζνθία», ή, ηνπιάρηζηνλ, «ε
αξραία ειιεληθή θηινζνθία» αθνχ ν Ραθαήι, πάλσ απφ
ηελ ηνηρνγξαθία, έγξαςε ηηο ιέμεηο “Causarum Cognitio”
δειαδή "λα γλσξίδεηο ηηο αηηίεο", ην νπνίν απνηειεί
θηινζνθηθφ ζπκπέξαζκα κειέηεο
ησλ έξγσλ
"Μεηαθπζηθά", θαη "Φπζηθά" ηνπ Αξηζηνηέιε.

Δηθφλα 3: Ζ ρνιή ησλ Αζελψλ

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ζηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνπ πίλαθα (ζέζε 6) ηνλ Ππζαγφξα ην άκην ν
νπνίνο δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ν νπνίνο ππήξμε
ζεκαληηθφο
Έιιελαο
θηιφζνθνο,
καζεκαηηθφο,
γεσκέηξεο θαη ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο. Γίπια ηνπ
(ζέζε 9) βξίζθεηαη ε Τπαηία ε νπνία ήηαλ Διιελίδα
λενπιαησληθή θηιφζνθνο, αζηξνλφκνο θαη καζεκαηηθφο.
Αληίζηνηρα ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα (ζέζε 18)
βξίζθεηαη ν Έιιελαο καζεκαηηθφο Δπθιείδεο απφ ηελ
Αιεμάλδξεηα ν νπνίνο δηδάζθεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ
δηαβήηε θαη ζηηο κέξεο καο είλαη γλσζηφο σο ν
«παηέξαο» ηεο Γεσκεηξίαο. Γίπια ηνπ (ζέζε 20) είλαη ν
Κιαχδηνο Πηνιεκαίνο ν νπνίνο ήηαλ καζεκαηηθφο,
γεσγξάθνο, αζηξνλφκνο, αζηξνιφγνο, ζεσξεηηθφο ηεο
κνπζηθήο, θηιφζνθνο, ζπγγξαθέαο, κνπζηθνιφγνο θαη
ηνπ νπνίνπ ζπνπδαηφηεξν έξγν απνηειεί Ζ Μεγίζηε (ή
Μαζεκαηηθή χληαμηο).

2.3. Σεηξάγσλα κε νκόθεληξνπο θύθινπο

Δηθφλα 2: Σν κπζηήξην ηνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ

2.2. Ζ ρνιή ησλ Αζελώλ
Έλα έξγν ηέρλεο ζην νπνίν θαλεξψλεηαη ε επίδξαζε
ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο είλαη ε ρνιή
ησλ Αζελψλ (Scuola di Αtene, Δηθφλα 3) ηνπ Ραθαήι

Έλα έξγν ηέρλεο πνπ θαλεξψλεη ηελ επηξξνή ησλ
καζεκαηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο γεσκεηξίαο ζηελ
εμέιημε ηεο ηέρλεο είλαη ην Σεηξάγσλα κε νκφθεληξνπο
θχθινπο (Squares with Concentric Circles, Δηθφλα 4)
ηνπ Βαζίιη Καληίλζθη. O Βαζίιη Καληίλζθη (ή
Καληίλζθπ) ήηαλ Ρψζνο δσγξάθνο θαη ζεσξεηηθφο ηεο
ηέρλεο. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
θαιιηηέρλεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη έλαο απφ ηνπο
πξσηνπφξνπο ηεο απνθαινχκελεο αθεξεκέλεο ηέρλεο.
Έιαβε κέξνο ζε νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ξεχκαηα ηεο κνληέξλαο ηέρλεο εηζάγνληαο ηηο δηθέο ηνπ
θαηλνηνκίεο, κία λέα αληίιεςε γηα ηε δσγξαθηθή, θαη
δεκηνπξγίεο κε ζπνπδαίεο ρξσκαηηθέο ζπλζέζεηο θαη
γεσκεηξηθέο θηγνχξεο.
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Δηθφλα 4: Σεηξάγσλα κε νκφθεληξνπο θχθινπο

2.4. Βαξύηεηα θαη Οκόθεληξνη θινηνί
Ζ επηξξνή ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο γεσκεηξίαο ζηελ
πνξεία ηεο ηέρλεο είλαη εκθαλήο θαη ζηα έξγα Βαξχηεηα
(Gravity, Δηθφλα 5) θαη Οκφθεληξνη θινηνί (Concentric
Rinds, Δηθφλα 6) ηνπ Μάνπξηηο Κνξλέιηο Έζεξ. Ο Έζεξ
(Escher) ήηαλ Οιιαλδφο εηθαζηηθφο θαιιηηέρλεο.
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηέρλεο ηνπ Έζεξ, ν νπνίνο δελ ήηαλ
καζεκαηηθφο, είλαη ε απεηθφληζε αδχλαησλ γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ (αλζξψπσλ, δψσλ, αληηθεηκέλσλ θηι.),
ζηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηνπ απείξνπ,
δειαδή ηεο αηέξκνλεο δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ ή ησλ
«αδχλαησλ» παξαδνμνινγηθψλ θαηαζθεπψλ (θηίξηα).
Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ζηα ζρέδηα ηνπ νθείιεηαη ζηελ
επίδξαζε πνπ δέρηεθε απφ ηα καζεκαηηθά, κε ηα νπνία
παξαδφμσο δελ ηα πήγαηλε θαιά ζην ζρνιείν, θαη θπξίσο
απφ αξρέο ηεο πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο θαη απφ ηα
πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο κε Δπθιείδεηαο
γεσκεηξίαο.
ηηο Δηθφλεο 5 θαη 6 νη καζεηέο κπνξνχλ λα
παξαηεξήζνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλζξψπηλν
αιιά θαη ηνλ θαληαζηηθφ παξάγνληα.

Δηθφλα 6: Οκφθεληξνη θινηνί

2.5. Toy Story
Σν Toy Story είλαη Ακεξηθαληθή ηαηλία θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ, ε πξψηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηεο Pixar
θαζψο θαη ε πξψηε πνπ δεκηνπξγήζεθε εμ‟ νινθιήξνπ
απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.

Δηθφλα 7: Πφζηεξ ηνπ Toy Story

Βξαβεχηεθε κε ην Δηδηθφ ζθαξ Πξνζθνξάο γηα ηελ
θαηλνηνκία ηεο σο ε πξψηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
θηηαγκέλε νιφθιεξε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Σν 2005
ε ηαηλία επειέγε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ακεξηθάληθνπ
Κνγθξέζνπ σο ηκήκα ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ
Κηλεκαηνγξάθνπ σο πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη
αηζζεηηθά ζεκαληηθή. Σν Toy Story, έγηλε αθνξκή γηα
λα δεκνζηεπηνχλ 20 πεξίπνπ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηα
Μαζεκαηηθά.
Δηθφλα 5: Βαξχηεηα

3. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κία νπζηψδεο
θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγή ινγνηερληθψλ
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θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά. Ζ
καζεκαηηθή ινγνηερλία έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλαηξνπή
ηεο άπνςεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα καζεκαηηθά είλαη
έλαο θιεηζηφο θφζκνο κφλν γηα καζεκαηηθνχο, αιιά θαη
ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ
αθήγεζε θαη ηελ ινγνηερλία. Γηα λα ζεσξεζεί έλα έξγν
σο καζεκαηηθφ κπζηζηφξεκα πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο κπζηζηνξήκαηνο, π.ρ. ηνλ κχζν θαη
ηελ αθήγεζε αιιά θαη έλα καζεκαηηθφ ππφβαζξν.
Σα καζεκαηηθά κπζηζηνξήκαηα κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία
θαηαηάζζνληαη ηα κπζηζηνξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη
θπξίσο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα νπνία ε κπζνπιαζία
απνηειεί έλαπζκα γηα παξάζεζε, αλάιπζε ή αθφκε θαη
δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηειεί ην
„Θεψξεκα ηνπ παπαγάινπ‟ ηνπ Denis Guedj. ηελ
δεχηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα κπζηζηνξήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζε καζεκαηηθνχο δειαδή θάπνηνη απφ
ηνπο ραξαθηήξεο είλαη καζεκαηηθνί θαη απηή ηνπο ε
ηδηφηεηα θαζνξίδεη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ πινθή ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηήο
ηεο θαηεγνξίαο απνηειεί ην „Ο ζείνο Πέηξνο θαη ε
εηθαζία ηνπ Γθφιληκπαρ‟ ηνπ Απφζηνινπ Γνμηάδε. Αλ
θαη απφ ηελ αξραηφηεηα έρνπλ παξαηεξεζεί αλαθνξέο
ζηα καζεκαηηθά αιιά θαη ζηνπο καζεκαηηθνχο ζε
δηάθνξα ινγνηερληθά θείκελα, κφιηο ην 19ν αηψλα
εκθαλίζηεθε ινγνηερληθφ έξγν αθηεξσκέλν εμ‟
νινθιήξνπ ζηα καζεκαηηθά. Σν πξψην καζεκαηηθφ
κπζηζηφξεκα, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα πνπ
παξνπζηάζηεθε
παξαπάλσ,
είλαη
ην
Flatland
(Δπηπεδνρψξα) ηνπ E. A. Abbot ην νπνίν θπθινθφξεζε
ην 1884.
εκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο καζεκαηηθήο
ινγνηερλίαο θαηέρνπλ θαη νη κπζηζηνξεκαηηθέο
βηνγξαθίεο αλαγλσξηζκέλσλ καζεκαηηθψλ φπσο π.ρ. ην
„A Beautiful Mind‟ ηεο Sylvia Nasar ζην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ε δσή ηνπ βξαβεπκέλνπ καζεκαηηθνχ
John F.Nash αιιά θαη ην „The man who knew infinity, A
life of the genius Ramanujan‟ ηνπ Robert Kanigel ζην
νπνίν παξνπζηάδεηαη ε δσή ηνπ Ηλδνχ ηδηνθπνχο
καζεκαηηθνχ Ramanujan.
Ζ καζεκαηηθή ινγνηερλία κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή
έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα θάπνην εθπαηδεπηηθφ
αιιά θαη λα δψζεη ελαχζκαηα ζηνπο καζεηέο γηα γφληκεο
θαη δηδαθηηθέο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε.
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ΠΟΛΗΣΗΜΟ KAI ΚΛΑΗΚΟ ΗΛΑΜ:
ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ
ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΡΑΜΑΣΟ
Παλαγηώηα Κνηαξίλνπ
Καιιηηερληθφ ρνιείν Γέξαθα

Υαξνύια ηαζνπνύινπ
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

Κσλζηαληίλνο Γθνύθαο

2ν Πεηξακαηηθφ Λχθεην Αζελψλ

Πεξίιεςε
Με ζηφρν λα «δνπλ» νη καζεηέο (Β Λπθείνπ) ηα καζεκαηηθά
κέζα ζην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ πιαίζην αλαπηχρζεθε έλα
δηαζεκαηηθφ project εζηηαζκέλν ζηνλ πνιηηηζκφ ζην θιαζηθφ
Ηζιάκ. Αμηνπνηψληαο ηερληθέο „Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ
Δθπαίδεπζε‟ (ΓΣΔ) θαη άιιεο βησκαηηθέο δξάζεηο
δηακνξθψζεθε κηα ηάμε ελεξγψλ καζεηψλ νη νπνίνη αλέπηπμαλ
ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο πξνζπέιαζεο ηεο καζεκαηηθήο θαη
ηζηνξηθήο γλψζεο αμηνινγψληαο, ζπλάκα, ηηο ζηεξενηππηθέο
ηνπο αληηιήςεηο ηφζν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά
αληηθείκελα φζν θαη γηα ην Ηζιάκ.

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, Ηζηνξία, Γξακαηηθή
Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Κιαζηθφ Ηζιάκ.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα
ζχγρξνλν θαηλφκελν ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα νη
καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο μερσξηζηνχο ηνκείο
γλψζεο ρσξίο λα δηαθξίλνπλ θακία ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.
πσο παξαηεξεί ε Jacobs (1989), ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο
κάζεζεο ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν δελ αληηθαηνπηξίδεη
ηελ πξαγκαηηθή δσή, φπνπ ζπλαληάκε πνιχπινθα
πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο, ζπγθεληξψλνπκε δεδνκέλα
απφ δηάθνξεο πεγέο θαη βξίζθνπκε ιχζεηο. Ζ έξεπλα έρεη
δείμεη φηη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ε κάζεζε γίλεηαη
πην απνηειεζκαηηθή κέζα απφ ηε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ
αληηθεηκέλσλ ζε αληίζεζε κε ηε κειέηε ελφο
κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Cheek, 1992) θαη επηπιένλ
απμάλεη ηα θίλεηξα θαη ην επίπεδν ηεο εκπινθήο ησλ
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

καζεηψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε (Thaiss, 1986).
Απηή ε δηαπίζησζε νδεγεί ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ δηαθφξσλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ
δηεπηζηεκνληθφηεηα λα πξνηείλεηαη σο έλαο ηξφπνο
λνεκαηνδφηεζήο ηνπο.
ηελ παξνχζα εξγαζία ε αμηνπνίεζε κηαο
δηεπηζηεκνληθήο
δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο
κε
βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζέκα ηνλ Ηζιακηθφ
πνιηηηζκφ ζηα καζήκαηα ηεο Ηζηνξίαο θαη ησλ
Μαζεκαηηθψλ, πξνηείλεηαη σο έλαο πιαίζην πνπ κπνξεί
λα πξνζθέξεη ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ δχν απηψλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν
κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.

2. ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ
ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ
Οη
δηαζεκαηηθέο
κέζνδνη
πξνζπαζνχλ
λα
δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθά
δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
φπσο ηα Μαζεκαηηθά, νη Φπζηθέο επηζηήκεο, νη
θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε Ηζηνξία θαη ε Αγγιηθή Γιψζζα
(Coffey, 2011). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζεκαηηθήο
δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ ηηο κεζφδνπο
θαη ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα λα εμεηάζνπλ έλα ζέκα, έλα
δήηεκα, έλα εξψηεκα, κηα ελφηεηα, κηα εκπεηξία
επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα δνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο
κεηαμχ
ησλ
αληηθεηκέλσλ
ηνπ
Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε γλψζε
ελνπνηεκέλε θαη ηε ζρνιηθή εκπεηξία πην ζπκβαηή κε
ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή. Ο ζηφρνο ηεο δηεπηζηεκνληθήο
δηδαζθαιίαο κπνξεί λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην
πεξηερφκελν, ηε κέζνδν, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ θαηαλφεζε
θαη ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο, θαζψο θαη ζηελ
ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ησλ παξάιιεισλ-αληηθεηκέλσλ
(Bechmann, 2009: 32).
Ζ δηαζεκαηηθή –δηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία παξέρεη
έλαλ νπζηαζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηελ νπνία θαηέθηεζαλ ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, σο βάζε γηα άιια πιαίζηα
εληφο ή εθηφο ζρνιείνπ (Collins θ.ά., 1989).
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Οη Barton θαη Smith (2000) ηζρπξίδνληαη φηη νη
δηαζεκαηηθέο ελφηεηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
δηδάζθνληεο λα αμηνπνηήζνπλ ην δηδαθηηθφ ρξφλν πην
απνηειεζκαηηθά θαη λα εμεηάζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ
δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε βάζνο δίλνληαο
ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο γλψζεο θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζε
απζεληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
εκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν επίζεο ζηελ αλάπηπμε
πνιπζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο είλαη φηη
πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζπάδνληαο ηελ απνκφλσζε
πνπ πξνζθέξεη ε δηδαζθαιία θάζε ζέκαηνο μερσξηζηά
θαη μεθνκκέλα απφ ηα ππφινηπα (Πνπαγθαξέ θαη
Υαηδεθσζηήο, 2005). Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηνπο
Freiman and Shriraman, (2010: 9): «κία δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε απνηειεί ην
θιεηδί γηα θάζε επηηπρεκέλν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ν
νπνίνο έρεη ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη ηηο επφκελεο γεληέο
λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα θαη
δηαζπλδεζηκφηεηα ηνπ θφζκνπ καο».
ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία απνπζηάδεη ή έρεη
κεησκέλν ξφιν ν βησκαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ζε
αληίζεζε κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο φπσο απηέο
απνηππψλνληαη θαη ζηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
φπνπ ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ γηα ηε κάζεζε. Ζ
Βησκαηηθή ζεσξία κάζεζεο νξίδεη ηε κάζεζε σο «ηε
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κέζσ
ηεο κεηακφξθσζεο ηεο εκπεηξίαο. Ζ γλψζε πξνθχπηεη
απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο απφθηεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ
ηεο εκπεηξίαο» (Kolb, 1984: 41, φπ.αλαθ. ζην Kolb θ.ά.,
2000). ε έλα πιαίζην βησκαηηθήο κάζεζεο
αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο ζχλδεζεο ηφζν αλάκεζα ζηα
δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ηεο
ζρνιηθήο γλψζεο κε εθείλε πνπ ηα παηδηά απνθηνχλ ζε
πνηθίια πιαίζηα. Ζ βησκαηηθή κάζεζε επηηξέπεη ζην
καζεηή λα καζαίλεη αβίαζηα, ζηαζεξά θαη κφληκα κέζα
απφ «πξαγκαηηθή» εκπεηξία ζπκκεηέρνληαο ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη ηνλ ελδηαθέξνπλ.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ζηελ Διιάδα, κε έλαλ πην επέιηθην πξνζαλαηνιηζκφ,
αλαθέξνληαη ζηε κάζεζε φρη σο ζπζζψξεπζε γλψζεσλ
αιιά «σο δεκηνπξγηθή θαιιηέξγεηα ησλ ηξφπσλ
πνιππξηζκαηηθήο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ
ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο» (ΔΠΠ - Γηα
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 1997). ην
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
(ΓΔΠΠ) (2003) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
πξνηείλεηαη θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο
γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε
ζηφρν ηε ζπλνρή ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαη ηε
δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα δηαζθάιηδε
κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ31.΄
Έλα δπλακηθφ θαη δεκηνπξγηθφ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν γηα λα δηδαρζνχλ δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ζπιινγηθέο
31
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δξάζεηο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο απνηειεί ε Γξακαηηθή
Σερλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΔ), κηα δνκεκέλε
παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί αζθήζεηο
θαη ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο (Άιθεζηηο, 2000).
ηε ΓΣΔ νη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξία,
έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν, ππνδχνληαη ξφινπο, δηεξεπλνχλ
έλα ζέκα ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη
απνθαζίδνπλ, δξνπλ θαη αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο
πξάμεηο ηνπο (Απδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Ζ ΓΣΔ,
ζχκθσλα κε ηελ Wagner (1999a), δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, είηε
θαηά ηε ζπδήηεζε κεηά, λα εμεηάζνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε θαληαζία, λα θνηηάμνπλ
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πξάμεσλ θαη λα βξνπλ ην
βαζχηεξν λφεκα ησλ πξάμεσλ απηψλ. Σν παηρλίδη ξφισλ
ζηε ΓΣΔ έρεη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, θαη ην λφεκα ζ‟
απηφ δε ζα βξεζεί νχηε ζην πξφζσπν πνπ παίδεη έλαλ
ξφιν νχηε ζηνλ «ραξαθηήξα» πνπ ππνδχεηαη, αιιά ζε
νιφθιεξν ην πιαίζην, ηνπ νπνίνπ κέξνο απνηειεί ην
πξφζσπν - ζε - ξφιν θαη ν «ραξαθηήξαο» (Bolton θαη
Heathcote, 1999).
Ζ ΓΣΔ απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ
αθαδεκατθή κάζεζε. Ζ Dorothy Heathcote, απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο θπζηνγλσκίεο ζηνλ θφζκν ηνπ
Γξάκαηνο, πξψηε δήισζε φηη ην Γξάκα είλαη κηα ηζρπξή
θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, δηφηη βνεζά
ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο δσήο (Catterall, 2002). Ζ ΓΣΔ, σο εθπαηδεπηηθή
κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν δηεξεχλεζεο ηεο λέαο
γλψζεο θαη φρη σο απηνζθνπφο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο
είλαη λα δψζεη ζην παηδί ηελ επθαηξία λα βηψζεη κηα
βαζηά καζεζηαθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ην παηδαγσγηθφ
ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Ζ ρξήζε ηεο ΓΣΔ ζηελ
ηάμε είλαη κηα δηαδηθαζία εζηηαζκέλε ζην καζεηή φπνπ
ε βησκαηηθή κάζεζε κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα
αλαπηπρζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζπνπδψλ
(Annarella, 1992).

3. ΔΡΔΤΝΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Σα πξαγκαηνινγηθά δεδνκέλα γηα απηήλ ηελ εξγαζία
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά καο ε νπνία αθνξνχζε ζηε
δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζε
κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζε καζεηέο
Β΄ Λπθείνπ. Γηα ην είδνο δηεπηζηεκνληθφηεηαο
αθνινπζήζακε ην 3ν επίπεδν (πνιπεπηζηεκνληθφηεηα/
pluridisciplinarity) ζηελ ηαμηλφκηζε θαηά Jantsch (1972),
φηαλ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, ζπλήζσο ζην ίδην ηεξαξρηθφ
επίπεδν, ζπλεξγάδνληαη ρσξίο ζπληνληζκφ γηα έλα θνηλφ
ζέκα.

3.1. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκα 25 καζεηψλΒ΄Λπθείνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Ηιίνπ ην ζρνι.
έηνο 2010-2011.

3.2. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζακε
ηερληθέο ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο (ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε, ζπλεληεχμεηο, ζεκεηψζεηο πεδίνπ,
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βηληενζθνπήζεηο ησλ βησκαηηθψλ δξψκελσλ) (Κπξηαδή,
2009).

3.3. Σν δηαζεκαηηθό project: «Οη Άξαβεο θαη ηα
Μαζεκαηηθά»
Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηεο δξάζεο Οη Άξαβεο32 θαη ηα
Μαζεκαηηθά ήηαλ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο
έξεπλαο, ζπιινγήο, αμηνιφγεζεο, νξζήο ρξήζεο θαη
παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ
πεξηβάιινλ, λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθνχ θαη
ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, λα αζθεζνχλ ζε πνηθίια
θεηκεληθά είδε (παξνπζίαζε, δξάκα, πεξηγξαθή,
αθήγεζε), λα εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά θαη λα
εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά. Δμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο καο
ήηαλ λα πξνάγνπκε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε
θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη λα
αμηνπνηήζνπκε ηε ζπιινγή ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο.
Αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο βαζηθνί
δηδαθηηθνί
ζηφρνη
ήηαλ
λα
αλαιχζνπλ,
λα
θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ νη καζεηέο ηνλ
ξφιν ησλ Αξάβσλ ζηελ εμέιημε ησλ γξακκάησλ, ησλ
επηζηεκψλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ηερλψλ θαηά ηελ
πεξίνδν απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 13ν αηψλα, ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην Βπδάληην θαη ηε Γχζε θαη
εηδηθφηεξα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηάδνζε ηεο Αξραίαο
Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζηε Γχζε. ηα Μαζεκαηηθά
ζηφρνο ήηαλ λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο
ηα
Μαζεκαηηθά σο κηα πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή, πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρσξν-ρξνληθφ
πιαίζην, θαη φηη απνηειεί έλα εμειηζζφκελν αλζξψπηλν
δεκηνχξγεκα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηζηνξίαο
αθηεξψζεθαλ επηά δηδαθηηθέο ψξεο θαη ησλ
καζεκαηηθψλ έμη. Οη δξαζηεξηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ
ηζηνξία, ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ κε άμνλα κία
ηειηθή δηνξγάλσζε έθζεζεο κε ηακπιφ απφ ζρεηηθά
ζέκαηα, ελψ φζνλ αθνξά ζηα καζεκαηηθά
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξψκελα κε ηερληθέο „Γξακαηηθήο
Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε‟ (ΓΣΔ).
3.3.1. Όζνλ αθνξά ζηελ Ηζηνξία
Μεηά απφ θαηαηγηζκφ ηδεψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα έγηλε
ζπδήηεζε γηα ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ πνπ ζα
απνηεινχζαλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο ζπλζεηηθήο
εξγαζίαο πνπ ζα εθπνλνχζε θάζε νκάδα θαη αθνξνχζε
ζηα παξαθάησ δεηήκαηα: Ηζηνξηθφ Υξνλνιφγην (6 νο 13νο αηψλαο) (Δηθφλα 1), Γξάκκαηα-ΔπηζηήκεοΔθπαίδεπζε, Ζ Ηζιακηθή Σέρλε, Καζεκεξηλή Εσή,
Οηθνλνκηθή Εσή, Ζ Ηζιακηθή Πφιε (ΒαγδάηεΚφξδνβα).

Δηθφλα 1: Σν ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην

Οη καζεηέο αθνχ δηδάρηεθαλ ηη είλαη ε ζπλζεηηθή
εξγαζία, πήξαλ εθπαηδεπηηθνχο θαθέινπο πνπ πεξηείραλ
νδεγφ εθπφλεζεο εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
γηα θάζε νκάδα, Υάξηε θαη Βηβιηνγξαθία (Δηθφλα 2).

Δηθφλα 2: Φπιιάδην γηα ηελ εθπφλεζε ζπλζεηηθήο εξγαζίαο

Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο θαη παξνπζίαζαλ
ηελ εξγαζία ηνπο ζε ηακπιφ. Σελ εκέξα ηεο έθζεζεο
μελάγεζαλ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
απφ ην δηθφ ηνπο θαη έλα άιιν ηκήκα ζην πεξηερφκελν
ηνπ ηακπιφ ηνπο, ελψ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζρεηηθά έξγα
πνπ είραλ θηινηερλήζεη ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ
(Δηθφλα 3, 4 & 5).

Δηθφλα 3: Έξγν ησλ καζεηψλ

Δηθφλα 4: Ζ Έθζεζε „Σν Μεζαησληθφ Ηζιάκ‟
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ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο «Άξαβεο», ελλννχκε
καζεκαηηθνχο πνπ έγξαθαλ ζηελ Αξαβηθή γιψζζα ρσξίο λα
έρνπλ απαξαίηεηα Αξαβηθή θαηαγσγή, αιιά θαηάγνληαλ απφ
ην γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν είρε επηθξαηήζεη ν
Ηζιακηζκφο, σο ζξεζθεία ιφγσ ηεο θαηάιεςεο ησλ πεξηνρψλ
απφ ηνπο Άξαβεο.

Δηθφλα 5: Ξελάγεζε ζηελ Έθζεζε
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3.3.2. Όζνλ αθνξά ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ αθφξκεζε δφζεθε κε πξνβνιή δχν ηζηνζειίδσλ κε
ηίηινπο “Mathematicians born before 500 AD” θαη
“Mathematicians born from 500 to 999” απφ ην
δηθηπαθφ ηφπν http://www-history.mcs.st-and.ac.uk κε
βηνγξαθίεο καζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ St
Andrews ηεο θσηίαο. Απφ ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα
δηαβάζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα νλφκαηα ησλ
καζεκαηηθψλ ζηηο δχν ηζηνζειίδεο. Μεηά ηελ
παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία
Αξαβηθψλ νλνκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζρεηηθή
ςεθηαθή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ
θηινιφγνπ θαη ηεο καζεκαηηθνχ γηα ηα αίηηα άλζηζεο
ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Ηζιάκ θαη έγηλε παξαιιειηζκφο
κε ηελ Διιεληζηηθή Αιεμάλδξεηα. Γηα ην ιφγν απηφ
δηάβαζαλ ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ηνπ
Denis Guedj «Σν ζεψξεκα ηνπ παπαγάινπ» (Δηθφλα 6).

Δηθφλα 6: Αλάγλσζε απφ ην ζεψξεκα ηνπ παπαγάινπ”

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο κειέηεζαλ κέζσ
θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο ζέκαηα φπσο, ν Αι Κβαξίζκη
θαη ε Άιγεβξα, ν Οκάξ Καγηάκ - έλαο καζεκαηηθφο
παζηαζκέλνο κε ηελ πνίεζε, Αι Σνχζη - ν παηδαγσγφο,
Αι Κάζη - έλαο καζεκαηηθφο παζηαζκέλνο κε ηε
ζξεζθεία, Ζ Σξηγσλνκεηξία ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο
θαη ην θιαζηθφ Ηζιάκ, κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζή ηνπο κε
ηερληθέο ΓΣΔ. Οξηζκέλα ζέκαηα πεξηειάκβαλαλ
καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχζαλ ζηνλ Οκάξ Καγηάκ θαη ηνλ Αι Σνχζη
εζηίαζαλ κφλν ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπο θαη είραλ ζηφρν
λα ακθηζβεηεζεί ην ζηεξεφηππν ηνπ Μαζεκαηηθνχ σο
ελφο επηζηήκνλα μεθνκκέλνπ απφ ηηο ηέρλεο θαη ηα
θνηλσληθά δεηήκαηα.
ηνπο καζεηέο κνηξάζακε θαθέινπο κε θχιια
εξγαζίαο θαη αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία γηα θάζε νκάδα.
Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ηνπο δφζεθε ήηαλ απφ ηα βηβιία: ην
ζεψξεκα ηνπ Παπαγάινπ, ε Ηζηνξία ηνπ Boyer θαη απφ
ην δηθηπαθφ ηφπν κε βηνγξαθίεο καζεκαηηθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ St Andrews ηεο θσηίαο 33.
ε θάζε νκάδα, επίζεο, δψζακε γξαπηά νδεγίεο γηα
ηελ ηερληθή ΓΣΔ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ
παξνπζίαζή ηνπο. Σα καζεκαηηθά έξγα ηα νπνία
θιήζεθαλ νη καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ, αθνξνχζαλ ζηε
κέζνδν επίιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο απφ ηνλ Αι
Κβαξίζκη θαη ηε ζχγθξηζή ηεο κε ηε κέζνδν πνπ

33

Βι.ζρεη.http://www-history.mcs.st-and.ac.uk

δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν34, έλαλ άιινλ ηξφπν
πνιιαπιαζηαζκνχ αξηζκψλ κε πνιιά ςεθία απφ ηνλ
Αι-Κάζη (Δηθφλα 7) πνπ πξνηείλεηαη ζην βηβιίν ηνπ
“Miftah al-Hisab” (Taani, 2011) θαη ηελ εμέιημε ηεο
ηξηγσλνκεηξίαο απφ ηελ Πηνιεκαίν ψο ηνπο Άξαβεο.

Δηθφλα 7: Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ απφ
ηνλ Αι-Κάζη

Οη καζεηέο κειέηεζαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο ην
αληίζηνηρν πιηθφ πνπ ηνπο είρε δνζεί θαη εηνίκαζαλ ηηο
παξνπζηάζεηο ηνπο κε ηηο ηερληθέο πνπ ηνπο είραλ
πξνηαζεί. ηελ παξνπζίαζε ησλ δξψκελσλ αλέθπςαλ
πξνβιήκαηα θαη απφ πιεπξάο δηαιφγσλ, πνπ νθείινληαλ
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν είραλ λα
κειεηήζνπλ, θαη απφ πιεπξάο παξνπζίαζεο δηφηη δελ
είρε πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβα κε ηηο ηερληθέο ΓΣΔ
θαη έηζη δηαζέζακε άιιε κία δηδαθηηθή ψξα γηα
θαιχηεξε πξνεηνηκαζία. Δπίζεο ελεξγνπνηήζακε
πεξαηηέξσ ηνπο καζεηέο κε ηελ πξννπηηθή λα
παξνπζηάζνπλ ηα δξψκελα θαη ζηνπο καζεηέο ελφο
άιινπ ηκήκαηνο.
Οη εθπαηδεπηηθνί/εξεπλεηέο ήηαλ δηαζέζηκνη λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ
αλέθππηαλ είηε σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ
ζεκείσλ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θείκελν
ηνπ δξψκελνπ είηε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ
(Δηθφλα 8). Δπηπιένλ δφζεθαλ ζθεληθέο νδεγίεο γηα ηα
δξψκελα θαη ελζαξξχλζεθαλ νη καζεηέο λα μεπεξάζνπλ
ηε δηζηαθηηθφηεηα ηεο έθζεζεο ζην θνηλφ. ηε δεχηεξε
παξνπζίαζε, έρνληαο αμηνπνηήζεη ηελ πξνεγνχκελε
εκπεηξία ήηαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθνί.
Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε κεξηθέο
απφ ηηο ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο πνπ
πξνηάζεθαλ.

Δηθφλα 8: Οη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ κε ηελ νκάδα ησλ
καζεηψλ
34

Σν πξφβιεκα ηνπ Αι Κβαξίζκη: Βξείηε έλα «πξάγκα» πνπ
αλ ην ηεηξάγσλν ηνπ απμεζεί θαηά ην δεθαπιάζην απηνχ ηνπ
«πξάγκαηνο» δίλεη απνηέιεζκα ίζν κε 39 κνλάδεο (Δξψηεκα
ζηνπο καζεηέο: Μπνξείηε λα δψζεηε ηελ αιβεβξηθή ιχζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε γεσκεηξηθή επίιπζε ηνπ Αι Κβαξίζκη ζην
παξαπάλσ πξφβιεκα;).

257 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Αι Κβαξίζκη, αμηνπνηήζεθε
ην Παηρλίδη ξφισλ (καζεηήο ζε ξφιν Αι Κβαξίζκη
δηαβάδεη δπλαηά ηελ ψξα πνπ γξάθεη ην πεξίθεκν έξγν
ηνπ al-ğabr wa’l-muqābala θαη ζε δηαιείκκαηα ηνπ
γξαςίκαηνο καζεηέο ζε ξφιν ζρνιηαζηή εξκελεχνπλ ην
έξγν ηνπ) (Δηθφλα 9 & 10).

Δηθφλα 12: Ζ θαπηή θαξέθια

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Αι Κάζη επηιέρζεθε ε
Γηάιεμε κε έλαλ καζεηή ζε ξφιν εηδηθνχ ζε ζέκαηα
Αξαβηθψλ Μαζεκαηηθψλ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα
απαληνχζε ζε εξσηήζεηο ηνπ θνηλνχ (Δηθφλα 13).
Δηθφλα 9: Ζ παξνπζίαζε ηνπ Αι Κβαξίζκη

Δηθφλα 13: Ζ δηάιεμε

Δηθφλα 10: ρνιηαζκφο ηνπ έξγνπ ηνπ Αι Κβαξίζκη

Γηα ηνλ
Οκάξ Καγηάκ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
Ραδηνθσληθή εθπνκπή κε ηίηιν „„Έλαο καζεκαηηθφο
παζηαζκέλνο κε ηελ πνίεζε‟‟ ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε
ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηελ Πνίεζε.
Γηα ηελ Σξηγσλνκεηξία πξνεηνηκάζηεθε ε
„Σειενπηηθή εθπνκπή: Σν πεληάιεπην ηεο ηζηνξίαο ησλ
καζεκαηηθψλ‟ (Δηθφλα 11), ελψ ν Αι Σνχζη
παξνπζηάζηεθε κε ηελ ηερληθή „Καπηή θαξέθια‟, φπνπ
έλαο καζεηήο ζην ξφιν ηνπ Αι Σνχζη απαληνχζε ζε
εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππέβαιαλ νη άιινη καζεηέο (Δηθφλα
12).

Δηθφλα 11: Ζ Σειενπηηθή εθπνκπή κε ηελ εμέιημε ηεο

ηξηγσλνκεηξίαο

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Θεσξνχκε φηη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο
απηήο παξέκβαζεο βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα δνπλ ηα
Μαζεκαηηθά σο κηα πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή θαη σο έλα
εμειηζζφκελν αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα ζην νπνίν
ζπλέβαιαλ θαη άιινη πνιηηηζκνί πέξαλ ηνπ Γπηηθνχ.
πσο ραξαθηεξηζηηθά καο είπε κία καζήηξηα „„ Μάζακε
πνιιά ηα νπνία δε λνκίδσ φηη ζα ηα καζαίλακε ζην
πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο …δειαδή δε λνκίδσ λα
αζρνιηφηαλε θαλείο κε ηνπ Άξαβεο Μαζεκαηηθνχο.’’
Σαπηφρξνλα είδαλ γηα πξψηε θνξά κηα άιιε φςε ηνπ
Αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ ηελ νπνία δε δηδάζθνληαη ζην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ, κέζα απφ
ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Ηζηνξία θαη ηα καζεκαηηθά φηη ην
Ηζιάκ δε ζπλδέεηαη κφλν κε ηεξνχο πνιέκνπο-φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Β΄ Λπθείνπθαη «ηξνκνθξαηία».
Χο πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο καο ζηφρνπο ζρεηηθά κε
ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ βησκαηηθψλ πξαθηηθψλ
δηαπηζηψζακε φηη ε ΓΣΔ ιεηηνχξγεζε σο έλα
απνηειεζκαηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν ψζηε λα
δηακνξθσζνχλ λέεο λφξκεο θαη πξαθηηθέο ζηελ ηάμε. Ο
ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο ήηαλ απηφο ηνπ δηεπθνιπληή κε
ηνπο καζεηέο λα απεπζχλνληαη ζε απηήλ γηα λα ιχζνπλ
απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ. Οη
καζεηέο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο
έπξεπε λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, λα παίξλνπλ
απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηινγή ηερληθήο ΓΣΔ, λα
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κνηξάδνπλ ηνπο ξφινπο ζην δξψκελν, λα επηιέγνπλ ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θείκελά ηνπο. Έηζη
έκαζαλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ
ζπιινγηθέο απνθάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ αιιειεγγχε.
Αγγειηθή:…. ήηαλ παξαζηαηηθφ θαη ήηαλ κηα εκπεηξία
πνπ καο έκεηλε εχθνια, δειαδή, γηαηί κέζα απφ
θείκελα βξίζθακε, δε καζαίλακε απιά απέμσ έηνηκν
θείκελν, ηα θηηάρλακε νη ίδηνη. Μεηά ε παξνπζίαζε
ήηαλ πάιη δηαθνξεηηθή γηαηί ε θάζε νκάδα ην
παξνπζίαδε κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν…
Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ καζεηψλ δεκηνχξγεζαλ επθαηξίεο γηα ηε
δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο θαη αλάπηπμε ηεο
θαηαλφεζεο.
Γήκεηξα: Καη νπζηαζηηθά γηα λα εμεγήζνπκε θάηη ζε
θάπνηνλ έπξεπε λα ην έρνπκε θαηαιάβεη εκείο, νπφηε
αλαγθαζηηθά ηα θαηαιαβαίλακε.

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο
θαηαλννχλ γξήγνξα ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ΓΣΔ κε ηηο
νπνίεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ, φπσο επίζεο φηη ε
δηζηαθηηθφηεηά ηνπο θαη ην άγρνο φηαλ παξνπζηάδνπλ
γηα πξψηε θνξά, κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ
επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. πλεηδεηνπνηήζακε φηη
πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ν αλαγθαίνο ρξφλνο γηα
λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο, λα εηνηκάζνπλ ηνπο
δηαιφγνπο ψζηε λα λνηψζνπλ νη ίδηνη έηνηκνη θαη
αζθαιείο λα παξνπζηάζνπλ ηα δξψκελα. Δπίζεο,
δηαπηζηψζακε φηη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο δίλνπκε λα
πξαγκαηεπηνχλ πξέπεη λα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη
φρη κεγάινπ εχξνπο, φπσο ζπλέβε κε ην ζέκα ηεο
ηξηγσλνκεηξίαο. Χο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ
δηαπηζηψζακε φηη πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ καζεηέο
θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη φισλ ησλ δπλαηνηήησλ
γηα λα κπνξεί θάζε κέινο λα ζπκκεηέρεη θαη λα
πξνζθέξεη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθή
αιιειεπίδξαζε.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Δηθφλα 14: Δξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο

Οη καζεηέο βίσζαλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο,
εθθξάδνληαο, επεμεγψληαο, ζπδεηψληαο, επηθξίλνληαο
θαη αηηηνινγψληαο καζεκαηηθέο ηδέεο, κέζα απφ ηνπο
ξφινπο ηνπο ζηηο ηερληθέο ηνπ Γξάκαηνο.
Αγγειίλα: ηα καζαίλακε θαιχηεξα γηαηί βηψλεηο
εκπεηξίεο θαη ζνπ κέλνπλε ζα κλήκεο ζην κπαιφ.
Γειαδή, ηα ζπκάζαη θαιχηεξα.. Δλψ αλ θάλεηο
κάζεκα, βαξηέζαη.
Σέινο νη καζεηέο ηφληζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ςπρηθήο
επεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο: ην ζπλδπαζκφ καζήκαηνο θαη ςπραγσγίαο.
Νίθε: Δγψ πηζηεχσ φηη πεξλάγακε πην θαιά, φηαλ
θάλακε, εηδηθά απηά πνπ ρσξηδφκαζηαλ ζε νκάδεο,
πεξλάγακε πνιχ πην θαιά θαη λνκίδσ θάπνηνο ζα
έβιεπε ηελ επηπρία κέζα ζηελ ηάμε θαη ηε ραξά φπσο
είπε ε σηεξία, αιιά θαη λα αζρνινχκαζηε θαη κε ηα
Μαζεκαηηθά εθηφο απφ ην λα πεξλάκε θαιά.
ε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθζεζεο κε
ζέκα ην Ηζιάκ, ηδηαίηεξα ζεηηθή εληχπσζε απνθφκηζαλ
νη καζεηέο απφ ην γεγνλφο φηη, πέξα απφ ηελ θαηαζθεπή
ησλ ηακπιφ, ελεπιάθεζαλ θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε
θνηλφ. Ζ αλάγθε απηή ηνπο νδήγεζε ζην λα αζρνιεζνχλ
αθφκα πην επηζηακέλα κε ην έξγν ηνπο θαη, θπξίσο, κε
ηελ
πξνεηνηκαζία
ησλ
παξνπζηάζεψλ
ηνπο
αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ
εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κε ηελ αξσγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ φπνηε απηή θξηλφηαλ αλαγθαία.

Ο ηξφπνο πνπ δηδάζθνληαη ηα καζεκαηηθά ζην ζρνιείν
δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη
γηα έλα αληηθείκελν απνθνκκέλν απφ άιιεο φςεηο
αλζξψπηλεο έθθξαζεο. Οη καζεηέο εκπιεθφκελνη ζ‟
απηφ ην δηαζεκαηηθφ project είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηεπηνχλ ηαπηφρξνλα ζέκαηα καζεκαηηθψλ θαη λα
δηακνξθψζνπλ άιιεο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην ρσξνρξνληθφ
πιαίζην
ζην
νπνίν
αλαπηχζζνληαη.
Δπηπιένλ
αλαδείρζεθε ε ζπκβνιή ελφο κε δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζην
δηακνξθσκέλν ζήκεξα ζψκα καζεκαηηθήο γλψζεο πνπ
εκθαλίδεηαη σο Γπηηθφ επίηεπγκα.
Οη
βησκαηηθέο
δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο
δεκηνχξγεζαλ, επίζεο, κηα λέα δπλακηθή ζηε
δηδαζθαιία θαη ησλ δπν αληηθεηκέλσλ θαη ιεηηνχξγεζαλ
σο θίλεηξν γηα ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ ηάμε δεκηνπξγήζεθε κηα
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο
θαη λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ,
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ
δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηε
δηδαζθαιίαο/κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ.
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«ΓΤΡΧ ΑΠΟ ENA ΦΑΡΗ»… ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Θσκάο Εσγξάθνο
Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Γόμα Κσηζαιίδνπ
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Υηνλάηε Παπαδνπνύινπ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο είλαη ζπκβνιηθφο θαη εκπλέεηαη απφ
ηνλ ηίηιν ελφο έξγνπ ηνπ Διβεηνχ δσγξάθνπ Πάνπι Κιέε
«Γχξσ απφ ην ςάξη». Σν κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ
απνηειεί έλα θχξην θαη βαζηθφ γλσζηηθφ πεδίν ζηελ
εθπαίδεπζε, πνπ φκσο επεηδή ζεσξείηαη δχζθνιν,
δεκηνπξγεί άγρνο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη
ζηνπο καζεηέο. Σα εηθαζηηθά απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ
πεγή
επραξίζηεζεο
θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο
θαη
εμνκαιχλνπλ ηπρφλ αληαγσληζκνχο θαη αληζφηεηεο κέζα
ζηελ ηάμε. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζπλδένπκε απηά
ηα –θαηλνκεληθά- δηαθνξεηηθά πεδία θαη πξνηείλνπκε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνηνηηθψλ εηθαζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, σο κέζν γηα ηε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε
ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηα καζεκαηηθά.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Δηθαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο,
καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, δηαζεκαηηθφηεηα.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα καζεκαηηθά θαη νη ηέρλεο, παξά ην γεγνλφο φηη
αληηκεησπίδνληαη σο αλεμάξηεηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ,
ζπλδένληαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο, δηακνξθψλνληαο πνιχ ζπρλά
ακνηβαίεο ζρέζεηο, νη νπνίεο εκπινπηίδνπλ ηε
καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνβάιινληαο λέα πεδία
έξεπλαο θαη αληίζηνηρα επεξεάδνπλ ηηο ηέρλεο,
ππνθηλψληαο λέεο πεξηνρέο θαιιηηερληθήο δηεξεχλεζεο.
Οη θνηλέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο καζεκαηηθήο γλψζεο
θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ, φπσο είλαη ε παξαηήξεζε, ε
αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε, ε αλαινγηθή ζθέςε, ε νπηηθή θαη
ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ηερλψλ
(Βάνο, 2008). Με δεδνκέλν ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ, ζρεδηάζακε
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

θαη πινπνηήζακε έλα πεηξακαηηθφ ζρέδην δξάζεο ζε
παηδηά α‟ δεκνηηθνχ, γηα λα απνδείμνπκε φηη:
 ηαλ ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε εηθαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ θαη
εκπεδψλνπλ πιεζψξα καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη
 Ζ δηαζεκαηηθή ζχλδεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ
καζεκαηηθψλ κπνξεί λα επηθέξεη απφ ηε κηα
πιεπξά ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηέξςε
θαη απφ ηελ άιιε, ηε γλψζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ
καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο δηαρσξηζκνχο θαη
άγρνο απνηπρίαο (Εσγξάθνο θ.ά., 2014).
Ο ιφγνο πνπ αζρνιεζήθακε κε ηε δηαζεκαηηθή
ζχλδεζε ησλ παξαπάλσ δχν μερσξηζηψλ πεδίσλ,
αθνξκάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη: παξφηη ηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ αθνξνχλ ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν, πξνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
πξνζεγγίδνπλ δηεπηζηεκνληθά ηα μερσξηζηά γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη λα πξνηείλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ελ
ηνχηνηο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, λα δηαηεξνχληαη
απνκνλσκέλεο φιεο νη καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί, εγθισβηζκέλνη αλάκεζα ζην πξφγξακκα,
ηελ χιε θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, αλαγθάδνληαη λα
θαηαζηξαηεγνχλ ηηο ψξεο πνπ αλαινγνχλ ζηα εηθαζηηθά
θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ζπκπιεξσκαηηθή εμάζθεζε
ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Δπίζεο, έλαο αθφκα ιφγνο
πνπ αζρνιεζήθακε κε ηε ζχλδεζε ησλ Δηθαζηηθψλ θαη
ησλ Μαζεκαηηθψλ, είλαη ν ηξφπνο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
εηθαζηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε. Ζ πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί εηθαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, δίλνληαο πξνζνρή θαη έκθαζε κφλν ζηε
θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ παηδηψλ, αδηθψληαο ηα έξγα
ηέρλεο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο, αδηθψληαο ηελ
«θαιαηζζεζία» θαη ελ ηέιεη, δηαησλίδεη κηα ειιηπή
εηθαζηηθή αγσγή ζην ζρνιείν (Kooll, 1997). ηηο
επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηδαθηηθή ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ησλ εηθαζηηθψλ, θαζψο θαη ζηε κεηαμχ
ηνπο δηαζεκαηηθή ζχλδεζε.

2. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
Ζ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ κειεηά ηηο δηδαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία
ησλ καζεκαηηθψλ (Brousseau, 1986). Δπηπιένλ, ην
αληηθείκελφ ηεο ζπλίζηαηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο
θαη απφθηεζεο δηαθφξσλ πεξηερνκέλσλ ηεο επηζηήκεο
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απηήο, ηδηαίηεξα ζην ζρνιηθφ επίπεδν (Artigue θαη
Doudy, 1986).
Ζ άπνςε φηη ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά δελ είλαη ηίπνηε
άιιν παξά έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη
δηαθφξσλ ηερληθψλ, πνπ ζα πξέπεη απηνχζηα λα
κεηαθεξζνχλ απφ ην δάζθαιν ζηνπο καζεηέο ηνπ, έρεη
αληηθαηαζηαζεί πιένλ κε ηελ αληίιεςε φηη ηα
καζεκαηηθά
απνηεινχλ
κέξνο
ηεο
βηψζηκεο
πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη έηζη αθξηβψο πξέπεη
λα εθηηκψληαη θαη λα δηδάζθνληαη (Brousseau, 1980).
Ζ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ απνζπά ηε δηδαθηέα
γλψζε απφ ηα θαζαξά καζεκαηηθά, ηελ ηξνπνπνηεί θαη ηε
κεηαθέξεη ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γηαθξίλνληαη δχν είδε
δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ:
 Ζ κεηαηξνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε
δηδάμηκε,
 θαη ε κεηαηξνπή ηεο δηδάμηκεο γλψζεο ζε
δηδαζθαιία.
Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηηο
πξνζαξκνγέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή
γλψζε γηα λα ηελ θαηαζηήζνπλ δηδαθηηθφ αληηθείκελν
θαη ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζε επηπξφζζεηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ δηδάζθνληα θαηά ηε δηδαζθαιία,
φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ (Κνιέδα
θ.ά., 1993). Δίλαη απαξαίηεηνη απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί
γηαηί πνιιέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα παηδηά
βηψλνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ ζρνιηθψλ
καζεκαηηθψλ επεηδή ε αθεξεκέλε θαη ηππηθή θχζε ηνπο
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηηο δηαηζζεηηθέο θαη άηππεο
καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο εκπεηξίεο.
ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
δηδάμηκεο γλψζεο ζε δηδαζθαιία, νθείινληαη νη έξεπλεο
γηα ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ην
πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ν γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο
ησλ παηδηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο.
Δπίζεο, κηα βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζχγρξνλεο
δηδαθηηθήο, απνηειεί ε δηάζηαζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο
ηεο γλψζεο, φπνπ ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ θάιιηζηα λα
ζπλδπαζηνχλ κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα
δηδαρζνχλ π.ρ. δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε ηπρφλ
ελαχζκαηα πνπ ζα δνζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εηθαζηηθήο
αγσγήο (Κνηνπνχιεο, 2007).
χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Λεκνλίδε (2003/2013), ν
καζεηήο καζαίλεη δξψληαο. Ζ κάζεζε δελ κπνξεί λα
είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ε γλψζε δίλεηαη έηνηκε θαη
απνξξνθάηαη απφ ην καζεηή ή κεηαδίδεηαη άκεζα απφ ην
ζηφκα ηνπ δαζθάινπ ζην καζεηή. Ζ δηδαζθαιία πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζπκκεηέρεη, λα
πξνβιεκαηίδεηαη,
λα
δέρεηαη
εξεζίζκαηα,
λα
αιιειεπηδξά κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη
θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα λα ζπληειεζηεί ε
θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα ληψζνπλ
φηη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα,
ρξήζηκα θαη ζπλδεδεκέλα κε ηε δσή, πνπ κπνξεί λα
αλαθαιπθζνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ μαλά απφ ηνλ

θαζέλα. Ο καζεηήο πξέπεη λα βξίζθεη ειθπζηηθφ θαη
ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν κάζεζεο πνπ ηνπ
πξνηείλεηαη, λα κπνξεί λα δξα κέζα ζε απηφ, λα
εθαξκφδεη ηε γλψζε πνπ ήδε δηαζέηεη, λα θάλεη ζθέςεηο,
ππνζέζεηο, πηζαλά ιάζε, λα εθαξκφδεη κεζφδνπο θ.ιπ.
(Λεκνλίδεο, 2003). Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
κηθξψλ ειηθηψλ, νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ ηέηνηα
καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία λα αλαπηχζζνπλ
δηεξεπλεηηθέο
ηθαλφηεηεο,
ηθαλφηεηεο
επίιπζεο
πξνβιεκάησλ,
ηθαλφηεηεο
ζπιινγηζκνχ
θαη
ηεθκεξίσζεο, φπσο θαη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
ζεκεησηηθήο δξάζεο (Σδεθάθε, 2010).

3. Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ
Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ ηφπν ζηνλ νπνίν
δηαθνξνπνηνχληαη θαη πεξηραξαθψλνληαη ηα δηάθνξα
γλσζηηθά πεδία ή νθείιεη λα βξεη ηξφπνπο δπλακηθήο
ζχλδεζήο ηνπο, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηα φξηα, ην
ξφιν θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο. Ζ
πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο κηαο δηδαθηηθήο ηεο ηέρλεο δελ
κπνξεί λα ζηαζεί έμσ απφ έλα ηέηνην βαζηθφ εξψηεκα.
Έλα πξψην ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο έρεη αλαδεηεζεί ζηελ
ίδηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο, πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ
εθείλε ηεο επηζηήκεο (Bernard, 1994). Ζ θαιιηηερληθή
πξάμε φκσο, κπνξεί λα μεπεξλά φια ηα φξηα ησλ
«θαλνληθψλ» ζρεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ, δεκηνπξγψληαο
λέεο απξφβιεπηεο ζπλδέζεηο θαη ζπλδπαζκνχο. Χο θαη‟
εμνρήλ εθθξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεκαζηνδνηεί ηελ
αλζξψπηλε εκπεηξία, ζπληζηψληαο κηα απφπεηξα λα δνζεί
κνξθή ζε εθείλν, ην νπνίν δηαθνξεηηθά ίζσο παξέκελε
εγθισβηζκέλν κέζα ζηελ μερσξηζηή δσή ηεο θάζε
ζπλείδεζεο. Μπνξεί λα ππνβάιεη κε άκεζν ηξφπν
βηψκαηα θαη θαηαζηάζεηο, ελεξγνπνηψληαο ην ζηνραζκφ
θαη θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηδέεο (Chapman, 1993).
Ζ νξγαλσκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο
ηέρλεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θαιιηηερληθή
θιεξνλνκηά, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία κε
ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη νη εηθαζηηθέο κνξθέο, ζηε
δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο παξάγνληαη, ζηηο
αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχλ, ζην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηέο,
πξνζιακβάλνληαη θαη απνηηκψληαη. πγθξνηείηαη έηζη
έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ, αιιά θαη ζηάζεσλ,
ζπκπεξηθνξψλ, ζηνραζκψλ θαη εξσηεκάησλ πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ θαιιηηερληθή πξάμε. Ο φξνο «δηδαθηηθή
ηεο ηέρλεο» επνκέλσο λνκηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο, παξαπέκπνληαο ζε
επξχ θάζκα πξνζεγγίζεσλ, πξνυπνζέζεσλ, ζρεδηαζκψλ,
ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπζηεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία κεηαδίδεηαη φ,ηη ζπληζηά
νξγαλσκέλε γλψζε γηα ηελ ηέρλε, ζηα πιαίζηα ελφο
παηδαγσγηθά ζρεδηαζκέλνπ ρψξνπ, επηηξέπνληαο λα γίλεη
εθπαηδεπηηθή πξάμε κηα εθπαηδεπηηθή πξφζεζε
(Αξληνπέλ, 2000).
Ζ ηέρλε ζην ζρνιείν δελ είλαη απιά έλα κάζεκα κε ηε
ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά απνηειεί δξαζηεξηφηεηα
πνπ αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. κσο, παξφια
απηά, ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, ε επαθή κε ηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο αμηνινγείηαη σο κηα ήζζνλνο ζεκαζίαο
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αλέκειε δηαδηθαζία ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα, ή σο κηα
επθαηξία νινθιήξσζεο ηεο χιεο θάπνησλ άιισλ
καζεκάησλ π.ρ. ηα παηδηά καζαίλνπλ ηηο καζεκαηηθέο
πξάμεηο κε εηθφλεο, ηε γεσγξαθία θηηάρλνληαο ράξηεο, ηε
θπζηθή ηζηνξία δσγξαθίδνληαο δψα ή θπηά θ.ιπ.
(Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 1994).
ηε δηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ αλαδεηείηαη κηα
δηαδηθαζία πνπ: i. δεκηνπξγεί έλα εξεπλεηηθφ,
ζπκκεηνρηθφ θαη ζπιινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν πξνάγεη ηε
βαζχηεξε θαηαλφεζε, ii. αμηνπνηεί ηελ εκπεηξηθνβησκαηηθή γλψζε ησλ παηδηψλ, iii. δεκηνπξγεί έλα
πξφζθνξν, αλνηρηφ θαη επί ηεο νπζίαο επράξηζην
παηδαγσγηθφ θιίκα θαη δ. ηζνξξνπεί θαη ζπλδέεη ην
ηειηθφ απνηέιεζκα κε νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο
δεκηνπξγίαο.

4. ΔΗΚΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Ζ ηζηνξία ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, απφ ηελ απαξρή
ηεο, είλαη γεκάηε κε κεγαιεηψδεηο δεκηνπξγίεο
βαζηζκέλεο ζηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ. Σα
καζεκαηηθά, παξφηη ζεσξνχληαη θπξίσο ινγηθή αλαιπηηθή επηζηήκε (Νηθνινπδάθεο θαη Υνπζηνπιάθεο
2005), ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο απαξαίηεην κέζν-εξγαιείν
γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ ηέρλεο, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο
ηε ζχγρξνλε επνρή (Gillings, 1972).
Απφ ηελ αξραηνειιεληθή θαη ηε βπδαληηλή ηέρλε, ηνπο
αλαγελλεζηαθνχο πίλαθεο, πνπ βαζίδνληαη ζε αθξηβή
γεσκεηξηθά πξνζρέδηα, ηα αξραία αγάικαηα, ηα νπνία
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο, απφ
ηα κνηίβα ησλ γεσκεηξηθψλ αγγείσλ, ηηο ιηηέο γξακκέο
ηνπ Bauhaus, έσο θαη ηε ζχγρξνλε ηέρλε κε ηνπο
Μφληξηαλ, Καληίλζθη, Μάιεβηηο, Ρνηζέλθν θ.ά.,
απνδεηθλχεηαη –φπσο πξεζβεχεη θαη ν Severini (1921) φηη ην λα πξνζπαζήζεη λα δσγξαθίζεη θαλείο, ρσξίο ηνπο
απζηεξνχο θαη ζηαζεξνχο θαλφλεο ησλ καζεκαηηθψλ,
είλαη ζαλ λα ζέιεη λα ζπλζέζεη κηα ζπκθσλία ρσξίο λα
γλσξίδεη ηηο αξκνληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο
αληίζηημεο.
Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πνιιέο έξεπλεο θαη ηα άξζξα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ γηα ηε
ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ
αιιά θαη ην δηθφ καο ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηα εηθαζηηθά
φζν θαη γηα ηα καζεκαηηθά ζηελ πξσηνζρνιηθή ειηθία,
καο ψζεζαλ λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε ηελ
παξνχζα έξεπλα, κε ζθνπφ λα απνδείμνπκε φηη κέζα απφ
ηα εηθαζηηθά κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ θαη λα
θαιιηεξγεζνχλ φιεο νη θχξηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
πξνηείλνληαη απφ ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ (Ν.Α.Π, 2011) γηα ηελ ελ ιφγσ ειηθία.
Ζ παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε, πξνσζεί ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ
απνξξένπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ
καζεκαηηθψλ. Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη
ηα παηδηά, φπσο: ην ζεκείν, ε γξακκή, ηα γεσκεηξηθά
ζρήκαηα θαη ηα ζηεξεά, ε ζπκκεηξία, ηα ζχλνια, νη
αξηζκνί θαη νη πξάμεηο κεηαμχ ηνπο θ.ά. ζπλαληψληαη
επίζεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη
απνηεινχλ ζεκειηψδε εηθαζηηθά ζηνηρεία γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ.

Θεσξνχκε φηη ε εηθαζηηθή αγσγή επηηπγράλεη ηε κχεζε
ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη
πξνζθέξεη έλα λέν ηξφπν φξαζεο. Μαζαίλεη ζην παηδί λα
ζπιιακβάλεη πνιπδηάζηαηα ηνλ θφζκν πνπ ην
πεξηβάιιεη. Κάζε παηδί πνπ δεκηνπξγεί, αηζζάλεηαη ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο. Κηλεηνπνηεί ηε
γνληκνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηεο γλψζεο, ηνπ ςπρηζκνχ
θαη ηεο δεμηφηεηαο. Ζ αλαθάιπςε απηήο ηεο ζρέζεο,
πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά, λα γεπηνχλ, απφ ηε
κηα, ηελ νκνξθηά ηεο αηζζεηηθήο πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε
θαη απφ ηελ άιιε, λα αλαπηχμνπλ ηε ινγηθνκαζεκαηηθή
ζθέςε θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ επηζηήκε ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ζπλ ηνηο άιινηο, ε δηδαζθαιία ηεο
ηέρλεο αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηάζηαζε
ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ απνθιείεη ην ζηνηρείν ηεο απφξξηςεο
θαη παξνηξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία
φισλ ησλ παηδηψλ (Verschaffel θ.ά., 2009).

5. Ζ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα λα απνδείμνπκε φηη ε δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ
εηθαζηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ κπνξεί λα επηθέξεη
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηα δχν μερσξηζηά πεδία,
ιάβακε ππφςε καο θαη δηαθπιάμακε ηηο επηζηεκνληθέο
θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο –πνπ πξναλαθέξακε- γηα ηα
πεδία ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ θαη
ζπγρξφλσο, πξνζπαζήζακε λα επηηχρνπκε κέζα απφ κηα
Γηδαθηηθή Παξέκβαζε, έλαλ γφληκν ζπλδπαζκφ ησλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ
απηφ, ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε γηα ηελ α‟ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 43 εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη
νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηηο βαζηθέο δηδαθηηθέο αξρέο θαη ησλ
δχν καζεζηαθψλ πεξηνρψλ ζε κία νινθιεξσκέλε
δηδαθηηθή κεζνδνινγηθή πξφηαζε. Ζ δηδαθηηθή
παξέκβαζε απνηειείηαη απφ νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίεο
πνπ ηππηθά αλήθνπλ ζηε καζεζηαθή πεξηνρή ησλ
εηθαζηηθψλ, αιιά αλαδεηθλχνπλ επίζεο ζεκειηψδεηο
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαηάιιειεο γηα ηελ πξσηνζρνιηθή
ειηθία.
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ήηαλ: i)
Δθαξκνζκέλε, γηαηί είρε πξνθαζνξηζκέλν πξαθηηθφ
ζθνπφ θαη απέβιεπε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ζεσξηψλ, ii) Έξεπλα
Γξάζεο, γηαηί αθνινχζεζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην,
κε πξνζδηνξηζκφ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ (καζεζηαθψλ
ζηφρσλ) θαη επηδίσθε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο νκάδαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
(Erickson, 1986˙ Denzin θαη Lincoln, 2003). Σα κέιε ηεο
νκάδαο ζπκκεηείραλ πιήξσο θαη ηζφηηκα ζηελ
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (Βάκβνπθαο, 1999˙ Strauss,
1987). Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε ηξεηο θχξηεο ππνζέζεηο:
 ηη, ε πξνζέγγηζε ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ γίλεηαη
κέζν αλαθάιπςεο Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ,
 ηη νη καζεηέο, φηαλ πεηξακαηίδνληαη θαη
δεκηνπξγνχλ εηθαζηηθά έξγα, εθαξκφδνπλ
καζεκαηηθέο έλλνηεο, θαη
 ηη αμηνινγψληαο ηελ πξνζέγγηζε ελφο έξγνπ
ηέρλεο θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο παηδηθνχ
δεκηνπξγήκαηνο,
δηαπηζηψλνληαη
θαη
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θαηαλννχληαη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζχκβνια
απφ ηα παηδηά.
Γηήξθεζε κία ζρνιηθή ρξνληά ζε ζπγθεθξηκέλε α‟
ηάμε δεκνηηθνχ (κειέηε πεξίπησζεο). Τινπνηήζεθε ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, θαη θαηά ην ηέινο απηήο,
εμήρζεζαλ πνξίζκαηα, ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο ησλ
πνξηζκάησλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ,
ρξεζηκνπνηήζακε θαηά θχξην ιφγν ηε ζεκεησηηθή
αλάιπζε (Belting, 1990˙ Hill, 2005) θαη αληρλεχζακε ηελ
νξαηή δηάζηαζε ησλ έξγσλ κέζα απφ ηα πιηθά, ηα
ρξψκαηα, ην ζρέδην, ηε ζχλζεζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Σν πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ ηαμηλνκήζεθε ζε
θαηεγνξίεο, θσδηθνπνηήζεθε θαη αλαιχζεθε σο πξνο
ηνπο εηθαζηηθνχο θαη καζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξνηείλεη
ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ πξσηνζρνιηθή
ειηθία. Με ηε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ
δεκηνπξγεκάησλ ησλ παηδηψλ θαηαγξάςακε θαη
αλαδείμακε ηηο εηθαζηηθέο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Καηαγξάςακε ηελ θάζε δηδαζθαιία (κε θσηνγξαθηθφ
πιηθφ ησλ πεηξακαηηζκψλ θαη ησλ έξγσλ ησλ παηδηψλ θαη
θαηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ ησλ παηδηψλ). ηε ζπλέρεηα,
αλαιχζακε κε ηε βνήζεηα ηεο ζεκεηνινγίαο: i) ηε
ζπκκεηνρή θαη ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ii) φια ηα έξγα πνπ δεκηνχξγεζαλ
ηα παηδηά, εκβαζχλνληαο ζηα ηδηαίηεξα «ζεκεία» πνπ
αλαδείθλπαλ ηα δεηνχκελα «ζεκαηλφκελα» ηνπ
πεηξακαηηθνχ ζρεδίνπ σο πξνο ηηο εηθαζηηθέο θαη
καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ αλαδείρζεθαλ.

5.1. Απνηειέζκαηα
Σν πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ καο ηαμηλνκήζεθε θαη
θσδηθνπνηήζεθε ζε έληεθα (11) θαηεγνξίεο θαη
αλαιχζεθε σο πξνο ηνπο έμη (6) εηθαζηηθνχο θαη πέληε (5)
καζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξνηείλεη ην λέν πξφγξακκα
ζπνπδψλ (2011). Οη έληεθα θαηεγνξίεο είλαη:
 Δηθαζηηθέο:
 Τιηθά, Μέζα, Σερληθέο.
 Μνξθηθά ζηνηρεία.
 Θέκα.
 Μνξθέο εηθαζηηθψλ ηερλψλ.
 Έξγα ηέρλεο.
 Δηζαγσγή ζηελ θαιαηζζεζία. Καη
 Μαζεκαηηθέο:
 Αξηζκνί θαη πξάμεηο.
 Δηζαγσγή ζηελ Αιγεβξηθή ζθέςε.
 Υψξνο θαη Γεσκεηξία.
 Μεηξήζεηο.
 ηνραζηηθά Μαζεκαηηθά.
Με ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, απνδείρζεθε ε άκεζε
ζχλδεζε ησλ εηθαζηηθψλ κε ηα καζεκαηηθά, ζε φινπο
ηνπο άμνλεο/ηξνρηέο θαη ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο
πνπ πξνηείλεη ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ α‟
ηάμε δεκνηηθνχ. Απνδείρζεθε φηη κέζα απφ ηα
εηθαζηηθά, κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ
φιεο νη θχξηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ
ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ
πξσηνζρνιηθή ειηθία.

Ζ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, απέδεημε φηη
νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ζην
ζχλνιφ ηνπο, εκπεξηείραλ ηνπο 6 άμνλεο ηεο εηθαζηηθήο
αγσγήο ζε πνζνζηφ 88,88% θαη ηνπο πέληε άμνλεο ησλ
καζεκαηηθψλ, ζε πνζνζηφ 84,63%, φπσο θαηαδεηθλχεη ην
γξάθεκα 1:

υςχζτιςη των Εικαςτικών
Δραςτηριοτήτων με τισ
Εικαςτικζσ και…
90,00%

88,88%

84,63%

80,00%
Εικαςτικζσ ΖννοιεσΜαθηματικζσ Ζννοιεσ
Γξάθεκα 1: πζρέηηζε ησλ εηθαζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο άμνλεο ησλ Δηθαζηηθψλ θαη
ησλ Μαζεκαηηθψλ

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θαηαγξάθεηαη κηθξή
πνζνζηηαία δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 4,25%, ζηε ζπζρέηηζε
ησλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο εηθαζηηθέο θαη
καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε, καο
επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη: «ρεδηάδνληαο θαη
πινπνηψληαο πνηνηηθέο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ηαπηφρξνλα θαη παξάιιεια κε ηηο έλλνηεο ηεο εηθαζηηθήο
αγσγήο, θαιιηεξγνχκε, εμαζθνχκε θαη αλαπηχζζνπκε
θαη πνηθίιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην
λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ (2011) γηα ηα καζεκαηηθά ηεο
α‟ ηάμεο δεκνηηθνχ». ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε
έλα κηθξφ δείγκα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ζην νπνίν
δηαθαίλεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ε
αλάδεημε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ ηηο
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

5.2. Μηα ελδεηθηηθή εηθαζηηθή δξαζηεξηόηεηα
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
βαζίζηεθε ζην ηξίπηπρν: i) Πξνζέγγηζε έξγσλ ηέρλεο, ii)
Πεηξακαηηζκφο θαη iii) Γεκηνπξγία θαη Απνηειέζκαηα –
Αμηνιφγεζε,

κε ΣΗΣΛΟ: Γύξσ από ην ςάξη
θαη σο ΜΔΘΟΓΟ: ηελ επίδεημε επνπηηθνχ πιηθνχ
(έξγνπ ηέρλεο), ηελ παξαηήξεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηε
ζπδήηεζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.
Αμηνπνηώληαο σο ΤΛΗΚΑ-ΜΔΑ: Σν έξγν ηέρλεο ηνπ
Πάνπι Κιέε: «Γχξσ απφ ην ςάξη», έλαο Ζ/Τ θη έλαο
πξνβνιέαο, ραξηί ηνπ κέηξνπ, κνιχβηα, καξθαδφξνη,
ηέκπεξεο, ιεπθά ραξηηά θαη ραξηφληα.
Πξνζέγγηζε έξγνπ ηέρλεο
Πξνζεγγίδνληαο έλα έξγν ηέρλεο, ην παηδί, άιινηε σο
δεκηνπξγφο θαη άιινηε σο ζεαηήο, ρξεζηκνπνηεί
εηθαζηηθή γιψζζα πνπ ηελ απνηεινχλ ηα κνξθηθά
ζηνηρεία (ζεκείν, γξακκή, ζρήκα, κνξθή, θσο, ηφλνο, πθή
θαη δηάζηεκα), ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
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επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ (Μαγνπιηψηεο, 1994/2002/
2011˙ Kandinsky, 1996). Σα παηδηά πξνζέγγηζαλ ην έξγν
θαη πεξίγξαςαλ ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, ηηο κνξθέο,
ζρέζεηο ζπκκεηξίαο, κνηίβα θ.ιπ. (βι.Πίλαθα 1).
Ζ εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε κηα
άζθεζε ηνπ θαιιηηέρλε, ζηελ νπνία δηαθαίλεηαη ν
ηξφπνο πνπ δεκηνπξγεί ηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα
ησλ έξγσλ ηνπ. Δμήγεζε ζηα παηδηά φηη ν θαιιηηέρλεο,
ρξεζηκνπνηεί θάπνηνπο θψδηθεο πξηλ ρξσκαηίζεη έλα
έξγν, δίλνληαο έλαλ αξηζκφ γηα θάζε ρξψκα π.ρ. ην
θίηξηλν=1, ην θφθθηλν=2, ην κπιε=3 θαη ην πξάζηλν=4,
φπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.

Πεηξακαηηζκνί θαη Γεκηνπξγία
Γηα ηνπο εξεπλεηέο Langer (1957) θαη Dalley-Case θ.ά
(1995), ε εηθαζηηθή δεκηνπξγία θαζίζηαηαη σο κηα
παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη
ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη ζπλάκα θαιιηεξγεί
θαη αλαπηχζζεη ηε ζθέςε ηνπ. Δίλαη ε πην δεκηνπξγηθή
ζηηγκή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ ηα παηδηά
πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γξακκέο, ζρήκαηα θαη
ρξψκαηα γηα λα ζπλζέζνπλ δηάθνξεο κνξθέο, λα
δεκηνπξγνχλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα δσγξαθίδνπλ, λα
θαηαζθεπάδνπλ εηθφλεο αιιά θαη φ,ηη ζπιιακβάλεη ή
επεμεξγάδεηαη ή πιάζεη ε θαληαζία ή θξίλεη ε ζθέςε
ηνπο (Μαγνπιηψηεο, 2002). Σα παηδηά, αθνχ
πξνζέγγηζαλ θαη γλψξηζαλ ην έξγν ηνπ Πάνπι Κιέε,
πξνρψξεζαλ ζην επφκελν ζηάδην, πνπ ήηαλ νη δηθνί ηνπο
πεηξακαηηζκνί (βι.Πίλαθα 3):

Π. Κιέε. Γχξσ απφ ην ςάξη 1926, 47 X 63,8 cm.Λάδη θαη
ηέκπεξα ζε θακβά επηθνιιεκέλν ζε ραξηφλη
Δηθαζηηθέο έλλνηεο ηνπ
έξγνπ ηέρλεο
πκκεηξία, δηαθνζκεηηθά
ζρέδηα, γξακκέο,
ζρήκαηα, κνξθέο,
θσηεηλά θαη ζθνχξα
ρξψκαηα. Πνηθίιεο
δηεπζχλζεηο, δηαδξνκέο
κέζα ζην ρψξν,
δσγξαθηθή. χγρξνλε
ηέρλε.

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο ηνπ
έξγνπ ηέρλεο
Καηεπζχλζεηο, δηαδξνκέο πξνο
φια ηα ζεκεία ηνπ πίλαθα
(πάλσ, θάησ, πιάγηα, αξηζηεξά,
δεμηά) θαη δηαθνξεηηθά θαη ίζα
κεγέζε. πκκεηξία, επίπεδα θαη
ζηεξεά ζρήκαηα,
επαλαιακβαλφκελα κνηίβα.

Πίλαθαο 1. Σν έξγν ηέρλεο πνπ πξνζέγγηζαλ ηα παηδηά,
θαζψο θαη νη εηθαζηηθέο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ
αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ απηφ.

Γεκηνπξγνχλ φινη καδί έλα
ζηαπξφ θαη πεηξακαηίδνληαη
κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο
ρξσκάησλ θαη αξηζκψλ, ηνπο
νπνίνπο επαλαιακβάλνπλ.

Πίλαθαο 2. Ζ άζθεζε ηνπ Πάνπι Κιέε γηα ηα
επαλαιακβαλφκελα κνηίβα θαη ην επεμεγεκαηηθφ
ζρέδην.

Πίλαθαο 3. Φάξηα κε γξακκέο, ζρήκαηα, ρξψκαηα,
ζεκεία θαη κνηίβα.

Αμηνιόγεζε
χκθσλα κε ηε Σδεθάθε (2010), ε θάζε απηή, είλαη πνιχ
ζεκαληηθή γηαηί επηηπγράλνληαη δχν ζεκαίλνληεο ζηφρνη:
απφ ηε κηα, φηαλ ηα παηδηά εθθξάδνπλ κε ιφγηα κηα ηδέα,
κηα θαηαζθεπή ή δίλνπλ κηα εμήγεζε, αλαπαξάγνπλ
λνεξά ηε δξάζε ηνπο θαη νξγαλψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα αληηιεθζνχλ ηελ ηδέα, ηε ιχζε, ηελ
θαηαζθεπή θ.ιπ. ζε έλα νπζηαζηηθφ επίπεδν, θαη απφ ηελ
άιιε, φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ελήιηθεο ή ηα άιια
παηδηά, πξνζιακβάλνπλ απφ απηνχο λέα λνήκαηα θαη
ζεκαζίεο. Σα λέα απηά λνήκαηα ιεηηνπξγνχλ
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αλαηξνθνδνηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηεο δηθήο ηνπο
ζθέςεο (Σδεθάθε, 2010).
Σα παηδηά παξνπζίαζαλ θαη πεξίγξαςαλ ηα έξγα πνπ
δεκηνχξγεζαλ κε έκπλεπζε ην «ςάξη» ηνπ Π. Κιέε θαη
θαηαλφεζαλ κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν,
πνηθίιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο: ηα ζρήκαηα, ηε
ζπκκεηξία, ηνλ ξπζκφ, ηελ επαλάιεςε ησλ κνηίβσλ, ηελ
θίλεζε θαη ηηο πνηθίιεο θαηεπζχλζεηο, κεηξήζεηο,
πξνζζέζεηο, ζπγθξίζεηο, ηαμηλνκήζεηο θ.ιπ.

5.3. Παξαηεξήζεηο γηα ηελ εηθαζηηθή
δξαζηεξηόηεηα
Απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ
ηεο εηθαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψζεθαλ νη εμήο
παξαηεξήζεηο:
 ια ηα παηδηά ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ θαη
ζηηο ηξεηο θάζεηο (πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηέρλεοδεκηνπξγία-αμηνιφγεζε).
 ηε θάζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ,
ηα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη πεξίγξαςαλ ηηο
γξακκέο, ηα ρξψκαηα θαη ηηο κνξθέο πνπ έβιεπαλ,
εληφπηζαλ ηα ζρήκαηα (θπιίλδξνπο) γχξσ απφ ην
ςάξη, πξνέβεζαλ ζε ζπγθξίζεηο κεγεζψλ,
αληηιήθζεθαλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ,
εληφπηζαλ ζχκβνια, ζέζεηο, δηεπζχλζεηο θαη
δηαδξνκέο κέζα ζηε δσγξαθηθή επηθάλεηα,
αληηιήθζεθαλ ηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα
(ιέπηα ηνπ ςαξηνχ).
 ηε θάζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο,
ηα παηδηά πεηξακαηίζηεθαλ αθνινπζψληαο ην
παξάδεηγκα ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζρεδίαζαλ πνιιά
ςάξηα κε επαλαιήςεηο γξακκψλ, ζρεκάησλ θαη
ρξσκάησλ κε ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ηξφπν.
 ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά πεξίγξαςαλ ηελ
πνξεία θαη ην απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπο έξγσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηνπο εηθαζηηθνχο θαη
καζεκαηηθνχο φξνπο πνπ γλψξηζαλ ζηε θάζε ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Paul Klee.
 Οη εηθαζηηθέο έλλνηεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, αθνξνχλ φινπο
ηνπο άμνλεο ηεο εηθαζηηθήο αγσγήο θαη
θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 σο εμήο:
Δηθαζηηθέο έλλνηεο
1νο άμνλαο (απιά
πιηθά-κέζαηερληθέο)
2νο άμνλαο (κνξθηθά
ζηνηρεία)
3νο άμνλαο (ζέκα)
4νο άμνλαο (κνξθέο
εηθαζηηθώλ ηερλώλ)
5νο άμνλαο (έξγα
ηέρλεο)
6νο άμνλαο (εηζαγσγή
ζηελ θαιαηζζεζία)

Υαξηηά, κνιχβηα, καξθαδφξνη,
ηέκπεξεο, γεσκεηξηθά φξγαλα,
Ζ/Τ.
εκεία, γξακκέο, ζρήκαηα,
κνξθέο, ρξψκαηα.
Φπζηθφ πεξηβάιινλ (ςάξηα).
ρέδην, δσγξαθηθή.

νλνκαζία γξακκψλ, ζρεκάησλ,
πεξηγξαθή ζρέζεσλ θ.ά.).
Πίλαθαο 4. πζρέηηζε ησλ εηθαζηηθψλ ελλνηψλ κε ηνπο
6 άμνλεο ηνπ Α.Π.

 Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ
πξνζέγγηζε
ηνπ
έξγνπ
ηέρλεο,
ηνπο
πεηξακαηηζκνχο ησλ παηδηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο
θαη πεξηγξαθέο ηνπο, αθνξνχλ φινπο ηνπο άμνλεοηξνρηέο ησλ καζεκαηηθψλ θαη θαηαλέκνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 σο εμήο:
Μαζεκαηηθέο έλλνηεο
1νο άμνλαο-ηξνρηά:
Αξηζκνί θαη πξάμεηο
2νο άμνλαο-ηξνρηά:
Υώξνο θαη Γεσκεηξία

3νο άμνλαο-ηξνρηά:
Δηζαγσγή ζηελ
Αιγεβξηθή ζθέςε
4νο άμνλαο-ηξνρηά:
Μεηξήζεηο
5νο άμνλαο-ηξνρηά:
ηοσαζηικά
Μαθημαηικά

Αλαγλψξηζε θαη θαηακέηξεζε
ζπκβφισλ, δηάηαμε γξακκψλ
θαη ζρεκάησλ.
Πξνζαλαηνιηζκφο γξακκψλ
θαη ζρεκάησλ ζην ρψξν,
γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζέζεηο,
δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο,
νπηηθνπνίεζε θαη ρσξηθφο
ζπιινγηζκφο, πξννπηηθή.
Καλνληθφηεηεο (επαλαιήςεηο
γξακκψλ, ζρεκάησλ,
κνηίβσλ).
πγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο
κνηίβσλ θαη ζρεκάησλ,
ρσξεηηθφηεηα.
Υξήζε καζεκαηηθήο
νξνινγίαο θαη νξγάλσζε ησλ
λεναπνθηεζέλησλ γλψζεσλ

Πίλαθαο 5. πζρέηηζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε
ηνπο 5 άμνλεο ηνπ Α.Π.

Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδεηθηηθήο
εηθαζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο,
θαηαιήγνπκε
φηη
αλαδχζεθαλ θαη θαιιηεξγήζεθαλ:
 Δηθαζηηθέο έλλνηεο: εκεία, γξακκέο, ζρήκαηα,
ρξψκαηα, κνξθέο. ρέζεηο κεηαμχ ζρεκάησλ.
Μνξθέο κε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζην ρψξν,
κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο. Θέζεηο,
δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο κέζα ζηελ επηθάλεηα
θαη επαλαιήςεηο κνηίβσλ.
 Μαζεκαηηθέο έλλνηεο: εκεία, γξακκέο, ζρήκαηα,
κνξθέο κε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζην ρψξν,
κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο. Θέζεηο,
δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο κέζα ζηελ επηθάλεηα.
πγθξίζεηο ζρεκάησλ, επαλαιήςεηο κνηίβσλ,
κεηξήζεηο ζπκβφισλ θ.ιπ.
Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη έλλνηεο κε ηηο νπνίεο
ήξζαλ ζε επαθή ηα παηδηά, είλαη θνηλέο θαη γηα ηα
εηθαζηηθά θαη γηα ηα καζεκαηηθά, κε εμαίξεζε ην ρξψκα,
ην νπνίν παξαπέκπεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κφλν
ζην εηθαζηηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν έξγν ηνπ Paul Klee «Γχξσ
απφ ην ςάξη».
Υξήζε εηθαζηηθήο νξνινγίαο,
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη
εληππψζεσλ, θαιιηέξγεηα ηεο
θαληαζίαο (δεκηνπξγία ηζηνξηψλ),

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πινπνηήζεθε ζηελ Α΄
ηάμε δεκνηηθνχ, απνηεινχληαλ απφ 43 σξηαίεο
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ θαη
εθαξκφζηεθαλ
ζχκθσλα
κε
ηελ
εηθαζηηθή
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δξαζηεξηφηεηα πνπ παξνπζηάζακε ελδεηθηηθά ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα.
πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα νιφθιεξεο ηεο
έξεπλαο απέδεημαλ φηη:
 πξνζεγγίδνληαο ηα παηδηά ηεο Α΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ, πνηθίια έξγα ηέρλεο, αξρηθά,
αληηιακβάλνληαη ηα κνξθηθά-δνκηθά ζηνηρεία ησλ
έξγσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχπηνπλ
καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ αλαδχνληαη απφ απηά.
 φηαλ ηα παηδηά πεηξακαηίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ
ηα δηθά ηνπο έξγα, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ,
κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα κεηξήζνπλ, λα
ππνινγίζνπλ κεγέζε θαη απνζηάζεηο, λα
δνκήζνπλ κηα επηθάλεηα, λα βξνπλ ζεκεία ζε κηα
επηθάλεηα, λα ζπγθξίλνπλ κεγέζε, κήθε, πιάηε,
λα αλαγλσξίζνπλ ζρήκαηα θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο,
λα
δεκηνπξγήζνπλ
θαλνληθφηεηεο,
λα
εθαξκφζνπλ
δειαδή,
καζεκαηηθέο έλλνηεο. θαη
 κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
αλαζηνράδνληαη γηα φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
(ηελ πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ηηο δηθέο
ηνπο δεκηνπξγίεο), δηαπηζηψλνπλ θαη θαηαλννχλ
βαζχηεξα ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο.
Με ηελ απφδεημε ηεο ζηελήο θαη άξξεθηεο ζρέζεο ησλ
εηθαζηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ, αθπξψλνληαη νη
δηθαηνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
 Γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά
ζηα καζεκαηηθά,
 Γηα ηελ έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ ζην σξνιφγην
πξφγξακκα ηεο ηάμεο θαη
 Γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ψξαο ησλ
εηθαζηηθψλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάζθεζε ησλ
παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά.
Με ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εηθαζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην ηξίπηπρν: Πξνζέγγηζε
έξγσλ ηέρλεο, Πεηξακαηηζκφο θαη δεκηνπξγία θαη
Αμηνιφγεζε θαη αλαζηνραζκφο, αλαδχζεθε, κε πνιχ
πςειά πνζνζηά επηηπρίαο, έλαο δφθηκνο κεζνδνινγηθφο
ηξφπνο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εηθαζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φρη κφλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, αιιά γηα ηελ
θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο παηδείαο, ηεο
θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο, πνπ είλαη ηα δεηνχκελα ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο
πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη απαξαίηεηα
εθφδηα γηα ηνλ αλαπηπζζφκελν άλζξσπν.
Σα παξαπάλσ πνξίζκαηα πξνζθέξνπλ έλα αθφκα
εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κηα αθφκα
επθαηξία, έηζη ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ην κάζεκα ησλ
εηθαζηηθψλ, απφ «θελή» ή θξνληηζηεξηαθή ψξα, ζε
επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε, ζηελ νπνία ζα
ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα φινη νη καζεηέο, ζα αλαθαιχπηνπλ,
ζα πεηξακαηίδνληαη, ζα δεκηνπξγνχλ θαη ζα πξνβαίλνπλ
ζε πνξίζκαηα (αηζζεηηθά θαη επηζηεκνληθά), κε αθεηεξία
έλα έξγν ηέρλεο, ή …έλα ςάξη!
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ΣΟ ΦΧ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΜΠΡΔΗΟΝΗΜΟ…
ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
Βαξβάξα Γηνκή
Δθπαίδεπζε Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

ηακαηία Καιαλδάξνγινπ
Δθπαίδεπζε Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

Θσκαΐο Καπνπιίηζα – Σξνύινπ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (ΑΣΔΗΘ)

Πεξίιεςε
Ζ ηέρλε είλαη έλα άξηζην κέζν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.
ηελ παξνχζα εηζήγεζε, ζπλδπάδεηαη ν θφζκνο ηεο
ηέρλεο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θάησ
απφ έλα εληαίν πξίζκα. ην πξψην κέξνο ηεο, κειεηάηαη ε
ζεσξία ηνπ ηκπξεζηνληζηηθνχ θηλήκαηνο, ελφο θηλήκαηνο
πνπ εθηπιίρηεθε ζην Παξίζη ην 19ν αηψλα θαη ζεκάδεςε
ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Καιιηηέρλεο αληηζηάζεθαλ ζηα
αηζζεηηθά πξφηππα ηεο επνρήο, δσγξαθίδνληαο ηε θχζε,
εκπλεφκελνη απφ ην θσο, ηηο ζθηέο θαη απνηππψλνληαο ηε
ζηηγκή. ην δεχηεξν κέξνο, «εμεξεπλνχληαη» ην θσο, ηα
ρξψκαηα, νη ζθηέο, νη αληαλαθιάζεηο, γεληθά φια φζα
θηλνχζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, κέζα απφ ηα
κάηηα ηεο Φπζηθήο. Μέζσ απηήο ηεο επηζηήκεο, φια
γίλνληαη πην μεθάζαξα, πην θαηαλνεηά, πξάγκα πνπ
ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα έλαλ παηδαγσγφ, γηα λα
κπνξέζεη λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ. Σν ηξίην κέξνο
πξαγκαηεχεηαη ηε κεηάδνζε απηψλ ησλ γλψζεσλ ζην
ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε
ελφο project, κε ηίηιν «Σν θσο κέζα απφ ηα κάηηα ησλ
ηκπξεζηνληζηψλ». Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ Reggio
Emilia, απνηειεί κηα θαηλνηφκα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
πξνζρνιηθήο ειηθίαο φπνπ ην «θσο» είλαη έλα ζέκα πνπ
ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα. Οξγαλψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο
θαη δηεξεπλψληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκβνιή ηεο
ηέρλεο ζηελ αγσγή ησλ παηδηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Ηκπξεζηνληζκφο, θσο, πξνζρνιηθή
ειηθία, project, Reggio Emilia.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Πσο κπνξνχκε σο εθπαηδεπηηθνί λα κηιήζνπκε γηα
έλα ζέκα ηέρλεο, φπσο ν Ηκπξεζηνληζκφο, ζηελ
πξνζρνιηθή ειηθία; Πνηα κέζνδν, πνηα κέζα θαη πνηα
πιηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ψζηε 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

βειηηψζνπκε ην έξγν καο απέλαληη ζηα παηδηά; Μαο
δεκηνπξγήζεθαλ απηά ηα εξσηήκαηα θαη καο
πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο ελζηεξληδφκαζηε
ηελ άπνςε φηη «ε παξαδνζηαθή θαιιηηερληθή αγσγή
πεξηνξίδεηαη ζηελ επηδεμηφηεηα θαη ηελ ηερληθή θαη δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ
λένπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ε ηέρλε είλαη
πξφζθνξν κέζν δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο»
(Καπνπιίηζα-Σξνχινπ, 2009).
Θέηνληαο σο ζθνπφ, λα πξνζεγγίζνπκε ην θίλεκα ηνπ
ηκπξεζηνληζκνχ
κε
έλαλ
βησκαηηθφ
ηξφπν,
απνκνλψλνπκε ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ην θσο,
ην κειεηάκε σο θπζηθή νληφηεηα θαη έηζη ζπλδπάδνπκε
ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο πξνζρνιηθήο
αγσγήο θάησ απφ έλα εληαίν πξίζκα.

2. ΣΟ ΚΗΝΖΜΑ ΣΟΤ ΗΜΠΡΔΗΟΝΗΜΟΤ
Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ζηε Γαιιία,
κηα νκάδα θαιιηηερλψλ, πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ
θιαζζηθή θνπιηνχξα ηεο επνρήο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο
θαλφλεο ηεο ζρνιήο θαιψλ ηερλψλ απνθάζηζε λα
θαζηεξψζεη κηα λέα κέζνδν δσγξαθηθήο.
Εσγξάθηδαλ θπξίσο ζηε θχζε, πξάγκα πνπ έθαλε ηηο
ηερληθέο ηνπο κνλαδηθέο. Κάπνηνη απφ ηνπο ιεγφκελνπο
ηκπξεζηνληζηέο ήηαλ νη Claude Monet, August Renoir,
Alfred Sisley, Camille Pissarro, Armand Guillaumin,
Edgar Degas, Paul Cézanne, Berthe Morisot, Gustave
Caillebotte, Mary Cassatte.
Παξ‟ φιν πνπ ν ηκπξεζηνληζκφο σο θαιιηηερληθφ
ξεχκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
1860, ν φξνο απνδφζεθε αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα. Μεηά
ηελ πξψηε ηνπο έθζεζε ην 1874, ν Γάιινο θξηηηθφο
ηέρλεο Louis Leroy δηαθσκψδεζε έηζη ηελ αζαθή
πηλειηά αξθεηψλ δσγξαθηθψλ έξγσλ, κε ηδηαίηεξε
αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Monet «Δληχπσζε, Αλαηνιή
ειίνπ» - «Impression», 1865.
Δίλαη γεγνλφο φηη θαλέλαο ηνπο πξναλαθεξζέληεο
θαιιηηέρλεο δελ ζα κπνξνχζε κεκνλσκέλα λα αληηζηαζεί
ζηε ζρνιή θαη λα επηρεηξήζεη κηα θαηλνηνκία. Αλ ινηπφλ
θάπνηνο ζηεξηρηεί ζηελ άπνςε φηη «ν ηκπξεζηνληζκφο
είλαη ε ηζηνξία κηαο θηιίαο», κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην θίλεκα δελ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο θαη κεζφδνπο. Παξ‟ φια απηά, θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά έλσζαλ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο κεηαμχ
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ηνπο, δηακφξθσζαλ κηα νκάδα θαη ηελ έθαλαλ λα
μερσξίδεη απφ ηα παιαηφηεξα θηλήκαηα.
«Σν
ηκπξεζηνληζηηθφ
αηζζεηηθφ
ιεμηιφγην
πεξηιακβάλεη αλακθίβνια ηελ άκεζε δσληαλή
«εληχπσζε» ηεο ζηηγκήο, ε νπνία ζπρλά αλαπαξηζηάηαη
σο κηα ηπραία ιεπηνκέξεηα ελφο απηνηεινχο γεγνλφηνο»
(Grimme, 2008: 9). Σα ιφγηα ηνπ Corot: «Τπνηαγή ζηελ
πξψηε εληχπσζε» κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «θεληξηθφ
δφγκα» ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ (Welton, 1993a). Απηφ ήηαλ
νπζηαζηηθά ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλέδεε ηνπο
θαιιηηέρλεο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ κεηαμχ ηνπο.
Πξαγκαηηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ «λα κεηαζέζνπλ ηελ
εηθαζηηθή εκπεηξία απφ ηνλ δσγξάθν ζην ζεαηή»
(Gombrich, 1998: 522).
Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηα «αηληγκαηηθά»
θνκκάηηα ρξψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, επεδίσθαλ
λα αληηιεθζεί ν ζεαηήο ην λφεκα θαη ηε δσληάληα ησλ
πηλάθσλ ηνπο. Βέβαηα, «πέξαζε θάκπνζνο θαηξφο
πξνηνχ λα κάζεη ην θνηλφ φηη, γηα λα εθηηκήζεη θαλείο
έλαλ ηκπξεζηνληζηηθφ πίλαθα, έπξεπε λα ηνλ βιέπεη απφ
καθξηά θαη έηζη λα ραξεί έλα ζαχκα» (Gombrich, 1998:
522).
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θηλήκαηνο, ζην νπνίν θαη εζηηάδνπκε ζηελ εηζήγεζή
καο, είλαη ην θσο. Οη θαιιηηέρλεο παξαηεξνχζαλ ηηο
ζθηέο, ηηο αληαλαθιάζεηο, ηα ρξψκαηα. πσο έιεγε θαη ν
Salvi (2000), «γηα έλαλ ηκπξεζηνληζηή, ην θσο κπνξνχζε
λα απνηειεί ην πξαγκαηηθφ ζέκα ελφο πίλαθα, θαη κηα
κνξθή, έλα θηίξην ή ην ηνπίν λα είλαη απιά ε πξφθαζε
γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηάθνξσλ ζπλζεθψλ ηνπ
θσηφο» (Salvi, 2000:42).

3. ΣΟ ΦΧ
Μέζα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο ησλ
ηκπξεζηνληζηψλ,
«απνθαιχπηνληαη»
έλλνηεο
ηεο
Φπζηθήο. Απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα είλαη:
 θπζηθφ θαη ηερλεηφ θσο
 ζθηέο
 αληαλαθιάζεηο – αληηθαηνπηξηζκνί
 κεηαβνιέο ηνπ θσηφο ζην ρξφλν
Πην αλαιπηηθά, ηα ζψκαηα πνπ αθηηλνβνινχλ θσο
θαινχληαη σο «θσηεηλέο πεγέο». Τπάξρνπλ νη θπζηθέο,
νη νπνίεο είλαη εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε θαη
δίλνπλ θσο απφ κφλεο ηνπο, φπσο ν ήιηνο. Απηή ηελ
πεγή ζαχκαζαλ ηδηαίηεξα ν Monet, ν Pissarro, o Renoir
θαη ν Cezanne, νη νπνίνη ηελ «εθκεηαιιεχηεθαλ»,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ. Δπίζεο, ε δσή ησλ
αλζξψπσλ δηεπθνιχλεηαη θη απφ θάπνηεο άιιεο πεγέο, νη
νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, γηα
λα κπνξεί λα ζπλερίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, αθφκε
θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ (θεξηά, ιάκπεο, πξνβνιείο).
Απηέο νλνκάδνληαη ηερλεηέο πεγέο θαη ζίγνπξα αθφκε
θαη απηέο εκθαλίδνπλ κηα ηδηαίηεξε γνεηεία, πνπ δελ
αθήλνπλ αδηάθνξνπο θάπνηνπο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο,
φπσο ν Degas θαη ε Cassatt.
Δπίζεο, κηα θσηεηλή πεγή αξθεί γηα λα εκθαληζηεί
ζην ρψξν κηα ζθηά... Μέζα απφ ηα κάηηα ηεο επηζηήκεο,
ζθηά νλνκάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ πίζσ απφ έλα
εκπφδην, ην νπνίν είλαη αδηαθαλέο θαη νπζηαζηηθά
δηαθφπηεη ηελ πνξεία ηνπ θσηφο. Οη ηκπξεζηνληζηέο,

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην θσο θαη ζηε
ζθίαζε, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ιεπθφ
αληαλαθινχζε ηα ρξψκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο,
αλαθάιπςαλ πσο ζηε θχζε «νη ζθηέο είλαη θσηεηλέο θαη
γεκάηεο ρξψκαηα θαη πσο θάζε αληηθείκελν ζην ηνπίν
ρξσκαηίδεηαη απφ κηα πιεζψξα ηφλσλ πνπ παξάγνληαη
απφ ηε αληαλάθιαζε ησλ άιισλ γεηηνληθψλ
αληηθεηκέλσλ» (Grimme, 2008˙ Parramon, 1991).
Δίλαη γεγνλφο φηη κέζα ζηελ ίδηα ηε θχζε, κπνξεί
θαλείο λα ζπλαληήζεη πνιιέο αληαλαθιάζεηο. χκθσλα
κε ηε Φπζηθή, «φηαλ ην θσο ζπλαληήζεη ηελ επηθάλεηα
ελφο ζψκαηνο θαη αιιάμεη δηεχζπλζε δηάδνζεο
παξακέλνληαο κέζα ζην ίδην δηαθαλέο πιηθφ, ιέκε φηη
αλαθιάηαη. ηαλ ε επηθάλεηα είλαη ιεία νη αλαθιψκελεο
αθηίλεο έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ελψ φηαλ είλαη
ηξαρηά έρνπλ ηπραία. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε
αλάθιαζε νλνκάδεηαη θαηνπηξηθή, ελψ ζηε δεχηεξε
δηάρπζε» (Αλησλίνπ, Γεκεηξηάδεο θ.α., 2010: 139).
Απηφ ην νπηηθφ θαηλφκελν παξαηεξνχζαλ θαη νη
θαιιηηέρλεο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ν Monet,
ν νπνίνο ζηεθφηαλ άπεηξεο ψξεο ζην πισηφ αηειηέ ηνπ
θαη ηηο απνηχπσλε ζηνλ θακβά. Δπηπιένλ, κηιψληαο γηα
αλάθιαζε, δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηνπο
θαζξέθηεο πνπ «άιινηε κηθξφηεξνη θαη άιινηε
κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο, απνηεινχζαλ πάληνηε
πξφθιεζε γηα ην ηαιέλην ηνπ δσγξάθνπ. ηαλ ν
δσγξάθνο απεηθνλίδεη έλαλ θαζξέθηε, πξέπεη πέξα απφ
ην θπξίσο ζέκα λα θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα, γηα
λα απεηθνλίζεη ζσζηά θαη ην είδσιν πνπ θαίλεηαη ζηνλ
θαζξέθηε, φπσο θαη ην θσο πνπ αλαθιάηαη ζ‟ απηφλ»
(Απνζηνιάθεο, Καιθάλεο θ.α., 2010: 82).
ζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θσηφο ζην ρξφλν,
φπσο είλαη απνδεδεηγκέλν, ε Γε δελ παξακέλεη αθίλεηε
ζην δηάζηεκα, αιιά θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε κέξα θαη ε λχρηα θαη λα
ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηνπ θσηφο ζηηο δηάθνξεο ψξεο
ηεο εκέξαο. Σαπηφρξνλα ε Γε πεξηθέξεηαη θαη γχξσ απφ
ηνλ Ήιην θη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη επνρέο
(Παπιφπνπινο θαη Γαιάλε, 2010). Ζ θάζε επνρή έρεη ηε
δηθή ηεο γνεηεία, θαζψο ην θσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κνλαδηθή παιέηα ρξσκάησλ, δίλνπλ ζηελ θαζεκία κηα
μερσξηζηή αίζζεζε. Πξφζζεηα, ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ
θσηφο ζπκβάινπλ θαη νη δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη
νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ Ήιην πνπ ζεξκαίλεη ηελ
αηκφζθαηξα. ιεο απηέο νη αιιαγέο ηνπ θσηφο ζην
ρξφλν «θξχβνπλ ηφζε καγεία», πνπ ζην πέξαζκα ησλ
επνρψλ έρνπλ θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ
πνιιψλ θαιιηηερλψλ θαη λα γίλνπλ αληηθείκελα άμηα
παξαηήξεζεο. Δηδηθά ν Monet δεκηνπξγνχζε ηηο
ιεγφκελεο ζεηξέο, νη νπνίεο απνηεινχληαλ απφ πίλαθεο
πνπ απεηθφληδαλ ην ίδην ηνπίν ζε δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ.

4. ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ… ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ
4.1. Μέζνδνο «Project»
χκθσλα κε ηε
Νηνιηνπνχινπ (2006), «ε
πξνζρνιηθή ειηθία, ζπκθψλα κε ηα ζχγρξνλα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα, απνηειεί θξίζηκε θαη
νπζηαζηηθή πεξίνδν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Γη‟ απηφ θαη ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ
παγθνζκίσο γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ελψ θαηά ηηο
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ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε
έκθαζε ζε απηή» (Νηνιηνπνχινπ, 2006: 13).
Κάηη ηέηνην θέξεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε
αλαδήηεζεο (απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ)
θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο. πκβαηηθά κνληέια πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ παηδνθεληξηθή δηάζεζε θαίλνληαη
σθέιεκα, ηα νπνία θαη ζηεξίδνληαη ζηηο αλάγθεο, ζηα
ελδηαθέξνληα θαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ,
κέζα απφ ηζφηηκεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο. Μηα ηέηνηα
πξφηαζε, απνηειεί ε κέζνδνο «project», γλσζηή θαη σο
«βησκαηηθή – επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία», «βησκαηηθή /
ππαξμηαθή πξνζέγγηζε» ή «ζρέδην εξγαζίαο» (Helm θαη
Katz, 2002).
Καηά θαηξνχο, έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ
έλλνηα ηνπ project. χκθσλα κε ηε Katz, 1998
(Νηνιηνπνχινπ, 2006), «ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
κάζεζεο είλαη ε ζε βάζνο κειέηε ελφο ζέκαηνο απφ έλα
ή πεξηζζφηεξα παηδηά. Μέζα απ‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε
ηα παηδηά βνεζνχληαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα
γεγνλφηα θαη θαηλφκελα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο πνπ
αμίδνπλ λα ηχρνπλ ηεο πξνζνρήο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζρεδίνπ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ηα παηδηά
ελζαξξχλνληαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ
επηινγέο, ζπλήζσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο παηδαγσγνχ».
Ζ δνκή ηεο πξνζέγγηζεο project, φπσο έρεη
πξνζδηνξηζηεί θαη απφ ηηο Katz θαη Chard (1989), αθνξά
ζε ηξείο δηαθξηηέο θάζεηο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην πσο
μεθηλάεη έλα project, ε δεχηεξε ζην πψο αλαπηχζζεηαη
θαη ε ηξίηε είλαη ε θάζε ηεο νινθιήξσζεο.
Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ κηα
παηδαγσγφο λα ζέηεη ζηφρνπο ζε έλα project θαη λα
πξνζπαζεί λα ηνπο επηηχρεη, δίλνληαο παξάιιεια
θίλεηξα ζηα παηδηά, ψζηε λα θξαηεζεί ακείσην ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. Σα
νθέιε ηνπ είλαη άπεηξα θαη γηα ην ιφγν απηφ αμίδεη λα ην
εληάμεη ζηα θαζήθνληά ηεο.

4.2. Σν παξάδεηγκα ησλ ζρνιείσλ ηνπ Reggio
Emilia
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ Reggio Emilia,
απνηειεί κηα θαηλνηφκα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ηδξπηήο απηήο ηεο θηινζνθίαο
είλαη ν Loris Malaguzzi, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ην
παηδί έρεη εθαηφ «γιψζζεο» έθθξαζεο, εθαηφ ηξφπνπο
ζθέςεο θαη δξάζεο.
Ζ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη θάπνπ ζηα 1945
θαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ Reggio Emilia είραλ αλαπηχμεη κηα
πξσηνπνξηαθή παηδαγσγηθή θηινζνθία, ε νπνία είλαη
γλσζηή σο «πξνζέγγηζε ηνπ Reggio Emilia». Σα
ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί εξεπλεηέο θαη παηδαγσγνί
πξνζρνιηθήο ειηθίαο απ‟ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ
«γνεηεπηεί» θαη έρνπλ εκπλεπζηεί απφ απηά ηα θέληξα
πξνζρνιηθήο αγσγήο, ηα κειεηνχλ, ηα ζπδεηνχλ.
«Πξφθεηηαη γηα κηα “πνιπζπκβνιηθή” πξνζέγγηζε, ε
νπνία ελζαξξχλεη ηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή έκθαζε ζηε ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε […]» (Νηνιηνπνχινπ, 2006: 39).

Δίλαη γεγνλφο φηη «ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
Reggio Emilia απνηειεί έλα δπλακηθφ ακάιγακα, πνπ
μεπεξλά ηα ζηεγαλά ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη
πξάμεο, ζπληαηξηάδνληαο ζηελ πξαθηηθή ηεο θαη
πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο αμίεο» (Καπνπιίηζα
θαη Ησαλλίδνπ, 2012: 16).
Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:
 ε έλλνηα ελφο δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ
 ε αληίιεςε φηη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο
 ν ελζαξξπληηθφο θαη φρη θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ
δαζθάινπ
 ε ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε πξνζσπηθφ,
γνλείο, παηδηά, ζρνιεία θαη θνηλφηεηα
 ε ζπκκεηνρή ζε projects, αλάινγα κε ηα
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ
 ε έκθαζε ζε έλα αηζζεηηθά σξαίν πεξηβάιινλ
 ε ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε
 ε πεπνίζεζε φηη ν ρψξνο είλαη ν «ηξίηνο
δάζθαινο»
 ε παξαηήξεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε
4.2.1. Ζ εμεξεύλεζε ηνπ θσηόο ζην Reggio Emilia
Σν ζέκα «θσο» είλαη έλα ζέκα πνπ εθηηκάηαη
ηδηαίηεξα ζην Reggio Emilia , φπνπ δνπιεχεηαη ζπλερψο
θαη γηα πνιιά ρξφληα. Έρνπλ γίλεη ζρεδφλ φινη νη
πεηξακαηηζκνί, νη έξεπλεο πάλσ ζην πψο ην παηδί δέρεηαη
φιε απηή ηελ ηζηνξία, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπ λα
ζεσξείηαη πνιχηηκε σο πιηθφ ή κηα γιψζζα γηα λα
εληζρχζεη ηελ ππνζηήξημε ζρέζεσλ, ηελ ελεξγή έξεπλα
θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο κάζεζεο (Reggio
Inspiration, 2013).
Οη εθπαηδεπηηθνί εθεί πξνεηνηκάδνπλ ην πεξηβάιινλ,
ψζηε λα επηηξέςνπλ ζην θσο λα βξίζθεηαη ζην ρψξν. Οη
κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο βνεζνχλ ζηελ ακθίδξνκε
νπηηθή επαθή ηνπ εζσηεξηθνχ κε ην εμσηεξηθφ,
απμάλνπλ ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, δίλνπλ ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαξθή αίζζεζε ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κέξαο, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ
κε αηζζεηεξηαθά θαη γλσζηηθά εξεζίζκαηα (θσο, ζθηά,
θαηξηθέο ελαιιαγέο, ζεξκνθξαζία θιπ.) (Καπνπιίηζα
θαη Ησαλλίδνπ, 2012: 40).
Σα παηδηά ζπλερψο πεηξακαηίδνληαη, εθηεινχλ
δξάζεηο, αλαθαιχπηνπλ. Υξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα
απιά έλα επηδηαζθφπην, κπνξνχλ λα δηαθνζκήζνπλ
αθφκε θαη ηηο αίζνπζεο ηνπο· έλαο ιεπθφο ηνίρνο,
εληειψο ειεχζεξνο, πάλσ ζηνλ νπνίν ρξψκαηα
αλαθιψληαη θαη ηα παηδηά θαηαιήγνπλ ζε κηα νιφθιεξε
ζχλζεζε. (Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ, 2014˙ Reggio
Inspiration, 2013).
Δπίζεο, έλα θεληξηθφ εξγαιείν, πνπ ζα αλαιπζεί
εθηελέζηεξα παξαθάησ, είλαη ε θσηνηξάπεδα, έλα
εξγαιείν πνπ εθπέκπεη θσο θαη κέζσ απηνχ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα βιέπνπλ θαη λα παξαηεξνχλ
ηηο ιεπηνκέξεηεο
ιε ε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ηνπ θσηφο έξρεηαη λα
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηφ ην
θπζηθφ θαηλφκελν θαη λα κάζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο γηα
ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θσηνηξάπεδεο, ηα
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επηδηαζθφπηα, έηζη ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζην
θάζε ηνπο project.
4.2.2. Ζ θσηνηξάπεδα σο κέζν βησκαηηθήο κάζεζεο
Φσηνηξάπεδα: ε νλνκαζία ηεο θξχβεη κέζα ηεο δχν
δηαθνξεηηθέο ιέμεηο (θσο θαη ηξαπέδη), πνπ κπνξεί
ελλνηνινγηθά λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο,
αιιά ν ζπλδπαζκφο ηνπο δεκηνπξγεί έλα απνηέιεζκα
ηθαλφ λα πξνζθέξεη άπεηξα εξεζίζκαηα ζηα παηδηά.
Ζ θσηνηξάπεδα είλαη έλα αληηθείκελν πνπ έρεη ηε
κνξθή ηξαπεδηνχ ή θνπηηνχ. Ζ πάλσ νξηδφληηα
επηθάλεηά ηεο θαιχπηεηαη απφ έλα ιεπθφ, ζρεηηθά
αδηαθαλέο πιηθφ, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη έλα θχιιν
πιεμηγθιάο. ην εζσηεξηθφ ηεο, ππάξρνπλ ιάκπεο
ςπρξνχ ιεπθνχ θσηφο, ην νπνίν θαη πξνβάιινπλ ζηελ
νξηδφληηα επηθάλεηα. Ο θσηηζκφο ηεο θσηνηξάπεδαο θαη
ε δηαθνπή ηνπ ειέγρνληαη απφ δηαθφπηε θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά βνχιεζε (Καπνπιίηζα θαη
Ησαλλίδνπ, 2012: 110). Σν κέγεζφο ηεο πνηθίιεη,
αλάινγα κε ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηε κέζνδν
δηαδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη.
Ζ θσηνηξάπεδα είλαη έλα εξγαιείν πνπ «ππνζηεξίδεη
πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο, εμεξεχλεζεο,
αλαθάιπςεο,
πεηξακαηηζκνχ,
ζχλζεζεο
θαη
δεκηνπξγίαο» (Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ, 2012: 111).
Θεσξείηαη απαξαίηεην εξγαιείν ζε θάζε είδνπο
δξαζηεξηφηεηα, αιιά πάλσ απ‟ φια ζηηο εηθαζηηθέο.
Μηα ζπλήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Reggio Emilia,
είλαη λα ηελ ηνπνζεηνχλ δίπια ζε θαζξέθηεο ή άιιεο
επηθάλεηεο κε ηδηφηεηεο αληαλάθιαζεο, έηζη ψζηε ηα
παηδηά λα βιέπνπλ ηα έξγα ηνπο θαη κέζα απφ κηα άιιε
νπηηθή γσλία. πλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε κέξνο ζθηεξφ,
κε πεξηνξηζκέλν θπζηθφ θσηηζκφ ή κε πιήξε απνπζία
ηνπ θσηφο, εθηφο θη αλ απαηηεί ε ρξήζε θάπνηαο
δξαζηεξηφηεηαο ή θάπνηνπ project λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
κέξνο κε θπζηθφ θσηηζκφ.
ζνλ αθνξά ην πιηθφ ηεο θσηνηξάπεδαο, είλαη
πινχζην θαη κπνξεί λα είλαη ην νηηδήπνηε, φπσο πιηθά
απφ ηε θχζε, ηα δηαθνξεηηθά είδε ραξηηνχ, νη δειαηίλεο,
δηαθαλή ή εκηδηαθαλή αληηθείκελα θ.ι.π. Σν θαζέλα απφ
απηά εκθαλίδεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη ππφ έλα
«θσηεηλφ πξίζκα», ηνπ νπνίνπ ε πεγή είλαη απφ θάησ,
πξνδίδεη ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνια νξαηά κε κηα απιή
καηηά. Ζ παηδαγσγφο ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπο
αηνκηθνχο ξπζκνχο ησλ παηδηψλ θαη ην ηη ζέιεη ε ίδηα λα
κάζνπλ θαη πσο, θάλεη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, ε νπνία
θπζηθά δελ είλαη ηπραία, αιιά απαηηεί πξνζεθηηθφ
ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε.
Καζψο ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο
ζηελ εμεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ πιηθψλ
αλαγθάδνληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο (Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ,
2012:128). Γεληθά ε θσηνηξάπεδα απνηειεί έλα εμαίξεην
παηδαγσγηθφ εξγαιείν θαη κπνξεί λα θαλεί σθέιηκε είηε
κέζα απφ νξγαλσκέλεο είηε κέζα απφ ειεχζεξεο
δξαζηεξηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, καζαίλνπλ γηα ηε
θσηνδηαπεξαηφηεηα, ηηο ζθηέο, ηηο αληαλαθιάζεηο.
Δπίζεο, απηφ ην εξγαιείν ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα ηελ
αλαθάιπςε ησλ ρξσκάησλ· ηηο κείμεηο, ηε ζχζηαζε, ηε
δνκή θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Γε ζα κπνξνχζε λα
εμαηξεζεί ν πεηξακαηηζκφο ησλ παηδηψλ κε ηα θνθθψδε

πιηθά, φπσο ε άκκνο, ην αιάηη θ.ιπ., ηα νπνία
πξνζθέξνπλ άπεηξα νθέιε· επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο
καηηνχ - ρεξηνχ, αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε (αθή,
ζεξκφηεηα θ.ιπ.), αλάπηπμε ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο
επίζεο
θαη
θαιιηέξγεηα
επηθνηλσλίαο
θαη
αθεγεκαηηθφηεηαο.
πσο φια ηα εξγαιεία, έηζη θαη ε θσηνηξάπεδα έρεη
ην δηθφ ηεο ηξφπν ρξήζεο. Αξρηθά, φπσο θαη ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε
θσηνηξάπεδα παξακέλεη ζβεζηή. πσο ππνζηεξίδνπλ νη
Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ (2012), «ην θσο [ζε απηή]
παξέρεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηα παξάζπξα ηεο αίζνπζαο,
ρσξίο λα εληζρχεηαη θαζφινπ απφ ην ηερλεηφ θσο, απφ
θάπνηα άιιε πεγή» (Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ, 2012:
120). Ξεθηλνχλ ν πεηξακαηηζκφο θαη νη ππνζέζεηο απφ
ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ. ηελ πνξεία, φζν ε
δξαζηεξηφηεηα θηάλεη ζην ηέινο ηεο, ν ρψξνο αξρίδεη λα
ζθηάδεηαη θαη νπνηνδήπνηε άιιν θσο παχεη πιένλ λα
επηδξά. Ζ θσηνηξάπεδα αλάβεη θαη απηή ηε θνξά έρνπκε
θσηηζκφ ηνπ έξγνπ απφ δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε· απφ
θάησ πξνο ηα πάλσ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο
Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ (2012), «ηα παηδηά κπνξνχλ
πιένλ λα εζηηάζνπλ ζε απηφ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ
παξαηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο απφ άιιε
νπηηθή γσλία θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο»
(Καπνπιίηζα θαη Ησαλλίδνπ, 2012: 123).
Κιείλνληαο, ε θσηνηξάπεδα παξέρεη επθαηξίεο ηφζν
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο
επηζηήκεο θαη αγσγήο, φζν θαη ζην παηδί πνπ βξίζθεηαη
ζε κηα θάζε εμεξεχλεζεο. Μηα θσηνηξάπεδα ζην
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζέζνπλ
εξσηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεηξακαηηζηνχλ λα
βξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο.

4.3. Ση πηνζεηνύκε από ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ζρνιείσλ ηνπ Reggio Emilia
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Reggio Emilia, απηφ πνπ
απνηειεί γηα καο, ηελ πην πξνθιεηηθή θαη ηαπηφρξνλα
ζπλαξπαζηηθή πηπρή ηεο, είλαη ε έκθαζε ζηηο
απεξηφξηζηεο «γιψζζεο» πνπ έρνπλ ηα παηδηά σο έλα
κέζν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν
βξίζθνληαη. Βέβαηα, ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία αθφκε,
πνπ θξίλνπκε άμηα λα πηνζεηήζνπκε θαη λα
πξνζπαζήζνπκε λα ηα πξνζαξκφζνπκε ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Απηά είλαη:
 Δθαξκνγή project
 Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θσηφο θαη
πεηξακαηηζκφο κε απηφ
 Φσηνηξάπεδα σο εξγαιείν
 Δλαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε
 Έκθαζε ζε έλα αηζζεηηθά σξαίν θαη νξγαλσκέλν
πεξηβάιινλ
 Ζ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο. Γελ πηέδνπκε ηα
παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θαη ην θαζέλα δξα
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ
 Δπηθέληξσζε ζην θάζε παηδί μερσξηζηά
 Υσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο (έσο πέληε
παηδηά)
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 Μεζνδηθφηεηα, νξγάλσζε, παξαηήξεζε παηδηψλ,
ζπιινγή ζηνηρείσλ (θσηνγξαθίεο, βίληεν θ.ιπ.)
θαη θαηαγξαθή (documentation)
 Παξνπζίαζε ησλ ηεθκεξίσλ (Documentation
panels)
ια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
επηξξνέο θαη ζηφρνο καο ζαθψο δελ είλαη ε αληηγξαθή
ηεο εκπεηξίαο ηνπ Reggio Emilia. Κάηη ηέηνην άιισζηε
ζα ήηαλ αθαηφξζσην θαη αδηαλφεην λα γίλεη, θαζψο ε
κνλαδηθφηεηά ηνπ βαζίδεηαη ζηελ φιε πνξεία πνπ έρεη
ραξαρζεί εθεί. ηφρνο καο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη ηδέεο πνπ πξνηείλεη ε
πξνζέγγηζή ηνπ, γηα λα δηεπξχλνπκε ηνπο νξίδνληεο,
ηφζν ηνπο δηθνχο καο, φζν θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ.

5. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΞΖ
Απνθαζίδνπκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν project,
κε παηδηά ηνπ λεπηαθνχ ηκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ‟
φςηλ ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέληξα
πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Reggio Emilia. Σν ζέκα καο; Ο
ηκπξεζηνληζκφο, γηα ηνλ νπνίν κειεηήζακε ηφζα πνιιά.
Λακβάλνληαο ινηπφλ ππ‟ φςηλ φηη είλαη έλα απφ ηα
σξαηφηεξα θαη πην ελδηαθέξνληα ξεχκαηα ηεο
δσγξαθηθήο θαη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ έρεη κε ην θσο,
καο γελληέηαη ε ηδέα λα ην κειεηήζνπκε κε ηα παηδηά ηεο
ηάμεο καο.
Σν ζρέδην εξγαζίαο «Σν θσο κέζα απφ ηα κάηηα ησλ
ηκπξεζηνληζηψλ» πξνθχπηεη σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο
κε πξσηνβνπιία δηθή καο (ηεο παηδαγσγνχ). θνπφο καο
είλαη λα ελζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα «αλαθαιχςνπλ» ην
θσο, θέξλνληάο ηα ζε επαθή κε ην ζπνπδαίν αληηθείκελν
ηεο ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο.

5.1. «Σν θσο κέζα από ηα κάηηα ησλ
ηκπξεζηνληζηώλ»
ε πξψηε θάζε, εθηηκψληαο φηη ην project είλαη
εθηθηφ λα πινπνηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα παηδηψλ,
νξγαλψλνπκε έλα ζρεδηάγξακκα πνπ καο απνθαιχπηεη ηη
έθηαζε κπνξεί λα πάξεη ην ζέκα. Έρνληαο ινηπφλ ζην
κπαιφ καο απηφ ην ζρεδηάγξακκα, αξρηθά απνθαζίδνπκε
λα ζρεδηάζνπκε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θέξλνπλ ηα παηδηά
ζε επαθή κε ην θσο, έηζη ψζηε κε αθεηεξία ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο, λα απνθηήζνπλ θνηλέο
εκπεηξίεο.
Ζ φιε δηαδηθαζία μεθηλά δίλνληαο έλα εξέζηζκα ζηα
παηδηά. Σφζν ε παξνπζία, φζν θαη ε απνπζία ηνπ θσηφο
κπνξεί λα είλαη ε αθεηεξία καο. Αξρηθά ηα παηδηά
παξαηεξνχλ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (είηε θσο, είηε
ζθνηάδη), θαη παξαθηλνχληαη λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα, λα
ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο,
γλψζεηο
θαη
εκπεηξίεο
ηνπο.
Σαπηφρξνλα
θαηαιαβαίλνπκε αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ή φρη. Δκείο
ζέινληαο λα ζπλερίζνπκε λα ηνπο παξέρνπκε
εξεζίζκαηα, ηνπο δείρλνπκε θάπνηεο πεγέο θσηφο
(θαθφο, ιάκπα, θεξί, θ.ιπ.), έηζη ψζηε αξρηθά λα ηηο
γλσξίζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν. Ξεθηλά κηα ζπδήηεζε κε
ηα παηδηά θαη γίλνληαη θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
κε ζθνπφ λα παξαθηλεζνχλ. Οπζηαζηηθά, ηνπο δίλεηαη ε

αθνξκή λα αξρίδνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη. ηε
ζπλέρεηα, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα θαηαζέζνπλ κε άκεζν
ηξφπν φ,ηη ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ην ζέκα «θσο» θαη λα
πνπλ ιέμεηο πνπ ηνπο έξρνληαη ζην κπαιφ (ηδενζχειια).
Καηαγξάθνπκε ηηο ηδέεο ηνπο (αθφκε θαη αλ είλαη
ιηγνζηέο), ηηο νκαδνπνηνχκε θαη θαηαιήγνπκε ζε έλα
ηζηφγξακκα, πνπ γίλεηαη κε βάζε ην ηη γλσξίδνπλ ηα
παηδηά θαη ην ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ. Απηά νπζηαζηηθά
ζα απαληεζνχλ κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί ζηε
δεχηεξε θάζε.
Κξίλεηαη σθέιηκν λα πξνβνχκε ζε κηα ελέξγεηα πνπ
νπζηαζηηθά ζα αληαλαθιά ηε «ζνβαξφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο», έλα «ζπκβφιαην». Αξρηθά, εμεγνχκε ζηα
παηδηά ηε ζεκαζία κηαο ηέηνηαο θίλεζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ην θάζε παηδί, ζέινληαο λα δειψζεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ, βάδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ κε ην δηθφ ηνπ
ηξφπν.
Ζ 2ε θάζε πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. Δκείο ζπλνιηθά πινπνηνχκε 68
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αξρηθά αθνξνχλ:
 Φπζηθφ - ηερλεηφ θσηηζκφ
 θσο - εκηθσο - ζθνηάδη
 κέξα θαη λχρηα,
 (πείξακα κε ηελ πδξφγεην ζθαίξα θαη ην θαθφ,
θσηνγξάθεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνπίνπ ζε
δηάθνξεο ψξεο ηηο εκέξαο, αλαηνιή θαη δχζε ηνπ
ειίνπ θ.ι.π.)
 Δπαθή κε θσηνηξάπεδα - Φσηνδηαπεξαηφηεηα
(πεηξακαηηζκφο κε είδε ραξηηψλ, πθαζκάησλ,
δηαθάλεηεο, εκηδηαθαλείο πέηξεο, άκκν, ρξψκαηα
θ.ι.π.)
 θηέο (πεηξακαηηζκφο κε θαθφ)
 Αληαλάθιαζε - Αληηθαηνπηξηζκφο
 (ελαζρφιεζε κε θαζξέθηεο, λεξφ, θσο, πεηξάκαηα
θ.ι.π.)
 Υξψκαηα
 (αλαθάιπςε, κίμεηο, ζπκβνιηθφ παηρλίδη θ.ι.π.)
Ζ 2ε Φάζε θνξπθψλεηαη θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα
παηδηά έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο ηνπ θσηφο, είλαη
έηνηκα λα ην δνπλ κέζα απφ ηελ ηέρλε. Ο ηξφπνο πνπ
επηλνήζακε είλαη έλα εκεξνιφγην, ην νπνίν
δεκηνπξγήζακε εκείο νη ίδηεο. ηηο ζειίδεο ηνπ, κε απιά
ιφγηα, έλα κηθξφ παηδί πεξηγξάθεη ην θίλεκα ηνπ
ηκπξεζηνληζκνχ. Σν θάζε θεηκελάθη ζπλνδεχεηαη απφ
θσηνγξαθίεο θαη πίλαθεο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα
ηαμηδέςνπλ ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο. ηα πιαίζηα ηεο
αλάγλσζήο
ηνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη
δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο:
 Αλάγλσζε εηθφλσλ
 Πξνζεγγίζεηο έξγσλ ηέρλεο
 Παξαηήξεζε ηεο ελαιιαγήο ηνπ θσηφο κέζα απφ
ηνπο πίλαθεο (ζεηξέο)
 Γξακαηνπνίεζε (ζεκαηνινγία απφ πίλαθεο)
 πκβνιηθφ παηρλίδη (ηα παηδηά βηψλνπλ ην ξφιν
ησλ ηκπξεζηνληζηψλ)
 Εσγξαθηθή κε ζέκα (π.ρ. θχζε, θαζεκεξηλή δσή),
κε πνηθίια εξγαιεία θαη πιηθά
 Δπαθή κε ηελ ηερληθή ησλ ηκπξεζηνληζηψλ
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 πλζέζεηο κε δηάθνξα πιηθά (θπζηθή ή κε)
 Πεηξακαηηζκνί ζηε θσηνηξάπεδα
ηελ 3ε θάζε ηνπ project καο, ηελ νινθιήξσζε,
επηιέγνπκε λα ηελ θάλνπκε κε κηα έθζεζε δσγξαθηθήο,
φπσο έθαλαλ θαη νη θαιιηηέρλεο. Αθνχ ηα παηδηά
δσγξάθηζνπλ ηε θχζε κε πδαηνρξψκαηα, εηνηκάδνπλ
κφλα ηνπο ηελ αθίζα πνπ ζα πξνζθαιέζεη ηνπο
επηζθέπηεο, δειαδή άιια παηδηά, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο,
γηα λα εθηηκήζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη παξαηήξεζε θαη ε
θαηαγξαθή απφ εκάο είλαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ project, θαζψο καο επηβεβαηψλνπλ
γηα ην απνηέιεζκα. Καη πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη, δελ
ακεινχκε ηε δεκηνπξγία ησλ Documentation Panels ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Απηά πεξηέρνπλ θπξίσο
θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ πνξεία ηνπ project θαη
νπζηαζηηθά ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ project, ηα παηδηά
αλαξσηήζεθαλ,
έθαλαλ
πεηξάκαηα,
εξεχλεζαλ,
ζχγθξηλαλ, έβγαιαλ δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα, ήξζαλ ζε
επαθή κε ηελ ηέρλε, έλησζαλ ζπλαηζζήκαηα,
δεκηνχξγεζαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν
project πινπνηήζεθε παξάιιεια ζε δχν βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο, ζε δχν δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο,
γεγνλφο πνπ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε
κηα πην ζθαηξηθή άπνςε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ. Καη
ζηα δπν πεξηβάιινληα, ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη
ζπκκεηνρή απφ ηα παηδηά. Βέβαηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηψλ πνηθίινπλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ην ίδην
project, δελ είρε ηελ ίδηα απήρεζε ζε θάζε
δξαζηεξηφηεηα.
Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο πάλσ ζην
θνκκάηη ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, ηνπ θσηφο θαη ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο, είκαζηε πεπεηζκέλεο φηη απηά ηα
πεδία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ άςνγα κεηαμχ ηνπο,
πξνζθέξνληαο κνλαδηθέο εκπεηξίεο ζηα παηδηά. Ζ
ζχλδεζε
ινηπφλ
Σέρλεο
θαη
Παηδαγσγηθήο
απνδεηθλχεηαη σθέιηκε θαη αμίδεη λα ηελ εληάμεη θαλείο
ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
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Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο δεκηνπξγίεο καζεηψλ/ηξηψλ
απφ
αλαθπθιψζηκα
πιηθά,
ηνλ
ηξφπν
πνπ
κεηακνξθψλνληαη ηα παιηά αληηθείκελα θαη ηα «άρξεζηα
πιηθά» ζε λέα φκνξθα πξάγκαηα- ζε έξγα ηέρλεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ
εθαξκφδεηαη δηαζεκαηηθά ζπκβαδίδνληαο κε ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
Δπηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο νη νπνίνη άπηνληαη: α) ηεο
παηδαγσγηθήο αμίαο απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, β) ηεο
νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εληζρχεη ηελ νηθνινγηθή
ζθέςε θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη γ) ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ
αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ νηθνινγηθή πεξηπέηεηα
θαηεγνξηνπνίεζεο πιηθψλ θαη ηεο κεηακφξθσζήο ηνπο ζε
έξγα ηέρλεο.
.

Λέμεηο θιεηδηά: Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ,
δηαζεκαηηθφηεηα, νηθνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο.

1. Ζ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ
ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΧΝ
ηηο κέξεο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πιήηηεηαη
απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απηφ ην γεγνλφο δελ κπνξεί
λα αθήζεη αλεπεξέαζην ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Δίλαη
αλαγθαίν λα επαλεμεηαζηνχλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κε
ηξφπν νιηζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ. Να αληηκεησπίζεη ε
ζχγρξνλε πξαθηηθή θηινζνθία ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ
κε ηε θχζε παηδαγσγηθά κέζσ ηεο ηέρλεο, αλ ζεσξείηαη
φηη ν άλζξσπνο είλαη ηκήκα ηεο θχζεο θαη αλήθεη ζ‟
απηήλ (Margenau, 1992˙ Weizsacker, 1971). H
παηδαγσγηθή αλάδεημε απηήο ηεο ζρέζεο κε ηε κνξθή
ηέρλεο κπνξεί λα ζπκπνξεπηεί ζην πιαίζην ηεο
δηδαζθαιίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Να
ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κέζσ ηνπ «πξάηηεηλ» θαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 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

axrhsth

εληζρχζεη ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Μέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζθέςεο εθπνξεχνληαη
ελαιιαθηηθέο ηδέεο (Horkheimer, 1975) γηα ηε ρξήζε
πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη
θαηαιήγνπλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ. Αλέμνδα, κέζα
ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηέηνηα πιηθά κπνξνχλ λα
κεηακνξθσζνχλ ζε έξγα ηέρλεο.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο
άρξεζησλ πιηθψλ εθαξκφζηεθε ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο κε ηε κέζνδν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
(Μαηζαγγνχξαο, 2000˙ Καθαλά θαη Μπφηζνγινπ,
2010). Οη καζεηέο/ηξηεο ζπγθέληξσλαλ ηα πιηθά
(πιαζηηθά, ράξηηλα κπνπθάιηα, θνπηηά, παιηά πθάζκαηα,
ζρηζκέλα ξνχρα, ιάζηηρα, αινπκηλέληα θνπηηά, θισζηέο,
θαπάθηα, ράξηηλα ξνιά, θ.α.). Ζ επεμεξγαζία ηνπο θαη ε
κεηακφξθσζή ηνπο ζε έξγα ηέρλεο έγηλε νκαδηθά κε ηελ
αλάπηπμε αιιεινβνήζεηαο, αιιεινεπηθνηλσλίαο, θαη
αληαιιαγήο πιηθψλ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε πξφζσπν κε
πξφζσπν δηακφξθσζε έλα νηθείν επράξηζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ πνπ επλφεζε ηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ
ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο.

2.1. ηόρνη ηεο νηθνινγηθήο δξάζεο
Ο βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο
κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ είλαη ε
αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ έρεη σο αθεηεξία
ηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα λα παξαρζεί ην
βέιηηζην απνηέιεζκα. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη
ελεξγεηαθή
ζπκπεξηθνξά
μεθηλά
απφ
ηελ
θαζεκεξηλφηεηα. Ζ αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή ηάμε σο
«δσληαλφο νξγαληζκφο» κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηά ην ζπίηη πνπ
είλαη ν πξψηνο νηθνινγηθφο ππξήλαο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο.
Ζ δηακφξθσζε ζηάζεσλ δσήο πνπ νθείιεη λα έρεη ν
άλζξσπνο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, θαιιηεξγψληαο
αμίεο ζεβαζκνχ, αγάπεο γηα ηνλ πιαλήηε γε θαη ε
απφθηεζε νηθνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ απνθεχγεηαη ε ππεξθαηαλάισζε, κεηψλεηαη ε
ζπαηάιε λέσλ πφξσλ θαη εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα. ηελ
νπζία πξφθεηηαη γηα κηα ζχγρξνλε δηαρείξηζε ησλ
«άρξεζησλ» πιηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε παηδαγσγηθή
αμία. ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ
κπνξνχλ αιιειέλδεηα σο πξαθηηθή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δεκηνπξγηθά πιηθά κε έλαλ έκκεζν δηδαθηηθφ
ραξαθηήξα.
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2.1.1. Ο ζρεδηαζκόο ηεο νηθνινγηθήο δξάζεο
Ζ νηθνινγηθή δξάζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ
εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ ζην
πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Ξεθίλεζε απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά ζηα ζέκαηα αλαθχθισζεο,
κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο
νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Ζ αδηάθνπε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο δελ πξέπεη λα αθήλεη αλεπεξέαζην ην
παηδί. Πέξα απφ ηελ αγάπε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
νθείιεη λα επαηζζεηνπνηεζεί ζε δεηήκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ άρξεζησλ
πιηθψλ γίλεηαη κε ηξφπν παηδαγσγηθφ, δίρσο
θηλδπλνινγίεο. Ζ φιε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ
άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ ζε ρξήζηκα έξγα ηέρλεο
απνπλέεη κηα γνεηεία πνπ νδεγεί κε ζίγνπξα βήκαηα
ζηελ νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε. Κη απηφο είλαη έλαο
ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ επηιέρηεθαλ λα δεκηνπξγεζνχλ
θαηαζθεπέο. Με δεδνκέλν ηε θαληαζία θαη ηελ ειεχζεξε
ζθέςε ην παηδί κπνξεί λα αθνκνηψζεη θαιχηεξα ηα
νηθνινγηθά κελχκαηα θαη λα πεξάζεη νκαιά κέζσ ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ην απιφ- άρξεζην πιηθφ ζην
ζχλζεην έξγν θαη λα αλαπαξαζηήζεη λνεηηθά ηελ
νηθνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ρξήδεη πξνζηαζία θαη
θξνληίδα. Με ηξφπν βησκαηηθφ αλαπηχζζνληαη
δεμηφηεηεο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο, θαληαζίαο,
ππνινγηζκνχ,
αξίζκεζεο,
αληηιεπηηθφηεηαο
θαη
ζρεδηαζκνχ. ην ζεκείν απηφ, ην φιν εγρείξεκα ζπλάδεη
κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξνζεγγίδνληαο
ην πεξηερφκελν καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ έηζη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δληαίν πιαίζην
Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ
ζπκβάιινληαο
ζηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή/ηξηαο.

Δηθφλα 1. Οκπξέια

ηελ ίδηα ελφηεηα αληηιακβαλφκελνη φηη ην λεξφ ηεο
θχζεο αιιάδεη ζπλέρεηα κνξθή, ηαμηδεχεη θαη
αλαθπθιψλεηαη, έγηλε θαηαζθεπή γηα ηνλ θχθιν ηνπ
λεξνχ κε ραξηφθνπηα, βακβάθη θαη θαιακάθηα.

Δηθφλα 2. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ

Με δχν πιαζηηθά κπνπθάιηα ηνπ λεξνχ θαη ηα
θαπάθηα ηνπο σο ξφδεο δεκηνπξγήζεθαλ κνληέια
νρεκάησλ ρξσκαηηζκέλα κε ηέκπεξεο. Αθνξκή ζηάζεθε
ε 5ε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο ηεο Γ΄
Γεκνηηθνχ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: Αζθαιψο θπθινθνξψ.

2.2. Γηαζεκαηηθόηεηα
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο
πιηθψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί βάζεη ηεο ζπζηεκηθήο
ζεσξίαο πνπ θαηά ηνλ Luhmann (1984) είλαη κηα
«ππεξζεσξία» κε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζα απφ
ην πεξηερφκελν φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα κεζνδνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά κέζσ φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.
H αμία κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αμηψλ ηνπ Ashby (1992). Να
θαηαλνεζεί ε αμία ησλ πιηθψλ (νηθνλνκηθή αμία). Να
γίλεη αληηιεπηή ε ρξεζηκφηεηά ηνπο (εξγαιεηαθή αμία).
Να γίλνπλ γλσζηέο νη ηδηφηεηέο ηνπο σο μερσξηζηά
αληηθείκελα ( εγγελήο αμία). Να αλαγλσξηζηεί ε αμία ηεο
ελαιιαθηηθήο ζθέςεο κηα θαη ηα ίδηα ηα πιηθά αλαδχνπλ
ζπκβνιηζκνχο (ζπκβνιηθή αμία) πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ
νηθνινγηθή ζπλείδεζε.
2.2.1. Γιώζζα
Δκπλεφκελνη απφ ην ηαμίδη ηνπ λεξνχ, κε αθνξκή ηε
2ε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ,
έγηλε ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηηο βξνρέο. Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα
πξνζηαηεπηεί απφ ηηο βξνρνζηαιίδεο επηλφεζε ηηο
νκπξέιεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαιακάθηα, ζχξκαηα
πίπαο θαη ραξηί γηα λα δεκηνπξγεζνχλ.

Δηθφλα 3. Μνληέια νρεκάησλ

Έρνληαο σο αθνξκή ηελ 16ε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο
ηεο Γιψζζαο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:
Σαμίδηα ζηελ Διιάδα, θαηαζθεπάζηεθαλ θαξάβηα απφ
πιαζηηθά πηάηα θαη θαιακάθηα γηα ζνπβιάθη κε παιηά
λήκαηα.

Δηθφλα 4. Καξάβηα
ε

ηελ 15 ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο πνπ
θέξεη ηνλ ηίηιν: Υξηζηφο Αλέζηε!, ζπδεηήζεθε ην κήλπκα
ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνχ, έγηλε πιεξνθφξεζε γηα ηα
παζραιηλά έζηκα απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο θαη
δεκηνπξγήζεθαλ απφ απιέο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο
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ηξνθίκσλ παζραιηλά θαιάζηα θαη απφ ράξηηλα ξνιά
παζραιηλά ιαγνπδάθηα.

Δηθφλα 8. Οηθνζπζηήκαηα

ηελ ίδηα ελφηεηα, ζην κάζεκα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:
Απνξξίκκαηα: Τπάξρνπλ ιχζεηο! μαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ
παιηά εηζηηήξηα θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ζπίηηα, απηνθίλεηα
θαη δέληξα.

Δηθφλα 9. Αληηθείκελα

Έρνληαο σο αθνξκή ηελ 3ε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο
Μειέηε Πεξηβάιινληνο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:
πνλδπισηά θαη αζπφλδπια δψα, θαηαζθεπάζηεθαλ απφ
εθεκεξίδεο θαη ζχξκαηα πίπαο πεηαινχδεο.

Δηθφλα 5. Καιάζηα
ε

ηελ 9 ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:
Έλαο αξιεθίλνο απφ ραξηί, θαηαζθεπάζηεθαλ κάζθεο
δψσλ απφ παιηά θνπηηά.
Δηθφλα 10. Πεηαινχδεο
ε

Δηθφλα 6. Μάζθεο

2.2.2. Θξεζθεπηηθά
Με αθνξκή ην Γ΄ θεθάιαην ηνπ καζήκαηνο
Θξεζθεπηηθψλ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: Νένη δξφκνη,
δσή, θαη κεηά απφ ζπδήηεζε γηα ηελ χπαξμε
αγγέισλ δεκηνπξγήζεθαλ άγγεινη κε θνπηηά
γηανχξηηα, ιεπθφ ραξηί θαη ιεπθέο ραξηνπεηζέηεο.

ησλ
λέα
ησλ
απφ

ηελ 11 ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο Μειέηε ηνπ
Πεξηβάιινληνο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:
Σν πξάζηλν ζηηο πφιεηο, ζπδεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ
θπηψλ σο «εξγνζηάζηα» πνπ παξάγνπλ νμπγφλν, ην
νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλαπλνή θαη φηη ηα θπηά
ησλ πφιεσλ είλαη ζχκκαρνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Παίξλνληαο κπνπθαιάθηα απφ
ζηξφπηα θαη ραξηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζέζεηο κε
άλζε.

Δηθφλα 11. πλζέζεηο κε ινπινχδηα
Δηθφλα 7. Άγγεινη

2.2.3. Μειέηε Πεξηβάιινληνο
Με αθνξκή ηελ 3ε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο Μειέηε
ηνπ Πεξηβάιινληνο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: Οηθνζπζηήκαηα
ηεο Διιάδαο, θαηαζθεπάζηεθαλ νηθνζπζηήκαηα κε ηα
ρξεζηκνπνηεκέλα εηζηηήξηα, παιηά θνπηηά απφ
ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη θχιια
δέληξσλ πεζκέλα θάησ ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ.

2.2.4. Μαζεκαηηθά
Έρνληαο σο αθνξκή ηελ 34ε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο
ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ θέξεη ηνλ
ηίηιν: πκκεηξία ζηνπο πνιηηηζκνχο, δεκηνπξγήζεθαλ
πεηαινχδεο απφ πιαζηηθά κε θηεξά απφ ραξηφλη
αθνινπζψληαο ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο.

Δηθφλα 12. Πεηαινχδεο

Με αθνξκή ηελ 21ε ελφηεηα ρεδηάδσ θαη κεηξψ,
θαηαζθεπάζηεθαλ θχθινη απφ ραξηφλη θαη ηνπο
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δηαθφζκεζαλ κε άλζε απφ παιηέο θάιηζεο πνπ
εκπινπηίζηεθαλ κε ραξηί γθνθξέ

.
Δηθφλα 13. ηεθάληα

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πξφζιεςε
κελπκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα
γίλεη αβίαζηα κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ κέζσ ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη
κέζσ επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα
θαηαλνεζνχλ νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ε αλζξψπηλε
παξέκβαζε ζηε δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.
H αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο νηθνδνκείηαη
ζηαδηαθά. Σα έξγα ηέρλεο ραξίδνπλ ζην παηδί ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε, αιιά θαη νηθνινγηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ πνξεία πξνο ηελ απνπεξάησζε ηνπ
έξγνπ ηέρλεο κε ηελ απνδφκεζε θαη αλαδφκεζε ησλ
άρξεζησλ πιηθψλ αλνίγεη νξίδνληεο απηελέξγεηαο θαη
αηνκηθήο επζχλεο ζε πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο. Οη ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ
θαηαζθεπή ησλ δεκηνπξγεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκεο. Σα άρξεζηα πιηθά κεηεμειίζζνληαη σο
παηδαγσγηθά εξγαιεία θαη κεηακνξθψλνληαη ζε έξγα
ηέρλεο.
Οη πξνεθηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ην δεκηνχξγεκα θαηά
ηελ νινθιήξσζή ηνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα
αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ην
πεξηβάιινλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ γη‟ απηφ θαη λα
ζπλδέζνπλ κε ηξφπν αξηζηνηερληθφ ην δεκηνχξγεκα κε
ηε γεληθή κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ φιε δηαδηθαζία
ελέρεη ζηνηρεία ηνπ νηθνινγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ πνπ
είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά. Ο νηθνινγηθφο
αιθαβαηηζκφο δηακνξθψλεη κηα νηθνινγηθή εζηθή θαη
ζθέςε πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο.
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ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ,
ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT:
ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ
ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ
Μαξηάλζε Κ. Γατηάλε

3ν Γεληθφ Λχθεην Ν. Φηιαδέιθεηαο

Πεξίιεςε
Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη
ηεο κεζφδνπ Project ε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε απνζθνπεί ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ πάλσ
ζηελ πξφιεςε θαη νπζηαζηηθή δηαρείξηζε θαηλνκέλσλ
ελδνζρνιηθήο βίαο. Παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νκάδαο ησλ κεηερφλησλ καζεηψλ θαζψο θαη φια ηα
ζηάδηα δηακφξθσζήο ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία θαη εκπιέθνπλ ζε δηαδηθαζίεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο αζθνχλ ηνπο κεηέρνληεο ζηελ
αλαγλψξηζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπο, ηελ άκεζε παξέκβαζε θαη
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Αμηνπνηείηαη ε ηέρλε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ ζηάζεσλ θαη
σο αθεηεξία γηα έξεπλα, ελψ κέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ
εληζρχεηαη ε ελζπλαίζζεζε. Μέζσ ηεο εηθαζηηθήο θαη ηεο
ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο νη καζεηέο παίξλνπλ ζέζε,
πεξλνχλ κελχκαηα, εθηίζεληαη δεκφζηα. Οη ΣΠΔ
ρξεζηκνπνηνχληαη, σο εξγαιείν γλψζεο, έξεπλαο,
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη
δεκνζίεπζεο ησλ ζπκπαξαγφκελσλ άξζξσλ, δηεγεκάησλ
θαη δνθηκίσλ.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Δλδνζρνιηθφο
βησκαηηθή κάζεζε, κέζνδνο Project.

εθθνβηζκφο,

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ 2015, ε εθπαηδεπηηθφο,
νξηζκέλε σο ππεχζπλε γηα ζέκαηα ζρνιηθήο βίαο θαη
εθθνβηζκνχ ζε Γεληθφ Λχθεην ηεο Αζήλαο θαη
ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, πινπνηεί
δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ηίηιν «Δλδνζρνιηθή Βία.
Γηαρξνληθφ θαηλφκελν ή ζχκπησκα ησλ θαηξψλ;».
Γεκηνπξγφο θαη ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ηνπ
πξναλαθεξζέληνο Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ίδηα ε
εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπγρξφλσο είλαη θαη ζπγγξαθέαο ηεο
παξνχζαο εηζήγεζεο. ην ζρέδην εξγαζίαο ιακβάλνπλ
κέξνο είθνζη ηέζζεξηο (24) καζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο ηνπ
ζρνιείνπ. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη νη καζεηέο λα επηδνζνχλ
ζε κηα ζπγθξηηηθή έξεπλα θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο αλά ηνπο αηψλεο εζηηάδνληαο
ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, λα πξνζεγγίζνπλ
δηεπηζηεκνληθά ην θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο,
ελψ, παξάιιεια, λα πεηχρνπλ βησκαηηθή πξνζέγγηζε
κέζα απφ ηελ αλάπηπμε νκάδαο. Ζ νκάδα, πνπ ήδε
πξαγκαηνπνίεζε νθηψ (08) ζπλαληήζεηο, έρεη πεξάζεη
ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο. Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ
πξνβιέπεη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ

axrhsth

ηνπ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηζηνξηθή, ςπρνινγηθή,
θνηλσληνινγηθή θ.ά., έρεη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζε
Ν.Δ. Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, Ηζηνξία, Πνιηηηθή
Παηδεία,
Κνηλσληθή
θαη
Πνιηηηθή
Αγσγή,
Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Καιιηηερληθή Παηδεία,
ηαηηζηηθή, Βηνινγία, Project, Πιεξνθνξηθή. Ζ
εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη, παξάιιεια, δεκηνπξγφο ηεο
δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα
εηζήγεζε, ζπληνλίζηξηα, παξαηεξήηξηα, εξεπλήηξηα
θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο θαη ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο
εηζήγεζεο παξαηεξνχζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ
καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηεο νκάδαο,
εζηηάδνληαο ζηε ζπκβνιή ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο
βησκαηηθήο κάζεζεο κε ηε κέζνδν Project ζηελ
νπζηαζηηθή
πξνζέγγηζε
ηνπ
θαηλνκέλνπ
ηνπ
ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζηελ ζπλαθφινπζε
αιιαγή ζηάζεσλ απφ πιεπξάο δηδαζθφκελσλ. Κξαηνχζε
ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο θαη επεμεξγάζηεθε γηα λα
ζπλαγάγεη ζπκπεξάζκαηα.

2. ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΟΡΧΝ
2.1. Δλδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο
Ο εθθνβηζκφο ζηε θχζε ζπκβάιιεη ζηελ επηβίσζε
ηνπ ηζρπξφηεξνπ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπλδέεηαη
κε ηελ επηβίσζε ηεο νκάδαο (Rigby, 2002). Ζ
Φπραλάιπζε θαη ε Δζνινγία εθιακβάλνπλ ηελ
επηζεηηθφηεηα σο εγγελέο ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο, ελψ ε ζεσξία ηεο «Κνηλσληθήο Μάζεζεο» σο
«πξντφλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ» (Υελάο θαη
Υξπζαθίδεο, 2000). χκθσλα κε ηνπο νπζκίδνπΚαξακπέξε θαη Βαβέηζε-Σζηβίθε (2011), «ν
εθθνβηζκφο είλαη κηα ππνθαηεγνξία επηζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Ζ επηζεηηθφηεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
αλαθέξεηαη ζηε βία θαη ηνλ εθθνβηζκφ. Οη δχν απηέο
έλλνηεο ζπλαληψληαη ζην ζεκείν ηνκήο πνπ απνηειεί ηελ
έλλνηα «εθθνβηζκφο κε ζσκαηηθά βίαηα κέζα»
(νπζκίδνπ-Καξακπέξε θαη Βαβέηζε-Σζηβίθε, 2011: 8).
Μπνξεί ν εθθνβηζκφο λα απνδίδεηαη κε ηνλ φξν
«mobbing» (αγγιηθή ιέμε «mob»: φρινο, ζπκκνξία)
«[…] ν φξνο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην
κεκνλσκέλν άηνκν πνπ ελνριεί θάπνηνλ άιινλ ή ηνπ
«θνιιάεη» (Olweus, 2009a: 28).
Απηή ε φριεζε
ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, ζσκαηηθή πνπ κπνξεί
λα θζάζεη σο ηνλ μπινδαξκφ, εθδειψλεηαη θαη‟
επαλάιεςε θαη απνζθνπεί ζηελ επηβνιή θαη ππνβνιή
ηνπ «ζχκαηνο» ζην «ζχηε» κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα
ηελ ςπρηθή πγεία θαη, θαηά πξνέθηαζε, ηελ αηνκηθή θαη
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θνηλσληθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εκπιεθφκελσλ, ηνπ
εθθνβηζηή, ηνπ εθθνβηδφκελνπ, αιιά θαη ησλ
παξαηεξεηψλ.
Σν θαηλφκελν ηνπ «εθθνβηζκνχ/ζπκαηνπνίεζεο»
απαζρφιεζε ηε νπεδία απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
΄70 θαη ζηε ζπλέρεηα θαη άιιεο θαλδηλαβηθέο Υψξεο ηε
ζηηγκή πνπ ζηελ Διιάδα κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 2000 «γίλεηαη αληηθείκελν πξνζνρήο, ζπδήηεζεο θαη
κειέηεο» (Olweus, 2009b: 15, 21-22).

2.2. Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ,
βησκαηηθή κάζεζε θαη κέζνδνο Project
Σα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ απνζθνπνχλ ζην
λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο δεμηφηεηεο δσήο, λα
πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αηνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε, αιιά θαη ζηελ
πξναγσγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζκηθνχ,
γεληθφηεξα, πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απφ ηελ άιιε, ηα Πεξηβαιινληηθά
Πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο θαη ζηάζεο. Ζ γλψζε φκσο ηνπ θφζκνπ πνπ
ηνπο πεξηβάιιεη απαηηεί αμηνπνίεζε ηεο πξνεξρφκελεο
απφ ηελ επαθή κε πξφζσπα θαη πξάγκαηα εκπεηξίαο. Ζ
δηακνίξαζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ζηελ νκάδα
δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη
ηνπ αλάινγνπ θιίκαηνο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο.
Σα βηψκαηα απφ ηελ επαθή ηνπ αηφκνπ κε πξάγκαηα θαη
πξφζσπα απνηεινχλ αθεηεξία ηεο γλψζεο, αθφξκεζε
εμεξεχλεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη θαη ε
κέζνδνο Project εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε απζεληηθέο
δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δεκηνπξγηθήο
έθθξαζεο, γηα ηελ πξφζθηεζε ηεο έγθπξεο γλψζεο θαη
ηε γφληκε αλαπαξαγσγή θαη αμηνπνίεζή ηεο. Ζ
βησκαηηθή κάζεζε ζην πιαίζην ηνπ “learning by doing”
ζπλδέεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο «φπσο ε έξεπλα, ε εξγαζία
πεδίνπ, ε παξαηήξεζε, νη ζπλεληεχμεηο, νη
πξνζνκνηψζεηο, νη δεκηνπξγηθέο ζπλζέζεηο θ.ά. ην
πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο ε βησκαηηθή κάζεζε
«αθνπκπά» ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηε κέζνδν
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηε κέζνδν Project
[…]» (Γεδνχιε, 2001: 147 – 148).
Δξγαιείν ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο κεζφδνπ
Project είλαη ε νκάδα. Ζ εθπαηδεπηηθή νκάδα
δηακνξθψλεηαη πξνο πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ
ζθνπνχ. Μπνξεί λα ζπλαπαξηίδεηαη απφ ππννκάδεο, ηα
κέιε ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηήο έρνληαο ηε
ζπλαίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε απηή, αλαιακβάλνπλ
ξφινπο, νξίδνπλ θαη ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη
αιιειεπηδξνχλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
ζηφρσλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λα δηακνηξάδνληαη
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζρεηηδφκελεο κε ην ζηφρν ηεο
νκάδαο «είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ελεξγνπνηείηαη ην
θίλεηξν γηα ηελ ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ζε ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνχλ» (Πνιέκε-Σνδνχινπ, 2012:3). ηελ
νκάδα «ηα κέιε δελ έρνπλ κφλν ηε δπλαηφηεηα λα
παξαηεξνχλ θαη λα θαζξεθηίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο
ηνπο,
αιιά
βνεζνχληαη
απφ
ηελ
άκεζε
επαλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρνληαη απφ ηα άιια κέιε ηεο

νκάδαο» (Γνπξλάο, 2012: 84). «[…] ν δηδάζθσλ νθείιεη
κεηαμχ ησλ άιισλ λα αμηνπνηεί βησκαηηθέο εκπεηξίεο
ησλ δηδαζθφκελσλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
θνηλσληθέο […] δξάζεηο θαη, θπξίσο, λα ελζαξξχλεη ηνπο
καζεηέο λα εθθξάδνληαη, λα δηαιέγνληαη, λα
«εθηίζεληαη» δεκφζηα πάλσ ζε ζέκαηα δεκνζίνπ
ελδηαθέξνληνο θζάλνληαο ζηελ ηδενζχειια» (Γατηάλε,
2015: 62).

3. ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΟ
ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ
ΤΓΔΗΑ
3.1. Παηδαγσγηθό - Mεζνδνινγηθό πιαίζην
Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Ζ δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξνχζα εηζήγεζε θηινδνμεί λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ
ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη λα
πξνβιεκαηίζεη ηνλ έθεβν πάλσ ζπκπεξηθνξέο θαη
ζηάζεηο πνπ κπνξεί λα εληζρχνπλ θαηλφκελα, φπσο ν
ελδνζρνιηθφο εθθνβηζκφο εμσζψληαο ηνλ ζε ππεχζπλε
θαη νπζηαζηηθή δηαρείξηζε αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ
ηεο ειηθίαο ηνπ (Σζηάληεο, Ναπξίδεο, Chancerel,
ηπεηάλνπ θαη φικαλ, 1986). Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα
θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ αθφκε θαη
θαηλνκεληθά αζψεο ζπκπεξηθνξέο εθδεινχκελεο κε ην
πξφζρεκα ηνπ «αζηετζκνχ», ηεο «πιάθαο» θαη ζπρλά
απνζθνπνχλ ζηελ επηβνιή θαη ππνβνιή ηνπ «ζχκαηνο»
ζην «ζχηε». Θα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ κπνξεί λα εληζρχνπλ ηέηνηνπ
είδνπο θαηλφκελα.
ην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο κε εξγαιείν ηελ
νκάδα νη καζεηέο αμηνπνηνχλ βηψκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηνλ ελδνζρνιηθφ εθθνβηζκφ, αιιά θαη ηα πξντφληα ηεο
έξεπλάο ηνπο πάλσ ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν απφ ηελ
εξγαζία ηνπο ζε νκάδεο, γηα λα θηάζνπλ κέζα απφ ηνλ
αλαζηνραζκφ ζηε κεηαγλψζε αμηνινγψληαο ηε κέρξη
ηψξα ηαθηηθή ηνπο ζε εθδεινχκελα θαηλφκελα
ελδνζρνιηθήο βίαο. Ζ δηακνίξαζε εκπεηξηψλ, ζθέςεσλ
θαη ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κηθξή νκάδα ζηελ
νινκέιεηα, ε ζπδήηεζε πάλσ ζε απηέο πξηλ θαη κεηά απφ
ηελ έξεπλά ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ,
ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο, ε ζέαζε ησλ βίληεν θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπδεηήζεηο πάλσ ζε ζθελέο κε ζέκα
ηελ ελδνζρνιηθή βία θαη ήξσεο εθήβνπο καζεηέο, αιιά
θαη ε ελαιιαγή ηνπο ζηελ ππφδπζε θαηλνκεληθά
αληίζεησλ ξφισλ, φπσο ηνπ «ζχηε» θαη ηνπ «ζχκαηνο»
ζπλέβαιε ζην λα θζάζνπλ ζηελ ελζπλαίζζεζε. ιεο νη
παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο
εκπεηξίαο έδσζαλ ελαχζκαηα γηα ελδνζθφπεζε θαη
άζθεζε απηνθξηηηθήο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
αλαζεσξήζεθαλ απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ
καζεηψλ, φπσο, νη πεξηζζφηεξνη, άιισζηε, δήισζαλ.
ην πιαίζην ηεο κεζφδνπ Project θαη ζχκθσλα κε ηε
δηεξεπλεηηθή κάζεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηεζεί ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ην ζέκα/πξφβιεκα εθείλνη πξνρσξνχλ
ζηελ εχξεζε ησλ παξακέηξσλ δηεξεχλεζεο, έξρνληαη ζε
άκεζε επαθή κε ηα πιηθά κέζα δηεξεχλεζεο γηα λα
θαηαιήμνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο
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(Κνπηζειίλε θαη Θενθηιίδεο, 1997). Σν πξνο κειέηε
πιηθφ αθνξά ζε βηψκαηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ
αλαδεηνχληαη απφ έγθπξεο πεγέο. ην πιαίζην ηνπ
«νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ» νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηε
δεκηνπξγία λνήκαηνο απφ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ησλ
πξνβαιιφκελσλ ζε απηνχο βίληεν (Ράπηεο θαη Ράπηε,
2001: 139, 140), ζπλεθηηκψληαο πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο
ηξφπνπο, ζηάζε θαη θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, έθθξαζε ηνπ
πξνζψπνπ, λεχκαηα, ρεηξνλνκίεο, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ
ιφγν, ήρν, κνπζηθή θ.ά., αιιά θαη αηζζεηηθά ζηνηρεία.
Καηά ηελ αηζζεηηθή αλάιπζε ζθελψλ ζπλππνινγίδεηαη
θαη ν ηξφπνο πνπ αμηνπνηνχληαη ηα εθθξαζηηθά κέζα ηεο
ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ φπσο ε ζέζε πνπ έρνπλ ηα
πξφζσπα ζην θάδξν, ν θσηηζκφο, ε εζηίαζε ηεο
θάκεξαο θαη ε νπηηθή γσλία, ε ζχλζεζε ηνπ πιάλνπ, ε
ζχλζεζε ησλ πιάλσλ ζε ζθελή, ησλ ζθελψλ ζε ζεθάλο.
ιεο νη νκάδεο αμηνπνηνχλ θαηά ηελ έξεπλα θαη κειέηε
ηνπο ηε δνζείζα βηβιηνγξαθία θαη δηαδηθηπαθφ πιηθφ
(βίληεν, έξεπλεο, ληνθηκαληέξ, εηδήζεηο, άξζξα θ.ά.),
πξντφλ ζηνρεπκέλεο αλαδήηεζεο, γηα λα ζπκπαξάμνπλ
άξζξα, δνθίκηα, δηεγήκαηα, παξνπζηάζεηο κε ηε βνήζεηα
ησλ Λνγηζκηθψλ Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ θαη
Παξνπζίαζεο. Με ηνλ Τπνινγηζηή σο επνπηηθφ κέζν,
εξγαιείν γλψζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην
πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο, δεκηνπξγείηαη έλα
απζεληηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο επηδίδνληαη
ζε έξεπλα ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο, αιιά θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη,
θσηίδνπλ πξνβιήκαηα ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ
δηακνηξαδφκελνη απφςεηο, ηδέεο, εκπεηξίεο, βηψκαηα,
κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο, ζηξαηεγηθέο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θ.ά. (Μηθξφπνπινο, 2006).

3.2. Πεξηγξαθή ηεο νκάδαο
3.2.1. ηόρνη δηακόξθσζεο ηεο νκάδαο
Με ηε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο επηδηψθεηαη ε
ελεκέξσζε, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζην
δήηεκα ηνπ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ε αλάπηπμε
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ λα
γίλεη θαλείο «ζχηεο», «ζχκα» ή θαη «παξαηεξεηήο»
θαηλνκέλσλ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιά θαη ε
αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε
ζε πεξίπησζε εθδήισζεο αλάινγνπ πεξηζηαηηθνχ ζην
πιαίζην είηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία θνηηνχλ
είηε ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη καζεηέο - κέιε αλέιαβαλ λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο επηξξεπείο νκάδεο εθήβσλ,
ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη θνξέσλ ηεο
πνιηηείαο κέζα απφ ηε ζπγγξαθή άξζξσλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Αλέιαβαλ, επίζεο, σο κνλάδα
δηακεζνιάβεζεο, ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θξνχζκαηνο εθθνβηζκνχ πνπ ηπρφλ
εθδεισζεί ζην ζρνιείν ηνπο θαη αθνξά ζε θάπνην
ζπκκαζεηή ηνπο.
3.2.2. Ζ ηαμηλόκεζε ηεο νκάδαο
Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζρεδηαζκέλε, θιεηζηή,
εηεξνθαζνξηδφκελε νκάδα, πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ
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εξγαζίαο, φκσο, επεηδή ηα κέιε θαίλεηαη φηη αληινχλ
ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, ιεηηνπξγεί
θαη φηαλ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο κε ζπληνλίζηξηα θαη
δεκηνπξγφ ηε ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
(Douglas, 1997). Ζ νκάδα δξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
θαη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο σξηκφηεηαο.
3.2.3. Σα θίλεηξα ησλ κειώλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ
νκάδα – θαλεξνί θαη θξπθνί ζθνπνί
χκθσλα κε πξνζσπηθέο καξηπξίεο θάπνηνη απφ ηνπο
είθνζη ηέζζεξηο (24) καζεηέο, πνπ εθδήισζαλ
ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα,
είραλ βηψζεη πεξηζηαηηθφ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην
πξφζσπν αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη
εθδήισζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ λα απνηειέζνπλ κέιε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θπξίσο, γηα ην ιφγν φηη ήζειαλ
ζην κέιινλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν
ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ.
Φαλεξφο ζθνπφο ηεο νκάδαο ήηαλ ε παξαγσγή
αμηφινγνπ έξγνπ. Κάπνηα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ίζσο,
επεδίσθαλ λα βειηηψζνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα
απνθηήζνπλ δεκνθηιία ιακβάλνληαο ελεξγφ δξάζε κέζα
απφ έλα ζρέδην εξγαζίαο κε ζέκα πνπ απερεί ζηα
πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο. Κάπνηνη απφ απηνχο, κε
κέηξηα απφδνζε ζηα καζήκαηα, κπνξεί θαη λα
απνβιέπνπλ ζην λα θεξδίζνπλ ηηο θαιέο εληππψζεηο, γηα
λα πεηχρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία. Φπζηθά, νη
παξαπάλσ ζηφρνη δελ είραλ δηαηππσζεί μεθάζαξα ζην
πιαίζην ηεο νκάδαο.
3.2.4. Σν πξνθίι ησλ κειώλ - νη ξόινη
Σα κέιε ηεο νκάδαο εκπεξηέρνπλ φια ηα καζεζηαθά
ζηπι. Γεθάμη (16) απφ ηα εηθνζηηέζζεξα (24) κέιε ηεο
νκάδαο είλαη θνξίηζηα. Οη κηζνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ
απφ πνιχ θαιή έσο άξηζηε ζρνιηθή επίδνζε. Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνη θαη
απνηειεζκαηηθνί ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ ζην
πιαίζην καζεκάησλ, δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ. Σελ
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απνηεινχλ
πνιπδηάζηαηεο
θαη
εμαηξεηηθά
δπλακηθέο
πξνζσπηθφηεηεο, άηνκα ζπλεξγάζηκα, επγελή θαη
επράξηζηα γηα ηα νπνία έρεη κεγάιε ζεκαζία ε αίζζεζε
ηεο πξνζθνξάο. Γχν καζεηέο (έλα αγφξη θαη έλα
θνξίηζη), παξνπζίαζαλ εγεηηθέο ηάζεηο, ηηο νπνίεο
εθδήισλαλ ζην πιαίζην ησλ ππννκάδσλ, ελψ αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ραίξνπλ ηεο
απνδνρήο απφ ηα ππφινηπα κέιε. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην
ηεο ππν-νκάδαο ηα άηνκα απηά είλαη ηδηαίηεξα
δξαζηεξηνπνηεκέλα. ηαλ δελ αλαιακβάλνπλ ην ξφιν
ηνπ/ηεο «εγέηε/ηηδνο», αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ/ηεο
«εηδηθνχ»,
ηνπ/ηεο
«γξακκαηέα/ο»
ή
ηνπ/ηεο
«αμηνινγεηήο/ηξηαο», ν νπνίνο επηζθνπεί ηελ επίηεπμε
ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαη,
γεληθά, πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην λφεκα φζσλ γίλνληαη.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο παξαηεξνχληαη
ζπγθξνχζεηο απφ ηελ πξνζπάζεηα απηψλ ησλ αηφκσλ λα
επηβάιινπλ ηελ άπνςή ηνπο.

286 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
3.2.5. Δπηθνηλσλία
Οη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κε έλαλ δηθφ ηνπο ηξφπν, κε
ρηνχκνξ, κε ζπλζήκαηα, αθφκε θαη κε ηα κάηηα, ελψ δελ
ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαηξέρνπλ ζε πξφηεξεο
θαηαζηάζεηο πνπ είραλ βηψζεη καδί γηα επηβεβαίσζε,
άληιεζε εκπεηξίαο, ζπκκφξθσζε θ.ά. Ζ πνιχ θαιή
επηθνηλσλία θαη ην ηδηαίηεξν θιίκα νηθεηφηεηαο κεηαμχ
ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ νκάδαο νθείιεηαη, θαηά βάζε,
ζηηο θνηλέο εκπεηξίεο απφ ηα ρξφληα ηνπ γπκλαζίνπ, ζην
φηη θνηηνχλ ζε έλα κηθξφ ζρνιείν, αιιά θαη ζην γεγνλφο
φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα.
3.2.6. Γπλακηθή
Μέζα ζε θάζε νκάδα ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα
αιιειεπηδξψλησλ δπλάκεσλ πνπ σζνχλ γηα εζσηεξηθή
θαη εμσηεξηθή δξάζε, δπλάκεσλ ζπκπάζεηαο ή
αληηπάζεηαο έιμεο ή άπσζεο (Μπαθηξηδήο, 2003). Ζ
αλνκνηνγέλεηα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο σο πξνο ην
καζεζηαθφ ζηπι, ηελ αηζζεηηθή, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο σο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο
ησλ κειψλ εληζρχεη ηε δπλακηθή ηεο ζε ζεκείν πνπ θάζε
ζπλάληεζε λα απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κέζα απφ
ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη απξφζκελεο αληηδξάζεηο. Απηφο
είλαη θαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο, καδί κε ην δπλακηζκφ
ησλ κειψλ θαη ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία πάλσ ζε ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, πνπ
επηιέρηεθε ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνο παξνπζίαζε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ επέξρνληαη ζπγθξνχζεηο,
ε νκάδα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δπζθνιεχεηαη ζην λα
απηνδηαρεηξίδεηαη θξίζεηο ηεξψληαο ην «ζπκβφιαην», ην
νπνίν αξρηθά είρε ηεζεί. Δθηηκάηαη φηη ην γεγνλφο
νθείιεηαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα
πνπ ραξαθηεξίδεη θάπνηα άηνκα ηεο νκάδαο θαη φηαλ
απηά ζέηνπλ ηελ νκάδα ζε θαηάζηαζε θξίζεο
θαηαιπηηθή είλαη ε επέκβαζε 2 - 3 κειψλ. Πξφθεηηαη γηα
άηνκα κε ηδηαίηεξεο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, αλαπηπγκέλν επηρεηξεκαηηθφ ιφγν πνπ
ραίξνπλ γεληθήο απνδνρήο απφ ηελ νκάδα θαη είλαη
δεκνθηιή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Πξνθεηκέλνπ,
κάιηζηα, λα κε κείλεη πίζσ ε νκάδα ζηηο εξγαζίεο ηεο,
έλα απφ απηά ηα άηνκα επεδίσμε ζπλεξγαζία κε κέινο
πνπ επεδείθλπε άθακπηε ζπκπεξηθνξά εκκέλνληαο
απφιπηα ζηελ άπνςή ηνπ ζην πιαίζην ζπδήηεζεο ζηελ
νινκέιεηα. «Ζ ζπλεξγαζία είλαη ε ηδαληθή ζηξαηεγηθή
γηα ηελ επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ
αληίιεςε «θεξδίδσ / θεξδίδεηο» (Γηαλλνπιέαο,
1998:145). Παξαηεξείηαη ζρεηηθφο αληαγσληζκφο, φρη
έθδεινο, αλάκεζα ζε ππννκάδεο πνπ ιεηηνχξγεζε σο
έλαπζκα γηα ζπγθξνηεκέλε θαη κεζνδεπκέλε δξάζε ησλ
κειψλ θαη αθνζίσζε.
3.2.7. Ζ ζπλνρή ηεο νκάδαο
Ζ χπαξμε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, ε δεκηνπξγία
θιίκαηνο αζθάιεηαο άλεζεο θαη αηζηνδνμίαο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε ζπλέπεηα απνξξένπζα απφ ην
απμεκέλν αίζζεκα επζχλεο, ε πξνζήισζε ζηνλ θνηλφ
ζηφρν, ε ηήξεζε απφ ηα κέιε θαλφλσλ πνπ αθνξνχζαλ
ζε
ζέκαηα
ζπκπεξηθνξάο,
ρξνλνδηαγξακκάησλ
νινθιήξσζεο
ησλ
εξγαζηψλ
θ.ά.
δηαηεξνχλ

ζπγθξνηεκέλε ηελ νκάδα ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο
ηεο.
Απηφ
θαίλεηαη
απφ
ηελ
αδηάιεηπηε
δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ κειψλ θαηά ηηο εξγαζίεο
ηεο, απφ ηελ πξνζπκία θάζε κέινπο λα βνεζήζεη γηα ηελ
ππέξβαζε θάπνηαο δπζθνιίαο, αιιά θαη απφ ηηο
επηδφζεηο ηεο νκάδαο. Οη θξπθνί ζθνπνί, φπσο ε
εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ, ε αλάγθε γηα
βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ ή θνηλσληθνχ πξνθίι
ηαπηίζηεθαλ κε ηνπο ζπιινγηθνχο εθ ησλ νπνίσλ έλαο
ήηαλ θαη ε παξαγσγή αμηφινγνπ έξγνπ.
ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο ζπκβάιιεη ην
γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο είλαη ζπκκαζεηέο
απφ ην Γπκλάζην κε ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζε άιια
πξνγξάκκαηα. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ππήξμε
θαηαιπηηθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είραλ λα
αληηκεησπίζνπλ. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη
αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα απφ ην Γπκλάζην, ελψ κεηαμχ
αξθεηψλ απφ απηνχο είραλ δεκηνπξγεζεί θαη θηιηθέο
ζρέζεηο απφ κηθξέο ειηθίεο, δπζρεξαίλεη ηελ
θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επειημία εληφο ηεο νκάδαο, αθνχ
θάπνηνη απφ απηνχο δπζθνιεχνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ή ηνπο θίινπο ηνπο ζθνξπηζκέλνπο ζε
άιιεο ππννκάδεο.
3.2.8. πκκόξθσζε
Ζ έιιεηςε αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ, ε αλάγθε γηα
παξαγσγή αμηφινγνπ έξγνπ, νη δεμηφηεηεο, καζεζηαθέο,
θνηλσληθέο θαη επηθνηλσλίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ,
ην γεγνλφο φηη ηα κέιε βξίζθνπλ ελδηαθέξνληα ηφζν ην
ζέκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
ζπκβάιινπλ ζην πςειφ επίπεδν ζπκκφξθσζεο.
3.2.9. Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ νκάδα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή ζε πνηφηεηα θαη
πνζφηεηα παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη αιιαγή ζηάζεσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ κειψλ ιφγσ ηνπ ζπληνληζκνχ
ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ,
ηνπ δηακνξθνχκελνπ θιίκαηνο απνδνρήο θαη ακνηβαίαο
ζπκπάζεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηάζεζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ κειψλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη
ζηήξημε ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε.
3.2.10. Λήςε απνθάζεσλ
Ζ νκάδα είλαη πάληα πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην
ζηφρν/νπο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο καδί κε ηνλ
πςειφ
βαζκφο
ζπλνρήο
ζπκβάιινπλ
ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ κεηαμχ
ηνπο νηθεηφηεηα, ην θιίκα άλεζεο θαη αζθάιεηαο,
ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζην λα κε δηζηάδνπλ λα
εθθξαζηνχλ αθφκε θαη δηαζθεπηηθνί ηχπνη, εζσζηξεθείο
ή θαη αλαζθαιείο ιφγσ ρακειήο επίδνζεο θαη
δεκνθηιίαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηα κέιε
θαηαθέξλνπλ λα θαηαλείκνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο
αξκνδηφηεηεο αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη
επηζπκίεο ηνπ θαζελφο.
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3.3. Γηακόξθσζε ηεο νκάδαο
1ε ζπλάληεζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο)
Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε πνπ αληηζηνηρεί
ζην ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ηεο νκάδαο, επηδηψρζεθε κηα
πξψηε πξνζέγγηζε, θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ελδνζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ. ην πιαίζην αλάπηπμεο θνηλσληθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, νη κεηέρνληεο ζα έπξεπε
κεηαμχ ησλ άιισλ λα αζθεζνχλ ζην λα κάζνπλ λα
αθνχλ ηνλ άιιν δηακνξθψλνληαο θαη δηαηεξψληαο θιίκα
νηθεηφηεηαο, εκπηζηνζχλεο, ελζάξξπλζεο, ζεβαζκνχ θαη
απνδνρήο. Απηφ άιισζηε ηφληδε θαη ην ζπκβφιαην πνπ
ηέζεθε εμ αξρήο.
Καηά ηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε, ε νπνία έιαβε
ρψξα ζηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ 2015, είρε δεηεζεί απφ
ηνπο καζεηέο λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε ηα θαζίζκαηά ηνπο
λα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ζρήκα Π,V ή θχθινπ θαη
εθείλνη αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία.
Πξνθεηκέλνπ φια ηα κέιε λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή
αθφκε θαη κε άηνκα ηα νπνία γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο
δε ζπλαλαζηξέθνληαλ, δεηήζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ
πνπ είλαη, παξάιιεια, δεκηνπξγφο ηεο δηδαθηηθήο
πξφηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε,
ζπληνλίζηξηα, παξαηεξήηξηα, εξεπλήηξηα θαηά ηελ
πινπνίεζή ηεο θαη ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο
εηζήγεζεο, θάζε κέινο λα αλαδεηήζεη έλα άιιν κε ην
νπνίν ληψζεη πεξηζζφηεξν νηθεία θαη άλεηα. Σα κέιε
θάζε δπάδαο έδσζαλ ζηελ νκάδα ηνπο έλα φλνκα θαη
έθαζην κέινο απηνπξνζδηνξίζηεθε κε έλα ςεπδψλπκν.
Οη καζεηέο θιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δπάδαο λα
κνηξαζηνχλ έλα πεξηζηαηηθφ ελδνζρνιηθήο βίαο πνπ
είραλ βηψζεη έσο εθείλε ηε ζηηγκή ζηε ζρνιηθή
δηαδξνκή ηνπο θαη λα πεξηγξάςεη ν έλαο ζηνλ άιιν ην
θπξίαξρν ζπλαίζζεκα πνπ έλησζε αλαπνιψληαο ην
γεγνλφο πνπ βίσζε.
ηε ζπλέρεηα, θάζε δπάδα αλαδήηεζε άιιε κία ηα
κέιε ηεο νπνίαο δελ ήμεξε ηφζν θαιά θαη ζα ήζειε λα ηα
γλσξίζεη θαιχηεξα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεηξάδαο. Σα
κέιε ησλ ηεηξάδσλ ζπδήηεζαλ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο
θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ
εθδήισζε θαη έθβαζε ησλ πξάμεσλ βίαο πνπ έδεζαλ
ζην ζρνιείν ηνπο ή πιεξνθνξήζεθαλ απφ καζεηέο
άιισλ ζρνιείσλ. Έλαο εθ ησλ ηεζζάξσλ θξαηνχζε
ζεκεηψζεηο.
ην ηέινο, ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο αλαθνίλσζε
ηα πξντφληα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα. Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο δηακνηξάζηεθαλ γεγνλφηα
ελδνζρνιηθήο βίαο πνπ έδεζαλ θαη πιεξνθνξήζεθαλ
απφ καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ.
Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνρψξεζε ζε ζχλζεζε ησλ
απφςεσλ, ησλ ηδεψλ θ.ά. πνπ αθνχζηεθαλ ζηελ
νινκέιεηα.
2ε ζπλάληεζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο)
Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε επήιζαλ
ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο, φηαλ θιήζεθαλ
ηα κέιε λα αμηνινγήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
εκπιεθφκελσλ ζε επεηζφδηα ελδνζρνιηθήο βίαο. Βαζηθφο
ζθνπφο ήηαλ νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ: i) ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ

axrhsth

ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ, ην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην
νπνίν δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, ε ελεκέξσζή ηνπ πάλσ
ζην δήηεκα ζην νπνίν θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο θ.ά.,
ii) ηε ζεκαζία ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ή θαη ελίζρπζε
θαηλνκέλσλ ελδνζρνιηθήο βίαο.
Με ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα ε νινκέιεηα
παξαθνινχζεζε νιηγφιεπηα βίληεν κε επεηζφδηα
bullying θαη πξσηαγσληζηέο καζεηέο. πγθεθξηκέλα,
αμηνπνηήζεθε ην «Γηαδξαζηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Δξγαιείν»
(βι.ζρεη.
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?snu=51
039), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζεηξά βίληεν κε
πξσηαγσληζηέο εθήβνπο πνπ ππνδχνληαλ ηα άκεζα
εκπιεθφκελα πξφζσπα ζε πεξηζηαηηθφ ελδνζρνιηθήο
βίαο θαη αθνξνχλ ζηνλ «εθθνβηζηή», ζηνλ
«εθθνβηδφκελν» θαη ζηνλ/ζηνπο «παξαηεξεηέο», ζηελ
εθπαηδεπηηθφ.
Αλάινγα κε ηε ζηάζε πνπ θξαηνχζε ν ήξσαο, π.ρ.
εθθνβηδφκελνο,
παξαηεξεηήο
ζην
εθδεινχκελν
θαηλφκελν βίαο είρε δεκηνπξγεζεί θαη έλα μερσξηζηφ
βίληεν. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ εθθνβηδφκελν ππήξραλ
ηξία δηαθνξεηηθά βίληεν αληίζηνηρα ησλ ζηάζεσλ πνπ
πηνζεηνχζε θάζε θνξά: «παζεηηθή απνδνρή ηεο
θαηάζηαζεο», «αληίδξαζε κε θιήζε ζε ηειεθσληθή
γξακκή βνήζεηαο», «αληίδξαζε κε θαηαθπγή ζηελ
εθπαηδεπηηθφ θαη έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βίσλε».
Πξνβιήζεθαλ νη ηξεηο ζεηξέο νιηγφιεπησλ βίληεν πνπ
αθνξνχζαλ:
 ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθθνβηδφκελνπ
απέλαληη ζε βίαηεο εθδειψζεηο πνπ βίσλε
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν ηνπ (βι.ζρεη.
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#/?s
nu=217),
 ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθθνβηζηή
(βι.ζρεη.http://www.onevibefilms.com/bullying/
greek/#/?snu=282) θαη,
 ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παξαηεξεηψλ
(βι.ζρεη. http://www.onevibefilms.com/bullying/
greek/#/?snu=289) αληίζηνηρα.
ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζρεκάηηζαλ δπάδεο σο εμήο:
Κάζε καζεηήο πήξε απφ έλα θνπηί κε είθνζη ηέζζεξα
(24) δηπισκέλα ραξηηά έλα ραξηί πνπ απεηθφληδε έλαλ
απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ησλ βίληεν (αλά δχν ηα
ραξηηά είλαη φκνηα): Οη δψδεθα (12) ξφινη πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηα ραξηηά είλαη νη εμήο:
1. ζχηεο πνπ ζπλερίδεη ην «έξγν» ηνπ,
2. ζχηεο πνπ δέρεηαη ηελ παξέκβαζε ηνπ
παξαηεξεηή,
3. ζχηεο πνπ δέρεηαη ηελ παξέκβαζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ,
4. ζπλεξγφο ηνπ ζχηε,
5. ζαπκαζηήο πνπ εληζρχεη ην ζχηε,
6. παξαηεξεηήο αδηάθνξνο,
7. παξαηεξεηήο κε ελνρέο,
8. παξαηεξεηήο πνπ παξεκβαίλεη,
9. ζχκα πνπ δέρεηαη παζεηηθά ηελ θαηάζηαζε,
10. ζχκα πνπ αληηδξά,
11. εθπαηδεπηηθφο,
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12. εηδηθφο ηεο γξακκήο ππνζηήξημεο.
Σα κέιε κε ηελ ίδηα απεηθφληζε ζην ραξηί απνηέιεζαλ
κία δπάδα. Ζ εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηα κέιε ησλ
δπάδσλ λα εζηηάζνπλ ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ
εξψσλ ησλ βίληεν αλάινγα κε ην ξφιν ηεο νκάδαο ηνπο
θαη λα θαηαγξάςνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ
ηνπο πξνθαινχζαλ δηάθνξεο ζθελέο πξνβαίλνληαο,
κάιηζηα, ζε αλάινγεο ζπγθξίζεηο σο πξνο ηελ έθβαζε
ηνπ γεγνλφηνο bullying ζηελ πεξίπησζε, γηα
παξάδεηγκα, πνπ ν εθθνβηδφκελνο απνδερφηαλ παζεηηθά
ηελ θαηάζηαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηδξνχζε.
Δπηπιένλ, ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο θάζε
πεξίπησζεο απφ ηνπο καζεηέο, δεηήζεθε λα αλαθεξζνχλ
θαη ζε άιιε/-εο πηζαλή/-έο εθβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα
έρεη γηα «ζχκα» θαη «ζχηε» ε ζηνρεπκέλε θαη
επαλαιακβαλφκελε θαζεκεξηλά βίαηε ζπκπεξηθνξά
πέξα απφ απηή πνπ πξνέβιεπε ην ζελάξην ηεο
πξνβαιιφκελεο ζην βίληεν ηζηνξίαο.
Κάζε δπάδα θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαη
αλαθνίλσλε δηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ζηελ νινκέιεηα.
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νπνία αθνχζηεθαλ
δηαθνξεηηθέο ελδηαθέξνπζεο ηεθκεξησκέλεο απφςεηο,
έγηλαλ παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά ζηε
ζχλζεζε ησλ νπνίσλ πξνέβε, ζην ηέινο, ε εθπαηδεπηηθφο
γηα ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο.
3ε, 4ε, 5ε, 6ε, 7ε ζπλάληεζε (10 δηδαθηηθέο ώξεο αλά
δίσξα) - Δξγαζία ζε νκάδεο
Ζ νκάδα είρε πεξάζεη ήδε απφ ην ζηάδην ηεο
αλάπηπμεο ζε εθείλν ηεο σξίκαλζεο θαη βαζηθφο ζηφρνο
ησλ κειψλ ηεο είλαη ε επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ
έξγνπ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε, ζην κέγηζην βαζκφ,
εξγαιείσλ, αιιά θαη δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο κέζα ζε θιίκα απνδνρήο, αιιεινζεβαζκνχ
θαη δηάζεζεο γηα νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία.
Οη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζην Δξγαζηήξην
Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, αθνινχζεζε ν ρσξηζκφο
ηνπο ζε έμη νκάδεο εξγαζίαο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ,
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη κνηξάζηεθαλ ηα
θχιια εξγαζίαο.
Οη θπζηνδίθεο δηεξεχλεζαλ θαηλφκελα bullying πνπ
εθδειψλνληαη ζηε θχζε γηα ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο
παξνπζίαζεο. Απνζηνιή ηεο νκάδαο ησλ ηζηνξηθψλ
ήηαλ ε ζπγθξηηηθή έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ελδνζρνιηθήο βίαο αλά ηνπο αηψλεο εζηηάδνληαο ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Οη ςπρνιφγνη εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα
πξνζσπηθφηεηα
ζηελ
εθδήισζε
επηζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.
Σα κέιε ηεο νκάδαο, επεμεξγαδφκελνη θαη ην πιηθφ
ησλ βίληεν πάλσ ζηα νπνία ζπδήηεζαλ ζηηο
πξνεγνχκελεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο, δηεξεχλεζαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπ «ζχηε», ηνπ «ζχκαηνο»
θαη ησλ «παξαηεξεηψλ» θαη κειέηεζαλ ηηο ζπλέπεηεο
πνπ έρεη ε βίσζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε
ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εκπιεθφκελνπ
εθήβνπ, γλσζηηθή, βνπιεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θ.ά.
Οη ηζηνξηθνί θαη νη ςπρνιφγνη ζπλέγξαςαλ ζρεηηθά
άξζξα κε δηθφ ηνπο ηίηιν πξνο δεκνζίεπζε ζηελ
εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ.

Οη θνηλσληνιφγνη (01) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ εθδήισζε επηζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο εζηηάδνληαο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
αληηκεηψπηζεο
ηέηνησλ
θαηλνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζην
επηθξαηνχλ εληφο απηήο θιίκα, ζηηο δηακνξθνχκελεο
ζρέζεηο θ.ά.
Οη θνηλσληνιφγνη (02) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο
ζηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη
θνηλσληνιφγνη (01) θαη (02) κειέηεζαλ θαη ηελ επίδξαζε
πνπ κπνξεί λα έρεη ε βίσζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ
επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημή ηνπ σο ελειίθνπ
θαη αμηνπνηψληαο ζπλνιηθά ηα πξντφληα ηεο έξεπλάο
ηνπο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ άξζξνπ κε
δηθφ ηνπο ηίηιν πξνο δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ.
Ζ νκάδα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ εζηίαζε ζην
ξφιν ησλ ίδησλ ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ησλ ελειίθσλ
(γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) ζηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ γηα ηε ζπγγξαθή δνθηκίνπ
πξνο δεκνζίεπζε ζε ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ςπρνινγίαο.
ιεο νη νκάδεο αμηνπνίεζαλ θαηά ηελ έξεπλα θαη
κειέηε ηνπο ηε δνζείζα βηβιηνγξαθία θαη δηαδηθηπαθφ
πιηθφ.
8ε ζπλάληεζε (3 δηδαθηηθέο ώξεο)
Οη εμήληα έμη καζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο ζπγθεληξψζεθαλ
ζην Ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηε ζπλάληεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ην
θαηλφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ απφ ηελ νκάδα
ησλ είθνζη ηεζζάξσλ καζεηψλ πνπ κεηείραλ ζην ζρέδην
εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε. Ζ
ελεκέξσζε έγηλε ζηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ 2015 θαη
δηήξθεζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο
βηληενπξνβνιέαο θαη ην Λνγηζκηθφ Παξνπζηάζεσλ.
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε. ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο
πνπ είλαη, παξάιιεια, δεκηνπξγφο ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο, ζπληνλίζηξηα, παξαηεξήηξηα, εξεπλήηξηα
θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ε νπνία
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε θαη ζπγγξαθέαο
ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο πξνέβε ζε ζρεηηθή
παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε εζηίαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ φξνπ «ελδνζρνιηθφο εθθνβηζκφο», ζηηο κνξθέο ηνπ
θαηλνκέλνπ, ζε πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα,
ζην
πξνθίι
ησλ
εκπιεθνκέλσλ, ζηηο ζπλέπεηεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
εθδειψζεσλ ελδνζρνιηθήο βίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα
ηνπ παηδηνχ απφ ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ έληππν (βι.:
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/20th%20anniver
sary%20un%20crc_files/BrochureCR_Greek.pdf)
9ε ζπλάληεζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο)
Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ νη καζεηέο λα
θζάζνπλ ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη κέζα απφ ηελ εκπινθή
ηνπο ζε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο λα αζθεζνχλ
ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
απνδερφκελνη θαη ηε δηαθνξεηηθή άπνςε.
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Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είραλ αληηκεησπίζεη ζην
παξειζφλ
ην
πεξηζηαηηθφ
εθθνβηζκνχ
πνπ
δηακνηξάζηεθαλ ζηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπο, πξψηα
ζην πιαίζην ηεο δπάδαο θαη, αθνινχζσο, ηεο ηεηξάδαο.
Σα κέιε ησλ ηεηξάδσλ δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο
θαηέζεζαλ ζηελ νινκέιεηα ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
θαηέιεμαλ. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.
Παηρλίδη ξόισλ
Καη πάιη ζηελ νινκέιεηα. Οη πξψηνη δψδεθα (12)
καζεηέο πήξαλ απφ ην θνπηί ηεο δεχηεξεο ζπλάληεζεο
έλα δηπισκέλν ραξηί πνπ απεηθφληδε έλαλ απφ ηνπο
βαζηθνχο ξφινπο ησλ νιηγφιεπησλ βίληεν πνπ είραλ
πξνβιεζεί:
1. ζχηεο πνπ ζπλερίδεη ην «έξγν» ηνπ,
2. ζχηεο πνπ δέρεηαη ηελ παξέκβαζε ηνπ
παξαηεξεηή,
3. ζχηεο πνπ δέρεηαη ηελ παξέκβαζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ,
4. ζπλεξγφο ηνπ ζχηε,
5. ζαπκαζηήο πνπ εληζρχεη ην ζχηε,
6. παξαηεξεηήο αδηάθνξνο,
7. παξαηεξεηήο κε ελνρέο,
8. παξαηεξεηήο πνπ παξεκβαίλεη,
9. ζχκα πνπ δέρεηαη παζεηηθά ηελ θαηάζηαζε,
10. ζχκα πνπ αληηδξά,
11. εθπαηδεπηηθφο,
12. εηδηθφο ηεο γξακκήο ππνζηήξημεο θαη
ππνδχζεθαλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο
πάλσ ζε απηνζρέδην ζελάξην.
Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη κε ηνπο άιινπο
δψδεθα (12) καζεηέο. Τπήξμε, κάιηζηα, θαη ελαιιαγή
ησλ κειψλ ζηνπο ξφινπο κε ζθνπφ νη κεηέρνληεο λα
θζάζνπλ ζηελ ελζπλαίζζεζε.
Δπίιπζε πξνβιήκαηνο - Λήςε απνθάζεσλ
Ζ νινκέιεηα ρσξίζηεθε ζε έμη (6) νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ: α) νη γνλείο ηνπ «ζχκαηνο», β) νη
γνλείο ηνπ «ζχηε», γ) ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ, δ) ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ, ε) νη
ςπρνιφγνη, ζη) νη παξαηεξεηέο. Κάζε νκάδα θαηέγξαςε
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηκεηψπηδε ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, αλ ηψξα εθδεισλφηαλ ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νπνία αθνχζηεθαλ
δηαθνξεηηθέο ελδηαθέξνπζεο θαη πάληα ηεθκεξησκέλεο
απφςεηο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπδήηεζεο
κνλνπψιεζε ε θξηηηθή πάλσ ζηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο
θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ εθθνβηζκνχ, πνπ
αθνινπζεί ην ζρνιείν. Σα κέιε ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε
θαη ε εθπαηδεπηηθφο επηθαιέζηεθε ην αξρηθφ ζπκβφιαην.
Ο γξακκαηέαο θαηέγξαςε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηειηθά
θαηέιεμε ε νινκέιεηα γηα λα αμηνπνηεζνχλ ζε
κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνρψξεζε ζηελ ηειηθή ζχλζεζε.
πλζεηηθέο εξγαζίεο
πγθξνηείηαη απφ καζεηέο, πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ,
ζπγγξαθηθή νκάδα/εο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο
ινγνηερληθνχ εξγαζηεξίνπ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία
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πξνρσξά ζηε ζπγγξαθή ηξηψλ δηεγεκάησλ κε
θεληξηθνχο ήξσεο αληίζηνηρα ηξεηο εθήβνπο: «ζχκα»,
«ζχηε» θαη «παξαηεξεηή» (Γατηάλε, 2014).
Ζ ππφζεζε, ε πινθή, ηα πξφζσπα θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία παξαγσγήο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο
- ζπγγξαθείο ηεο νκάδαο. Άιιε νκάδα, κε θαιιηηερληθέο
αλεζπρίεο αλαδεηά ηελ έθθξαζε κέζα απφ ηε
δσγξαθηθή, ην ζθίηζν, ηελ θαηαζθεπή θνιάδ θ.ά. Μέζσ
ηεο εηθαζηηθήο θαη ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο νη καζεηέο
εθθξάδνπλ απφςεηο, παίξλνπλ ζέζε, εθηίζεληαη δεκφζηα.

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
 Οη καζεηέο δηακνηξάζηεθαλ εκπεηξίεο ζην πιαίζην
ηεο δπάδαο, ηεο ηεηξάδαο θαη, αθνινχζσο, ηεο
νινκέιεηαο
θαηαιήγνληαο
ζε
ζπκπεξάζκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε, έθβαζε θαη
αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ελδνζρνιηθήο βίαο.
 Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα
αθνχγνληαη φιεο νη απφςεηο ζηελ νκάδα ηδίσο φηαλ
ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο.
 Ζ νκάδα απηνδηαρεηξίζηεθε ζπγθξνχζεηο νθεηιφκελεο
ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ
εθθνβηζκνχ θαηαλνψληαο φηη νη άλζξσπνη είλαη
δηαθνξεηηθνί, γη‟ απηφ δε ζθέθηνληαη θαη δελ
αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γη‟ απηφ θαη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζπλεθηηκήζεθαλ φιεο νη ζέζεηο αθφκε θαη
εθείλεο πνπ έδεηρλαλ παξάδνμεο, φκσο, ήηαλ
ηεθκεξησκέλεο.
 Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη κηα ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε θάπνηνλ, θαηά ηνπο ίδηνπο
αζψα, κπνξεί λα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο
βξαρππξφζεζκεο
θαη
καθξνπξφζεζκεο
ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εμέιημε.
 Σα βίληεν ιεηηνχξγεζαλ σο αθφξκεζε γηα
πξνβιεκαηηζκφ
πάλσ
ζηελ
αληηκεηψπηζε
πεξηζηαηηθψλ ελδνζρνιηθήο βίαο, αιιά θαη ζαλ
εθαιηήξην γηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα
θαηαζηνχλ ηθαλά λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη
λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο.
Ζ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηα βίληεν επέδξαζε
θαηαιπηηθά ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεθηψλ. Αξθεηνί,
κάιηζηα, ηαπηίζηεθαλ κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα πνπ βίσλε
ηε ζηνρεπκέλε θαη θαη‟ επαλάιεςε άζθεζε βίαο ζην
πξφζσπφ
ηνπ,
θζάλνληαο
αθφκε θαη
ζηελ
ελζπλαίζζεζε.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
 Ζ δηακνίξαζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ζην πιαίζην
ηεο νκάδαο ελεξγνπνηεί ηα κέιε ηδίσο φηαλ απηέο
ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ
ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο
πνπ ε νκάδα έρεη ζέζεη.
 Καηαιπηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή φηαλ
θάπνην κέινο δηζηάζεη λα εθθξαζηεί πάλσ ζε
πξνζσπηθά ζέκαηα.
 «Ζ εκπινθή ησλ κειψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο
πξνβιήκαηνο ζε ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηελ
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πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαιε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο ζεκαζίαο ηνπ λα ζπλαθνχγνληαη φιεο νη
απφςεηο […], αθνχ ζπλήζσο ε ιχζε κπνξεί λα
εληνπηζηεί αθφκε θαη ζε απηφ πνπ θαη‟ εκάο
κνηάδεη παξάδνμν […]» (Γατηάλε, θ.ά., 2015: 318).
 Ζ νκάδα πεξλά ζηελ απηνξξχζκηζε αλαθνξηθά κε
ηηο θξίζεηο πνπ μεζπνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα κελ παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηεο
πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαη ραζεί
πνιχηηκνο ρξφλνο θαη θφπνο.
 Πνιιέο θνξέο ε άγλνηα ηεο ζνβαξφηεηαο ζηάζεσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ νδεγεί ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη
ελίζρπζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, φπσο
ν ελδνζρνιηθφο εθθνβηζκφο. Ζ ζπδήηεζε πάλσ ζε
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κέζα ζηελ νκάδα κπνξεί λα
πξνβιεκαηίζεη ηα κέιε. ηαλ φκσο απνηειέζεη θαη
αθφξκεζε γηα εκπινθή ζε δηαδηθαζίεο απζεληηθήο
έξεπλαο ν καζεηήο αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ
άξζξα θαη κειέηεο, δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, ζηνηρεία
θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θ.ά. είλαη δπλαηφ λα
παξάγεη έγθπξε γλψζε ε νπνία κπνξεί λα ηνλ θάλεη
λα αλαζεσξήζεη απφςεηο θαη ζηάζεηο κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ. Ζ λέα γλψζε κπνξεί
λα αλαπαξαρζεί θαη κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή
δεκηνπξγία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δεκηνπξγφο
κπνξεί λα πεξάζεη κελχκαηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη
αθχπληζεο ελεξγνπνηψληαο θαη άιια νκήιηθα άηνκα
πέξα απφ κηα απιή ηππηθή ελεκέξσζε θαηά ηελ νπνία
ν παξαθνινπζψλ απνηειεί δέθηε γλψζεο πνπ
εηνηκάζηεθε γη‟ απηφλ.
 Ζ εηθφλα αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα
εθήβνπο. Σα πξνβαιιφκελα βίληεν κέζα απφ
πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, ην γξαπηφ θαη
πξνθνξηθφ ιφγν (αθεγήζεηο εκπιεθφκελσλ), ηελ
θίλεζε, ηνλ ήρν θαη ηε κνπζηθή απέδσζαλ κε
ξεαιηζηηθφ ηξφπν ην θαζεκεξηλφ δξάκα πνπ βίσλε
έλαο έθεβνο ζην πξφζσπν ελφο ζπκκαζεηή ηνπ. Οη
καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ζην θπζηθφ
ηνπο ρψξν, ην ζρνιείν, έλα πεξηζηαηηθφ κε ήξσεο,
επίζεο, καζεηέο ηεο ειηθίαο ηνπο. Απφ ηελ αληίδξαζε
θάπνησλ καζεηψλ (έθθξαζε πξνβιεκαηηζκνχ,
απνηξνπηαζκνχ, ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνινχζεζαλ θ.ά.) θάλεθε πσο δελ ήηαλ ζην κέιινλ
δηαηεζεηκέλνη
λα
αλερζνχλ
ηέηνηνπ
είδνπο
ζπκπεξηθνξέο είηε απηέο ζα έζηγαλ ηνπο ίδηνπο είηε
ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ
απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηχπνπ «ηη ζα έθαλεο εζχ
ζηε ζέζε ηνπ…», φπσο θαη ε άζθεζε αλαζηνραζκνχ
ηεο 9εο ζπλάληεζεο ζπλέβαιαλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ελζπλαίζζεζεο.
ηαλ νη καζεηέο θαινχληαη λα ελζαξθψζνπλ ήξσεο,
ε ελαιιαγή ζηελ ππφδπζε ησλ ξφισλ ζπκβάιιεη ζην λα
κπαίλνπλ νη εκπιεθφκελνη θαη ζηε ζέζε αηφκσλ πνπ
βηψλνπλ ηε δπζθνιία, ην αδηέμνδν, γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε.
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ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ
ΜΔ ΟΠΛΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ:
ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΜΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΦΟΡΟΤΜ
Δύε Καπιάλε

1ν Πεηξακαηηθφ Γ.. Θεζζαινλίθεο

Παξαζθεπή Καμίξα

1ν Πεηξακαηηθφ Γ.. Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή κε ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δξάζε πνπ
πινπνίεζαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελφο ηκήκαηνο
ηεο έθηεο ηάμεο ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ε νπνία αθνξνχζε ην
αλέβαζκα κίαο παξάζηαζεο θφξνπκ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο ηεο πέκπηεο ηάμεο. Σν θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο,
έλα θαηλφκελν πνπ πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ηα παηδηά
απηήο ηεο ειηθίαο, πξνζεγγίζηεθε κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ
ζεάηξνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θεάηξνπ ησλ
Καηαπηεζκέλσλ ηνπ A. Boal, ην νπνίν ζπληζηά ηελ πιένλ
θαηάιιειε κνξθή γηα ηελ πξνζέγγηζε θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ. Ζ ελεξγή αλαδήηεζε θαη δνθηκή πηζαλψλ
ιχζεσλ ζην πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εληφο
ηνπ αζθαινχο πιαηζίνπ πνπ πξνζθέξεη ην ζέαηξν έδσζε
ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
εκβαζχλνπλ επάλσ ζην ελ ιφγσ πξφβιεκα, θαζψο θαη λα
αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο ζέζε ζε
πεξίπησζε πνπ εκπιαθνχλ, είηε σο ζχκαηα είηε σο
παξαηεξεηέο, ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά.

Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφο εθθνβηζκφο,
Φφξνπκ, παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο.

Θέαηξν

1. ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ ΚΑΗ
ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
Ο φξνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη
ην
θαηλφκελν
ηεο
καζεηηθήο
παξαβαηηθφηεηαο θπξίσο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ,
αιιά θαη εθηφο απηνχ. Πεξηιακβάλεη ηε ζηνρεπκέλε θαη
επαλαιακβαλφκελε
άζθεζε
ζσκαηηθήο,
ζπλαηζζεκαηηθήο
ή θαη ιεθηηθήο βίαο
απφ
ζπγθεθξηκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο ζε πην αδχλακνπο/εο
ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηα
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

πξφθιεζε εθ κέξνπο ησλ δεχηεξσλ (Olweus 1993˙
Γηαλλαθνπνχινπ, Γηαξεκέ, νπκάθε, Υαηδεπέκνπ,
Αζεκφπνπινο θαη Σζηάληεο, 2010).
Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζε
πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο δηαζέηνπλ ζπλήζσο
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ
πθίζηαληαη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ είλαη θαηά θαλφλα
ρακειψλ ηφλσλ, εζσζηξεθή παηδηά, κε ρακειή
απηνεθηίκεζε, πνπ ζπρλά κεηνλεθηνχλ σο πξνο ηελ
ζσκαηηθή δχλακε. Οη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ, απφ ηελ
άιιε πιεπξά, αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο άηνκα
παξνξκεηηθά, είηε αλαζθαιή είηε κε ππεξβνιηθή
απηνπεπνίζεζε, κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, πνπ
πξνζπαζνχλ λα επηβιεζνχλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
κέζσ
ηεο
επηζεηηθήο
ηνπο
ζπκπεξηθνξάο,
ραξαθηεξίδνληαη δε απφ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, θαζψο
ελδηαθέξνληαη κφλν λα θπξηαξρήζνπλ πάλσ ζηνπο
άιινπο αληί λα νηθνδνκήζνπλ ηζφηηκεο θηιηθέο ζρέζεηο
(Παξαδεηζηψηε θαη Σδηφγθνπξνο, 2008). Σέινο, ζηα
πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ εκπιεθφκελνη
ζεσξνχληαη θαη νη παξαηεξεηέο, ηα παηδηά πνπ ηπραίλεη
εθείλε ηε ζηηγκή λα παξαθνινπζνχλ, θαζψο νη
αληηδξάζεηο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εμάιεηςε,
ηελ άκβιπλζε ή ηελ επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ
θαη ηα ίδηα δελ κέλνπλ αλεπεξέαζηα απφ ηελ έθζεζή
ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο βίαο (Salmivalli,
Voeten θαη Poskiparta, 2011).
Ζ ζρνιηθή βία ιακβάλεη πνηθίιεο κνξθέο, εθ ησλ
νπνίσλ νξηζκέλεο είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο, ελψ
άιιεο φρη. Ζ ζσκαηηθή βία, γηα παξάδεηγκα, είλαη
πηζαλφηεξν λα δηαπηζησζεί, αθνχ εθδειψλεηαη κε
θισηζηέο, ρηππήκαηα, πέηαγκα αληηθεηκέλσλ, θαη ζπρλά
αθήλεη ζεκάδηα (κψισπεο, γξαηδνπληέο θ.η.ι.) ζην ζψκα
ηνπ ζχκαηνο. Αληηζέησο, ε ιεθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
βία - ηδηαίηεξα αλ ιακβάλεη ρψξα ζε ρψξνπο εθηφο
ζρνιείνπ ή ζην δηαδίθηπν (ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο) είλαη ζαθψο δπζθνιφηεξν λα εληνπηζηεί. Οη κνξθέο
απηέο πεξηιακβάλνπλ θνξντδίεο, χβξεηο, ππνηηκεηηθά
ζρφιηα, απεηιέο, δηάδνζε θεκψλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα
γεινηνπνηήζνπλ ή λα ηξνκνθξαηήζνπλ ην ζχκα. πρλά ε
ζρνιηθή βία κπνξεί λα πάξεη ηελ έκκεζε κνξθή ηνπ
θνηλσληθνχ εθθνβηζκνχ, ηνπ απνθιεηζκνχ δειαδή ηνπ
ζχκαηνο απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ηε
κνξθή εθβηαζκψλ ή ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο
(Παξαδεηζηψηε
θαη
Σδηφγθνπξνο,
2008˙
Γηαλλαθνπνχινπ, 2010).
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ε
θάζε
πεξίπησζε,
πξφθεηηαη
γηα
έλα
πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν (Γηαλλαθνπνχινπ θ.ά.,
2010), κε πνηθηιία επηπηψζεσλ ζηα παηδηά πνπ ην
βηψλνπλ θαζεκεξηλά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ
εκθάληζε ςπρνζσκαηηθψλ δπζθνιηψλ ζηα παηδηά πνπ
εθθνβίδνληαη (δηαηαξαρέο χπλνπ, θεθαιαγιίεο, θνηιηαθά
άιγε, λπρηεξηλή ελνχξεζε), ηε ζρνιηθή άξλεζε, ηε
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ζπκπηψκαηα άγρνπο ή
θαηάζιηςεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζηελ
απηνθηνλία (Hawker θαη Boulton, 2000˙ Παξαδεηζηψηε
θαη Σδηφγθνπξνο, 2008˙ Gini θαη Pozzoli, 2009˙
Γηαλλαθνπνχινπ θ.ά. 2010). Παξάιιεια, νη ζεαηέο ησλ
πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη πηζαλφλ λα
εκθαλίζνπλ αηζζήκαηα αληθαλφηεηαο ή θφβνπ
(Salmivalli, Voeten θαη Poskiparta, 2011).
ην ζεκείν απηφ δένλ λα επηζεκάλνπκε ηε ζεκαζία
ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία, αλ θαη
πεξηιακβάλνπλ θάπνην είδνο βίαο, δελ εκπίπηνπλ ζε
απηή ηελ θαηεγνξία. Υαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα
ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ν θαβγάο κεηαμχ
ηζφηηκσλ σο πξνο ηε δχλακε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε παηδηψλ (Παξαδεηζηψηε θαη Σδηφγθνπξνο,
2008) θαη ηα πεηξάγκαηα κεηαμχ θίισλ πνπ έρνπλ σο
ζηφρν ηε δηαζθέδαζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ή είλαη
ελδεηθηηθά πςεινχ βαζκνχ νηθεηφηεηαο.
ηελ Διιάδα, ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ έρεη αλαγλσξηζηεί επίζεκα σο έλα ππαξθηφ
πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, φρη κφλν απφ
γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο
επίζεκνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πξφθεηηαη
γηα έλα δεκνθηιέο εξεπλεηηθφ πεδίν ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, θαζψο, φπσο θαίλεηαη απφ ζηαηηζηηθέο
κειέηεο, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 8% ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ έρεη ππνζηεί ή αζθήζεη θάπνηα κνξθή
ζρνιηθήο βίαο (Γηαλλαθνπνχινπ θ.ά., 2010).
ην
πιαίζην αληηκεηψπηζήο ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα
ζρνιεία ζρεηηθέο δξάζεηο φπσο ελεκεξσηηθέο
ζπλαληήζεηο, πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο,
θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ,
εθδειψζεηο ππέξ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,
ελψ έρεη ηδξπζεί θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
Πξφιεςε ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ.

2. Ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ
ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΣΧΝ
ΚΑΣΑΠΗΔΜΔΝΧΝ
Σν Θέαηξν Φφξνπκ ή Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Α. Boal (Boal, 1979), ν νπνίνο
ην ρξεζηκνπνηήζε σο κέζν γηα λα πξνθαιέζεη
ζπδεηήζεηο επάλσ ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ είλαη ε
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ζεαηψλ, θαζψο θαινχληαη λα
πάξνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ζε κία ζθελή φπνπ
παξνπζηάδεηαη κία θαηάζηαζε θαηαπίεζεο θαη λα
πξνζπαζήζνπλ λα αιιάμνπλ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε.
Ζ παξάζηαζε θφξνπκ μεθηλά κε ηε γλσξηκία θαη ηελ
εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηνλ ρψξν, ηνπο εζνπνηνχο θαη
ηνπο ππφινηπνπο ζεαηέο. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο
εζνπνηνχο κία ζθελή φπνπ θάπνην άηνκν πθίζηαηαη

axrhsth

θαηαπίεζε απφ θάπνην/α άιιν/α∙ είλαη ζεκαληηθφ λα
ζεκεηψζνπκε φηη νη ξφινη ηνπ θαηαπηεζηή θαη ηνπ
θαηαπηεδφκελνπ δένλ λα είλαη μεθάζαξνη, έηζη ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο
ζεαηέο. Σέινο, ε ζθελή επαλαιακβάλεηαη, κε ηε δηαθνξά
φηη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα ηε δηαθφςεη
θαη, παίξλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θαηαπηεδφκελνπ, λα
πξνζπαζήζεη
λα
αλαηξέζεη
ηελ
θαηαπίεζε.
Γηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο θαη ην θνηλφ
είλαη ν «Σδφθεξ», ν νπνίνο δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη
ελζαξξχλεη ηνπο ζεαηέο λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε ηηο
ηδέεο ηνπο.
Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ απνηειεί έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο πξνζθέξεη
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
λα πξνζεγγίδνπλ δεκηνπξγηθά κία πνηθηιία θνηλσληθψλ
δεηεκάησλ θαη λα ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ
θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ξφινπ σο
ελεξγψλ ππνθεηκέλσλ.

3. ΜΗΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ
Δπξηζθφκελεο ζην 1ν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν
Θεζζαινλίθεο, επηρεηξήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ην
πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο βίαο κε ηε βνήζεηα ζεαηξηθψλ
ηερληθψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ Θεάηξνπ ησλ
Καηαπηεζκέλσλ. Ζ δξάζε αθνξνχζε δχν ηκήκαηα, έλα
ηεο έθηεο ηάμεο, ην νπνίν έιαβε ηελ απφθαζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη νξγάλσζε ηελ παξάζηαζε, θαη
έλα ηεο πέκπηεο ηάμεο, ην νπνίν ηελ παξαθνινχζεζε.
Σν ηκήκα πνπ αλέβαζε ηελ παξάζηαζε θφξνπκ
απνηεινχληαλ απφ 15 καζεηέο (9 θνξίηζηα θαη 6 αγφξηα),
πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα,
κε γνλείο πνηθίισλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, ελψ ηξεηο (2
αγφξηα θαη 1 θνξίηζη) ήηαλ παηδηά κεηαλαζηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηάμεο ήηαλ φηη ηα παηδηά δελ ήηαλ
ζπκκαζεηέο απφ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ· ηα κηζά
πξνέξρνληαλ απφ ην πξψελ Σξηζέζην Πεηξακαηηθφ
Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, ελψ ηα ππφινηπα
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ηάμε ζηαδηαθά απφ ηελ ηξίηε
δεκνηηθνχ θαη έπεηηα θαη πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά
δεκνηηθά ζρνιεία. Οη κεηαμχ ηνπο δηαθσλίεο θαη
ζπγθξνχζεηο ήηαλ ζπρλφ θαη έληνλν θαηλφκελν.
Σελ παξάζηαζε παξαθνινχζεζε έλα ηκήκα ηεο
πέκπηεο δεκνηηθνχ απνηεινχκελν απφ 19 παηδηά (9
θνξίηζηα θαη 10 αγφξηα), ηα νπνία ήηαλ ζπκκαζεηέο απφ
ηελ πξψηε δεκνηηθνχ. Γελ ππήξραλ αλάκεζά ηνπο
παηδηά κεηαλαζηψλ, ελψ ηα πεξηζζφηεξα πξνέξρνληαλ
απφ νηθνγέλεηεο αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.
Καη ηα δχν ηκήκαηα γλψξηδαλ γηα ην θαηλφκελν ηεο
ελδνζρνιηθήο βίαο, θαζψο επξφθεηην γηα έλα δήηεκα πνπ
είραλ πξνζεγγίζεη κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ηνπο ζε
δηάθνξα
δηδαθηηθά
αληηθείκελα
θαη
είραλ
πξαγκαηνπνηήζεη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα,
ηα παηδηά ηεο έθηεο ηάμεο ζπκκεηείραλ ζην ρνιηθφ
Γίθηπν γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο είραλ
πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν λα πέζνπλ
ζχκαηα ζρνιηθήο βίαο ζην γπκλάζην. Ζ αλεζπρία ηνπο
απηή δελ ήηαλ αβάζηκε, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί έμαξζε
ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ
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ζρνιείν ζην δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ πιαίζην ηνπ
γπκλαζίνπ (Παξαδεηζηψηε θαη Σδηφγθνπξνο, 2008).
Έρνληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο αζρνιεζεί
εληαηηθά κε ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα έσο ηε ζπγγξαθή
θαη ην αλέβαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο επ‟ επθαηξία
ηεο επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ, ηα παηδηά εμέθξαζαλ
ηελ επηζπκία λα πξνζεγγίζνπλ θαη ην δήηεκα ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο.
Παξφηη ε ζρνιηθή ρξνληά πιεζίαδε ζην ηέινο ηεο θαη
απέκελαλ κφλν ηξεηο εβδνκάδεο καζεκάησλ, ηνπο
πξνηείλακε ην Θέαηξν Φφξνπκ, κε ην νπνίν είρακε
εξγαζηεί ζε άιιεο ηάμεηο (βι.ζρ.Καμίξα, Καπιάλε,
Μαθξπγηάλλεο θαη Πνπηαρίδεο, 2011), αιιά ήηαλ γηα ηα
ίδηα έλα είδνο δηαθνξεηηθφ απφ φζα είραλ γλσξίζεη κέρξη
εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ ηάμε δέρζεθε κε ελζνπζηαζκφ ηελ
ηδέα θαη, δεδνκέλεο ηεο εμνηθείσζήο ηεο κε ηηο ζεαηξηθέο
ηερληθέο, πνιχ γξήγνξα εηνίκαζε ηελ παξάζηαζε.
Αξρηθά, εμεγήζακε ζηα παηδηά ηη είλαη ην Θέαηξν
Φφξνπκ θαη ηνπο δεηήζακε λα θαληαζηνχλ κία πίζαλε
θαηάζηαζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αλαθαιψληαο δηθέο
ηνπο ζρεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ είηε σο ζχκαηα είηε σο
παξαηεξεηέο, ή πεξηζηαηηθά πνπ ηνπο είραλ δηεγεζεί
ζπγγελείο θαη θίινη ηνπο πνπ ήδε θνηηνχζαλ ζην
γπκλάζην, αθφκα θαη πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ηα ίδηα
είραλ εθδειψζεη εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά (ρσξίο,
θπζηθά, ηελ ππνρξέσζε λα ηα αλαθέξνπλ ή λα ηα
πεξηγξάςνπλ). Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαηέιεμε
ζηελ επηινγή ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ βαζηθψλ ραξαθηήξσλ
πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ παξάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, ηα
παηδηά πξαγκαηνπνίεζαλ απηνζρεδηαζκνχο, βάζεη ησλ
νπνίσλ γξάθηεθε ην ζελάξην, θαη επέιεμαλ πνην παηδί ζα
ελζάξθσλε ηνλ θάζε ραξαθηήξα.
Σν έξγν πεξηειάκβαλε δχν ζθελέο, εθ ησλ νπνίσλ ε
πξψηε εθηπιηζζφηαλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο θαη ε δεχηεξε ζην πάξθν, κεηά ην ζρνιείν.
ηελ πξψηε ζθελή, πνπ είρε σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, κία
ηεηξακειήο νκάδα παηδηψλ (2 αγφξηα θαη 2 θνξίηζηα)
ελνρινχλ έλαλ ζπλεζηαικέλν αιινδαπφ ζπκκαζεηή ηνπο
πνπ ηνπ αξέζεη ν ρνξφο, θαηεγνξψληαο ηνλ ηαπηφρξνλα
ζηελ θαζεγήηξηα φηη εθείλνο είλαη πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα
πξνζέμνπλ ζην κάζεκα πεηξάδνληαο ηα πξάγκαηά ηνπο
θαη ρνξεχνληαο κέζα ζηελ ηάμε, ελψ δχν άιινη
ζπκκαζεηέο (1 θνξίηζη θαη 1 αγφξη) παξαθνινπζνχλ
ακέηνρνη ηε ζθελή. Ζ θαζεγήηξηα, γπξηζκέλε αξρηθά
πξνο ηνλ πίλαθα, πηζηεχεη ηελ παξέα ησλ παηδηψλ πνπ
εθθνβίδνπλ, ρσξίο λα εμεηάζεη ηελ πιεπξά ηνπ
ππνηηζέκελνπ "θαπεηάλ θαζαξία". Ζ παξέα ησλ
ηεζζάξσλ δηθαησκέλνη γεινχλ, ελψ ν καζεηήο πνπ έρεη
ππνζηεί ηνλ εθθνβηζκφ, κελ έρνληαο θαλέλαλ
ππνζηεξηθηή, απνδέρεηαη ζησπειά ηελ επίπιεμε.
ηε δεχηεξε ζθελή ν καζεηήο πνπ εθθνβίδεηαη
θάζεηαη κφλνο ηνπ ζην πάξθν, ζρεδηάδνληαο ζε έλα
ηεηξάδην ηα βήκαηα κηαο ρνξνγξαθίαο, γεγνλφο πνπ
θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπκκαζήηξηάο ηνπ πνπ πξηλ
απφ ιίγν παξαηεξνχζε αδηάθνξε ηνλ εθθνβηζκφ ηνπ
ζηελ ηάμε. Αλ θαη αξρηθά ηνλ πιεζηάδεη κε θηιηθή
δηάζεζε, ζπεχδεη λα απνκαθξπλζεί πξνο ηνλ δεχηεξν
παξαηεξεηή κφιηο αληηιακβάλεηαη ηελ παξέα πνπ

πξνεγνπκέλσο ελνρινχζε ηνλ εθθνιαπηφκελν ρνξεπηή
λα πιεζηάδεη απεηιεηηθά πξνο ην κέξνο ηνπο. Ζ
παξάζηαζε θιείλεη κε ηελ παξέα ησλ "ληαήδσλ" λα
θιέβνπλ ην θηλεηφ ηνπ απνκνλσκέλνπ ζπκκαζεηή ηνπο
θαη λα ηνλ ρηππνχλ φηαλ επηρεηξεί λα αληηδξάζεη.
Σν επαλαιακβαλφκελν θνκκάηη ηεο παξάζηαζεο ήηαλ
ε δεχηεξε ζθελή, θαζψο ζηελ πξψηε ζεσξήζακε πηζαλφ
ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαζεγήηξηα σο απφ
κεραλήο ζεφ, ελψ ν ζηφρνο καο ήηαλ λα πξνζπαζήζνπλ
λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζχγθξνπζε κφλα ηνπο. Γηα ηνλ ίδην
ιφγν δηεπθξηλίζηεθε ζην θνηλφ φηη δελ κπνξνχζαλ λα
παξέκβνπλ πξνο επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ραξαθηήξεο
πνπ δελ βξίζθνληαλ ήδε ζηελ ζθελή, αλ θαη θάηη ηέηνην
δελ ζα ήηαλ απαγνξεπηηθφ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Σνλ
ξφιν ηνπ Σδφθεξ αλέιαβε κία δαζθάια, δεδνκέλνπ φηη
πξφθεηηαη γηα έλαλ απαηηεηηθφ ξφιν πνπ ήηαλ δχζθνιν
λα πξνεηνηκαζηεί απφ ηα παηδηά ζην δηάζηεκα ησλ δχν
εβδνκάδσλ θαηά ην νπνίν πινπνηήζεθε ε δξάζε.
Ζ παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ
ηκήκαηνο ηεο πέκπηεο ηάμεο ζε έλα δηδαθηηθφ δίσξν. Οη
ζεαηέο παξαθνινχζεζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ,
πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθφ θαη
πξνζπκνπνηήζεθαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηεο
ζχγθξνπζεο ππέξ ηνπ παηδηνχ πνπ εθθνβηδφηαλ.
Πξφηεηλαλ κία πνηθηιία ιχζεσλ, πηνζεηψληαο αξρηθά ηνλ
ξφιν ηνπ ζχκαηνο πνπ αληηδξνχζε κε «βία ελάληηα ζηε
βία», έραλε φκσο, αθνχ δελ είρε ππνζηεξηθηέο. Σν θνηλφ
παξαηήξεζε φηη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
καζεηήο απηφο ζα θέξδηδε, δελ επξφθεηην γηα
θαηαπνιέκεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θαζψο απιψο
ζα αληηζηξέθνληαλ νη ξφινη ζπηψλ-ζχκαηνο. ηαδηαθά νη
ζεαηέο αληειήθζεζαλ φηη νη παξαηεξεηέο θξαηνχζαλ
ηνπο ξφινπο-θιεηδηά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη δνθίκαζαλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο,
άιιεο επηηπρεκέλεο θαη άιιεο απνηπρεκέλεο.
Γηεπθξηλήζακε, βέβαηα, φηη αθφκα θαη νη απνηπρεκέλεο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε παξεκβάζεηο ζα
κπνξνχζαλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή λα έρνπλ απνηέιεζκα
θαη φηη ζηφρνο καο ήηαλ ε αλαδήηεζε κίαο πιεζψξαο
ελαιιαθηηθψλ αληίδξαζεο ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ,
κε θχξην ζθνπφ ηελ απνθπγή θαη ηελ θαηαπνιέκεζε
θάζε είδνπο βίαο.

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν αλέβαζκα ηεο κηθξήο απηήο παξάζηαζεο απφ ηα
παηδηά ηεο έθηεο ηάμεο γηα ηα παηδηά ηεο πέκπηεο
εληαζζφηαλ ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ
καο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ησλ ηξφπσλ
αληηκεηψπηζήο ηνπ.
Αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε παξά κφλν ζην ηέινο
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Θέαηξν Φφξνπκ αλαδείρζεθε
ζην απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν φζνλ αθνξά ηελ
θαιιηέξγεηα ζηα παηδηά ηεο εκπηζηνζχλεο πσο ζα ηα
θαηαθέξνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηπρφλ πεξηζηαηηθά
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Παξφηη ηφζν ε νκάδα ησλ
εζνπνηψλ φζν θαη ε νκάδα ησλ ζεαηψλ είραλ γλψζεηο
θαη κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ ή λα παξάγνπλ γξαπηά
θείκελα (αθίζεο, θφκηθ θηι.) κε ζέκα ηε ζρνιηθή βία,
ήηαλ ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εηθνληθφ
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πεξηζηαηηθφ θαη ε ελεξγεηηθή αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ
ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ζρνιηθή βία είλαη
έλα θαηλφκελν ππαξθηφ κελ, αιιά αληηκεησπίζηκν ππφ
ηελ πξνυπφζεζε ηεο αιιειέγγπαο ζπκπεξηθνξάο πξνο
ηνπο καζεηέο πνπ εθθνβίδνληαη.
Κξίλνπκε πσο ε αμηνπνίεζε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ σο
κέζνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί κία
αλαγθαηφηεηα γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, θαζψο
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα "δήζνπλ" θαη λα
αληηκεησπίζνπλ αλάινγα πεξηζηαηηθά, κέζα ζην
αζθαιέο πιαίζην πνπ δεκηνπξγεί ε ηέρλε. Δπηπιένλ,
φπσο θάζε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
βνεζά ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ λα αλαπηχμεη ζρέζεηο
θηιίαο θαη αιιεινβνήζεηαο.
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ
ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
Πέηξνο Μαηδάθνο
Λχθεην Φηινζέεο

Πεξίιεςε
Ο απξηαλφο πνιίηεο άξα ν ζεκεξηλφο καζεηήο δελ κπνξεί
ζήκεξα λα είλαη παζεηηθφο απνδέθηεο θνηλσληθψλ
κελπκάησλ. Απαηηείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηα
θνηλσληθά δξψκελα. Ζ επαθή ηνπ κε ηελ ηέρλε κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα λέν „εξγαιείν‟ εθπαίδεπζεο, πνπ
ζπλδπαδφκελν κε άιια δηαζέζηκα (κέζνδνο project, Νέεο
Σερλνινγίεο) λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα είλαη ελεξγνί, κε
ζηφρν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ζ ηέρλε πξνζθέξεη πνιιαπιέο
αλαγλψζεηο, θαηαξξίπηεη ζηεξεφηππα θαη κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
δεκηνπξγίαο
γλψζεο.
ηελ
παξνχζα
εξγαζία
παξνπζηάδνπκε ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο
«Μεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή
Δκπεηξία» γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ αζθάιεηαο
δηαδηθηχνπ ζε καζεηέο Λπθείνπ. Σα νθέιε απφ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ήηαλ ζεκαληηθά θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
ηειεπηαίν ηκήκα απηήο ηεο εξγαζίαο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Δίλαη γλσζηφ φηη νη κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη
εθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί
πξνζθέξνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ έλα θαη
κνλαδηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην ην νπνίν ζηέθεη αθίλεην θαη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο καπξφαζπξν. Απφ ηελ άιιε
κεξηά νη καζεηέο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε έλα
πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη έγρξσκν, γεκάην κε
εηθφλεο, βίληεν θαη ήρνπο θαη ην νπνίν πξνζεγγίδεη κε κε
γξακκηθφ ηξφπν, ιφγσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ πνπ δηαζέηεη
ηα θείκελα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Απηή ε
επαθή – πξνζέγγηζε γίλεηαη είηε κέζσ ησλ πεγψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ είηε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είηε
κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο ηειεθψλσλ. Δπφκελν ινηπφλ
είλαη ε αγσληνχζα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα αλαδεηά
κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ειθπζηηθφηεξεο,
θαηλνηφκεο θαη πξνζνκνηάδνπζεο ζηηο θαζεκεξηλέο
ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δίλαη
επξέσο απνδεθηφ φηη ε θάζε κνξθή δηδαθηηθήο ηερληθήο
πνπ δελ ζα κέλεη κφλν ζην καπξφαζπξν ζηαηηθφ βηβιίν
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

ζα βξίζθεη πξφζπκνπο καζεηέο λα εθαξκνζηεί. Αθφκα
είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε επαθή κε θάζε κνξθή
ηέρλεο αλαπηχζζεη ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ
θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαζψο θαη
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ. Φηιφζνθνη θαη
παηδαγσγνί (Dewey, 1934˙ Efland, 2002˙ Gardner, 1990)
έρνπλ ππνγξακκίζεη ηε ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπ αηφκνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα
πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ λα αληηιακβάλεηαη ηελ εκπεηξηθή
πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά κε
δεκηνπξγηθή πξννπηηθή (Νηνχιηα, 2012). Δπηπξνζζέησο,
απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε
νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζε επίπεδν γλσζηηθφ,
εζηθφ, θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο
Νέαο Παηδαγσγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιιαπιψλ
ηχπσλ λνεκνζχλεο (Gardner, 1990) ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε ζπλεγνξνχλ.
Ζ αμηνπνίεζε επνκέλσο ηεο Σέρλεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί εγρείξεκα κεγάιεο
παηδεπηηθήο αμίαο γηα ην καζεηή. Αλακθίβνια ε
αμηνπνίεζε έξγσλ Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία είλαη κία
θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή κέζνδνο γηαηί θάζε θαιιηηερληθφ
έξγν δελ απνηειεί απιψο κηα έθθξαζε, αιιά κηα
δεκηνπξγηθή έθθξαζε, πνιπζρηδνχο παηδεπηηθήο αμίαο.
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ, αιιά θαη
ακεζφηεξα λα δηδαρζνχλ, κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε
δηάθνξεο κνξθέο αηζζεηηθήο έθθξαζεο, φπσο ε
ινγνηερλία, ε κνπζηθή, ηα εηθαζηηθά, ε δσγξαθηθή, ν
ρνξφο, ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο θ.ιπ.
πγθεθξηκέλα, ε επαθή κε ηελ Σέρλε ηνχο βνεζάεη λα
αλαπηχζζνληαη νιφπιεπξα, λα απνθηήζνπλ επαηζζεζία,
ηθαλφηεηα γηα κάζεζε, θξηηηθή ζθέςε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη
ηνπ θφζκνπ, κε πεξηζζφηεξν νιηζηηθνχο ηξφπνπο (Wick
θαη Lawrence, 2000˙ Lawrence, 2008:67˙ Μαιαθάηεο
θαη Καξέια, 2012). ηελ αλαθνίλσζε απηή
παξνπζηάδεηαη κηα ηξίσξεο έθηαζεο δηδαθηηθή
παξέκβαζε,
κε
βάζε
ηε
κέζνδν
ηεο
«Μεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή
Δκπεηξία» πνπ πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα 20 καζεηψλ
ηεο Α ηάμεο ηνπ Λπθείνπ Φηινζέεο θαη νδήγεζε ζηελ
εμαγσγή κεξηθψλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
έληαμε ησλ Σερλψλ σο πξφζζεησλ εξγαιείσλ πξνο
αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ζηε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή
πξαθηηθή.
Ζ κέζνδνο «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ
ηελ Αηζζεηηθή εκπεηξία» δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Αιέμε
Κφθθν (βι.ζρεη.: http://www.alexiskokkos.gr/texni.html)
θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο: Δλψ κειεηάηαη έλα καζεζηαθφ
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αληηθείκελν, παξεκβάιιεηαη ε αλάιπζε έξγσλ ηέρλεο ην
πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα. Σα
λνήκαηα ησλ έξγσλ γίλνληαη ελαχζκαηα γηα λα
πξαγκαηνπνηείηαη εκπινπηηζκέλε θαη αλνηθηή ζε
εξκελείεο
πξνζέγγηζε
ηνπ
ζέκαηνο.
Έηζη
ελεξγνπνηνχληαη ε θξηηηθή ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη
ε θαληαζία. Πηινηηθέο εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ άξρηζαλ
ζηελ Διιάδα ην 2009 ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο,
Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, Δπηρεηξήζεηο, Πξνγξάκκαηα
Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ, Θεξαπεπηηθέο Κνηλφηεηεο
θαη ΗΔΚ. Αθνινχζεζε εθηεηακέλε εθαξκνγή ζε Γαλία,
Διιάδα, Ρνπκαλία θαη νπεδία κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ
Πξνγξάκκαηνο «ARTiT: Development of innovative
methods of training the trainers» (βι.ζρεη.:
http://www.alexiskokkos.gr/texni.html)
Ζ ρξήζε έξγσλ ηέρλεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή έρεη
σο ζηφρν λα παξνηξχλεη ην καζεηή λα παξαηεξήζεη, λα
εξεπλήζεη, λα πεηξακαηηζηεί, λα θαληαζηεί θαη λα θάλεη
ηνπο
δηθνχο
ηνπ
ζπζρεηηζκνχο,
κέζσ
ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, κε επηζπκεηφ απνηέιεζκα λα
ελζαξξχλεη ηελ αλαθάιπςε, ηε ζχγθξηζε, ην ζηνραζκφ,
ηε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε, έηζη ψζηε ηειηθά
ν καζεηήο λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ
(Σξηιηαλφο, 2009:
114-115). Έλα νπζηαζηηθφ
«παηδαγσγηθφ» πιενλέθηεκα ησλ εηθαζηηθψλ Σερλψλ
ζπλίζηαηαη ζηελ εξκελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
πξνυπνζέηνπλ, ε νπνία «αλαγθάδεη» θάζε θνξά ηνλ
ζεαηή αλαγλψζηε λα αθήζεη ηελ απιή παζεηηθή
θαηάζηαζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη λα απνιαχζεη έλα έξγν Σέρλεο,
επνκέλσο λα ην αλαδεκηνπξγήζεη, θαηά ηα δηθά ηνπ
κέηξα (Cassirrer, 1994: 28-32).
Ζ ηέρλε έξρεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ή / θαη
ελαιιαθηηθά κε ηα δηαδξαζηηθά εξγαιεία πνπ παξέρνπλ
νη λέεο ηερλνινγίεο γηα λα εκπιέμνπλ ην καζεηή ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα ηνλ θάλνπλ ελεξγφ θαη
εκπιεθφκελν καζεηεπφκελν θαιιηεξγψληαο ηδηαίηεξα
ηελ απνθιίλνπζα θαη φρη ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε,
αλαθαιχπηνληαο ή ζπλεηδεηνπνηψληαο πξφζζεηα
ραξαθηεξηζηηθά, αμίεο θαη κελχκαηα. Σν έξγν Σέρλεο
δελ απνθαιχπηεηαη θαη δελ εμαληιείηαη κε ηελ πξψηε,
απιή καηηά. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ έξγνπ Σέρλεο λα πξνθαιεί
ηε ζπγθίλεζε, ηελ έθπιεμε θαη ηελ απφιαπζε είλαη έλαο
έγθπξνο δείθηεο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή
ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αθνχ βνεζά ηνπο καζεηέο
λα θαηαιήμνπλ ζε δηαθνξεηηθέο, παξά ζε φκνηεο ιχζεηο
κέζα απφ ζπδεηήζεηο, δηαιφγνπο, θαηαηγηζκνχο ηδεψλ,
δηαθσλίεο θαη πάλησο φρη απφ κηα παζεηηθή ζηάζε. Οη
Σέρλεο δελ απαηηνχλ κηα ζσζηή απάληεζε θαη κπνξνχλ
λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηνπ ζσζηνχ – ιάζνπο, ηεο
νλνκαηνζεζίαο, ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ
θνξκαιηζκνχ ηεο δεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, γηαηί γηα θάζε
άπνςε πνπ εθθξάδεηαη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο
εθδνρέο. Καιιηεξγείηαη ε δηεχξπλζε ησλ αληηιήςεσλ,
επεθηείλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εθθξάδνληαη θαη λα
επηθνηλσλνχλ, αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία ηνπο, λα
κάζνπλ λα ππνζέηνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ θξίζεηο.
(Μαιαθάηεο θαη Καξέια, 2012).

axrhsth

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδνκαη
θαη επέιεμα λα εθαξκφζσ ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε
- δηδαζθαιία είλαη ην Γεληθφ Λχθεην Φηινζέεο. Οη
καζεηέο, κε ηνπο νπνίνπο εθαξκφζακε ην παξφλ
δηδαθηηθφ ζελάξην, θνηηνχζαλ ζηελ Α Λπθείνπ ην 201415 θαη παξαθνινπζνχζαλ ην επηιεγφκελν κάζεκα
«ΔΦΑΡΜΟΓΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ»,
ην
νπνίν
δηδάζθεηαη γηα δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. πγθεθξηκέλα ην
ζελάξην εληάζζεηαη ζηελ 4ε ελφηεηα: «πλεξγαζία θαη
αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν», ζην 16ν θεθάιαην:
«Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζην Γηαδίθηπν».
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη ζθνπφ λα εθπαηδεχζεη
θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ θαη
λα δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ζην
Γηαδίθηπν κε εηδηθφηεξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηελ
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
απνθεχγνπλ επηβιαβέο πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν, λα
ρξεζηκνπνηνχλ κε αζθάιεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ, λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο θαη
ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζην Γηαδίθηπν.

3. ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ – ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
3.1. Πξώην ηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο
γηα θξηηηθή δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2013-14 θαη
2014-15 ζην Γεληθφ Λχθεην Φηινζέεο θαη ζην πιαίζην
ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» νη καζεηέο
δεκηνχξγεζαλ έλα blog κε ζέκα «Γηαζθεδάδνληαο».
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ δεκηνπξγίαο ν
εθπαηδεπηηθφο – ζπγγξαθέαο ηεο εξγαζίαο, είρε ηελ
επθαηξία λα παξαηεξήζεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ
καζεηψλ, ηελ επθνιία κε ηελ νπνία πηνζεηνχζαλ ην
πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ πνπ πξσηνεπηζθέπηνληαλ, ηελ
επθνιία πνπ δεκνζίεπαλ θσηνγξαθίεο ηνπο απφ
πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο, ηελ επθνιία ηεο απνδνρήο
«θίισλ θαη κειψλ» ζην blog ρσξίο αμηνινγηθή ζθέςε.
Οη παξαηεξήζεηο ηνπο νδήγεζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπγγξαθέα ζηε ζθέςε φηη ην ζέκα «αζθάιεηα ζην
Γηαδίθηπν» ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν
θξηηηθήο δηεξεχλεζεο θαη λα βάιεη ηνπο καζεηέο ζηε
δηαδηθαζία
λα
ζθεθηνχλ
ζέκαηα
αζθάιεηαο,
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαη
- πηζαλφλ λα
ακθηζβεηήζνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο παξαδνρέο ηνπο γχξσ
απφ παξφκνηα δεηήκαηα. Πξνηάζεθε, έηζη, ε
ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ζε επφκελε ηξίσξε ζπλάληεζε, αμηνπνηψληαο
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο (Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε
κέζσ Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο), επειπηζηψληαο ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

3.2. Γεύηεξν ηάδην: Έθθξαζε ησλ απόςεσλ
ησλ καζεηώλ
ην ζηάδην απηφ δεηείηαη απφ ηνλ θαζεγεηή λα
ρσξηζηνχλ νη καζεηέο ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ
αηφκσλ θαη λα γξάςνπλ κηα παξάγξαθν κε ηηο ζθέςεηο
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ηνπο κε ζέκαηα «Ση ζθέθηεζηε γηα ηελ αζθάιεηα ζην
Γηαδίθηπν», «Ση ζθέθηεζηε γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ
Γηαδηθηχνπ».
 Ζ πξψηε νκάδα απάληεζε φηη: « Άκα πξνζέρνπκε
ην Γηαδίθηπν είλαη αζθαιέο, μέξνπκε λα
πξνθπιαζζφκαζηε»,
 Ζ δεχηεξε νκάδα απάληεζε «Γελ δεκνζηεχνπκε
πξνζσπηθά δεδνκέλα (ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα
απαληήζνπλ ηη πεξηιακβάλεη ν φξνο «πξνζσπηθά
δεδνκέλα», επίζεο, απάληεζαλ φηη ην δηαδίθηπν
έρεη θαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα)».
 Ζ Σξίηε, ηέηαξηε θαη Πέκπηε νκάδα απάληεζε
πεξίπνπ φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο (Γηάξθεηα
15΄).

Ο θαζεγεηήο ππνζέηεη φηη νη καζεηέο ζα αλαδείμνπλ
φηη φιεο νη ειηθίεο θηλδπλεχνπλ απφ ηε κε θξηηηθή ρξήζε
«γλσζηψλ» θαηλνκεληθά πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Θα
θαηαηξηθζνχλ ζηεξεφηππα φηη είκαη κεγάινο θαη άξα δελ
θηλδπλεχσ.

3.3. Σξίην ηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ησλ
ππνζεκάησλ θαη ησλ θξηηηθώλ εξσηεκάησλ.

Ο θαζεγεηήο ππνζέηεη φηη νη καζεηέο ζα θαηαιάβνπλ
φηη κηα αζψα θσηνγξαθία γηα ηνπο ίδηνπο ζε βιέκκαηα
άιισλ δελ είλαη ην ίδην αζψα. ηη απφ ηε ζηηγκή ηεο
δεκνζίεπζεο ζηνλ ηνίρν ηνπο δελ μέξνπλ πνπ κπνξεί λα
θαηαιήμεη ε δεκνζίεπζή ηνπο. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ
φηη πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη κφλν ην θχιν ηνπο
θαη ε ειηθία ηνπο.

Με αθνξκή ηηο πξνεγνχκελεο γξαπηέο απαληήζεηο
ησλ νκάδσλ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη
κεηά απφ ξεηνξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζηφρν είραλ λα
ακθηζβεηήζνπλ νη καζεηέο πάγηεο απφςεηο ηνπο θαη λα
αλαξσηεζνχλ γηα ππνηηζέκελεο ζηαζεξέο γλψκεο ηνπο,
πξνζδηνξίζηεθαλ: ην ζέκα θαη ηα ππνζέκαηα καδί κε ηα
θξηηηθά εξσηήκαηα.
Έγηλε πξνζπάζεηα λα κελ ηεζνχλ εξσηήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ κνλνιεθηηθά ή κε ιίγεο
ιέμεηο, λα ηεζνχλ εξσηήκαηα πνπ ν πξνβιεκαηηζκφο
πάλσ ζε απηά ζα θψηηδε πνιχπιεπξα ηα εξσηήκαηα θαη
ζα ηα πξνζέγγηδε νιηζηηθά. Σέινο αλαδεηψληαο
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά,
πηνζεηψληαο δίπνια, (φπσο: ε ηερλνινγία καο θαζνξίδεη ή
εκείο ηελ θαζνξίδνπκε;), θαηαιήμακε ζηα εμήο:
 Κχξην Θέκα: «Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν»
 Τπνζέκαηα:
1. Μεηνλεθηήκαηα & Πιενλεθηήκαηα ηνπ
Γηαδηθηχνπ,
2. Κίλδπλνη θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Σα ζρεηηθά θξηηηθά εξσηήκαηα ήηαλ: i) Πνίνη
θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί, ii) Ση είλαη
πξνζσπηθά δεδνκέλα, iii) Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο
αλαδεηθλχνληαη κεηνλεθηήκαηα, iv) Ση ζα ζπλέβαηλε αλ
δεκνζηνπνηνχληαλ
πξνζσπηθά
δεδνκέλα
θαη
θσηνγξαθίεο (πσο ζα επεξέαδε ηε δσή ελφο αηφκνπ, ηη
ζα αηζζαλφηαλ) (Γηάξθεηα 10΄).

Once Posted You Lose it
Σίηινο
Noncerbusterr
Καιιηηέρλεο
Σαηλία κηθξνχ κήθνπο
Υαξαθηεξηζηηθά
Γηαδίθηπν
Πεγή
Video3
https://www.youtube.com/watch?v=UmijKUwAswY
Πίλαθαο 2. 2ν έξγν: Ση είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα

Σίηινο
Καιιηηέρλεο
Υαξαθηεξηζηηθά
Πεγή

Θα έθαλεο θάηη ηέηνην ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν…
SaferInternet.gr
Εσγξαθηθή
Γηαδίθηπν

3.4. Σέηαξην ηάδην: Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο θαη
ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα.
Σίηινο

Πνπ είλαη ν Μήηζνο /
Μπαθάιηθν είκαζηε
Καιιηηέρλεο
Saferinternet
Υαξαθηεξηζηηθά
Σαηλία κηθξνχ κήθνπο
Πεγή
Γηαδίθηπν
Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=hue8Z2dZC-Y
Video 2
https://www.youtube.com/watch?v=STsW5YJG_TA
Πίλαθαο 1. 1ν έξγν: Πνίνη θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν
θαη γηαηί

Πίλαθαο 3. 3ν έξγν: Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο
αλαδεηθλχνληαη κεηνλεθηήκαηα

Ο θαζεγεηήο ππνζέηεη φηη νη καζεηέο ζα θαηαιάβνπλ
φηη κηα απιή πιεξνθνξία ζε έλα θίιν ηνπο
δεκνζηεπκέλε ζην δηαδίθηπν είλαη ηθαλή πιεξνθνξία γηα
δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ.
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Σίηινο
Καιιηηέρλεο
Δίδνο
Πεγή

Ζ θξαπγή
Έληβαξλη Μνπλθ
Εσγξαθηθφο Πίλαθαο
Γηαδίθηπν

ζπκκεηέρσ ζην δηαδίθηπν». Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ video 1 ν θαζεγεηήο ξψηεζε «Ση ραξαθηήξεο
επηζθέθζεθε ν ήξσαο - πξσηαγσληζηήο; Ολνκάζηε ηνπο
κε κία ιέμε» (δηάξθεηα ζπδήηεζεο 10΄).
Γεύηεπη θάζη:
Δπξεία παξαηήξεζε & αλνηθηή ζπδήηεζε κε φιε ηελ
νκάδα: θιήζεθαλ νη καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηελ
εξψηεζε: «Πνηνο απφ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ επηζθέθηεθε
ν ήξσαο - πξσηαγσληζηήο, κνηάδεη ζε απηνχο ηεο
θαζεκεξηλήο καο δσήο / ή ηαηξηάδεη ζηνπο ραξαθηήξεο
πνπ ζα ήζειαλ λα ζπλαληήζνπλ θαη γηαηί;». Ση ζαο έθαλε
εληχπσζε; Δθπιαγήθαηε απφ θάηη; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο
πξνθαιεί ην βίληεν; Τπάξρνπλ ζπκβνιηζκνί; (Γηάξθεηα
ζπδήηεζεο 10΄).

Πίλαθαο 4. 4ν έξγν: Ση ζα ζπλέβαηλε αλ
δεκνζηνπνηνχληαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη
θσηνγξαθίεο (πσο ζα επεξέαδε ηε δσή ελφο αηφκνπ, ηη
ζα αηζζαλφηαλ)

ηνλ πίλαθα ηνπ Έληβαξλη Μνπλθ ππάξρεη κφλν
θξαπγή. Αληαπφθξηζε φρη. α λα κελ ηίζεηαη θαλ ην
εξψηεκα, «έσο πφηε;». α λα δειψλεηαη κε απειπηζία,
«έηζη είλαη, γηα πάληα». Ζ θξαπγή ζθίδεη ηα ζσζηθά καο:
- “Βνήζεηα!”. κσο θαλείο δελ ζα κπνξεί λα αθνχζεη. Ο
πφλνο είλαη απζηεξά αηνκηθφ γεγνλφο, επηθίλδπλα
αηνκηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο επειπηζηεί λα εθθξαζηνχλ θαη
λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο ζην κέγηζην δπλαηφ
βαζκφ γηα ην φηη ζην δηαδίθηπν είκαζηε κφλνη καο,
άζρεηα αλ έρνπκε «πνιινχο θίινπο». Αλ θαηαπαηεζνχλ
ηα δηθαηψκαηα καο, αλ αδηθεζνχκε, αλ θάπνηνο καο
πξνζβάιιεη, θαηεγνξήζεη, δεκνζηνπνηήζεηο ζηηγκέο,
θσηνγξαθίεο, πξνηάζεηο πνπ δελ ζέινπκε ηφηε «θαλείο»
δελ ζα κπνξεί λα καο θαηαιάβεη-βνεζήζεη-επέκβεη
γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.

3.5. Πέκπην ηάδην: Δπεμεξγαζία ησλ έξγσλ
ηέρλεο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο θαη ζπζρέηηζή
ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα.
Ζ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο
κεζνδνινγίαο, έγηλε ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν ζην
Λχθεην Φηινζέεο ζηηο 4/3/2015 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ
Λπθείνπ ψζηε νη καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ φια ηα έξγα
πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Σν πξψην βίληεν (γηα ην video 1, βι.ζρεη.:
https://www.youtube.com
/watch?v=hue8Z2dZC-Y)
ήηαλ θαη ην πξψην έξγν ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ ηερληθή ησλ «4 θάζεσλ ηνπ Perkins» γηα ηελ δίσξε
δηδαζθαιία.
Ππώηη θάζη:
Υξφλνο γηα παξαηήξεζε & αλνηρηή ζπδήηεζε κε φιε
ηελ νκάδα: είδαλ ην video 1 (δηάξθεηαο 1΄) ηξείο θνξέο,
κε δηάξθεηα παξαηήξεζεο 5΄. ηφρνο ήηαλ ε νκάδα λα
αλαξσηεζεί αλ ζα κπνξνχζαλ: «νη γνλείο θαη νη
δάζθαινη κνπ λα γλσξίδνπλ θαη λα λνηψζνπλ άλεηα / ή
λα ζπκθσλνχλ κε φ,ηη επηζθέπηνκαη, παίδσ, βιέπσ,

axrhsth

Σπίηη θάζη:
Λεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο παξαηήξεζε, αλνηρηή
ζπδήηεζε κε φιε ηελ νκάδα. Σνπο δεηήζεθε λα
δηαιέμνπλ ηνλ πνην αζψν ραξαθηήξα ηνπ video θαη λα
βξνπλ ην θξπκκέλν κήλπκα ή ηνλ ζπκβνιηζκφ. ηε
ζπλέρεηα, έγηλαλ πην ζπγθεθξηκελεο εξσηήζεηο φπσο: Οη
θαηαζηξνθέο ζην ζπίηη ηη ζπκβνιίδνπλ; Πνην είλαη ην πην
δπλαηφ ζεκείν ηνπ βίληεν; Γηαηί; (Γηάξθεηα ζπδήηεζεο
10΄).
Σέηαπηη θάζη – ανοισηή ζςζήηηζη:
Zεηήζεθε
απφ
ηνπο
καζεηέο,
λα
μαλαπαξαθνινπζήζνπλ ην βίληεν θαη λα ζπλνςίζνπλ ηη
ζα κπνξνχζε λα θεξδίζνπλ θαη ηη λα ράζνπλ απφ ηελ
εηθνληθή ηνπο ζπλάληεζε κε απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο
ηνπ βίληεν (Γηάξθεηα ζπδήηεζεο 10΄). Σν δεχηεξν βίληεν
(γηα ην video 2, βι.ζρεη.: https://www.youtube.com
/watch?v=STsW5YJG_TA) ήηαλ ην πξψην έξγν ηέρλεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηερληθή «Visible Thinking”.
Σν βίληεν (δηάξθεηαο 1΄) ην είδαλ ηξείο θνξέο.
Δλεξγνπνηεζήθαλ θαη εθκαηεπηήθαλ νη απφςεηο ησλ
καζεηψλ κε εξσηήζεηο φπσο: ηη είδαηε, ηη ειηθία είρε ην
ζχκα, θαηλφηαλ χπνπηε ε εηαηξεία, ηη πξνβιεκαηηζκνί
ζαο δεκηνπξγνχληαη; Οη καζεηέο κνηξάζηεθαλ ζθέςεηο
θαη ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ακθηζβεηήζεθαλ ζηεξεφηππα
θαη θαηέπεζαλ παγησκέλεο αληηιήςεηο (Γηάξθεηα 10΄).
Σν ηξίην βίληεν (γηα ην video3, βι.ζρεη.:
https://www.youtube.com /watch?v=UmijKUwAswY)
ήηαλ ην δεχηεξν έξγν ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
ηερληθή «Visible Thinking”. Σν βίληεν (δηάξθεηαο 1΄) ην
είδαλ ηξείο θνξέο. Δλεξγνπνηεζήθαλ θαη εθκαηεπηήθαλ
νη απφςεηο ησλ καζεηψλ κε εξσηήζεηο φπσο: ηη είδαηε,
πφζν αζψα ήηαλ ε θσηνγξαθία θαη γηα πνηνπο. Ση ειηθία
είρε ην ζχκα, θαηλφηαλ φηη δελ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη ε
αλάξηεζε; ηη πξνβιεκαηηζκνί ζαο δεκηνπξγνχληαη; Καη
πάιη νη καζεηέο, κνηξάζηεθαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο,
εμέθξαζαλ ηελ άγλνηα ηνπο, ηελ έθπιεμή ηνπο γηα ην
πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δεκφζηα κηα αζψα
θσηνγξαθία,
ακθηζβεηήζεθαλ
ζηεξεφηππα,
θαη
θαηέπεζαλ παγησκέλεο αληηιήςεηο (Γηάξθεηα 10΄).
Σν ηέηαξην έξγν ηέρλεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
ηερληθή «Visible Thinking” ήηαλ ε θσηνγξαθία κε ην
ζπίηη. Αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία - φπσο ζηηο
πξνεγνχκελεο θάζεηο - κε ζπδήηεζε θαη έθθξαζε ησλ
απφςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη καζεηέο αλαζεψξεζαλ
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ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο
θηιίαο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο, θαζψο θαη πάιη
ακθηζβεηήζεθαλ
ζηεξεφηππα,
θαη
θαηέπεζαλ
παγησκέλεο αληηιήςεηο (Γηάξθεηα 10΄).
Σν πέκπην έξγν ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
ηερληθή «Visible Thinking” ήηαλ ε «Κξαπγή» ε νπνία
ζθνπίκσο έθιεηζε ηε δηδαθηηθή απηή δίσξε παξέκβαζε.
(Γηάξθεηα 10΄).

3.6. Έθην ηάδην: Κξηηηθόο αλαζηνραζκόο θαη
απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλόηεηαο γηα
θξηηηθό-δεκηνπξγηθό ζηνραζκό.
ην ζηάδην απηφ νη καζεηέο, ζηηο αξρηθέο ηνπο
νκάδεο, θιήζεθαλ πάιη λα απαληήζνπλ γξαπηά ζην
αξρηθφ εξψηεκα: «Ση ζθέθηεζηε γηα ηελ αζθάιεηα ζην
Γηαδίθηπν», «Ση ζθέθηεζηε γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ
Γηαδηθηχνπ», κε δεδνκέλν φ,ηη έρεη πξνεγεζεί ηηο
πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο. Μπνξνχζαλ, είηε λα
ζπκπιεξψζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο είηε λα
γξάςνπλ θάηη απφ ηελ αξρή. ιεο νη νκάδεο έγξαςαλ
απφ ηελ αξρή κηα θαηλνχξγηα παξάγξαθν. Αθνινχζσο
δηάβαζε ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο θάζε νκάδαο. Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψζεθε κε ηελ
αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Εήηεζαλ νη καζεηέο λα
επαλαιάβνπκε ηελ ίδηα πξνζέγγηζε θαη ζε άιια
αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά
απνθάζηζαλ λα δεηήζνπλ θαη απφ άιινπο θαζεγεηέο λα
θάλνπλ ην ίδην ζην κάζεκα ηνπο.
Αληηπαξαζέηνληαο ηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο απαληήζεηο
ησλ καζεηψλ ζπκαπηξέλνπκε φηη νη καζεηέο
επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη
ζην δηαδίθηπν δελ θαίλεηαη πάληα ην πξαγκαηηθφ
πξφζσπν ησλ επηθνηλσλνχλησλ θαη δελ είλαη πάληα νη
πξνζέζεηο αγαζέο. Δδξαηψζεθε ε πεπνίζεζε φηη
«ππάξρνπλ θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν θαη εγείξνληαη πνιιά
δεηήκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηα νπνία
πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί» (Γηάξθεηα 25΄).
πκπεξαζκαηηθά, ηα νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ζεκαληηθά.
Σα ζπνπδαηφηεξα είλαη:
Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή
δεκηνπξγηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε, θαζψο απμήζεθε ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ καζεηψλ θαη
θαζεγεηή, πξνθιήζεθαλ ζπδεηήζεηο, δηαθσλίεο,
πνιιαπιέο εξκελείεο ε δε κάζεζε ζπληειέζηεθε κέζα
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.
Οη καζεηέο, εκπιέθνληαο έξγα ηέρλεο κε ηηο
απαηηνχκελεο
πξνο
θαηαλφεζε
έλλνηεο
ηεο
πιεξνθνξηθήο, είδαλ νιηζηηθά ην ζέκα «αζθάιεηα ζην
δηαδίθηπν» αλαιχνληαο ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο,
πνιηηηζηηθέο, θαη αηζζεηηθήο θχζεσο πηπρέο γηα ην
δηαδίθηπν. Σα έξγα ηέρλεο κε ηα νπνία νη καζεηέο/ηξηεο
ήξζαλ ζε επαθή, θαιιηέξγεζαλ ηε κεηαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα ηνπο κηα θαη αξθεηέο κέξεο κεηά ζπδεηνχζαλ
πάλσ ζηνλ πίλαθα ηνπ Μνπλθ.
Οη καζεηέο, αλαιχνληαο έξγα ηέρλεο, αιιά θαη
πξνζπαζψληαο λα ηα ζπλδπάζνπλ κε ηηο έλλνηεο ηεο
πιεξνθνξηθήο, ήξζαλ ζε επαθή κε πινχζην
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην νπνίν αλακθίβνια εληζρχεη ηελ

πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ηνπο. Παξαηεξψληαο ηα έξγα
ηέρλεο, απνθαιχθζεθαλ θνηλσληθέο αμίεο, ηζηνξηθά θαη
πνιηηηθά δεδνκέλα, θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, ηα νπνία νη
καζεηέο/ηξηεο κνηξάζηεθαλ ζπδεηψληαο.
Σέινο, έγηλε εμάζθεζε ζηε ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ζηελ
αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ζηελ γλσζηηθή επειημία, ζηελ
εξκελεπηηθή γλψζε, ζηε θαληαζηαθή ζθέςε θαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο (Efland, 2002: 133-171), ζηε
δεκηνπξγηθή νπηηθή, ζηελ ελαιιαθηηθή νπηηθή θαη ζηελ
ελαζπλαίζζεζε.
ε έλα έξγν ηέρλεο θξχβεηαη απηφ πνπ ν θαιιηηέρλεο
ζέιεη λα αλαθαιχςεη ν παξαηεξεηήο. (Κφθθνο, 201: 43)
Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζθέςε καο γίλεηαη πην αλαιπηηθή,
πην δηεηζδπηηθή. Σαπηφρξνλα δηεγείξεηαη θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ παξαηεξεηή. Ζ
νιηζηηθή επνκέλσο αλάιπζε έξγσλ ηέρλεο (πίλαθεο,
θσηνγξαθίεο,
ινγνηερληθά
ή
ζεαηξηθά
/
θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, γιππηά, ή αθφκα θαη γθξάθηηη)
θαιιηεξγεί ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα
ελαιιαθηηθψλ
λνεκαηνδνηήζεσλ,
πνιιαπιψλ εξκελεηψλ θαη ηειηθά κηαο πνιπδηάζηαηεο
ζέαζεο ηνπ θφζκνπ.
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ΦΟΤΓΚΑ ΑΡ. 2 ΣΟΤ Γ. . ΜΠΑΥ:
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΑΦΗΑ
Δηξήλε Η. Πηηηαξάθε
Μνπζηθφ ρνιείν Ηιίνπ

Πεξίιεςε
θνπφο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
ηφλσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ε
ελεξγνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ πξφζιεςε ηεο γλψζεο, κε
βησκαηηθή εκπινθή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δηαζεκαηηθφ
απηφ ζελάξην πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εξεπλεηηθή δηάζηαζε
ηεο Σέρλεο, εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο
πνιπαηζζεηηθφηεηαο θαη ζηε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή γχξσ
απφ ην ζέκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο
δσγξαθηθήο. Δπηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εηθφλαο
– ήρνπ θαη αλαθαιχπηεη ηηο αλαινγίεο αιιά θαη ηα φξηα
κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ αηζζήζεσλ.
Σν ηειηθφ έξγν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε κεηαηξνπή
ελφο
κνπζηθνχ
θνκκαηηνχ
ζε
δηαδξαζηηθφ
πνιπαηζζεηεξηαθφ έξγν. Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ, νη
καζεηέο εμνηθεηψλνληαη θαη κε ηε ινγηθή ηνπ
κηθξνειεγθηή Arduino. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε
βησκαηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Σερλψλ ζην
πιαίζην ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο έδσζε ψζεζε
ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη εζσηεξηθφ
θίλεηξν ψζηε λα αλαδεηνχλ θαηλνηφκεο, πξσηφηππεο θαη
δεκηνπξγηθέο ιχζεηο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο,
απνθηψληαο πξσηνβνπιία θαη θξηηηθή ζθέςε. Σαπηφρξνλα
ζπλεηέιεζε ζηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ην ζπλαίζζεκα
θαη ηελ πξάμε, ελζσκαηψλνληαο ζε έλα εληαίν ζχλνιν ηα
εθθξαζηηθά κέζα πνπ αμηνπνηνχλ εκπεηξίεο, ηδέεο
ζπλαηζζήκαηα θαη δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Πνιπαηζζεηηθφηεηα,
αγψγηκν κειάλη, θνχγθα.

Arduino,

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Μπνξνχκε λα βιέπνπκε κε ηα απηηά θαη λα αθνχκε κε
ηα κάηηα; Οη πιεξνθνξίεο πνπ εηζέξρνληαη απφ ηε κία
αίζζεζε
κπνξνχλ
λα
«κεηαθξαζηνχλ»
ζην
αηζζεηεξηαθφ πεξηερφκελν κηαο άιιεο αίζζεζεο; Ση
ζπλέπεηεο ζα είρε απηφ ζηελ ηέρλε; Μπνξεί έλα έξγν
εηθαζηηθφ λα πξνθαιεί φρη κφλν νπηηθέο αιιά θαη
αθνπζηηθέο εληππψζεηο; Μπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο
έλαο ήρνο κε κφλε ηελ νπηηθή αηζζεηεξηαθή εκπεηξία;
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

Μπνξεί κηα κνπζηθή λα πξνθαιεί ρξσκαηηθέο εκπεηξίεο;
Σα εξσηήκαηα απηά απνηέιεζαλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο

axrhsth

παξνχζαο δηδαθηηθήο δξάζεο, ε νπνία αληρλεχεη ηα φξηα
κεηαμχ ησλ ηερλψλ.
Ζ Φαίε Εήθα ζην άξζξν ηεο Ο ήρνο ηνπ ρξψκαηνο
(2008) παξνπζηάδεη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή
ζηηο επηζηεκνληθέο θαη θηινζνθηθέο απφςεηο γηα ηε
ζρέζε ήρνπ θαη ρξψκαηνο απφ ηνλ Λνθ θαη ηνλ Νεχησλα
έσο ηνλ Καλη θαη ηνλ Γθαίηε, φπνπ αλαδεηθλχνληαη
πξνζπάζεηεο εχξεζεο αλαινγηψλ π.ρ. ηα επηά ρξψκαηα
ηνπ ρξσκαηηθνχ θάζκαηνο ζε αληηζηνηρία κε ηελ δπηηθή
επηαηνληθή θιίκαθα ζην έξγν Οπηηθή ηνπ Νεχησλα πνπ
δεκνζηεχηεθε ην 1704, ή ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
ρξσκάησλ κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο ηνπ
θσηφο, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ήρσλ σο
παικψλ ηνπ αέξα πνπ δνλείηαη ζην έξγν ηνπ Καλη, ζηελ
Κξηηηθή ηεο θξηηηθήο δχλακεο. Παξά ηνπο ζπζρεηηζκνχο
απηνχο, ε δηάθξηζε κεηαμχ φξαζεο θαη αθνήο ηείλεη λα
δηαηεξείηαη, έσο ηελ αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ζπλαηζζεζίαο, θαη νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ κνπζηθήο θαη
δσγξαθηθήο κνηάδνπλ κέρξη ηφηε κε κεηαθνξέο, φπσο
ππνζηήξημε αξρηθά άιισζηε θαη ν Λνθ.
Με ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλαηζζεζίαο,
θαηά ην νπνίν έλα εξέζηζκα ζε κία κφλν αίζζεζε
πξνθαιεί αηζζεηέο εληππψζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
αηζζήζεηο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ
νξίσλ
κεηαμχ
ησλ
δηαθνξεηηθψλ
αηζζήζεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν δσγξάθνο Καληίλζθη
(αξρέο 20νπ αη.) ν νπνίνο ζπλνκηιεί κε ηνλ κνπζηθφ
έλκπεξγθ. Οη πίλαθέο ηνπ έρνπλ κνπζηθνχο ηίηινπο
φπσο Απηνζρεδηαζκφο, Φνχγθα, χλζεζε θαη ζθνπφο ηνπ
είλαη ε απφδνζε κηαο κνπζηθήο θαη ηαπηφρξνλα κηαο
θνζκηθήο αξκνλίαο, κέζα απφ ηε ρξσκαηηθή ηνπ
ζχλζεζε. ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ν δσγξάθνο Πηεη
Μφληξηαλ ν νπνίνο ζην θείκελφ ηνπ Ζ ηδαδ θαη ην λενπιαζηηθφ, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1929, ζπγθξίλεη ηε
κέζνδφ ηνπ ζηε δσγξαθηθή κε ηελ ηδαδ.
Ζ Φαίε Εήθα (2008), δηαθξίλεη αλάκεζα ζε κνξθέο
ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα κέζν (π.ρ. ηε
δσγξαθηθή) θαη κία αίζζεζε, θαη βάζε απηήο ζέινπλ λα
απνδψζνπλ κηα πην νιηθή εκπεηξία, θαη ζε εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ πνιιψλ κέζσλ ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο. ηε δεχηεξε
ηάζε αλήθνπλ νη πξφδξνκνη ησλ πην ζχγρξνλσλ
πνιπκέζσλ θαη πνιπαηζζεηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Παξάδεηγκα απηήο ηεο δεχηεξεο ηάζεο ζηηο αξρέο ηνπ
20νπ αη. απνηειεί ε ζπκθσλία Πξνκεζέαο: έλα πνίεκα
ηεο θσηηάο ηνπ Αιεμάληεξ θξηάκπηλ, ε νπνία ζα
παηδφηαλ κε ηαπηφρξνλε πξνβνιή έγρξσκσλ αθηίλσλ
θσηφο πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα. Δπίζεο, ην φξακα ηνπ
Ρίραξλη Βάγθλεξ ζην θείκελφ ηνπ Σν έξγν ηέρλεο ηνπ
κέιινληνο (1849) φπνπ πξνβάιιεη ηελ φπεξα σο ηδαληθφ
παξάδεηγκα νιηθνχ έξγνπ, ζην νπνίν ελνπνηνχληαη νη
αηζζήζεηο θαη ζπγρσλεχνληαη νη ηέρλεο.
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ηε δηαζεκαηηθή δξάζε πνπ πξνηείλεηαη έγηλε
πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα ε Εσγξαθηθή
θαη ε Μνπζηθή. Δπηρεηξήζεθε αξρηθά ε νπηηθνπνίεζε
ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ ηεο Φνχγθαο αξ. 2 ζε Νην
ειάζζνλα (BWV 847) ηνπ Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπαρ γηα
ηξεηο θσλέο, ζηε
βάζε πξσηφηππσλ ινγηθψλ
επηλνήζεσλ ησλ καζεηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέζεθαλ
νη εηθαζηηθέο απηέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην ερεηηθφ ηνπο
πεξηερφκελν, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο
Αξληνπίλν. εκαληηθφ ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ζην έξγν
απνηειεί ε αθή – ε κνπζηθή μεθηλά κε ην άγγηγκα ελφο
ζρήκαηνο-κνπζηθήο θξάζεο – γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη
δηαδξαζηηθφηεηα ζην έξγν.
Ζ
δηδαζθαιία
αθνινχζεζε
ηηο
ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο θαη
ηεο κεζφδνπ ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). Καη νη δχν
είλαη
καζεηνθεληξηθέο
κέζνδνη
δηδαζθαιίαο,
θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκαδηθφηεηα θαη
πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη θηλεηνπνίεζεο
ζηνπο αδχλακνπο θαη ηνπο αδηάθνξνπο καζεηέο θαη
καζήηξηεο, πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε,
ελζαξξχλνπλ ηελ αλάδεημε ελδηαθεξφλησλ, ζπληεινχλ
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο απην-εηθφλαο θαη ηεο
απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα εθθξάδνπλ
ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο ζηελ νκάδα θαη δίλνπλ, επίζεο,
ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απηελεξγεί.
(Πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ζην
Γπκλάζην, 2011: 30).

2. ΣΟΥΟΗ
 Απφθηεζε γλψζεσλ σο πξνο ηηο βαζηθέο
εηθαζηηθέο έλλνηεο : γξακκή, ζρήκα, δηεχζπλζε,
ρξψκα
 Αλάπηπμε
δεμηνηήησλ
αλάγλσζεο
θαη
απνθσδηθνπνίεζεο/θσδηθνπνίεζεο
δηαθφξσλ
εηδψλ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο.
 πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ
πνπ επηηειεί ε κνπζηθή ζην πιαίζην ηεο Δπνρήο
ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα.
 Γλσξηκία κε ηνλ θφζκν ησλ δηαδξαζηηθψλ
θαηαζθεπψλ, «δίλνληαο δσή» ζε κνληέια πνπ
αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν.
 Δλζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο απηελέξγεηαο, ηεο
πξνζσπηθήο νπηηθήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ
θφζκνπ.

3. ΦΑΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
3.1. Α΄ Φάζε: Αλαδήηεζε ζπζρεηηζκώλ
α) ε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή πεξηγξάθεθε ε
θνηλή πνξεία αλάκεζα ζηε Μνπζηθή θαη ζηε
Εσγξαθηθή. Ζ παξνπζίαζε εληφπηζε ηα θνηλά ζηνηρεία
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. φηαλ ε Αθαίξεζε ζηξάθεθε ζηε
Μνπζηθή γηα λα αληιήζεη ηελ έκπλεπζή ηεο.

β) Δηζαγσγή ζην κνξθνινγηθφ ιεμηιφγην ηεο
Εσγξαθηθήο θαη παξαιιειηζκφο Δηθαζηηθνχ –
Μνπζηθνχ ιεμηινγίνπ.
γ) Αλαθνξά ζην γξαθηθφ ζπκβνιηζκφ, ηε γξαθηθή
παξάζηαζε ήρσλ.
3.1.1. Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο κε κνπζηθά θνκκάηηα
α) ηε δξάζε απηή νη καζεηέο θιήζεθαλ λα
απνηππψζνπλ ηνλ ήρν ζην ραξηί κε καχξν ρξψκα, θαζψο
άθνπγαλ
ερνγξαθεκέλα
κνπζηθά
παξαδείγκαηα
(ξπζκηθά ζρήκαηα θαη απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε).
β) Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε
ρξψκαηα ζην ραξηί έλα εηθαζηηθφ έξγν αθνχγνληαο
κηθξά απνζπάζκαηα κνπζηθψλ έξγσλ. Σν βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε ειεπζεξία ζηελ
ρεηξνλνκηαθή έθθξαζε πάλσ ζην ραξηί. (Υακαθηψηε θαη
Εηξψ, 2010)

3.2. Β΄ Φάζε: Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθήο
πνιπαηζζεηεξηαθήο αθίζαο
ηε θάζε απηή εθαξκφζακε ηελ ηδέα ελφο project πνπ
πξνηάζεθε απφ ηνπο θθ. Φψηε Φιεβνηφκν θαη Φψηε
αγψλα θαηά ην ζεκηλάξην πνπ είραλ δηνξγαλψζεη ζην
Κέληξν Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο
ζηηο 18/2/2015 κε ηίηιν «Ζ κνπζηθή ησλ καηηψλ» θαη κε
ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
project.
3.2.1. Δπηινγή ηνπ θνκκαηηνύ
Δπηιέμακε λα επεμεξγαζηνχκε ηε Φνχγθα αξ. 2 ζε
Νην ειάζζνλα (BWV 847) ηνπ Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπαρ
γηα ηξεηο θσλέο. Ζ επηινγή απηή βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθνινγία απηήο ηεο
θνχγθαο, αιιά θαη ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο
ηεο θνχγθαο: είλαη γξακκέλε γηα ηξεηο θσλέο
δηεπθνιχλνληαο ηελ αληηζηνηρία κε ηα ηξία βαζηθά
ρξψκαηα· ηα ζέκαηά ηεο είλαη αθεξεκέλα θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνκηθέο κνλάδεο πην πεξίπινθσλ
νηθνδνκεκάησλ.
3.2.2. Δληνπηζκόο κνπζηθώλ ζεκάησλ
Αθνχ θαηαιήμακε ζε ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη
ην αθνχζακε πξνζεθηηθά θαη πξνζπαζήζακε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηα κνπζηθά ζέκαηα θαη ηηο παξαιιαγέο
ηνπο. Δληνπίζακε δειαδή ηηο ζχληνκεο κνπζηθέο
θξάζεηο πνπ ζπκππθλψλνπλ ξπζκηθά, κεισδηθά θαη
αξκνληθά ηε βαζηθή ηδέα ηνπ έξγνπ. Σν ζέκα, ην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρή ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ –
ζηελ έθζεζε – αλαπηχζζεηαη ζηε ζπλέρεηα
παξαιιαγκέλν. Καηά ηελ αλάπηπμε, ν ζπλζέηεο
επεμεξγάδεηαη ην ζέκα δηαθνξνπνηψληαο θάπνηα απφ ηα
δνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πρ. ην ξπζκφ, ηε κεισδία,
ηελ αξκνλία.
3.2.3. Οπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κνπζηθώλ ζεκάησλ
θαη ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμήο ηνπο
Σα παηδηά πεηξακαηίζηεθαλ πξψηα ζην ραξηί
ζρεδηάδνληαο, ρξσκαηίδνληαο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
θφβνληαο ηα ράξηηλα ζρήκαηα. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
νπηηθψλ ζπκβφισλ αθνινχζεζαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
ινγηθέο: κία αθεξεκέλε, κία αλαπαξαζηαηηθή θαη κία
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ζπκβνιηθή. Ζ πξψηε ινγηθή κε ηελ νπνία απεηθνλίζηεθε
ην ζέκα ήηαλ λα πηνζεηήζνπλ ηε γξακκή πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ ηε δηάηαμε πνπ έρνπλ νη λφηεο πάλσ
ζην πεληάγξακκν, βνπζηξνθεδφλ γηα ην δεχηεξν κέηξν
ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα θιείζεη ην ζρήκα. Ζ δεχηεξε
ινγηθή κε ηελ νπνία απεηθνλίζηεθε ην 1ν αληίζεκα είλαη
πην αλαπαξαζηαηηθή: ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αληηζέκαηνο
είλαη φηη νη λφηεο ζρεκαηίδνπλ θιίκαθεο κε κηθξφηεξεο
(δέθαηα έθηα) ή κεγαιχηεξεο (φγδνα) δηάξθεηεο. Οη
καζεηέο δεκηνχξγεζαλ, θαηά ζπλέπεηα, έλα ζρήκα πνπ
νη δπν ηνπ πιεπξέο αλαπαξηζηνχλ θιίκαθεο κε
κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ζθαιηά. Με βάζε ηελ ηξίηε
ινγηθή, πνπ έρεη ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά,
απεηθνλίζηεθε ην 2ν αληίζεκα : θαζψο θαη απηφ έρεη
θιίκαθεο θαη γηα λα κελ γίλεηαη ζχγρπζε κε ην 1ν
αληίζεκα, νη καζεηέο επέιεμαλ λα ην απεηθνλίζνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάκκα «» - αξρηθφ γξάκκα ηεο
ιέμεο «ζθάια». εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νπηηθνπνίεζε
ησλ κνπζηθψλ ζεκάησλ απνηειεί ε επηινγή ησλ
ρξσκάησλ κε ηα νπνία απνδφζεθαλ ηα ζρήκαηα. ηαλ
ην κνπζηθφ ζέκα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε θσλή, ην ζρήκα
απεηθνλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα, φηαλ βξίζθεηαη ζηε
δεχηεξε θσλή κε θίηξηλν θαη ζηελ ηξίηε θσλή κε κπιε.
Σέινο, εάλ έλα κνπζηθφ ζέκα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε θαη
ζηε δεχηεξε θσλή απνδίδεηαη κε ρξψκα πνξηνθαιί (κίμε
ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ θίηξηλνπ), ελψ φηαλ βξίζθεηαη
ζηελ δεχηεξε θαη ζηε ηξίηε θσλή γίλεηαη πξάζηλν (κίμε
ηνπ θίηξηλνπ κε ην κπιε).
Σα ζπ́κβνια ηεο παξαθάησ εηθν́λαο εήλαη ζρεκαηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ κνπζηθψλ ζεκάησλ :

ζρήκαηα ζε έλα ζρεκαηηζκφ πνπ αθήλεη έλα «άλνηγκα»
πξνο ην ηέινο. ηε ζπλέρεηα, έλσζαλ ηα ζρήκαηα αλά
ρξψκα κε καχξεο γξακκέο θαη πεξηέθιεηζαλ ην ζχλνιν
κε κία γξακκή πνπ ζρεκαηίδεη ηε ιέμε ηίηινο.
Πξφζζεζαλ επίζεο ηηο ιέμεηο: έθζεζε θαη επεηζφδην, ζηα
ζεκεία ηεο αθίζαο πνπ δείρλνπλ κνπζηθά ζέκαηα ηεο
έθζεζεο θαη ηνπ επεηζνδίνπ ηεο θνχγθαο.
Σέινο, νη γξακκέο απηέο θαηέιεμαλ ζηελ θάησ δεμηά
γσλία ηεο αθίζαο, φπνπ ζα ζπλδένληαλ κε ην Αξληνπίλν.
3.2.5. Ζρνγξάθεζε κνπζηθώλ ζεκάησλ
Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα κνηξαζηνχλ ηα κνπζηθά
ζέκαηα θάζε ρξψκαηνο - γξακκήο ζηα παηδηά, ηα νπνία
ζα ηα έπαηδαλ κε δηαθνξεηηθά φξγαλα. Γηα ηε γξακκή
ηνπ θφθθηλνπ (πάλσ θσλή) ερνγξαθήζακε δχν βηνιηά,
μπιφθσλν θαη θιάνπην· γηα ηε γξακκή ηνπ θίηξηλνπ
(κεζαία θσλή) ηα κνπζηθά ζέκαηα παίρηεθαλ κε ηζέιν
θαη θιαξηλέην· ηα ζέκαηα ηνπ κπιε (θάησ θσλή)
παίρηεθαλ κε θαγθφην, ηξνκπφλη θαη ηζέιν· ηα δχν
ζέκαηα πνπ βάθηεθαλ πνξηνθαιί (1ε θαη 2ε θσλή)
παίρηεθαλ κε βηνιί – φκπνε θαη δχν βηνιηά αληηζηνίρσο·
ην πξάζηλν ζέκα (2ε θαη 3ε θσλή) παίρηεθε κε ηξνκπφλη
θαη ηζέιν· γηα ηε γξακκή ηνπ ηίηινπ ερνγξαθήζακε
νιφθιεξε ηε θνχγθα δηαζθεπαζκέλε γηα δχν θηζάξεο.
3.2.6. Δθηύπσζε αθίζα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξηθά
αγώγηκνπ κειαληνύ
Οη ππεχζπλνη απφ ην ΚΠΗΝ επηκειήζεθαλ
θαιιηηερληθά ηελ αθίζα, θξφληηζαλ ηελ εθηχπσζε θαη
ηνπνζέηεζε πάλσ ζηηο καχξεο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθά
αγψγηκνπ κειαληνχ.
3.2.7. Πξνγξακκαηηζκόο Αξληνπίλν
Οη έμη γξακκέο ζπλδέζεθαλ κε ην ζχζηεκα Αξληνπίλν
ζην νπνίν πξνγξακκαηίζηεθαλ θαη ηα αξρεία ήρνπ, πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηηο ερνγξαθήζεηο ησλ κνπζηθψλ
ζεκάησλ.

3.2.4. Από ηα πξνζρέδηα ζην εηθαζηηθό έξγν
ην ζεκείν απηφ, επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν καο θαη
ζπλάληεζαλ ηνπο καζεηέο νη θαιιηηέρλεο θθ. Φψηεο
Φιεβνηφκνο θαη Φψηεο αγψλαο απφ ην Κέληξν
Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο . Νηάξρνο θαη κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε ζε φια ηα ζηάδηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ project. ηε ζπλάληεζε απηή νξγαλψζακε
ηε κεηαηξνπή ησλ εηθφλσλ απφ ηα πξνζρέδηα ησλ
καζεηψλ ζε κνπζηθή αθίζα. Σα παηδηά επέιεμαλ λα
ηνπνζεηήζνπλ ηηο εηθφλεο πνπ έθνςαλ απφ ηα πξνζρέδηα
ζε έλα κεγάιν ραξηφλη, ζε δηάηαμε πνπ λα αθνινπζεί, ζε
θάπνην βαζκφ, ηε ζεηξά ησλ κνπζηθψλ ζεκάησλ ζηε
θνχγθα. Σαπηφρξνλα φκσο ζέιεζαλ ε δηάηαμε απηή λα
ζπκίδεη θάπσο ηε «θπγή» δηαηάζζνληαο ηα ρξσκαηηζηά
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3.2.8. Παξνπζίαζε
Ζ δηαδξαζηηθή αθίζα παξνπζηάζηεθε ζην Κέληξν
Δπηζθεπηψλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο
ηαχξνο Νηάξρνο ζηηο 27/5/2015 γηα επηζθέπηεο κε
ρακειή φξαζε ή ηπθιφηεηα θαη θνηηεηέο παξαζηαηηθψλ
ηερλψλ. Δπίζεο παξνπζηάζηεθε ζην Φεζηηβάι
Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 2014-2015,
πνπ δηνξγάλσζε ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γ' Αζήλαο ζηηο 14 θαη 15/6/2015.

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο δηαζεκαηηθήο απηήο δηδαζθαιίαο ήηαλ λα
εληζρπζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαιιηηερληθή
έθθξαζε ησλ καζεηψλ κε ηε ζπκβνιή ηεο εξεπλεηηθήο
δηάζηαζεο ησλ Σερλψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
βησκαηηθήο κάζεζεο. Ζ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο απηήο πεξηιάκβαλε: 1) κειέηε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ δχν ηερλψλ, 2)
αλαδήηεζε αλαινγηψλ θαη δηαθνξψλ, 3) δηαηχπσζε ησλ
ζηφρσλ, 4) παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, 5)
παξαθνινχζεζε ζρεηηθνχ ζεκηλαξίνπ ζην Κέληξν
Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο η. Νηάξρνο, 6) ρσξηζκφ ζε
νκάδεο, 7) επηινγή – πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ
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πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο, 8) επίζθεςε ζην ζρνιείν
ησλ ππεπζχλσλ ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Ηδξ. . Νηάξρνο, 9)
ζηήζηκν πνιπαηζζεηεξηαθήο αθίζαο, 10) θαηακεξηζκφ
κνπζηθψλ θξάζεσλ ζηνπο καζεηέο θαη ερνγξάθεζή
ηνπο, 11) ηειηθφ ζηήζηκν ηεο αθίζαο, 12) βηληενζθφπεζε
παξνπζίαζεο.
Σν Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα δηήξθεζε 6 κήλεο, κε κία
δίσξε ζπλάληεζε θάζε εβδνκάδα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
κε κηθηή ειηθηαθά νκάδα καζεηψλ (14-17 εηψλ) ηνπ
Μνπζηθνχ ρνιείνπ Ηιίνπ. Ζ πξψηε θάζε πεξηιάκβαλε
αλακφριεπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε
κηθξέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ ιεθηηθψλ,
εηθαζηηθψλ θαη κνπζηθψλ. ηε θάζε απηή, δφζεθε
έκθαζε ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο
έθθξαζεο. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιν
ελζνπζηαζκφ, θαζψο νη δξάζεηο απηέο ηνπο έβγαδαλ απφ
ην ζηελφ πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο, ηνπο ελεξγνπνηνχζαλ θαη ηνπο έδηλαλ ηελ
επθαηξία λα βηψζνπλ ηελ απζεληηθή εκπεηξία ηεο
δεκηνπξγίαο.
ηε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο αιιεινδεζκεχηεθαλ ζε
έλα ζρέδην εξγαζίαο (project), ην νπνίν ηνπο ελέπλεε θαη
θηλνχζε ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ. ην ζηάδην
ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ κνπζηθψλ ζεκάησλ
απνδείρηεθαλ εμφρσο επηλνεηηθνί, θαζψο βξήθαλ ηξεηο
πξσηφηππεο νπηηθέο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο
κνπζηθέο θξάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην
ζεκείν ε επίδξαζε πνπ είρε ε εθπφλεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ project ζηε δηάρπζε κηαο δεκηνπξγηθήο
αηκφζθαηξαο ζην ζρνιείν, αθνχ, γηα ηηο δχν εβδνκάδεο
πνπ δηήξθεζε ε ερνγξάθεζε θαη νη καζεηέο
πξνεηνίκαδαλ ηηο κνπζηθέο θξάζεηο ζην αληίζηνηρν
φξγαλν, ερνχζαλ απφ δηάθνξεο γσληέο ηνπ ζρνιείνπ
θξάζεηο απφ ηε Φνχγθα ηνπ Μπαρ θαη ιεηηνπξγνχζαλ
σο ζεκείν αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζην project.
Οη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηεχρζεθαλ ζε πνιχ
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Μέζα απφ ηελ νκαδηθή
ζπλεξγαζία θαηνξζψζεθε ε αλάδεημε ηεο ζπλνκηιίαο
ησλ ηερλψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αηζζήζεσλ γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ. Δπίζεο,
αλαπηχρζεθε ε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη
νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο θαηαζθεπέο, αζθήζεθαλ ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
απζεληηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο, θαη ηνλψζεθε
ηδηαίηεξα ε θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε.

Σν ηειηθφ έξγν απνηειεί ε δηαδξαζηηθή
πνιπαηζζεηεξηαθή αθίζα. Με ην άγγηγκα πάλσ ζε
θάπνην ζεκείν ηεο, ελεξγνπνηείηαη ην αξρείν ήρνπ πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα αληίζηνηρα νπηηθά ζρήκαηα θαη
αθνχγεηαη ε εθηέιεζε ησλ κνπζηθψλ απηψλ ζεκάησλ
απφ
δηαθνξεηηθά
φξγαλα.
(βι.ζρεη.:
https://vimeo.com/135029080 )
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Φψηε αγψλα θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ζην
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http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos
16/084-099.pdf. Αλαθηήζεθε ζηηο 4/11/2015.
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6. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕ:
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ, ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΕ
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Ζ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΝΧΖ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Κσλζηαληίλνο Κόκπνο

1ν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο

Υξπζάλζε Γεξάλε
1ν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο
Πεξίιεςε
Ο ξφινο ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ απαζρνιεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ηνπο
παηδαγσγνχο θαη πνιιά βηβιία έρνπλ γξαθηεί κε
καζεκαηηθά παηρλίδηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε
ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη κε ηηο
νπνίεο ηα παηδηά καζαίλνπλ απαζρνιεί ηνπο παηδαγσγνχο
θαη πνιιέο ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηε
ςπρνινγία πξνηείλνληαη, έηζη ψζηε ε εθπαίδεπζε λα έρεη
ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κάζεζε
είλαη επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή. Αθφκα ηα παηδηά
αληηκεησπίδνπλ
πξνθιήζεηο
θαη
θαινχληαη
λα
πεηξακαηηζηνχλ, λα εξεπλήζνπλ, λα απνθαζίζνπλ θαη λα
δξάζνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Σν παηρλίδη
ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο παηδαγσγνχο (Μontessori,
Rousseau, Dewey, Froebel θ.ά) σο κηα απνηειεζκαηηθή
δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κάζεζε
ελλνηψλ, ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ αιιά θαη ηε
δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ άλζξσπν.
ηελ
παξνχζα
εηζήγεζε
καζεκαηηθέο
γλψζεηο
θαηαλννχληαη θαιχηεξα απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο κε ηε
ρξήζε παηρληδηψλ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο.
Τπάξρεη ζχλδεζε δηεπηζηεκνληθή αιιά θαη δηαζεκαηηθή
κε παηγληψδε κνξθή πνπ ζηνρεχεη ζηε κάζεζε
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζην
κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζπλδένληαη δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη
δηαθεθξηκέλα θαη ε κάζεζε απνθηά ελεξγεηηθφ,
απνιαπζηηθφ θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα.

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, Παηρλίδη, Φπζηθή
Αγσγή, Γηαζεκαηηθφηεηα, Γηεπηζηεκνληθφηεηα.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ γλψζε είλαη κηα ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη
αληηθεηκέλνπ θαη απνθηηέηαη κέζα απφ ηππηθέο θαη
άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ην ζρνιείν θαη
νη εκπεηξίεο. ρεηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο, ηθαλφηεηεο θαη
ζηάζεηο
θαη νηθνδνκείηαη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ
αλζξψπνπ. Οη γλψζεηο είλαη πιεξνθνξίεο θαη βηψκαηα
γηα απηφ θαη επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο
ησλ αλζξψπσλ. Ζ γλψζε είλαη αηψληα θαη νη κέζνδνη κε
ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο
απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα. Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ
άλζξσπν, ν κπηρεβηνξηζκφο, ν θνλζηξαθηηβηζκφο θ.α.
Ζ ιέμε καζεκαηηθά θέξλεη ζηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ
εηθφλεο κε πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνχο,
δηαηξέζεηο, δεθαδηθνχο θαη θιάζκαηα. Πνιινί άλζξσπνη
ζεσξνχλ ηα καζεκαηηθά
σο δνκέο, αιγνξίζκνπο,
ζρήκαηα θαη κεηαβνιέο απηψλ αιιά θαη κεηξήζεηο θαη
ππνινγηζκνχο. Σα καζεκαηηθά φκσο δελ κπνξεί λα είλαη
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κφλν ζρήκαηα ζην ρψξν, αξηζκνί, εμηζψζεηο θαη
αιγφξηζκνη. Σα καζεκαηηθά γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη
θηινζνθία θαη γηα ην Β. Russel (Γπξηψηεο, 1963) ην
πςειφηεξν επίπεδν πνιηηηζκνχ πνπ πξέπεη λα
θαηαλνεζεί.
Σα καζεκαηηθά δελ θαηαλννχληαη κφλν κέζα ζηα
ζρνιεία θαη νχηε είλαη απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα
ηππηθήο δηδαζθαιίαο. O D' Ambrosio (Nunes, 2007)
ζπκπεξαίλεη φηη ηα καζεκαηηθά πνπ καζαίλνληαη εθηφο
ζρνιείνπ θαη ηα απνθαιεί "απζφξκεηα καζεκαηηθά
(spontaneous matheracy)"
δίλνπλ ζηα άηνκα ηελ
ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηνπο αξηζκνχο θαη
ηηο πξάμεηο. ε αληίζεζε, ηα καζεκαηηθά ηεο ηππηθήο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ γηα ηα ίδηα άηνκα έλα
"ςπρνινγηθφ θξάγκα (psyvhological blockade)" πνπ
νξζψλεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
ζθέςεο, ηνλ ζρνιηθφ θαη ηνλ θαζεκεξηλφ.
Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά
καζαίλνπλ απαζρνιεί ηνπο παηδαγσγνχο θαη πνιιέο
ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηε ςπρνινγία
πξνηείλνληαη, έηζη ψζηε ε εθπαίδεπζε λα έρεη ην
βέιηηζην απνηέιεζκα. Σν παηρλίδη ζεσξείηαη απφ φινπο
ηνπο παηδαγσγνχο (Μontessori, Rousseau, Dewey,
Froebel θ.ά) σο κηα απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή κέζνδνο
πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κάζεζε ελλνηψλ, ηελ
απφθηεζε εκπεηξηψλ αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ άλζξσπν (Walsh, 1992).
Ο Μarshall McLuhan (McLuhan, 2001) ππνζηεξίδεη
φηη: «φπνηνο δηαθξίλεη ηα παηρλίδηα απφ ηελ εθπαίδεπζε
πξνθαλψο δε γλσξίδεη ηίπνηα απφ ηα δχν». Δίλαη ινηπφλ
θπζηθφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κνηάδνπλ κε παηρλίδηα λα
εηζάγνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Aλ
ζεσξήζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηε
δηακφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο ηφηε νη παηγληψδεηο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Ζ κεζνδνινγία
ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην πξφβιεκα (problembased learning PBL) αλαγλσξίδεη ηε ζπλάθεηα αλάκεζα
ζην παηρλίδη θαη ηε κάζεζε.
Ο Vygotsky (Cole θαη Scribner, 1978) ππνζηεξίδεη
φηη ηα παηδηά παίδνληαο ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο αλάγθεο
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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ηνπο θαη κέζσ ησλ παηρληδηψλ δεκηνπξγνχλ θαληαζηηθέο
θαηαζηάζεηο κέζα απφ θαλφλεο θαη πιαίζηα. Γηα
παξάδεηγκα ηα παηδηά παίδνληαο κπάζθεη θαληάδνληαη
φηη είλαη θαιαζνζθαηξηζηέο ζε νκάδεο θαη επηηπγράλνπλ
πφληνπο ή ζηακαηνχλ ηνλ αληίπαιν θ.ν.θ. Ο Vygotsky
(1997) ζεσξεί φηη ην παηδί κέζα απφ ην παηρλίδη καζαίλεη
λα ιεηηνπξγεί ζε έλα ρψξν πεξηζζφηεξν γλσζηηθφ παξά
εμσηεξηθφ θαη νπηηθφ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
αλζξψπηλεο αληίιεςεο είλαη «ε αληίιεςε ησλ
πξαγκάησλ». Σν παηδί αληηιακβάλεηαη φρη κφλν ην
ζρήκα θαη ην ρξψκα αιιά θαη ην λφεκα ηεο ιέμεο ή ηνπ
αξηζκνχ. Σν παηδί κέζα ζην παηρλίδη ηνπ ιεηηνπξγεί κε
έλλνηεο απνδεζκεπκέλεο απφ ηα αληηθείκελα θαη απφ ηηο
πξάμεηο ζηηο νπνίεο απηά αλαθέξνληαη. Γεκηνπξγείηαη
ινηπφλ κηα ελδηαθέξνπζα αληίθαζε, γηαηί ην παηδί
αλακηγλχεη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε πξαγκαηηθά
αληηθείκελα. Δδψ αθξηβψο είλαη εκθαλήο ε κεηαβαηηθή
θχζε ηνπ παηρληδηνχ. Δίλαη έλα ζηάδην κεηαμχ ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ
θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηεο ζθέςεο ηνπ ελειίθνπ
πνπ είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε απφ πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο. Αξρηθά κε ην παηρλίδη ην παηδί απζφξκεηα
δηαθξίλεη ην αληηθείκελν απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ. Αλ θαη
δελ έρεη αξηζκεηηθέο γλψζεηο ην παηδί κπνξεί θαη
αζξνίδεη φκνηα αληηθείκελα ζε ειηθία 3-4 εηψλ (Hughes,
1986).

2. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
Ο ξφινο ησλ παηρληδηψλ ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ απαζρνιεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ηνπο
παηδαγσγνχο θαη πνιιά βηβιία έρνπλ γξαθηεί κε
καζεκαηηθά παηρλίδηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε
ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε
κάζεζε είλαη επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή (Aπγνπζηίδνπ,
2001). Αθφκα ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαη
θαινχληαη λα πεηξακαηηζηνχλ, λα εξεπλήζνπλ, λα
απνθαζίζνπλ θαη λα δξάζνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην. Σα παηρλίδηα ξφισλ (stimulation games)
εθαξκφζηεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 ζηηο ΖΠΑ ζηε
δηδαζθαιία ζηα Κνιιέγηα (Kφκπνο, 1996). Ζ πξαθηηθή
άζθεζε θνηηεηψλ ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπσο ζηα
λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία θ.α είλαη παηρλίδηα ξφισλ.
Tα παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε
ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιήξσκα θαη φρη σο αληηθαηαζηάηεο
ή αληαγσληζηήο ησλ γλσζηηθψλ ηερληθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Ζ δηάδξαζε αλάκεζα ζηα
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα επηκέξνπο καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη κε ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο ζηφρνπο
θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξε ηελ εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν. Σα εκπφδηα γηα
ηε κε εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία είλαη πνιιά, φπσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ, ε κε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ, ν
ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν παηρλίδη φκσο είλαη ραξά, δηαζθέδαζε θαη αλάγθε
ζηα παηδηά ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Με ην παηρλίδη, φπσο
θαη κε άιιεο κεζφδνπο κάζεζεο:

 Δλζαξξχλεηαη ε κάζεζε θαη αλαπηχζζεηαη ε
καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηα δχν θχια, αθνχ
φια ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ
 Αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ
παηδηψλ αθνχ γλσξίδνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
κνηξάδνληαη ηδέεο θαη γλψζεηο ζπδεηψληαο
 Δληζρχεηαη ε ελέξγεηα ηνπ «ελεξγψ-θάλσ».
 Αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ,
ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ ελαιιαγψλ
 Ζ καζεκαηηθή γλψζε απνηειεί επράξηζηε
ελαζρφιεζε θαη δελ απνηειεί απνκνλσκέλε
ηππηθή δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σίζεηαη φκσο ην εξψηεκα ηη κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ηα
παηδηά κε ην παηρλίδη; Με ην παηρλίδη ηα παηδηά
απνθηνχλ:
 Γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο: Μαζαίλνπλ ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη γεγνλφηα θαη
αξρέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Πιεξνθνξνχληαη
γηα ηε δηάξζξσζε θαη ηε δπλακηθή
ηνπ
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ
παηρληδηνχ.
 Κνηλσληθέο
δεμηφηεηεο:
Μαζαίλνπλ
λα
επηθνηλσλνχλ,
λα
ζπλεξγάδνληαη,
λα
ζπλαγσλίδνληαη κε άκηιια θαη λα θαηαλννχλ ηνπο
θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο. Αθφκε καζαίλνπλ λα
ζπδεηνχλ θαη λα ζέβνληαη αθνχγνληαο ηε γλψκε
ηνπ άιινπ, λα δηαιέγνληαη θαη λα πεξηνξίδνπλ ην
«εγψ» ηνπο.
 Σξφπνπο
ζπκπεξηθνξάο:
Καηαξγείηαη
ν
αηνκηθηζκφο θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο
ζπλεξγαζίαο. Δμαιείθνληαη πνιηηηζκηθέο ή άιιεο
δηαθξίζεηο αθνχ ε επηζπκία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ επηβάιιεη ηε ζπλεξγαζία.
ηελ παξνχζα εηζήγεζε καζεκαηηθέο γλψζεηο
θαηαλννχληαη θαιχηεξα απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο κε ηε
ρξήζε παηρληδηψλ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο.
Τπάξρεη ζχλδεζε δηεπηζηεκνληθή αιιά θαη δηαζεκαηηθή
κε παηγληψδε κνξθή πνπ ζηνρεχεη ζηε κάζεζε
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζην
κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζπλδένληαη δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη
δηαθεθξηκέλα θαη ε κάζεζε απνθηά ελεξγεηηθφ,
απνιαπζηηθφ θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα. Σν ζρνιείν
γίλεηαη
καζεηνθεληξηθφ,
θνηλσληνθεληξηθφ
θαη
βησκαηηθφ. Ζ γλψζε δελ είλαη απνζπαζκαηηθή αιιά
νιηζηηθή θαη νη δηαζεκαηηθέο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο
δηαζπλδέζεηο ηεο γλψζεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ
ζρνιηθνχ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο
κεηαηξέπνληαη απφ παζεηηθνί δέθηεο ζε ελεξγνχο
ζπληειεζηέο κάζεζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ θνξείο
γλψζεο γίλνληαη θαζνδεγεηέο-ζπκβνπιάηνξεο.
Ο Dienes (Dienes, 1963) ηνλίδεη ηελ επίδξαζε πνπ
αζθεί ζην παηδί έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ παηρληδηνχ
φπνπ κεηαβαίλεη απφ ηε δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε ησλ
θαλφλσλ ζηε καζεκαηηθή γλψζε.
ηε ζπλέρεηα ηξία παηρλίδηα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη γλψζε

311 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε
απνθηά δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη δηαζεκαηηθφηεηα.

2.1. ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ
2.1.1. Κπλεγεηό κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα Α΄- Β΄ Σάμε
ηόρνη ζηε Φπζηθή αγσγή
Αλάπηπμε αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ,
δεμηνηήησλ θαη θηλαηζζεηηθήο αληίιεςεο

θηλεηηθψλ

Τιηθά
Κηκσιία ή πηαηάθηα πιαζηηθά( κηθξνί θψλνη).
Γηαθξηηηθά θαλειάθηα γηα θάζε νκάδα.
Αξηζκόο παηδηώλ
Παίδνπλε ην ιηγφηεξν 8 κέρξη 25 παηδηά
Πσο παίδεηαη
Γεκηνπξγνχκε ζηελ απιή είηε κε θψλνπο είηε κε
θηκσιία 4-5 ζεκεία (θσιηέο) κε δηαθνξεηηθφ γεσκεηξηθφ
ζρήκα ην θαζέλα (θχθινο, ηξίγσλν, ηεηξάγσλν,
παξαιιειφγξακκν, ξφκβνο θ.α.). Παίδνπκε ην θιαζηθφ
θπλεγεηφ φπνπ θάζε νκάδα έρεη ηελ δηθηά ηεο θσιηά ε
νπνία είλαη έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα. Κάζε νκάδα έρεη
έλαλ θπλεγφ πνπ φπνηνλ πηάζεη απφ ηηο αληίπαιεο νκάδεο
πξέπεη λα πάεη γξήγνξα ζηελ θσιηά ηνπ (γεσκεηξηθφ
ζρήκα). Γηα λα ειεπζεξσζεί θάπνηνο απφ ηελ θσιηά ηνπ
ζα πξέπεη ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δελ έρνπλ πηαζηεί λα
ζρεκαηίζνπλ κε ηα πηαηάθηα κία ίδηα θσιηά δειαδή ην
ίδην γεσκεηξηθφ ζρήκα. Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ
ζα έρεη ηα ιηγφηεξα άηνκα ζην γεσκεηξηθφ ηεο ζρήκα
φηαλ ζθπξίζεη ν θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο.
Μαζεκαηηθή ηξνπνπνίεζε : Ο εθπαηδεπηηθφο θπζηθήο
αγσγήο θάζε θνξά αιιάδεη ηελ θσιηά (ην γεσκεηξηθφ
ζρήκα), έηζη ψζηε φια ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Μαζεκαηηθνί ζηφρνη: Σα παηδηά γλσξίδνπλ,
νλνκάδνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηα ζρήκαηα. Γηαθξίλνπλ ηα
ζρήκαηα κε ηα νλφκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
γλσξίζκαηα, ηξίγσλα, γσλίεο, πιεπξέο θ.α. Υεηξίδνληαη
ηα ζρήκαηα εκπεηξηθά.
Γηαδηθαζία Μάζεζεο: Με νπηηθέο δηεξγαζίεο
αλαιχνπλ, ζπλζέηνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά
ζρήκαηα, φπσο είλαη νη θσιηέο γηα λα ειεπζεξψζνπλ ηα
κέιε ηεο νκάδαο ηνπο.
2.1.2. Παηρλίδη “Σν ηδακί”
ηόρνη Φπζηθήο αγσγήο
Αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ – αληηιεπηηθψλ
ηθαλνηήησλ θαη νπηηθήο αληίιεςεο
Τιηθά
1 Μπάια θαη 1 θεξακίδη ζπαζκέλν ζε 7 θνκκάηηα.
Σελ ζέζε ηνπ θεξακηδηνχ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ «παίξλνπλ» 10 μχιηλα
ηεηξαγσλάθηα κε αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10.
Γηαθξηηηθά θαλειάθηα γηα θάζε νκάδα.
Αξηζκόο παηδηώλ
Παίδνπλ ην ιηγφηεξν κε 10 παίθηεο νη νπνίνη
ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο

axrhsth

Πσο παίδεηαη
Βάδνπκε ηα ηεηξαγσλάθηα κέζα ζε έλα κηθξφ θχθιν
ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη απφ ην ζεκείν εθείλν κεηξάκε
7 βήκαηα θαη θάλνπκε κία γξακκή ζε εθείλν ην ζεκείν.
Ζ κία νκάδα ζηέθεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θαη ε άιιε
πίζσ απφ ηα ηεηξαγσλάθηα. Ζ νκάδα πνπ είλαη πίζσ απφ
ηελ γξακκή παίξλεη ηε κπάια θαη πξνζπαζεί λα
ζεκαδέςεη θαη λα ξίμεη ηα ηεηξαγσλάθηα κε ηνπο
αξηζκνχο. Κάζε παίθηεο έρεη 3 επθαηξίεο λα ξίμεη ηε
κπάια, ζε πεξίπησζε πνπ θαλείο δελ πεηχρεη λα ξίμεη
θάησ ηα ηεηξαγσλάθηα αιιάδνπλ ξφινπο. (Καξαΐζθνπ,
2005)
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ξίμεη ηα ηεηξαγσλάθηα ε
νκάδα ηνπ ηξέρεη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη
πξνζπαζεί λα βάιεη ηα ηεηξαγσλάθηα ην έλα πάλσ ζην
άιιν απφ ην 1 κέρξη ην δέθα κε ηελ ζσζηή αξηζκεηηθή
ζεηξά. Ζ άιιε νκάδα πξνζπαζεί λα ρηππήζεη κε ηε
κπάια ηνπο αληηπάινπο ηεο έηζη ψζηε λα ηνπο βγάιεη
απφ ην παηρλίδη. πνηνο έρεη ηε κπάια πξέπεη λα είλαη
αθίλεηνο. Σελ ψξα εθείλε κπνξεί λα αθηλεηνπνηήζεη
έλαλ αληίπαιν ή λα δψζεη πάζα ζ‟ έλα ζπκπαίθηε ηνπ.
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κέρξη ε
κία νκάδα λα ζηήζεη ηα θεξακίδηα θαη λα πεη “ΣΕΑΜΗ”
ή ε άιιε νκάδα λα αθηλεηνπνηήζεη φινπο ηνπο
αληηπάινπο ηεο.
Μαζεκαηηθή ηξνπνπνίεζε: Μία πεξίπησζε είλαη λα
ηνπνζεηεζνχλ ηα μχιηλα ηεηξαγσλάθηα απφ ην 1 κέρξη ην
10 ζε αχμνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά αθφκα κπνξεί λα
αιιάμεη ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ζε θζίλνπζα ζεηξά ή λα
ηνπνζεηεζνχλ κφλν νη άξηηνη ή νη πεξηηηνί αξηζκνί.
Αθφκα κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηεηξαγσλάθηα κε
αξηζκνχο απφ 1-50 ή 50-100 ή ηεηξαγσλάθηα κε ,
πεληάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θ.ά.
Μαζεκαηηθνί ζηφρνη: Σα παηδηά γλσξίδνπλ ηνπο
αξηζκνχο θαη ηνπο δηαθξίλνπλ ζε άξηηνπο θαη πεξηηηνχο,
ηνπο ζπγθξίλνπλ, ηνπο ηαμηλνκνχλ ζε αχμνπζα θαη
θζίλνπζα ζεηξά θαη αξηζκνχλ πξνθνξηθά. Αθφκε
πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν θαζψο θηλνχληαη γχξσ απφ
ην ηδακί.
2.1.3. Παηρλίδη θαιαζνζθαίξηζεο
ηόρνη Φπζηθήο αγσγήο
Αλάπηπμε
ςπρνθηλεηηθψλ,
γλσζηηθψλ
θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ
Τιηθό
Μπάιεο κπάζθεη θαη θψλνη
Αξηζκόο παηδηώλ
Απφ 8 κέρξη 24 καζεηέο
Πσο Παίδεηαη
Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη ηνπο
ηνπνζεηνχκε ηελ κία νκάδα δίπια ζηελ άιιε κε θάπνηεο
απνζηάζεηο θαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ γεπέδνπ
ηνπνζεηνχκε θψλνπο ζε ζεηξέο κε δηάθνξα ρξψκαηα.
Κάζε ρξψκα αληηπξνζσπεχεη ζπγθεθξηκέλνπο πφληνπο.
Γηα φπνην ζνπη γίλεηαη κέζα ζηελ ξαθέηα πνπ νξίδνπλ νη
θψλνη φκνηνπ ρξψκαηνο κεηξάεη έλαο πφληνο, γηα φπνην
ζνπη γίλεηαη αλάκεζα ζηε ζεηξά ησλ πξψησλ θαη
δεχηεξσλ θψλσλ κεηξάεη δχν πφληνπο θαη γηα φπνην
εχζηνρν ζνπη γίλεηαη αλάκεζα ζηε ζεηξά ησλ δεχηεξσλ
θαη ηξίησλ θψλσλ κεηξάεη 3 πφληνπο. Οη εχζηνρεο
πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πέξα απφ ηελ ηξίηε ζεηξά
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θψλσλ δηπιαζηάδεη ηνπο πξνεγνχκελνπο πφληνπο. Οη
νκάδεο πξαγκαηνπνηνχλ ζνπη απφ φπνπ επηζπκνχλ
πξνζζέηνληαο θάζε θνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφληνπο.
Νηθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ην
κεγαιχηεξν άζξνηζκα πφλησλ. Σν παηρλίδη κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη αληίζηξνθα.
Έρνληαο έλα
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζηφρν ην παηρλίδη ε θάζε νκάδα
παηδηψλ κε εχζηνρεο πξνζπάζεηεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε
απηνχ ηνπ αξηζκνχ, αθνχ αθαηξνχληαη απφ ηνλ αξηζκφ
ζηφρν νη πφληνη πνπ ζπγθεληξψλεη. Νηθήηξηα είλαη ε
νκάδα πνπ ζα πιεζηάζεη πεξηζζφηεξν ηνλ αξηζκφ ζηφρν.
Μαζεκαηηθή ηξνπνπνίεζε: Οξίδνπκε ηα ζνπη
ζχκθσλα κε ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ γεπέδνπ πνπ
είλαη παξαιιειφγξακκν, απφ ηηο γσλίεο ηνπ, απφ ηα
εκηθχθιηα ηνπ απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ ηνπ, απφ
ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο ησλ εκηθπθιίσλ ή απφ ζεκεία
ησλ ρνξδψλ ηνπ εκηθπθιίνπ θ.α.
Μαζεκαηηθνί ζηφρνη: Σα παηδηά καζαίλνπλ λα
αζξνίδνπλ, λα αθαηξνχλ θαη λα πνιιαπιαζηάδνπλ.
Αζθνχληαη ζηελ ζηξαηεγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ έηζη
ψζηε λα πεηχρνπλ ή λα πιεζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο
αξηζκνχο πνπ απνηεινχλ ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ. Αθφκε
ηα παηδηά πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν θαη γλσξίδνπλ
γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ηδηφηεηεο ηνπο.

3. ΔΠΗΛΟΓΟ
Σα παξαπάλσ παηρλίδηα απνηεινχλ δείγκα απφ έλα
ζχλνιν παηρληδηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ
απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλδέζνπλ δπν καζήκαηα ηε
θπζηθή αγσγή θαη ηα καζεκαηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
νη δπν επηζηεκνληθέο πεξηνρέο δε ζα είλαη απνκνλσκέλεο
θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηα αληίζηνηρα
καζήκαηα ζα ζπλεξγαζηνχλ. Οη ξφινη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιάδνπλ θαη απφ πεγή γλψζεο θαη
κέληνξεο θαηεχζπλζεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ
γίλνληαη ζπλεξγνί ζηε κάζεζε αιιά θαη ζπκκέηνρνη
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε
νκάδαο.
Σα παηδηά κέζα απφ ην παηρλίδηα (Huizinga, 1938)
καζαίλνπλ, αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο,
νξγαλψλνπλ
ηηο
πξνζπάζεηεο ηνπο θαη απνθηνχλ ππνκνλή. Οη καζεηέο
απφ
παζεηηθνί δέθηεο κάζεζεο κεηαηξέπνληαη ζε
ελεξγνχο αθξναηέο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο
ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη ζε ελεξγνχο εξεπλεηέο ηεο
γλψζεο (Kostelnick, 1993).
Σν παηρλίδη απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηα παηδηά θαη
κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε γηα απηφ θαη ε κάζεζε
καζεκαηηθψλ γλψζεσλ γίλεηαη επράξηζηε ελαζρφιεζε
πνπ μεθεχγεη απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε αιγνξίζκσλ
θαη θαλφλσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ πνπ
θαηεπζχλνληαη απφ ηα παηδηά φζν θαη απηέο πνπ
θαηεπζχλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξνχλ λα
παξαθηλήζνπλ ηδέεο θαη ελδηαθέξνληα πνπ εμειίζζνληαη
θαη λα πξνεθηείλνληαη. Οη ζρνιηθέο αλακλήζεηο κάζεζεο
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε παηρλίδηα είλαη επράξηζηεο θαη
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο θνηλφηππεο θαη ζπλεζηζκέλεο
ηεο γξαθήο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα ηεηξάδηα θαη

βηβιία ησλ καζεκαηηθψλ πάλσ ζην ζξαλίν ηεο αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο.
Σα παηδηά απνθηνχλ «αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ» ησλ
ιέμεσλ θαη ησλ αξηζκψλ θαη φρη κφλν ησλ ζρεκάησλ θαη
ησλ πξαγκάησλ (Vygotsky, 1967). Αθφκε νη κηθξνί
καζεηέο αλαπηχζζνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη φρη κφλν
γλσζηηθά.
Δλ θαηαθιείδη, είλαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε κηαο
παηδαγσγηθήο ηνπ παηρληδηνχ, νξηδφκελεο απφ ηηο
παηδαγσγηθέο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ ππνζηήξημε
θαη πξνψζεζε αθ‟ ελφο κελ κηα αξκνληθήο ζχδεπμεο
κεηαμχ παηρληδηνχ, κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε
πεξηβάιινληα δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο.
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ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
Δπαλζία Κνληνγνύξε
5ν ΓΔΛ Ηιίνπ

Παξαζθεπάο Μαξνπάθεο
5ν ΓΔΛ Ηιίνπ

Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε
εθαξκνγή κηαο δηαζεκαηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ
καζεκάησλ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ζηα
πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζε
καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ. Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
αλαθάιπςαλ ηελ χπαξμε ησλ κνηίβσλ ζηε κνπζηθή,
βξήθαλ ηνπο ηχπνπο πνπ δηέπνπλ ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ
ζπλαξηήζεσλ θαη έγξαςαλ ην δηθφ ηνπο κνπζηθφ θνκκάηη,
ρξεζηκνπνηψληαο κεηαηνπίζεηο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.
Οη εληειψο αξράξηνη ζηε κνπζηθνί καζεηέο, πέξαλ ησλ
άιισλ, έκαζαλ ηηο αμίεο ησλ λνηψλ, λα «δηαβάδνπλ»
πεληάγξακκν θαη ην κέηξεκα. Δπίζεο, αζρνιήζεθαλ κε ηε
κνπζηθή πνπ παξάγεηαη απφ ζπλαξηήζεηο Fractal θαη
ήξζαλ έηζη ζε επαθή κε κνξθνθιαζκαηηθά αληηθείκελα
κεηά απφ κηα εηζαγσγή ζηε ζεσξία ησλ κηγαδηθψλ
αξηζκψλ. Σέινο, έκαζαλ γηα ηε ρξπζή ηνκή θαη
θαηαζθεχαζαλ ην κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα κε ηε
βνήζεηα ηνπ νπνίνπ έπαημαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ην
κνπζηθφ θνκκάηη πνπ νη ίδηνη είραλ γξάςεη. Ζ δηδαθηηθή
πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθψλ θαη
ηεο κνπζηθήο, πνπ είηε ζα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο είηε
ζα έρεη ν έλαο ιίγεο γλψζεηο απφ ην αληηθείκελν ηνπ
άιινπ, θαη αθνξά καζεηέο κε θαιή επίδνζε ζηα
καζεκαηηθά, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο
κνπζηθήο ζε πέξαλ ηνπ ελφο αηφκνπ ζε θάζε νκάδα.

Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζηθά κνηίβα, κνπζηθή θαη
καζεκαηηθά, κηγαδηθνί θαη κνπζηθή, ζπλαξηήζεηο θαη
κνπζηθή.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα ειιεληθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ
εθπνλήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζαθψο
επεξεαζκέλα απφ ηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο ηάζεηο
ζηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα
νδεγήζνπλ ζε εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ
θαη πξνζεγγίζεσλ (Κνηξέηζνπ, .Η. & Κνληνγνχξε, Δ.
2014).
Έηζη, δφζεθε έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή
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

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη απηφ επεηεχρζε -κεηαμχ
άιισλ- απφ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ηελ
αλαθαιππηηθή κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο
πξνυπνζέηεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα (Ληνλαξάθεο,
2011). Παξάιιεια, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγή αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Καζηκάηε, Σζίηζνπ θαη
Νάηζεο, 2014). Σν θαηεμνρήλ κάζεκα πνπ ζπλδπάδεη
φια ηα παξαπάλσ είλαη ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο πνπ δηδάζθεηαη κφιηο ηα ηειεπηαία πέληε
ρξφληα ζηα ζρνιεία καο.

1.1. Σν λνκηθό πιαίζην γηα ηηο Δξεπλεηηθέο
εξγαζίεο
Δλ ζπληνκία, γηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο
Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, κπνξνχκε λα πνχκε ηα εμήο:
Σν ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 εηζήρζε ζην σξνιφγην
πξφγξακκα ηεο Α΄ Λπθείνπ ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο κε ην ΦΔΚ 1213/Β/2011. Γηα ην κάζεκα απηφ
ηελ πξψηε ρξνληά πξνβιέπνληαλ 3 ψξεο θαη ππήξρε ε
δπλαηφηεηα ηηο δχν ψξεο λα ηηο αλαιάβεη έλαο
θαζεγεηήο θαη ηελ άιιε ψξα άιινο. Με κηα θαηάιιειε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ήηαλ
εθηθηφ λα κπνξνχλ νη δχν θαζεγεηέο λα βξίζθνληαη
ηαπηφρξνλα ζηελ αίζνπζα (αιιά απηφ δε γηλφηαλ
επηζήκσο). Αξγφηεξα, κε ην ΦΔΚ 1163/Β/2012, ην
κάζεκα έγηλε δίσξν θαη κπνξνχζαλ λα κπαίλνπλ ζηελ
αίζνπζα θαη νη δχν θαζεγεηέο ηαπηφρξνλα, ελψ ηψξα
δελ πξνβιέπεηαη ε παξνπζία δεχηεξνπ θαζεγεηή, εθηφο
εάλ απηφο είλαη ν θαζεγεηήο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη κφλν
γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο (εγθχθιηνο
141285/γ2/08-09-2014). Σέινο, ελψ ηελ πξψηε θαη ηε
δεχηεξε ρξνληά απφ ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο, θάζε εηδηθφηεηα είρε ην κάζεκα απηφ σο
πξψηε αλάζεζε, εληνχηνηο ηηο επφκελεο ρξνληέο, κε
εγθπθιίνπο, εμαηξνχληαλ θάζε θνξά νη εηδηθφηεηεο ησλ
θηινιφγσλ, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ ηηο
θπζηθέο επηζηήκεο (ε εγθχθιηνο 120885/Γ2/03-09-2013
εμαηξνχζε εληειψο ηηο εηδηθφηεηεο απηέο, ελψ κε ηελ
141285/Γ2/08-09-2014 επηηξέπεηαη λα αλαιάβνπλ ην
κάζεκα κφλνλ εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ θαη δελ απαηηείηαη ε
κεηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα
γηα ηελ θάιπςε σξψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, νη
πξνυπνζέζεηο απηέο ζπληξέρνπλ κφλν γηα ηηο
πξναλαθεξζείζεο εηδηθφηεηεο). Σν 2015, κε ηελ
εγθχθιην 151893/Γ2/ 29-09-2015 θαη αξγφηεξα κε ΦΔΚ
πνπ αθνξά ζηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ, εμαηξέζεθαλ
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δηα παληφο νη αλσηέξσ εηδηθφηεηεο, ππφ ηελ αίξεζε ηεο
πηζαλήο εθδφζεσο άιινπ ΦΔΚ ζηελ πεξίπησζε -ίζσοπνπ αιιάμεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, θαζψο νη καζεηέο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ -αλάκεζα ζε πξνηεηλφκελα- ην
ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ, πξνβιέπεηαη ε
«ιεηηνπξγία δψλεο», ψζηε λα κπνξνχλ καζεηέο
πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα γεληθήο
παηδείαο λα παξαθνινπζνχλ απφ θνηλνχ ην κάζεκα πνπ
ηνπο ελδηαθέξεη. Έηζη, ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζε
ηκήκαηα γηα ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο εξγαζίαο,
πξνυπνζέηεη θαη εμαζθαιίδεη (ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
ηξφπν επηινγήο ηνπο) ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα
ππφ κειέηε ζέκα.

1.2. Σν project «Μαζεκαηηθά θαη Μνπζηθή»
Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012, ηελ πξψηε
ρξνληά εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο ζην Λχθεην, νη γξάθνληεο αλέιαβαλ απφ
θνηλνχ έλα ηκήκα. Πξφηεηλαλ θαη ελεθξίζε απφ ην
χιινγν Γηδαζθφλησλ έλα project γηα ην πξψην
ηεηξάκελν κε ηίηιν «Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά». Καζψο ηα
ηκήκαηα δελ ήηαλ ακηγή ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο, αιιά
απνηεινχληαλ απφ καζεηέο δηαθφξσλ ηκεκάησλ πνπ
είραλ επηιέμεη λα αζρνιεζνχλ κε ην ππφ κειέηε ζέκα,
ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα βξέζεθαλ καζεηέο κε
ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά θαη αγάπε γηα ηηο ηέρλεο.
Σν ηκήκα ρσξίζηεθε ζε ππννκάδεο θαη κηα εμ απηψλ
αζρνιήζεθε κε ην ππνζέκα «Μαζεκαηηθά θαη
Μνπζηθή». Ζ νκάδα απαξηηδφηαλ απφ ηέζζεξεηο
καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ε κία καζήηξηα γλψξηδε λα
δηαβάδεη πεληάγξακκν θαη έπαηδε θαη κνπζηθφ φξγαλν,
ελψ νη ππφινηπνη ζηεξνχληαλ ηέηνησλ γλψζεσλ. Σα
απνηειέζκαηα θάζε νκάδαο, ελδηάκεζα θαη ηειηθά,
αλαθνηλψλνληαλ θαη ζηηο άιιεο ζηαδηαθά. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα καζεηέο άιισλ νκάδσλ λα δεηήζνπλ λα
αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα «Μαζεκαηηθά θαη Μνπζηθή»
ζην δεχηεξν ηεηξάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Σν παξαπάλσ ήηαλ πξντφλ ελζνπζηαζκνχ αιιά θαη
έθπιεμεο, φηαλ νη καζεηέο δηαπίζησζαλ α) φηη νη
ζπκκαζεηέο ηνπο κπνξνχζαλ λα «γξάςνπλ» κνπζηθή,
ελψ πξηλ απφ ηέζζεξεηο κήλεο δελ ήηαλ ζε ζέζε νχηε λα
δηαβάζνπλ πεληάγξακκν θαη β) φηη ηα καζεκαηηθά πνπ
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο ηέρλεο είλαη ηδηαίηεξα
ειθπζηηθά θαη ελδηαθέξνληα.
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζζεί ην κέξνο ηεο
δνπιεηάο πνπ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε
ηηο ζπλαξηήζεηο θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παίμνπλ ην
κνπζηθφ θνκκάηη πνπ παξήμαλ κε ηε βνήζεηα απηψλ.

1.3. Οη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ
Οη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηε κνπζηθή,
αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ,
αιιά είλαη ρξήζηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ απνηεινχλ
γλψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ παξαθνινχζεζε κηαο
δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά απφ κηα κίμε
δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ αθνινχζσο, κε έκθαζε ζηελ
αλαθαιππηηθή κάζεζε, ηελ παξαηήξεζε, ηνλ

axrhsth

πεηξακαηηζκφ θαη απνηέιεζε πξντφλ (θνηλσληθήο)
ελδννκαδηθήο θαη δηνκαδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηα
πιαίζηα ηεο ζεσξίαο δξαζηεξηνηήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ
είλαη θαιά εγθαηεζηεκέλε (εγθαζηδξπκέλε) θαη έηνηκε
λα αλαθιεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ
παξαγσγή λέαο γλψζεο (Berger, 2005).
1.3.1. Απνθηεζείζεο γλώζεηο ζηα καζεκαηηθά
Οη καζεηέο:
 έκαζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ κε θαλφλα θαη
δηαβήηε επζχγξακκα ηκήκαηα κε αλαινγίεο
ρξπζήο ηνκήο, ρξπζά νξζνγψληα θαη πεληάγσλα,
 αζθήζεθαλ
ζηε
ζρεδίαζε
γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ, έκαζαλ λα βξίζθνπλ ηχπνπο
δίθιαδσλ,
ηξίθιαδσλ
θιπ.
γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ πνπ νη θιάδνη ηνπο απνηεινχληαη
απφ εμηζψζεηο επζεηψλ,
 βξήθαλ ηχπνπο γηα ηηο νξηδφληηεο θαη
θαηαθφξπθεο κεηαηνπίζεηο ζπλαξηήζεσλ,
 έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηηο
κνξθνθιαζκαηηθέο απεηθνλίζεηο,
 εηζήρζεθαλ ζηα ζηνηρεηψδε ηεο ζεσξίαο ησλ
κηγαδηθψλ αξηζκψλ.
 Καηαλφεζαλ έλλνηεο φπσο αλαδξνκηθφο ηχπνο,
ηαρχηεηα ζχγθιηζεο.
1.3.2. Απνθηεζείζεο γλώζεηο ζηε κνπζηθή
Οη καζεηέο:
 έκαζαλ λα δηαβάδνπλ ηηο ρξνληθέο αμίεο ησλ
λνηψλ ζην πεληάγξακκν,
 έκαζαλ λα βξίζθνπλ ηε ζέζε ηεο θάζε λφηαο ζην
πεληάγξακκν,
 αλαθάιπςαλ ηελ χπαξμε κνηίβσλ ζηε κνπζηθή,
 έκαζαλ λα κεηξνχλ,
 ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε κνπζηθή fractal
θαη θαηαλφεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο παξαγσγήο
ηεο.
1.3.3. Απνθηεζείζεο δηαζεκαηηθέο γλώζεηο
Οη καζεηέο:
 έγξαςαλ κνπζηθή κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ,
 έκαζαλ
λα
απνδειηηψλνπλ
πιεξνθνξίεο
πξνεξρφκελεο απφ ην δηαδίθηπν,
 αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ κνλφρνξδνπ ηνπ Ππζαγφξα,
Mέζα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία απέθηεζαλ δεμηφηεηεο
απαηηνχκελεο γηα έλαλ ελεξγφ πνιίηε ηνπ 21νπ αηψλα,
ζχκθσλα κε ην Partnership for 21st Century skills
(http://www.p21.org/about-us/p21-framework/60).

2. ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
2.1. Αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
βηβιηνγξαθία
ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
ππάξρεη πιεζψξα άξζξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε
κεηαμχ καζεκαηηθψλ θαη κνπζηθήο. Έηζη, γηα
παξάδεηγκα είλαη γλσζηφ φηη, εάλ ρσξίζνπκε ζνλάηεο
ηνπ Mozart ζε δχν κέξε ψζηε ην έλα λα πεξηιακβάλεη
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ηελ έθζεζε φπνπ ην κνπζηθφ ζέκα εηζάγεηαη θαη ην άιιν
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επαλέθζεζε, ηφηε ν ιφγνο ηνπ
πιήζνπο ησλ κέηξσλ ηνπ θάζε κέξνπο δίλεη ηελ
αλαινγία πνπ είλαη γλσζηή σο ρξπζή ηνκή (Putz, 1995).
Αληίζηνηρνη ηζρπξηζκνί γηα ηελ παξνπζία ηεο ρξπζήο
ηνκήο ππάξρνπλ θαη γηα ζπλζέζεηο ηνπ Μπεηφβελ, φπσο
π.ρ. γηα ηελ πέκπηε ζπκθσλία ηνπ (Haylock, 1978). ε
άιιεο εξγαζίεο αλαδεηνχληαη καζεκαηηθνί λφκνη πνπ
δηέπνπλ πιεζψξα κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ (Martinakova,
2011).
Αλ θαη κεγάιν πιήζνο εξγαζηψλ ζπλδέεη ηα
καζεκαηηθά κε ηε κνπζηθή απφ ηα αξραία ρξφληα
(Δπαγγειφπνπινο, 2002) ην ζέκα, πάληα επίθαηξν,
εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί δαζθάινπο, καζεηέο,
θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο. Έηζη, ζηε βηβιηνγξαθία
βξίζθνπκε απφ εξγαζίεο δαζθάισλ πνπ κέζσ ηεο
κνπζηθήο πξνζπαζνχλ λα δηδάμνπλ ηα θιάζκαηα ζε
καζεηέο δεκνηηθνχ κέρξη θαη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζε γλψζεηο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, φπσο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνλ δαθηχιην ησλ αθεξαίσλ
modulo 12 (Μαλδξαηδή, 2013). Σν ζέκα δελ απαζρνιεί
φκσο κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Μαδεχεηαη
θφζκνο γηα λα παξαθνινπζήζεη δηαιέμεηο επί ηνπ
αληηθεηκέλνπ, γηα λα απνθηήζεη γλψζεηο πνπ
ελδερνκέλσο νπδέπνηε ζα εθαξκφζεη πξαθηηθά ή
επαγγεικαηηθά, αιιά ηνπ εμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ
(Θενδσξάθεο, 2005).

2.2. ρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία
Σα ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαζνξίδνληαη πιήξσο
θαη ζαθψο απφ ην βηβιίν πνπ δηελεκήζε ζηα ζρνιεία θαη
απεπζπλφηαλ ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα πινπνηνχζαλ ην
κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Μαηζαγγνχξαο,
Δπζπκίνπ, Μπαδίγνπ, Μπαξάηζε, Πεηξέζθνπ θαη ρίδα,
2011).
πλεπψο, κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο
κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθε είλαη κάιινλ πεξηηηή.
Χζηφζν,
θξίλεηαη
ζθφπηκν
λα
παξαηεζνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά κεξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε
κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε.
2.2.1. Οκαδνζπλεξγαηηθόηεηα – ζεσξία θαηαζθεπήο
ηεο γλώζεο θαη επηθνδνκεηηζκόο
Δθαξκφδεηαη απφ ηα θιαζηθά αθφκε ρξφληα. ηε
δεχηεξε νθηζηηθή Γξακκαηεία ν Ληβάληνο νξγαλψλεη
ηνπο ξήηνξεο ζε νκάδεο θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη, ψζηε ε
γλψζε πνπ απνθηάηαη λα απνηειέζεη πξντφλ θνηλσληθήο
δηαπξαγκάηεπζεο (Lesky, 1981). χκθσλα κε ηε ζεσξία
απηή, ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε έλα θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ
ζην
νπνίν,
κέζσ
θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο ε ζπδήηεζε ησλ ελλνηψλ ζα επηθέξεη
γλσζηηθή αζπκθσλία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα
νδεγήζεη ηνλ θάζε καζεηή λα αλαδηαξζξψζεη ηηο δηθέο
ηνπ ηειηθέο έλλνηεο (Fung, 2007).
2.2.2. Βησκαηηθή – αλαθαιππηηθή - ελεξγόο κάζεζε:
ρνιεία, ζαλ ην άκεξρηι ή φπσο απηά ηεο
Μνληεζνξηαλήο Αγσγήο, ιεηηνπξγνχλ κε ηε βαζηθή
παξαδνρή φηη ε αλάπηπμε ηνπ καζεηή είλαη πην
νινθιεξσκέλε, φηαλ ε γλψζε έρεη γη‟ απηφλ ζεκαζία
θαη πξνέξρεηαη απφ ηα βηψκαηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.

Γηαζεκαηηθφηεηα: Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν δεκηνπξγεί ζηεγαλά θαη κεηψλεη ηελ
αιιειεπίδξαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αθνχ
παξάγεη απνζπαζκαηηθή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε γλψζε
(Ληνλαξάθεο, 2011). Αληίδνην ζε απηφ απνηειεί ε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζή ηεο, δηφηη ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηνλ
θφζκν θαη νξγαλψλεη ηε ζθέςε ηνπ, αιιά θαη κε ηελ
πνηφηεηα ηεο πξνζιακβαλφκελεο γλψζεο.

3. Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
3.1. Ζ ηαπηόηεηα ηνπ καζήκαηνο
Σν κάζεκα ζρεδηάζζεθε, νξγαλψζεθε θαη
πινπνηήζεθε φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ην βηβιίν ηνπ
ΟΔΓΒ πνπ κνηξάζηεθε ζηα ζρνιεία κε αλαιπηηθέο
νδεγίεο, ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη παξαδείγκαηα γηα ηηο
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Μαηζαγγνχξαο θ.ά., 2011). Έηζη,
ε ηαπηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζα παξνπζηαζηεί
πεξηιεπηηθά:
 Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Δξεπλεηηθή Δξγαζία.
 Δκπιεθφκελα ζεκαηηθά πεδία: Μαζεκαηηθά,
Μνπζηθή.
 Σάμε: Α΄ Λπθείνπ.
 Υξφλνο πινπνίεζεο: έλα ηεηξάκελν.
 Υψξνο: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηήξην
Ζ/Τ.
 Οξγάλσζε ηάμεο: ρσξηζκφο ζε νκάδεο.
 Μεζνδνινγία:
(θπξίσο)
νκαδνζπλεξγαηηθή
κάζεζε, βησκαηηθή, κέζνδνο project, αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ απφ βηβιία θαη κέζσ δηαδηθηχνπ
απην/εηεξν-αμηνιφγεζε.
 Δξγαιεία: παξηηηνχξεο, ραξηί κηιηκεηξέ, βηβιία,
εκεξνιφγην, θάθεινο εξγαζηψλ, ηεηξάδην, Ζ/Τ,
κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθφ
ινγηζκηθφ geogebra θαλφλαο, δηαβήηεο, πιηθά
καθέηαο, ρνξδή, εξγαιεία φπσο ζθπξί, πξφθεο,
γσλίεο θιπ..
 Πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο:
νη
βαζηθέο
καζεκαηηθέο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
πξναρζεί έλαο καζεηήο ζηελ Α΄ Λπθείνπ. Δπίζεο,
απαηηείηαη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο νκάδαο
(θαη ν δηδάζθσλ) λα μέξεη λα δηαβάδεη
πεληάγξακκν.
 ηφρνη: ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 1.3.1, 1.3.2
θαη 1.3.3.

3.2. Ζ εθαξκνγή
Σελ πξψηε δηδαθηηθή ψξεο νη καζεηέο γλσξίζηεθαλ
κεηαμχ ηνπο, ηνπο εμεγήζεθε ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο
θχζεο ηνπ καζήκαηνο, παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά νη
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ν βαζκφο ειεπζεξίαο (θαη νη
πεξηνξηζκνί) πνπ ζα εδίεπαλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη
νξίζζεθαλ νη νκαδάξρεο, νη απνπζηνιφγνη θαη νη
πξαθηηθνγξάθνη. εκεηψλεηαη φηη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, νη παξηηηνχξεο πνπ ζα δνζνχλ
ζηνπο καζεηέο αθνξνχλ απιά κνπζηθά θνκκάηηα κε
θξηηήξην λα ηα γλσξίδνπλ φινη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
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ζηηο ζρνιηθέο ενξηέο θαη πξνέξρνληαη απφ παιαηφ
ζρνιηθφ βηβιίν κνπζηθήο ηνπ γπκλαζίνπ (Μαξγαδηψηεο,
Βνπηζηλάο θαη Σζηγθνπιήο, 1984).
Γηα φια ηα παξαθάησ ζεκεηψλεηαη φηη ε θάζε
δξαζηεξηφηεηα δελ δηαξθεί κία δηδαθηηθή ψξα, αιιά
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ
ρξεηάδεηαη ε νκάδα γηα ηελ επεμεξγαζία ή ηε δηεξεχλεζή
ηεο.
1ε δξαζηεξηόηεηα: Οη αμίεο
Μνηξάζζεθε ζηνπο καζεηέο ε παξηηηνχξα ηνπ
εζληθνχ χκλνπ (Δηθφλα 1). Αθνχ έκαζαλ ηί είλαη κέηξν,
θαη πψο ζπκβνιίδνληαη ην ηέηαξην, ην φγδνν, ην δέθαην
έθην θαη ηί αθξηβψο είλαη ηα παξεζηηγκέλα θζνγγφζεκα,
ηνπο δεηήζεθε λα πξνζζέζνπλ ηηο αμίεο ησλ λνηψλ ζε
θάζε κέηξν θαη λα αλαθαιχςνπλ πψο ζα βξίζθνπλ ηελ
αμία ησλ δηο παξεζηηγκέλσλ θζνγγνζήκσλ θαη ηηο αμίεο
ησλ παχζεσλ. Αθφκε, δεηήζεθε απφ ηε καζήηξηα πνπ
γλψξηδε κνπζηθή λα κελ ηνπο απνθαιχςεη ηελ απάληεζε
ζην εξψηεκα, αιιά λα ηνπο βνεζήζεη ππελζπκίδνληάο
ηνπο κφλνλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

Δηθφλα 1: Απφζπαζκα απφ ηελ πξψηε παξηηηνχξα

Έηζη, θεξ‟ εηπείλ, γηα ην πξψην νινθιεξσκέλν κέηξν,
νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηη είλαη ην δηο
παξεζηηγκέλν ηέηαξην, έιπζαλ ηελ παξαθάησ εμίζσζε:
[(1:4)+(1/2)(1/4)+x]+(1/16)+[(1/8)+(1/2)(1/8)]+(1/16)
=3/4.
Βξήθαλ φηη ν άγλσζηνο ηζνχηαη κε 1/16 θαη ζηε
ζπλέρεηα, αθνχ εληφπηζαλ ηε ζρέζε ηνπ 1/16 κε ην
παξεζηηγκέλν ηέηαξην, ππέζεζαλ φηη ε δεχηεξε ζηηγκή
πξνζζέηεη ηε κηζή αμία ηεο πξψηεο. Ο έιεγρνο ηεο
εηθαζίαο έγηλε κε ρξήζε άιιεο παξηηηνχξαο πνπ πεξηείρε
δηο παξεζηηγκέλν κηζφ.
Με αληίζηνηρν ηξφπν, αλαθάιπςαλ ηελ αμία ηεο
παχζεο ηνπ ηέηαξηνπ νινθιεξσκέλνπ κέηξνπ ηεο
Δηθφλαο 1.
2ε δξαζηεξηόηεηα: Σα κνηίβα
Μνηξάζζεθε ζηνπο καζεηέο ε παξηηηνχξα
πξσηνρξνληάηηθνπ ηξαγνπδηνχ (Δηθφλα 2) θαη ηνπο
δεηήζεθε λα θάλνπλ ην εμήο: Σελ πξψηε λφηα θάζε
ζηξνθήο λα ηε ζπκβνιίζνπλ σο «αξρή» θαη, ελ ζπλερεία,
γηα θάζε επφκελν δέθαην έθην λα ζεκεηψζνπλ εάλ
«αλεβαίλεη» ή «θαηεβαίλεη» ν ήρνο θαη θαηά πφζεο
λφηεο. Δάλ κηα λφηα είρε αμία κεγαιχηεξε, ηφηε απηφ
ζεκεησλφηαλ δίπια κε πνιιαπιαζηαζκφ κε ην πιήζνο
ησλ δεθάησλ έθησλ κε ηα νπνία ε λφηα απηή ήηαλ
ηζνδχλακε ρξνληθά. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζε ηφλνπο θαη
εκηηφληα, ζε απηή ηε θάζε δε καο ελδηέθεξαλ.
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Δηθφλα 2: Απφζπαζκα απφ ηε δεχηεξε παξηηηνχξα

Έηζη, γηα ηηο ηέζζεξεηο πξψηεο ζηξνθέο, νη καζεηέο
έθαλαλ ηελ παξαθάησ θαηαγξαθή:
1ε: Αξρή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
2ε: Αξρή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
3ε: Αξρή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
4ε: Αξρή, ↓1, ↓1, ↓1, ↓1, ↓1, ↑1(x2), →0
Αλαθάιπςαλ, έηζη, ηελ χπαξμε «κνηίβσλ» ζηε
κνπζηθή, θαζψο θαη ηηο ηξεηο (φρη απαξαβίαζηεο) αξρέο:
 Σα κνπζηθά θνκκάηηα έρνπλ επαλαιήςεηο.
 ηαλ «ραιάεη» ε επαλάιεςε, απηφ γίλεηαη ζην
ηέινο ηνπ κνηίβνπ.
 Σν ξεθξαίλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ κνηίβν.
Δπεηδή νη καζεηέο είραλ ηελ απνξία εάλ απηφ
ζπκβαίλεη θαη ζε άιια είδε κνπζηθήο, ηελ επφκελε θνξά
είρε θέξεη ν θαζέλαο απφ κηα παξηηηνχξα πνπ είρε βξεη
ζην δηαδίθηπν κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ ηνπ άξεζε
θαη έγηλε ε ζρεηηθή επαιήζεπζε.
Δπηπιένλ, ηνπο δφζεθε θαη παξηηηνχξα δεκνηηθνχ
ηξαγνπδηνχ απφ ην ίδην βηβιίν γηα λα γίλεη θαη εθεί ν
έιεγρνο.
3ε δξαζηεξηόηεηα: Μνπζηθή ζην θηλεηό
Γηα λα ειέγμνπλ νη καζεηέο εάλ κπνξνχκε λα
παξάμνπκε κνπζηθφ θνκκάηη αθνινπζψληαο κνηίβα,
ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πνπ βξήθαλ ζηελ πξνεγνχκελε
δξαζηεξηφηεηα θαη ρσξίο λα γλσξίδνπκε εθ ησλ
πξνηέξσλ ηνλ ήρν πνπ δίλεη ε θάζε λφηα,
ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θηλεηφ κε ήρν ζην πιεθηξνιφγην.
πγθεθξηκέλα, έγξαςαλ ζην ραξηί κηα κηθξή ηπραία
ζεηξά απφ αξηζκνχο απφ ην έλα κέρξη ην ελλέα, ηελ
επαλέιαβαλ ηξείο θνξέο παηψληαο ηα αληίζηνηρα
πιήθηξα θαη ηελ ηέηαξηε άιιαμαλ ιίγν ην ηέινο. Σν
απνηέιεζκα έκνηαδε κε κνπζηθή πνπ ππάξρεη ζε
παηρλίδηα γηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο.
4ε δξαζηεξηόηεηα: Οη λόηεο
Αθνχ εμεγήζεθε ην πνηα είλαη ε ζέζε ησλ λνηψλ ζην
πεληάγξακκν θαη πψο βξίζθνπκε πνηα λφηα έρνπκε θάζε
θνξά (ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ηηο έρνπκε κάζεη απέμσ),
δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ζηε
δεχηεξε παξηηηνχξα πνπ ηνπο δφζεθε πάλσ απφ θάζε
λφηα ην φλνκά ηεο.
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5ε δξαζηεξηόηεηα: Οη ηόλνη, ηα εκηηόληα, θαη ε δίεζε
Δμεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ηη ζεκαίλεη ηφλνο, ηη
εκηηφλην θαη πνηεο δηαθνξέο ζπρλνηήησλ αληηζηνηρνχλ
ζε απηά. Έκαζαλ, ινηπφλ, φηη κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ
λνηψλ έρνπκε ηφλνπο, εθηφο απφ ην κη-θα θαη ην ζη-λην.
Αθνχ έκαζαλ θαη γηα ην ξφιν ηεο δίεζεο, έθηηαμαλ γηα
ηελ θάζε ζηξνθή ηεο δεχηεξεο παξηηηνχξαο κηα γξαθηθή
παξάζηαζε σο εμήο:
Ζ «αξρή» δειψλεηαη σο ην (0,0), δειαδή εθεί
ηνπνζεηνχκε ηελ πξψηε λφηα θάζε ζηξνθήο. Γηα θάζε
φγδνν πξνρσξάκε κηα ζέζε δεμηά, γηα θάζε ηέηαξην 2
ζέζεηο θ.ν.θ., ελψ γηα θάζε δηαθνξά ηφλνπ αλεβαίλνπκε
ή θαηεβαίλνπκε έλα εθαηνζηφ, νπφηε γηα δηαθνξά
εκηηνλίνπ κηζφ εθαηνζηφ.
Γηα ηνλ πξψην ζηίρν ηεο παξηηηνχξαο ηεο Δηθφλαο 2
πξνέθπςε ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 3.

Δηθφλα 3: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε γηα ηνλ πξψην ζηίρν

Σα γξαθήκαηα έγηλαλ ζε εκηδηαθαλέο κηιηκεηξέ ραξηί
θαη έηζη νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα, ηνπνζεηψληαο
ην έλα πάλσ ζην άιιν, λα ειέγμνπλ ηελ ηαχηηζε κεηαμχ
ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε ηαχηηζε δελ ήηαλ πξνθαλήο απφ
ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο, δηφηη ζε
απηή δελ είραλ ιεθζεί ππφςε νη ηφλνη θαη ηα εκηηφληα.
Δπαιήζεπζαλ ινηπφλ εθ λένπ, αιιά κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο πνπ είραλ δηαπηζηψζεη
πξνεγνπκέλσο. Παξαηήξεζαλ φηη, φηαλ ιακβάλεηαη
ππφςε ην εάλ αθνινπζεί ηφλνο ή εκηηφλην, ηφηε ην
κνηίβν δε δηαηεξείηαη πιήξσο, αιιά ε κνπζηθή γίλεηαη
πην ελδηαθέξνπζα. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο,
δηαπίζησζαλ φηη αθνινπζία ήρσλ παηγκέλε κε ηε
βνήζεηα ηνπ θηλεηνχ ηνπο (φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ηξίηε
δξαζηεξηφηεηα) πνπ δελ ππαθνχεη ζε κνηίβα, δελ κνηάδεη
κε κνπζηθή.
6ε δξαζηεξηόηεηα: Οη κεηαηνπίζεηο ησλ γξαθηθώλ
παξαζηάζεσλ
Με βάζε ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 3, νη καζεηέο
θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο
πνπ έρεη απηή ηε γξαθηθή παξάζηαζε. Έηζη, αζθήζεθαλ
ζηελ εχξεζε εμηζψζεσλ επζεηψλ, έκαζαλ φηη,
πεξηνξίδνληαο ην πεδίν νξηζκνχ ζε θιεηζηφ δηάζηεκα,
παίξλνπκε επζχγξακκν ηκήκα θαη θαηαλφεζαλ πψο
δεκηνπξγνχληαη ζπλαξηήζεηο κε θιάδνπο.
Καζψο γηα θάζε ζηίρν ε αξρή ηνπνζεηείην ζηελ αξρή
ησλ αμφλσλ, δεηήζεθε λα βξνπλ νη καζεηέο πνηνο ζα
ήηαλ ν ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο, εάλ ηψξα ζηελ αξρή ησλ
αμφλσλ ηνπνζεηνχζακε ηε λφηα λην. Γηα θάζε έλαλ
ζηίρν απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο, ε γξαθηθή παξάζηαζε
πξνθχπηεη απφ απηήλ ηεο Δηθφλαο 3 κε θαηάιιειε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε. Αξθεηά εχθνια νη καζεηέο
θαηέιεμαλ ζηνπο ηχπνπο γηα ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε.
Σν επφκελν εξψηεκα αθνξνχζε ηνλ ηχπν ηεο
ζπλάξηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη λα αξρίζεη ην

θνκκάηη, κεζνιαβνχζε δηάζηεκα αμίαο ελφο ηεηάξηνπ
απφ ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ρξνλνκέηξεζεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα απηφ ζρεηίδεηαη κε νξηδφληηα
κεηαηφπηζε ηνπ γξαθήκαηνο. Υάξηλ επθνιίαο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, επηζηξαηεχηεθε ην
ινγηζκηθφ geogebra κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη
καζεηέο πεηξακαηίζηεθαλ ζε κηα νηθία ζε απηνχο
ζπλάξηεζε. Απηήλ κε ηχπν f(x)=x2. Καηέιεμαλ (φρη κε
ηδηαίηεξε επθνιία) ζηνλ ηχπν γηα ηελ νξηδφληηα
κεηαηφπηζε.
7ε δξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο «γξάθνπλ» κνπζηθή
κε ηε βνήζεηα ζπλαξηήζεσλ
Σν επφκελν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ εάλ ε φιε
δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα αληηζηξαθεί. Οη καζεηέο
έγξαςαλ έλαλ ηχπν ζπλάξηεζεο κε επηά θιάδνπο (φζα
θαη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ηνπ γξαθήκαηνο ηεο
Δηθφλαο 3. ηε ζπλέρεηα, βξήθαλ δχν ηχπνπο
ζπλαξηήζεσλ πνπ ζα αληηζηνηρνχζαλ ζε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε ηνπ αξρηθνχ γξαθήκαηνο, ηα ζρεδίαζαλ ζην
κηιηκεηξέ ραξηί, ελψ γηα ηνλ ηέηαξην ζηίρν,
ιεηηνχξγεζαλ «κε ην κάηη», δηαηεξψληαο αξρηθά ην
κνηίβν θαη παξαιιάζζνληάο ην ζηα ηξία ηειεπηαία
επζχγξακκα ηκήκαηα.
Σέινο, αθνινπζψληαο ηελ αληίζηξνθε δξαζηεξηφηεηα
απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.5,
κεηέθξαζαλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε λφηεο ζην
πεληάγξακκν.
Σν παξαρζέλ κνπζηθφ θνκκάηη αλέιαβε λα παίμεη
ζηελ νκάδα ε καζήηξηα πνπ γλψξηδε κνπζηθή. Αμίδεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε κνπζηθή απηή
ήηαλ ηδηαίηεξα απιή θαη ζχκηδε θαη πάιη παηδηθφ
ηξαγνχδη, ελ ηνχηνηο αθνπγφηαλ επράξηζηα ζην απηί θαη
ηα κέιε ηεο νκάδαο ελζνπζηάζηεθαλ.
8ε δξαζηεξηόηεηα: Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ησλ
Μηγαδηθώλ Αξηζκώλ
Ο κέζνο καζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ δελ είλαη
καζεκαηηθά ψξηκνο λα εηζαρζεί ζηε ζεσξία ησλ
κηγαδηθψλ
αξηζκψλ,
φκσο,
ζηεξηγκέλνη
ζηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηεο νκάδαο, αδξάμακε ηελ επθαηξία φηαλ
ην δήηεκα πξνέθπςε ζρεδφλ απφ κφλν ηνπ.
πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ
απνηειεζκάησλ ηεο θάζε νκάδαο ζηελ νινκέιεηα θαη
ηελ δηαπίζησζε φηη ηα fractals (κνξθνθιαζκαηηθέο
απεηθνλίζεηο) έρνπλ ζέζε ζηε δσγξαθηθή θαη ηελ
αξρηηεθηνληθή, ήξζε σο θπζηθή ζπλέπεηα ην εξψηεκα
εάλ ζρεηίδνληαη θαη κε ηε κνπζηθή.

Δηθφλα 4: Μηα απφ ηηο πνιιέο εηθφλεο fractal πνπ
εληππσζίαζαλ ηνπο καζεηέο.
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Οη παξαγκέλεο κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ εηθφλεο είραλ
ελζνπζηάζεη ηνπο καζεηέο. Κξίζεθε ινηπφλ ζεκαληηθφ
λα θαηαιάβνπλ αξρηθά ηνλ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπο.
Δμεγήζακε ζηνπο καζεηέο ηη είλαη ε θαληαζηηθή
κνλάδα i θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηνπο δψζακε κηα κηγαδηθή
ζπλάξηεζε κηγαδηθήο κεηαβιεηή, ηελ f(z)=z2-1 θαη ηνλ
κηγαδηθφ z1=1+2i. Σνπο δεηήζακε λα βξνπλ ηελ ηηκή ηεο
ζπλάξηεζεο γηα z=z1. Σν απνηέιεζκα ην νλφκαζαλ z2.
ηε ζπλέρεηα, βξήθαλ ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο γηα z= z2
θ.ν.θ.
Καηφπηλ, αλαδήηεζαλ ηξφπν παξάζηαζεο ησλ
κηγαδηθψλ αξηζκψλ, θαη‟ αληηζηνηρία κε ηελ παξάζηαζε
ησλ πξαγκαηηθψλ ζηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ
αξηζκψλ θαη ζρεδφλ ακέζσο θαηέιεμαλ ζην γλσζηφ
ηξφπν παξάζηαζήο ηνπο ζην κηγαδηθφ επίπεδν. Έηζη,
ηνπνζέηεζαλ ζην κηγαδηθφ επίπεδν ηνπο αξηζκνχο z1, z2,
z3 θιπ. Σν πψο παξάγνληαη νη εηθφλεο αο ην δνχκε κέζα
απφ ηα κάηηα καζεηή: «Παίξλνπκε κηα ζπλάξηεζε θαη
βξίζθνπκε ηελ ηηκή ηεο γηα θάπνηνλ αξηζκφ. Απηφ πνπ
ζα πξνθχςεη ζα μαλακπεί ζηε ζπλάξηεζε θαη ζα βξνχκε
ηνλ επφκελν αξηζκφ… Αλ ηνπο παξαζηήζνπκε ζηελ
νζφλε ηνπ Ζ/Τ θαη ρξσκαηίζνπκε ηα ζεκεία αλάινγα κε
ηελ ηαρχηεηα ζχγθιηζεο, πξνθχπηνπλ εηθφλεο ζαλ …».
Καηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν γηα
ηα fractals, νη καζεηέο έκαζαλ γηα ην θαηλφκελν ηεο
πεηαινχδαο θαη ιίγα πξάγκαηα γηα ηε ζεσξία ηνπ ράνπο.
Ήηαλ ηφζν ην ελδηαθέξνλ ηνπο πνπ νη δηδάζθνληεο ηνπο
έδσζαλ κηθξά εθιατθεπκέλα θείκελα (Κνληνγνχξε,
1997˙ Καξαθαμίδνπ, Κνληνγνχξε θαη Κνπκπέηζνπ,
1998) πάλσ ζην ζέκα.

νπνίνπ ηελ θαηαζθεπή είρε βξεη πιεξνθνξίεο. Ζ ζηηγκή
ηψξα ήηαλ θαηάιιειε θαη ε εξγαζία μεθίλεζε.

9ε δξαζηεξηόηεηα: Μνπζηθή Fractal
Οη καζεηέο έςαμαλ θαη βξήθαλ ζην youtube fractal
κνπζηθή, αιιά δε κπφξεζαλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζπλέιεμαλ λα θαηαιάβνπλ πψο παξάγεηαη. Έηζη,
πεξηνξίζζεθαλ ζε ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ειέγμνπλ ζην κέιινλ φηαλ ζα απνθηνχζαλ πεξηζζφηεξεο
καζεκαηηθέο γλψζεηο. Δπεηδή έρεη ελδηαθέξνλ, ζα
παξνπζηάζνπκε κηα απφ απηέο ηηο ππνζέζεηο ησλ
καζεηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζην ηξφπν παξαγσγήο εηθφλσλ
φπσο ε Δηθφλα 4 θαη ζηα πεξί χπαξμεο κνηίβσλ ζηε
κνπζηθή πνπ είραλ αλαθαιχςεη νη ίδηνη: «Θα πάξνπκε
ηελ εηθφλα θαη ζα θάλνπκε θάηη ζαλ θχθιν κε θέληξν ην
θέληξν ηεο εηθφλαο. Θα μεθηλήζνπκε απφ έλα ζεκείν ηνπ
θχθινπ θαη ζα πξνρσξάκε πάλσ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ.
Κάζε θνξά πνπ ζα δηαλχνπκε ηφμν κήθνπο 1cm,ζα
παίδνπκε κηα λφηα. Σν πνηα λφηα ζα παίμεη, ζα είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ζεκείνπ. Αθνχ πάλσ ζε
κηα πεξηθέξεηα βιέπνπκε φηη επαλαιακβάλνληαη ηα
ζρέδηα, ζα έρνπκε κνηίβα, νπφηε ζα παξαρζεί κνπζηθή».

Σν ζπγθεθξηκέλν project πξνρψξεζε απξνζδφθεηα
θαιά. Απηφ απνδίδεηαη, κάιινλ, ζην φηη νη καζεηέο πνπ
ην επηιέγνπλ έρνπλ θιίζε ζηα καζεκαηηθά θαη
ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηήκε απηή. πλήζσο, ηέηνηνη
καζεηέο είλαη απμεκέλσλ επηδφζεσλ γεληθφηεξα, ελψ
έλα θνηλψο νκνινγεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε
πξνζήισζε ζην ζηφρν θαη ε επηκνλή ζηελ πξνζπάζεηα
λα θαηαθηήζνπλ ην δεηνχκελν.
Πέξαλ, φκσο, απφ ηηο γλψζεηο πνπ νη καζεηέο
απέθηεζαλ πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ήδε
ηνπο ελδηέθεξε, θαίλεηαη φηη ηνπο ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα
θαη ην φηη, ελψ αξρηθά νη πεξηζζφηεξνη δε γλψξηδαλ
κνπζηθή, έγηλαλ ηθαλνί λα «δηαβάδνπλ» εχθνια κνπζηθά
θνκκάηηα θαη, θπξίσο, ην φηη έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο
βήκαηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ δηθνχ ηνπο θνκκαηηνχ.

10ε δξαζηεξηόηεηα: Σν κνλόρνξδν ηνπ Ππζαγόξα
Μία αθφκα ηδέα πνπ άληιεζαλ νη καζεηέο κε αθνξκή
ηα εξεζίζκαηα πνπ πήξαλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο, ήηαλ ην
λα αζρνιεζνχλ κε ηε ρξπζή ηνκή. Έκαζαλ λα ηελ
θαηαζθεπάδνπλ κε θαλφλα θαη δηαβήηε θαη απνθάζηζαλ
λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε ηνπο απηή ζηελ θαηαζθεπή
κνπζηθνχ νξγάλνπ.
Ζ καζήηξηα πνπ γλψξηδε κνπζηθή, ήδε απφ ηα πξψηα
καζήκαηα επηρεηξνχζε λα πείζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηεο
λα αζρνιεζνχλ κε ην κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα γηα ηνπ

axrhsth

Δηθφλα 5: Καηαζθεπάδνληαο ην κνλφρνξδν

Αγνξάζζεθαλ πιηθά καθέηαο, ζρεδηάζζεθαλ νη έδξεο
ψζηε απηέο ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο λα είραλ αθκέο
κε ηελ αλαινγία ηεο ρξπζήο ηνκήο, δεκηνπξγήζεθε κηα
ηξχπα ζηελ άλσ έδξα κε ην θέληξν ηεο ηνπνζεηεκέλν
ψζηε ν ιφγνο ησλ απνζηάζεσλ απφ ηηο δχν πην
απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο αθκέο λα ηζνχηαη κε ηε
ρξπζή αλαινγία, κπήθαλ νη ρνξδέο, ν θαβαιάξεο, νη
γσλίεο, επηζηξαηεχηεθαλ αθίλδπλα γηα ηνπο καζεηέο
εξγαιεία (ρεηξνθίλεην ηξππάλη) θαη νη ηερληθέο γλψζεηο
ηνπ ελφο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ην κνλφρνξδν ήηαλ
έηνηκν. Ζ κία καζήηξηα ηεο νκάδαο ην πήξε ζπίηη ηεο θαη
έθαλε πνιιή εμάζθεζε γηα λα παίμεη κε απηφ ην κνπζηθφ
θνκκάηη πνπ ε νκάδα είρε παξάμεη ζηελ 7ε
δξαζηεξηφηεηα.

3.3. ρόιηα

Δηθφλα 6: Απφ ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο

Απηφ θαίλεηαη φηη ζπδεηήζεθε ζηελ ππφινηπε
ζρνιηθή θνηλφηεηα, δηφηη ηελ ψξα ηεο παξνπζίαζεο ηεο
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δνπιεηάο ηεο νκάδαο ζην ζρνιείν, ε αίζνπζα ήηαλ
γεκάηε φρη κφλνλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ είρε πξνβιεθζεί
λα ην παξαθνινπζήζνπλ (νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο Α΄
ηάμεο), αιιά θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ
άιισλ εηδηθνηήησλ θαη, κάιηζηα, ππήξραλ θαη αξθεηνί
φξζηνη. Ο δε πεξηνξηζκέλνο δηαηηζέκελνο γηα ηελ
παξνπζίαζε ρξφλνο άθεζε κεξηθνχο παξαπνλεκέλνπο,
δηφηη ζα ήζειαλ λα είραλ αθνχζεη θάπνηα πξάγκαηα κε
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Θα αλαθεξζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζεκαηηθή θαη κφλνλ απηήλ, δειαδή δε ζα γίλεη αλαθνξά
ζε γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα νθέιε
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κάζεκα ηεο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο γεληθφηεξα ή απφ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ
καζεηψλ κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο, θαζψο δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.
Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε - πξφηαζε πνπ
παξνπζηάζζεθε πξνυπνζέηεη ηελ ηδηαίηεξε αγάπε πξνο
ηα καζεκαηηθά ησλ καζεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην
ζέκα. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ θάπνηα απφ ηηο πεξηγξαθείζεο
δξαζηεξηφηεηεο λα δπζθνιέςνπλ ηδηαίηεξα ηνπο
καζεηέο.
Απηφ πνπ νη δηδάζθνληαο δηαπίζησζαλ ζηελ πξάμε
είλαη φηη νη καζεηέο αθνξκψκελνη κε θίλεηξν ηε ζέιεζε
γηα κάζεζε, είλαη ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ γλψζε πνπ
αλαθέξεηαη ζε αλψηεξα γλσζηηθά επίπεδα απφ ην δηθφ
ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα, φηαλ αθεζνχλ ειεχζεξνη ζηηο
αλαδεηήζεηο ηνπο, ηφηε κπνξεί λα νδεγεζνχλ θαη ζε
δξφκνπο κε πξνβιεπφκελνπο αξρηθά. Δάλ, δε,
μεπεξάζνπλ θαη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ λα εμεξεπλήζνπλ
πεξηνρέο πνπ ηνπο θαίλνληαη άγλσζηεο, ηφηε ε επηηπρήο
εμεξεχλεζε νδεγεί ζε αηζζήκαηα επθνξίαο θαη
πεξαηηέξσ δηάζεζε γηα έξεπλα.
Σα καζεκαηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
καζεηψλ απνηεινχλ θαιφ φρεκα κεηάβαζεο ζηνλ θφζκν
ηεο κνπζηθήο θαη ε ηέρλε ηεο κνπζηθήο, κε ηε ζεηξά ηεο,
είλαη έλα πνιχ θαιφ θαη επράξηζην ζηε ρξήζε εξγαιείν
γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε καζεκαηηθή επηζηήκε, αθνχ
πιεζψξα εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ έρεη ζέζε ζηε
κνπζηθή θαη αληίζηξνθα.
Καζψο νη πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ Λπθείνπ καδί κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
δελ επέηξεςαλ ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη ζε άιινπο
ηνκείο, έγηλε θαλεξφ ην θελφ ηεο έιιεηςεο θαζεγεηψλ
κνπζηθήο ζηα Λχθεηα.
Σα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, φκσο, πξνέθπςαλ
απφ ηα εκεξνιφγηα ησλ καζεηψλ πνπ ηεξνχληαλ θάζε
δηδαθηηθή ψξα θαη απφ ηηο ηειηθέο εληππψζεηο ηνπο. Γηα
ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ ηξία
απνζπάζκαηα:
«ηελ αξρή, λφκηδα, φηη ζα θηηάρλακε θαλέλα
ηξαγνχδη γηα ηα καζεκαηηθά ή φηη ζα θάλακε
καζεκαηηθά αθνχγνληαο κνπζηθή θαη, φηαλ θαηάιαβα
φηη δελ ήηαλ έηζη, ήζεια λα θχγσ απφ ηελ νκάδα γηαηί
δελ ήμεξα ηίπνηα απφ κνπζηθή. Σψξα, πάλησο, έκαζα
κεξηθά πξάγκαηα θαη γηα ηε κνπζηθή…Δπίζεο, ηα
καζεκαηηθά κνπ θαίλνληαη αθφκα πην ελδηαθέξνληα.»

«ηαλ ε Καηεξίλα καο εμεγνχζε ηηο λφηεο, έλησζα
ιίγν παξάμελα γηαηί θαηλφηαλ ζα λα κελ μέξσ ηίπνηα.
ηαλ ε ηζηνξία γηλφηαλ πην καζεκαηηθή, έλησζα
θαιχηεξα. Σψξα πνπ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα, ίζσο λα
αζρνιεζψ θαη εγψ κε ηε κνπζηθή.»
«Γε κπνξνχζα λα θαληαζηψ φηη δχν μέλα κεηαμχ ηνπο
αληηθείκελα κπνξεί λα ζπλδένληαη ηφζν ζηελά. ίγνπξα,
νη πεξηζζφηεξνη κνπζηθνζπλζέηεο δε γλσξίδνπλ
καζεκαηηθά, άξα έλαο πνπ μέξεη θαη ηα δχν ίζσο λα
γξάθεη πην εχθνια κνπζηθή. Μπνξεί φκσο λα αθνχγεηαη
ιίγν παξάμελα. Δάλ γίλσ κεγάινο καζεκαηηθφο ίζσο λα
δνθηκάζσ.»
Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ε καζήηξηα πνπ αζρνιείην
ήδε κε ηε κνπζηθή ήηαλ εληαγκέλε ζε ξνθ εθεβηθφ
ζπγθξφηεκα πνπ έθαλε εθείλε ηελ πεξίνδν πξνζπάζεηεο
λα ζπλζέζεη ηα δηθά ηνπ ξνθ θνκκάηηα. ην ηέινο καο
αλαθνίλσζε φηη ζα πξνζπαζνχζε λα εθαξκφζεη γλψζεηο
πνπ είρε απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζήο
ηεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία.

5. ΠΡΟΣΑΔΗ
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, θάλεθε
ζηελ πξάμε φηη πξέπεη πάληα λα έρνπκε πξνηάζεηο γηα
επέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη ζε άιια ζρεηηθά κε ην ζέκα
πεδία. Παξαθάησ πξνηείλνληαη δχν ηέηνηα πεδία ηα
νπνία κπνξνχλ είηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
σο πξνο ηα ππφινηπα είηε λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνηα
απφ ηα πξνηαζέληα, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο
θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.
Σέινο, αθνινπζνχλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζηα ζρνιεία
γεληθφηεξα, αιιά θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο.

5.1. Χο πξνο ηε ζεκαηηθή
Δπεηδή, ζπλήζσο, κε αληίζηνηρα ζέκαηα αζρνινχληαη
καζεηέο κε ηδηαίηεξε θιίζε ζηα καζεκαηηθά, ελδέρεηαη,
φπσο ζπλέβε ζηε δηθή καο πεξίπησζε, ε νκάδα λα
πξνρσξήζεη πνιχ γξήγνξα θαη λα κείλεη ρξφλνο γηα
επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ε έξεπλα ησλ καζεηψλ
κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο.
Ο έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν πνιχ εχθνια έγηλε ε
επέθηαζε, ήηαλ ε πλδπαζηηθή. Δίπακε ζηνπο καζεηέο
φηη ζα κάζνπλ πψο έγξαςαλ θάπνηεο ζπλζέζεηο ν Mozart
θαη o Haydn. Σνπο δψζακε έμη δίκεηξεο κνλνθσληθέο
εκηθξάζεηο θαη δεηήζεθε λα αληηζηνηρηζζεί θάζε κηα απφ
απηέο ζε έλαλ απφ ηνπο αξηζκνχο 1,2,3,4,5 ή 6, έηζη
ψζηε ε αληηζηνίρηζε λα απνηειεί ζπλάξηεζε «έλα πξνο
έλα» (Μσπζηάδεο θαη ππξίδεο, 1994). ηε ζπλέρεηα,
έγξαςαλ ζε ραξηάθηα ηνπο αξηζκνχο απηνχο. ε
θιήξσζε ρσξίο επαλαηνπνζέηεζε, ζεκείσζαλ ην
απνηέιεζκα θαη θαηφπηλ έγξαςαλ ζην πεληάγξακκν ηηο
αληίζηνηρεο κνλνθσληθέο εκηθξάζεηο κε ηε ζεηξά πνπ
θιεξψζεθαλ. Καζψο είραλ ήδε δηδαρζεί ηε ρξήζε
δεληξνδηαγξακκάησλ θαη ηνπο πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ
ζην θεθάιαην «πηζαλφηεηεο» ηεο άιγεβξαο, ηνπο
δεηήζακε λα βξνπλ ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ
«κνπζηθψλ θνκκαηηψλ» πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ.
Αθνινχζσο, απάληεζαλ ζην ίδην εξψηεκα κε αιιαγή
ηνπ πιήζνπο ησλ κνλνθσληθψλ εκηθξάζεσλ θαη ζηε
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ζπλέρεηα θαηέιεμαλ πνιχ εχθνια ζηνλ ηχπν πνπ δίλεη
ηηο κεηαζέζεηο λ ζηνηρείσλ.
Ο δεχηεξνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν επεθηαζήθακε ήηαλ ε
ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε ρξπζή ηνκή. Χο εξεπλεηηθφ
εξψηεκα ηέζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, φηαλ
άθνπζαλ απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ άιισλ ππννκάδσλ
ζηελ νινκέιεηα φηη νη αλαινγίεο ηεο ρξπζήο ηνκήο
εθαξκφδνληαη ζηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή θαη ηελ
αξρηηεθηνληθή. Αλαδήηεζαλ θαη βξήθαλ ζην δηαδίθηπν
εηθφλεο νξγάλσλ θαη έιεγμαλ κε κεηξήζεηο επί ησλ
θσηνγξαθηψλ
εάλ
θαηαζθεπάδνληαη
κε
ηηο
ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο. Αθφκε, βξήθαλ ζην δηαδίθηπν
φηη θάπνηα κνπζηθά θνκκάηηα κεγάισλ θαη γλσζηψλ
ζπλζεηψλ είλαη ρσξηζκέλα ζε ηκήκαηα πνπ ν ιφγνο ηνπ
πιήζνπο ησλ κέηξσλ ηνπο δίλεη αξηζκφ πνιχ θνληά ζηε
ρξπζή ηνκή.
Σέινο, κπνξεί λα γίλεη επέθηαζε θαη ζηνπο
αξηζκεηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπαζψλ, ηελ
ηεηάξηε θαη ηελ Πέκπηε, θαζψο θαη ζηνπο ιφγνπο κεθψλ
ρνξδψλ ηελησκέλσλ κε ηελ ίδηα ηάζε, ψζηε νη
παξαγφκελνη ήρνη λα ερνχλ αξκνληθά, κε ηελ έλλνηα ηνπ
επάξεζηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηε ζπλήρεζή ηνπο
(Δπαγγειφπνπινο, 2002).

5.2. Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
πσο έγηλε θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, ην κάζεκα ηεο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πξνζθέξεη ζε καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο κηα κνλαδηθή επθαηξία πεξεηαίξσ
έξεπλαο θαη ελαζρφιεζεο φρη κφλν κε ηε καζεκαηηθή
επηζηήκε, αιιά θαη ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο. Οη καζεηέο
πέξαλ ηνπ φηη ζπλερίδνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηε κνπζηθή
ε νπνία πιένλ, δπζηπρψο, δελ απνηειεί δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ζην Λχθεην, έξρνληαη ζε επαθή κε έλλνηεο
ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ αξγφηεξα είηε
ζηελ ίδηα είηε ζε άιιεο ηάμεηο ή αθφκα θαη κε έλλνηεο
πνπ δε δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, δηφηη δελ πξνβιέπνληαη
απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. Ζ αλάγθε, ε
εζσηεξηθή εθφξκεζε ησλ καζεηψλ λα δψζνπλ
απαληήζεηο ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηνπο
πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεξεχλεζεο –
δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο, δελ ηνπο δείρλεη απιψο ηε
δηαζεκαηηθή ζχλδεζε ησλ επηζηεκψλ ή ηελ εθαξκνγή
κηαο επηζηήκεο ζε θαηλνκεληθά άζρεηα πεδία, αιιά,
επίζεο, ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα αλαδεηνχλ, λα
ειέγρνπλ, λα νηθνδνκνχλ ηε γλψζε θαη, θπξίσο, λα ηελ
εθαξκφδνπλ φπνπ θαη φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην ή
ρξήζηκν.
Γπζηπρψο, απηή ε δπλαηφηεηα αθαηξέζεθε απφ ηνπο
θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ θπζηθψλ θαη ησλ
θηινιφγσλ(κε ηελ εμαίξεζε ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ απφ
ηελ αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο),
πξάγκα νμχκσξν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηα
σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ
Λπθείσλ δίλεηαη έκθαζε ζε απηέο αθξηβψο ηηο
εηδηθφηεηεο.
Με βάζε ην παξαπάλσ αηηηνινγηθφ, δηαηππψλεηαη
ινηπφλ ζαθψο ε πξφηαζε λα δνζεί μαλά ζηηο εηδηθφηεηεο
απηέο θαη κάιηζηα σο πξψηε αλάζεζε ην κάζεκα ηεο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο.
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5.3. Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
Αηζζεηηθήο Αγσγήο
Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη καζεηέο πνπ δελ είραλ
επηιέμεη λα αζρνιεζνχλ κε ην ππνζέκα «Μαζεκαηηθά
θαη Μνπζηθή», κεηά ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο νκάδαο ζηελ
νινκέιεηα, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα γίλεη αληίζηνηρν
project θαη ζην δεχηεξν ηεηξάκελν. Σν ίδην ζπλέβε θαη
θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ
ππφινηπε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ
φηη θαη θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ έδεημαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλνπλ θάζε θνξά νη καζεηέο λα εληαρζνχλ ζηε
ρνξσδία γηα ηηο ζρνιηθέο ενξηέο δείρλεη, αλ κε ηη άιιν,
παξά κηα έκθπηε ηάζε ελαζρφιεζεο κε ηηο ηέρλεο.
Άιισζηε, ην ίδην ζπκπεξαίλνπκε θαη απφ πιήζνο
δσγξαθηψλ ησλ καζεηψλ καο ζε ηεηξάδηα, ζξαλία,
θαξέθιεο θαη ηνίρνπο. Σν ίδην θαη απφ ηελ πξνζπκία κε
ηελ νπνία ζπεχδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεαηξηθέο
νκάδεο.
κσο, ε εξαζηηερληθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ πνπ
εζεινληηθά αζρνινχληαη κε ρνξσδίεο, ζεαηξηθά θιπ.,
κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλεο
εληππψζεηο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηηο ηέρλεο απηέο.
Ζ πξφηαζε πνπ έπεηαη σο θπζηθή απφξξνηα ησλ
παξαπάλσ είλαη λα εληαρζεί μαλά ζηε Λπθεηαθή
Βαζκίδα σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ην κάζεκα ηεο
Αηζζεηηθήο Αγσγήο.

6. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Δπραξηζηνχκε ηνπο καζεηέο καο, Γεσξγηφπνπιν
Ζιία, Λνπθά Δπγελία, Νηεκίξε Γηνλχζην θαη
Παπαπνζηφινπ Αηθαηεξίλε γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ καο
έδσζαλ λα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα ζε άιια πεδία πνπ
δελ είρακε εμαξρήο πξνβιέςεη. Ηδηαίηεξα ηε καζήηξηα
Παπαπνζηφινπ ηελ επραξηζηνχκε δηφηη ιεηηνχξγεζε σο
δπλαηφο εκςπρσηήο ηεο νκάδαο ηεο, άλνημε λέα πεδία
έξεπλαο γηα ηελ νκάδα ηεο θαη βνήζεζε κε ηηο κνπζηθέο
ηεο γλψζεηο ηελ νκάδα λα πξνρσξήζεη πην γξήγνξα απφ
ην αλακελφκελν. Θεξκά επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν,
θηιφινγν - ζενιφγν, Καξαράιηα ηέθαλν πνπ κε
πξνζπκία δέρζεθε λα αζρνιεζεί κε ηε γισζζηθή
επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ.
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Πεξίιεςε
Σν project πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο e-twinning θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 20102011 απφ καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ ηνπ Πξφηππνπ
Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπηηιήλεο. θνπφο ηνπ
ήηαλ ε ζχλδεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
έλλνηαο ηεο ρξπζήο ηνκήο) θαη ηεο Σέρλεο, κέζα απφ
παξαδείγκαηα απφ ηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή, ηελ
αξρηηεθηνληθή, ηε θσηνγξαθία θαη ηε κνπζηθή. Ζ
παξνχζα δεκνζίεπζε αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο Μνπζηθήο
κε ηελ έλλνηα ηεο ρξπζήο ηνκήο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
θπξίσο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε βησκαηηθψλ δξάζεσλ θαη
εξγαζηεξίσλ, κε ζηφρν φρη κφλν ηελ θαηάθηεζε ησλ
ηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηε δηεχξπλζή
ηνπο κέζα απφ ηελ «εκπινθή» κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά
εξεζίζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην
ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε ρξπζή ηνκή θαη ην
κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα, ζην ρξπζφ ιφγν ζην έξγν
κεγάισλ Δπξσπαίσλ ζπλζεηψλ (J.S. Bach, W.A.Mozart,
L.V. Beethoven, Bela Bartok θιπ.), αιιά θαη ζηελ
Διιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία, κέζα απφ ηξία
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Δπίζεο, αλαθέξνληαη
εθαξκνγέο ηεο ρξπζήο ηνκήο θαη ηεο αθνινπζίαο
Fibonacci ζηελ θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Υξπζή ηνκή, Μνπζηθή, e-twinning.

1. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ
Σν project πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο e-twinning θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 20102011.
θνπφο ηνπ ήηαλ ε κειέηε ηεο ζχλδεζεο ησλ
Μαζεκαηηθψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο έλλνηαο ηεο
ρξπζήο ηνκήο) θαη ηεο Σέρλεο, κέζα απφ παξαδείγκαηα
απφ ηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε
θσηνγξαθία θαη ηε κνπζηθή.
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 επίδξαζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ εμέιημε δηαθφξσλ
κνξθψλ Σέρλεο, φπσο ε κνπζηθή, είλαη γλσζηή απφ ηνπο
αξραίνπο ρξφλνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εξεπλεηηθή
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα επηρεηξεί ηε δηαζχλδεζε
Μαζεκαηηθψλ θαη Σέρλεο κέζα απφ ελαιιαθηηθέο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ηφζν κέζα απφ ηελ
ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο Σέρλεο, φζν θαη κέζα
απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κέζσ ηεο Σέρλεο
(Κνηαξίλνπ θαη ηαζνπνχινπ, 2011). Σα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζεηηθά θαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (Catterall θ.ά., 1999a˙ Catterall,
1995a˙ Catterall θαη Waldorf, 1999b˙ Ingram θαη
Seashore, 2003).
Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ επέιεμαλ ηνλ πξνζθνξφηεξν
δεκηνπξγηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ δηάθνξεο
επξσπατθέο ρψξεο, φρη κφλν κέζα απφ θείκελα, αιιά θαη
κε ηε ρξήζε πιηθνχ, φπσο εηθφλεο, βίληεν, κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θιπ.
ιν ην πιηθφ απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε ελφο
επλντθνχ θαη ζπγρξφλσο επράξηζηνπ ζπλεξγαηηθνχ
πεξηβάιινληνο, «πέξα απφ ηελ θηκσιία θαη ην ιφγν»,
φπσο αθξηβψο ήηαλ θαη ν ηίηινο ηνπ project: “MART Maths in Art beyond chalk and talk”, αλαπηχζζνληαο ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα γηα κάζεζε, πέξα απφ
βαξεηέο θαη κνλφπιεπξεο ζπδεηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο.
Δπηζηεκνληθά πεδία, κε ηα νπνία ππήξμε ζχλδεζε
θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ project, ήηαλ νη Ξέλεο γιψζζεο
(Αγγιηθά) θαη ε Πιεξνθνξηθή.
Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ήηαλ 15-18
εηψλ.
Σα εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
πινπνίεζή
ηνπ,
ήηαλ
ζπδεηήζεηο,
πξνβνιέο
παξνπζηάζεσλ
(powerpoint),
βίληεν,
εηθφλεο,
δσγξαθηθή, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.

2. ΣΟΥΟΗ
 Ζ αλαθάιπςε λέσλ θαη ζπλαξπαζηηθφηεξσλ
ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.
 Ζ έμαςε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε παξνρή
θηλήηξσλ γηα ηε γλψζε θαη ζπνπδή ησλ
καζεκαηηθψλ, σο αλαπφζπαζηνπ ζηνηρείνπ ηεο
αλζξψπηλεο δσήο, εμέιημεο θαη θνπιηνχξαο.
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 Ζ ζχλδεζε ηεο αθεξεκέλεο καζεκαηηθήο γλψζεο
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξαγκαηηθφηεηα.
 Ζ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε θαηάξξηςε
ηεο πξνθαηάιεςεο, φηη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα
«δχζθνιν» ή «αληαξφ» κάζεκα.
 Σν εξέζηζκα ηεο γλσξηκίαο κε θαιιηηερληθά
ξεχκαηα θαη θαιιηηέρλεο, κέζα απφ ην έξγν ηνπο.
 Ζ αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή θαιιηέξγεηα ησλ
καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ έθθξαζεο.
 Ζ εμάζθεζε ζηε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο.
 Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ.
 Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δεκηνπξγηθήο
θαη δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε
καζεηέο θαη ζρνιηθά πεξηβάιινληα απφ
δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
 Ζ ελζάξξπλζε ηεο «γλσξηκίαο κε ηνλ άιιν»,
φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ νξζή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ, σο κέζνπ γλψζεο θαη επηθνηλσλίαο.
 Ζ πξφνδνο ζε ζρέζε κε ζέκαηα θαηαλφεζεο θαη
απξνθαηάιεπηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
κεηαμχ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ

ζπκθσλία, Βela Bartok : Μνπζηθή γηα έγρνξδα,
θξνπζηά θαη ηζειέζηα) κε ηε βνήζεηα ράξηε
αθξφαζεο, έηζη, ψζηε λα γίλεη πην παξαζηαηηθή
θαη θαηαλνεηή ε δηαπξαγκαηεπφκελε έλλνηα.
 Ζ δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ζε απνζπάζκαηα ηεο
ειιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο έγηλε ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη, αθνχ
«πξνεηνίκαζαλ» ηε κνπζηθή εθηέιεζή ηνπο,
πξνρψξεζαλ ζε βησκαηηθή «θαηάθηεζε» ησλ
δηαπηζηψζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
 Αλαζηνραζκφο πάλσ ζηα απνηειέζκαηα,
αλάιπζε αληηδξάζεσλ, θαηάζεζε ζθέςεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ.
ιε ε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα
θαηαγξάθεθαλ ζε θείκελν, εηθφλα θαη ήρν θαη κεηά απφ
επηινγέο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, κεηαθξάζηεθαλ ζηα
αγγιηθά θαη αλαξηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ :
 http://lyk-peir-mytil.les.sch.gr/mart/main.html
Μέζσ απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε αληαιιαγή απφςεσλ,
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
καζεηψλ απφ άιιεο ρψξεο, πνπ αζρνινχληαλ
παξάιιεια, κε ην ίδην ζέκα.

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα
αζρνιήζεθε κε ηελ έξεπλα ηεο δηαζχλδεζεο ηεο έλλνηαο
ηεο ρξπζήο ηνκήο ζε ηνκείο ηεο Σέρλεο (Γιππηηθή,
Εσγξαθηθή, Αξρηηεθηνληθή, Φσηνγξαθία θαη Μνπζηθή).
Οη καζεηέο, πνπ επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ
ηνκέα ηεο Μνπζηθήο, πινπνίεζαλ κε ηελ θαζνδήγεζε
θαη επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο κηα ζεηξά ζπνπδψλ
ζρεηηθψλ κε ην επεμεξγαδφκελν ζέκα (Ζ ρξπζή ηνκή σο
καζεκαηηθή έλλνηα θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηνλ θφζκν ηεο
Μνπζηθήο).
ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθαλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα θαη πξνρψξεζαλ ζηε δηαπίζησζε ηεο
ρξήζεο ηεο ρξπζήο αλαινγίαο ζε κνπζηθέο ζπλζέζεηο θαη
ζηελ θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Σέινο, έγηλε ε επηινγή θεηκέλσλ, παξνπζηάζεσλ,
βίληεν θιπ. πιηθνχ γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θαη
δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο.
Σν πιηθφ πνπ παξήρζε, αλαξηήζεθε πξνο ζπδήηεζε
ζηνλ ζρεηηθφ ηζηφηνπν ηνπ project, φπνπ νη καζεηέο,
αθνχ παξνπζίαζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ην ζρνιείν ηνπο
θαη ηνλ ηφπν ηνπο αληάιιαμαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο πάλσ
ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ θαη
ρσξψλ.
Ζ ζχλδεζε ηεο Μνπζηθήο κε ηελ έλλνηα ηεο ρξπζήο
ηνκήο πξαγκαηνπνηήζεθε, θπξίσο, κέζα απφ ηελ
νξγάλσζε
βησκαηηθψλ
εξγαζηεξίσλ,
φπνπ
αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
 Παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο
έλλνηαο
κε
ηε
ρξήζε
πνιιαπιψλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (εηθφλεο, ρξήζε
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, κνπζηθέο αθξνάζεηο θιπ.).
 Αθξφαζε επηιεγκέλσλ κνπζηθψλ απνζπαζκάησλ
(L.V. Beethoven: απφζπαζκα απφ ηελ 5ε

Δηθφλα 1: Δκθάληζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηζηνζειίδα

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ
πιαίζην ηνπ project, κε βάζε ην νπνίν εξγάζηεθαλ νη
καζεηέο.

4. ΥΡΤΖ ΣΟΜΖ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΖ
4.1.Ση είλαη ε ρξπζή αλαινγία;
Καηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ε ρξπζή ηνκή δηαηξνχζε
έλα επζχγξακκν ηκήκα κε ηνλ ηειεηφηεξν αηζζεηηθά
ηξφπν.
χκθσλα κε ηνλ Δπθιείδε, (Πξφηαζε 11 ηνπ βηβιίνπ
ΗI, ηνηρεία) έλα επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ ιέγεηαη φηη
δηαηξείηαη ζε άθξν θαη κέζν ιφγν, φηαλ φιν ην
επζχγξακκν ηκήκα είλαη αλάινγν πξνο ην κεγαιχηεξν
ηκήκα, φζν θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα πξνο ην κηθξφηεξν.
Γειαδή ηζρχεη:
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𝛢𝛣 𝛢𝛤
=
= 𝛷 ≅ 1,618 …
𝛢𝛤 𝛣𝛤
Σν ζεκείν Γ νξίδεηαη σο ζεκείν ηεο ρξπζήο ηνκήο
(Φ) θαη ν ιφγνο, πνπ πξνθχπηεη, νξίδεη ηε ρξπζή
αλαινγία.
Αλαθέξνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά νλφκαηα γηα ηε
ρξπζή ηνκή: Γηαίξεζε ζε άθξν θαη κέζν ιφγν (φπσο
αλαθέξεηαη ζηα «ηνηρεία» ηνπ Δπθιείδε), ζεία
αλαινγία (divina proportion, Luca Paccioli), ρξπζή ηνκή
(ν Leonardo Da Vinci ηελ αλαθέξεη σο sectio aurea,
δειαδή, ρξπζή ηνκή ζηα ιαηηληθά, Martin Ohm), phi-Φ
(Mark Barr), ζείν ηκήκα, ρξπζφο κέζνο φξνο, ρξπζή
αλαινγία. Δίλαη, επίζεο, γλσζηφο θαη ζαλ «ρξπζφο
αξηζκφο» ή «αξηζκφο ηνπ Φεηδία», επεηδή ν γλσζηφο
Έιιελαο γιχπηεο ηεο αξραηφηεηαο ηε ρξεζηκνπνίεζε
ζηα έξγα ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Theodore (1914), o M.
Barr, ακεξηθαλφο Μαζεκαηηθφο, ην 1909, έδσζε ζηε
ρξπζή ηνκή ην φλνκα Φ (phi), απφ ην πξψην γξάκκα ηνπ
νλφκαηνο ηνπ Φεηδία.
Με φπνην φλνκα, φκσο, θαη αλ αλαθέξεηαη, απφ ηελ
αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, ε έλλνηά ηεο παξακέλεη ζηελά
ζπλπθαζκέλε κε ηελ αίζζεζε ηνπ θάιινπο θαη ηεο
αξκνλίαο.

4.2. Οη Ππζαγόξεηεο αξρέο θαη εμέιημή ηνπο
Σα Μαζεκαηηθά θαη ε Μνπζηθή είλαη δχν επηζηήκεο
απφιπηα αιιειέλδεηεο. Ήδε απφ ηνλ 6ν π.Υ. αηψλα ν
κεγάινο καζεκαηηθφο ηεο αξραηφηεηαο Ππζαγφξαο
ζεκειίσζε επηζηεκνληθά ηνπο λφκνπο, πνπ δηέπνπλ ηε
κνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε.
Καηεπζπληήξηνο άμνλαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ θφζκνπ
ήηαλ γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο ε πίζηε φηη «ηα πάληα είλαη
νπζηαζηηθά αξηζκνί».
Ζ ζεσξία ηνπ Ππζαγφξα ζπλνπηηθά αλαθέξεη φηη « ε
θίλεζε ησλ πιαλεηψλ παξάγεη ήρνπο, νη νπνίνη
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε καζεκαηηθέο ζρέζεηο». Δίλαη
ε ιεγφκελε «Αξκνλία ησλ ζθαηξψλ».
Δπηπιένλ, ν Ππζαγφξαο ζεσξεί φηη ε κνπζηθή, κε ηελ
αξηζκεηηθή ηεο αξρή, φρη κφλν απνηειεί απεηθφληζε ηεο
ηάμεο ηνπ ζχκπαληνο, αιιά, παξάιιεια, επηδξά θαη
ζηελ αλζξψπηλε ςπρή σο εζηθφο θαη θνηλσληθφο
παξάγνληαο. Γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο ε άκεζε θαη
αθξηβήο ζρέζε Μαζεκαηηθψλ, κνπζηθήο θαη επράξηζηνπ
ςπρηθνχ ζπλαηζζήκαηνο απνηεινχζε ηε κέγηζηε
απφδεημε φηη ε αιήζεηα, ζην χςηζην επίπεδφ ηεο,
εθθξάδεηαη κε καζεκαηηθέο ζρέζεηο.
Ζ ρξπζή ηνκή, βέβαηα, απνηειεί λνκνηειεηαθφ
δεδνκέλν. Ο Ππζαγφξαο παξαηήξεζε φηη ζε απηήλ ηελ
αλαινγία ηείλεη ε γεσκεηξία ηεο θχζεο, ηνπ ζχκπαληνο
θαη θαη' επέθηαζε ηεο κνπζηθήο θαη ην θαηέγξαςε κε ηε
γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ.
Αθνχ πεηξακαηίζηεθε πάλσ ζε έλα δηθήο ηνπ
επηλφεζεο φξγαλν, ην κνλφρνξδν, δηαηχπσζε ηηο ζρέζεηο
ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη ηνπ κήθνπο ησλ ρνξδψλ.

axrhsth

Δηθφλα 2: Μνλφρνξδν Ππζαγφξα

Αλ «ρηππήζνπκε» δχν ρνξδέο ηεο ίδηαο ηάζεο, αθνχ
δηαηξέζνπκε ηε κία ζηε κέζε, ν ήρνο ηεο δεχηεξεο ζα
είλαη κηα νθηάβα ςειφηεξνο (Λφγνο 1:2)
Με αλάινγεο δηαηξέζεηο ζην κνλφρνξδν πξνθχπηνπλ
δηάθνξνη ιφγνη (Ππζαγφξεηνη ιφγνη ).
Μεηαμχ απηψλ παξαηεξνχκε φηη νη ιφγνη 2:3 (0,666),
3:5 (0,6), 5:8 (0,625) θαη 8:13 (0,615) πιεζηάδνπλ ηε
ρξπζή αλαινγία.
Αθφκε, νη ιφγνη 1:2, 2:3 θαη 3:4, πνπ εθθξάδνπλ
αληίζηνηρα ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα (ζπκθσλίεο 35) ηεο
8εο (δηαπαζψλ), ηεο 5εο (δηα πέληε) θαη ηεο 4εο (δηα
ηεζζάξσλ),απνηεινχλ ηε βάζε θαηαζθεπήο ΟΛΧΝ ησλ
κνπζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαηεξνχληαη ζηηο κνπζηθέο
παξαδφζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. (π.ρ. Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή).
Ο Δπθιείδεο ζηε ζπλέρεηα (325–265 π.Υ.) ζηα
«ηνηρεία» ηνπ έδσζε ηνλ πξψην γξαπηφ νξηζκφ ηεο
ρξπζήο ηνκήο, νλνκάδνληάο ηελ "ἄθξν θαὶ κέζν ιφγν",
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
Σν επξσπατθφ κνπζηθφ ζχζηεκα βαζίζηεθε ζηηο
Ππζαγφξεηεο αξρέο θαη απνηειεί εμέιημή ηνπο.
Οξηζηηθνπνηήζεθε ζηε γλσζηή ηνπ κνξθή πεξί ηνλ 17ν
αηψλα, κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ J.S. Bach (κε ην
κλεκεηψδεο έξγν ηνπ «Σν θαινζπγθεξαζκέλν
θιεηδνθχκβαιν»).
Ζ
θαηαζθεπή
θαη
ρξήζε
ηνπ
πηάλνπ
(θιεηδνθχκβαινπ) ζα ζεκαηνδνηήζεη απφ εδψ θαη πέξα
ηελ παγθφζκηα κνπζηθή δεκηνπξγία. Δηδηθά, ζε φ, ηη
αθνξά ζηε «ζχιιεςε» ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ, απηή
απνηειεί απηή απφδεημε ηεο εθαξκνγήο ησλ
Ππζαγφξεησλ ιφγσλ θαη ηεο αθνινπζίαο Fibonacci 36,
φπσο ζα αλαθέξνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ.
ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο απφ ηα ρξφληα ηεο
Αλαγέλλεζεο κέρξη ζήκεξα, ζπρλά αλαθαιχπηνπκε ηελ
έλλνηα ηεο ρξπζήο ηνκήο, ζε φ, ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε
ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ.
Σν κεγάιν εξψηεκα, πνπ απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί
αθφκα πνιινχο εξεπλεηέο, είλαη, αλ απηφ έγηλε
ζπλεηδεηά ή πξνέθπςε θπζηθά θαη δηαηζζεηηθά.
Ζ απάληεζε είλαη δχζθνιε θαη νη απφςεηο ζπρλά
αληηθαηηθέο.
Παξφια απηά θαίλεηαη πσο ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο
«ζπληνλίδεηαη» κε ην «επράξηζην άθνπζκα», πνπ
πξνθχπηεη, ζαλ έλα θαινθνπξδηζκέλν κνπζηθφ φξγαλν
(ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ πεξηνδηθνχ
Natura, Μάξηηνο 2000).
35

Ο φξνο ζπκθσλία ζπλδέεηαη κε ην «επράξηζην άθνπζκα»,
πνπ πξνθχπηεη.
36
H αθνινπζία ησλ αξηζκψλ 1,1,2,3,5,8,13,…. , πνπ είλαη
γλσζηή σο αθνινπζία Fibonacci, απφ ην φλνκα ηνπ Λενλάξλην
ηεο Πίδαο γλσζηνχ θαη σο Fibonacci, έρεη ηελ ηδηφηεηα: ην
άζξνηζκα δχν δηαδνρηθψλ φξσλ λα ηζνχηαη κε ηνλ επφκελν. Ο
Kepler ην 1608 αλαθάιπςε φηη ν ιφγνο απηφο (ηνπ
κεγαιχηεξνπ πξνο ηνλ κηθξφηεξν) πξνζεγγίδεη ηνλ αξηζκφ Φ κε
κεγάιε αθξίβεηα, θαζψο πξνρσξάκε πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο
φξνπο ηεο αθνινπζίαο (Boyer, 1997).
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4.3. Παξαδείγκαηα από ηελ παγθόζκηα κνπζηθή
δεκηνπξγία
Αο αλαθέξνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα, απφξξνηα ηεο
κειέηεο καζεκαηηθψλ θαη κνπζηθνιφγσλ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ L.V. Beethoven θαη ζπγθεθξηκέλα ζην α΄
κέξνο ηεο 5εο πκθσλίαο, έρνπκε έλδεημε ηεο ρξήζεο
ηεο ρξπζήο αλαινγίαο.
Σν παζίγλσζην 5 - κεηξν κνηίβν - «ην θηχπεκα ηεο
κνίξαο» θαηά ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε - εκθαλίδεηαη ζηελ
αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ αιιά θαη ζην κέηξν
377. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην α΄ κέξνο απνηειείηαη
ζπλνιηθά απφ 610 κέηξα, πξνθχπηεη φηη ε δεχηεξε
επαλάιεςε ηνπ ζέκαηνο ρσξίδεη ην θνκκάηη ζην ρξπζφ
ιφγν (610/377=1,61).

Ζ «θνξχθσζε» ηνπ 1νπ κέξνπο παξνπζηάδεηαη ζην
ζεκείν ηεο κέγηζηεο δπλακηθήο ηνπ θνκκαηηνχ (fff, 56ν
κέηξν), πνπ ζπκπίπηεη κε ην ζεκείν Φ, δειαδή ην ζεκείν
ηεο ρξπζήο ηνκήο.

Δηθφλα 4:Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ B.Bartok

Ζ δνκή ζπκίδεη ην αλνηγνθιείζηκν κηαο βεληάιηαο,
φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ :

Pp

Δηθφλα 3: Απφζπαζκα απφ ηελ 5ε ζπκθσλία ηνπ Beethoven

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάπνηεο ζνλάηεο γηα πηάλν ηνπ
W. A. Mozart, φπσο αλαθέξεη ν J. Putz (1995) ζην
άξζξν ηνπ «Ζ ρξπζή ηνκή θαη νη ζνλάηεο γηα πηάλν ηνπ
Mozart». Δηδηθφηεξα, γηα φζεο αλαπηχζζνληαη ζε δχν
κέξε (Δηζαγσγή – ην ζπληνκφηεξν ζε δηάξθεηα ηκήκα –
θαη Αλάπηπμε-Αλαθεθαιαίσζε – ην κεγαιχηεξν ζε
δηάξθεηα ηκήκα). Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε, πνπ πξνθχπηεη
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κέηξσλ θάζε ηκήκαηνο,
παξαηεξείηαη φηη απηή ηείλεη ζηνλ ρξπζφ ιφγν.
Ο ζπλζέηεο, πνπ απνδεδεηγκέλα ππήξμε ιάηξεο ησλ
αξηζκψλ, δελ απνθιείεηαη εδψ λα ρξεζηκνπνίεζε
ζπλεηδεηά ηε ρξπζή ηνκή.
ζν
πιεζηάδνπκε
ζηε
ζχγρξνλε
επνρή,
δηαπηζηψλεηαη πιένλ, ζπλεηδεηή ρξήζε ηεο ρξπζήο
αλαινγίαο θαη ηεο αθνινπζίαο Fibonacci ζηηο κνπζηθέο
ζπλζέζεηο.
Δδψ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη Claude Debussy,
Eric Satie, Βela Βartok, Ηάλλεο Ξελάθεο, Βαγγέιεο
Παπαζαλαζίνπ θαη άιινη.
Ο Βela Bartok (1881-1945) γξάθεη ζθφπηκα κεισδίεο,
νη νπνίεο πεξηέρνπλ δηαζηήκαηα, πνπ ηα κεγέζε ηνπο
κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε ηελ αθνινπζία Fibonacci.
Γηαηξεί, επίζεο, ηα θχξηα ηκήκαηα κεξηθψλ θνκκαηηψλ
ηνπ ζε αλαινγίεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξπζφ κέζν
φξν. Ο Οχγγξνο κνπζηθνιφγνο Lendvai Erno (Lendvai
E.,1971), αλαθέξεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνχ ηεο
ζχλζεζεο απφ ηνλ Bartok πεξηέρεη έλα άξηζην
παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ηνπ ρξπζνχ ιφγνπ.
Σν έξγν ηνπ Βela Bartok «Μνπζηθή γηα έγρνξδα,
θξνπζηά θαη ηζειέζηα» (1936) είλαη δνκεκέλν ζχκθσλα
κε ηνπο πην απζηεξνχο θαλφλεο ζπκκεηξίαο, έηζη, πνπ ζα
κπνξνχζακε λα ην παξνκνηάζνπκε κε έλα αξρηηεθηνληθφ
νηθνδφκεκα.

1ν κέηξν

fff
56ν κέηξν

ppp
88ν κέηξν

Πνιχ ζηγά/δπλάκσκα/πάξα πνιύ δπλαηά/ζβήζηκν/πάξα πνιχ ζηγά

Ζ πεξίπησζε ηνπ Ηάλλε Ξελάθε είλαη μερσξηζηή.
ληαο, παξάιιεια, αξρηηέθηνλαο θαη πνιηηηθφο
κεραληθφο, ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ κνπζηθά
ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε δηάθνξεο καζεκαηηθέο
ζεσξίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ ρξπζφ ιφγν θαη ηελ
αθνινπζία Fibonacci.
4.3.1.Γηαπηζηώζεηο ζε παξαδείγκαηα Διιεληθώλ
ηξαγνπδηώλ
Αλ εμεηάζνπκε ηε δνκή ελφο ηξαγνπδηνχ, ζα
παξαηεξήζνπκε φηη ζπρλά ε «θνξχθσζή» ηνπ
παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν Φ ( 61,6%), ζε αληηδηαζηνιή
κε ηε κέζε ή ηα ηέινο. Π.ρ. ε έλα 8κεηξν ξεθξαίλ ε
θνξχθσζε παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζην 5ν κέηξν.
Χο «θνξχθσζε» κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ζεκείν,
πνπ αιιάδεη επδηάθξηηα ε πνξεία ηεο κεισδίαο, φπσο
π.ρ. εθείλν ηεο κέγηζηεο δπλακηθήο ή ηεο εκθάληζεο
θζφγγνπ κε ην κεγαιχηεξν ηνληθφ χςνο .
Ζ δηαπίζησζε απηή ηείλεη, βέβαηα, πνιχ πεξηζζφηεξν
ζηελ δηαηζζεηηθή θαη θπζηθή ρξήζε ηνπ ρξπζνχ ιφγνπ,
παξά ζε κηα ζπλεηδεηή επηινγή.
Αο δνχκε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηνλ ρψξν ηεο
Διιεληθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο :
 «Έρε γεηα Παλαγηά» ή «Έρε γεηα πάληα γεηα»
(Παξαδνζηαθφ πνιίηηθν ραζάπηθν, κε παλειιήληα
δηάδνζε )
5:8=0,62

ην 8κεηξν ξεθξέλ παξαηεξνχκε φηη ε «θνξχθσζε»
εκθαλίδεηαη ζην 5ν κέηξν. Δίλαη ην ζεκείν
εκθάληζεο ηεο ςειφηεξεο λφηαο ηεο κεισδηθήο
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ην 8κεηξν ξεθξέλ παξαηεξνχκε φηη ε «θνξχθσζε»
εκθαλίδεηαη ζην 5ν κέηξν. Δίλαη ην ζεκείν εκθάληζεο
ηεο ςειφηεξεο λφηαο ηεο κεισδηθήο γξακκήο ( όλεηξν
ήηαλε ).
 «Φξαγθνζπξηαλή» (Ρεκπέηηθν ηνπ Μάξθνπ
Βακβαθάξε).
5:8=0,62

Ζ «θνξχθσζε» παξνπζηάδεηαη πάιη ζην 5ν κέηξν.
Δίλαη πάιη ην ζεκείν εκθάληζεο ηεο ςειφηεξεο λφηαο
ηεο κεισδηθήο γξακκήο ( ιεο θαη κάγηα κνπ‟ ρεηο
θάλεη ).«
 Υάξηηλν ην θεγγαξάθη» (Μάλνπ Υαηδηδάθη ): ην
24κεηξν ξεθξέλ ε «θνξχθσζε» ηεο κεισδίαο
εκθαλίδεηαη ζην 15ν κέηξν. («είλ‟ ν θφζκνο πην
κηθξφο»).
15:24= 0,62

Δηθφλα 5: Βηνιί Stradivarius θαη εθαξκνγή ηεο ρξπζήο
αλαινγίαο ζ΄ απηφ

Δηθφλα 6: Κηζάξα “The Kertsopoulos mathematical model of
the guitar”

Δίλαη, πξάγκαηη, εθπιεθηηθφ ην λα δηαπηζηψλεη
θαλείο φηη ε αηζζεηηθή ηεο ρξπζήο αλαινγίαο δελ
πθίζηαηαη κφλν ζαλ νπηηθή παξαηήξεζε, αιιά θαη ζαλ
αθνπζηηθή!

4.4. Υξπζή ηνκή θαη θαηαζθεπή κνπζηθώλ
νξγάλσλ
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ
ηαπηίδνληαη ζπρλά κε ηελ έλλνηα ηεο ρξπζήο ηνκήο. Ζ
πεξίπησζε ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ εγρφξδσλ ηνπ
17νπ αηψλα Amati, Stradivari θαη Guarneri είλαη κηα απ‟
απηέο. Πξνθαλψο, ν Stradivari γλψξηδε ηε ρξπζή ηνκή
θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ f-holes
ζηα δηάζεκα βηνιηά ηνπ θαη φρη κφλν (Δηθφλα 5)
Παξαηεξνχκε φηη ΟΛΟΗ νη ιφγνη αθνινπζνχλ ηε
ρξπζή αλαινγία θαη απηφ απνθιείεηαη λα είλαη ηπραίν!
 Αλάινγεο παξαηεξήζεηο έρνπλ γίλεη θαη γηα ηηο
αλαινγίεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο θιαζηθήο θηζάξαο,
φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6. (Kertsopoulos,
1984 ).
 Δπηπιένλ, ην πιεθηξνιφγην ηνπ πηάλνπ καο
δείρλεη παξαζηαηηθά ηε ρξήζε ηεο αθνινπζίαο
Fibonacci θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ρξπζήο ηνκήο
(Δηθφλα 7).

axrhsth

Δηθφλα 7: Πιεθηξνιφγην πηάλνπ

Ζ νθηάβα απνηειείηαη απφ 13 πιήθηξα, 8 ιεπθά θαη 5
καχξα. Σα καχξα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2 θαη ησλ 3
πιήθηξσλ. Οη αξηζκνί 2,3,5,8,13 είλαη δηαδνρηθνί ζηελ
αθνινπζία Fibonacci. Δμ άιινπ, ε βαζηθή ζπγρνξδία
θάζε θιίκαθαο, απηή πνπ ηελ «ραξαθηεξίδεη»,
απαξηίδεηαη απφ ηελ 1ε, ηελ 3ε, ηελ 5ε θαη ηελ 8ε
βαζκίδα ηεο. Παξαηεξψληαο ινηπφλ ην πιεθηξνιφγην,
δηαπηζηψλνπκε φηη ηζρχνπλ ηα εμήο εληππσζηαθά, πνπ
νπζηαζηηθά επαιεζεχνπλ ηελ ίδηα ηελ αθνινπζία :
 Λφγνο καχξσλ πιήθηξσλ : 3/2 = 1,5
 Λφγνο ιεπθψλ ( λην-κη) / Λφγνο καχξσλ : 3/2=1,5
 Λφγνο ιεπθψλ ( θα-λην) / Λφγνο καχξσλ : 5/3
=1,66
 Λφγνο ιεπθψλ (νθηάβα) / Λφγνο καχξσλ : 8/5 =
1,60
 Λφγνο ιεπθψλ θαη καχξσλ / Λφγνο ιεπθψλ : 13/8
= 1,62
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Παξαηεξνχκε φηη φινη νη ιφγνη ηείλνπλ ζην ρξπζφ
ιφγν!

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

θαη ζπλδεκηνπξγίαο. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη, λέεο θηιίεο
κε θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, ηηο παλαλζξψπηλεο
γιψζζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο.

Ζ εθαξκνγή ηεο Υξπζήο Αλαινγίαο, δηαηζζεηηθά ή
φρη, ηφζν ζηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο φζν θαη ζηελ
θαηαζθεπή ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πξνθαιεί
αλακθηζβήηεηα ηελ αίζζεζε ηεο απφιπηεο αξκνλίαο θαη
ηνπ θάιινπο, ηφζν νπηηθά φζν θαη αθνπζηηθά.
Αληί άιινπ επηιφγνπ ινηπφλ, αο δαλεηζηνχκε ηε
ζθέςε ηνπ Ππζαγφξα
θαη αο θαηαιήμνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε Μνπζηθή δελ πεξηγξάθεη απιά ηα
ζαχκαηα ηεο θχζεο πνπ εμειίζζνληαη κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα, αιιά απνηειεί θαη ε ίδηα θνκκάηη ηεο, πνπ
αλαπηχζζεηαη κε αλάινγν ηξφπν.

6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο
e-twinning καο ελζνπζίαζαλ φινπο!
 Οη καζεζηαθνί θαη γλσζηηθνί ζηφρνη, πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή, επηηεχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ.
 Οη καζεηέο δηεχξπλαλ ην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν,
απέθηεζαλ
δεμηφηεηεο,
ελψ,
ηαπηφρξνλα
θαιιηέξγεζαλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο έθθξαζε θαη
δεκηνπξγία.
Δμνηθεηψζεθαλ κε έλλνηεο, πνπ κέρξη ηφηε θαίλνληαλ
αθαηάιεπηεο θαη απιεζίαζηεο. Μπφξεζαλ λα
απνθνκίζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ
βησκαηηθέο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, κε ηνλ ηξφπν πνπ
πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα, καζεηέο κε ρακειή επίδνζε
ζηα Μαζεκαηηθά, έδεημαλ ζηε ζπλέρεηα ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, εξγάζηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ, απέδσζαλ ηα
κέγηζηα θαη ζέινπκε λα ειπίδνπκε φηη αλαζεψξεζαλ,
ηειηθά, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο ζε
ζρέζε κε ην κάζεκα.
Πέξα απφ ηε γλψζε θαη ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο
ρξπζήο ηνκήο κε ηε Μνπζηθή, νη καζεηέο είραλ,
παξάιιεια, ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην
έξγν κεγάισλ ζπλζεηψλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ,
δηαθνξεηηθψλ επνρψλ θαη ζηπι, λα απνιαχζνπλ ην έξγν
ηνπο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο
Σέρλεο θαη εηδηθφηεξα, ζηε Μνπζηθή.
Δίραλ αθφκα ηελ επθαηξία λα «εκπιαθνχλ» ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο κηαο «κηθξήο κνπζηθήο
παξάζηαζεο» κε ζπγθεθξηκέλν δεηνχκελν, θαηαθηψληαο
θαηλνχξγηεο δεμηφηεηεο αιιά θαη θαιιηεξγψληαο
ηαπηφρξνλα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ
ραξαθηήξα ηνπο, φπσο ε ππεπζπλφηεηα, ε νκαδηθφηεηα
θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο.
Ο ελαιιαθηηθφο απηφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο
γλψζεο νδήγεζε ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
φηη ηα καζεκαηηθά δελ είλαη κφλν ηχπνη θαη ινγηθή, αιιά
θαη ζπκκεηξία θαη νκνξθηά. Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ήξζαλ κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο Σέρλεο, δηεπξχλνληαο
ηνπο ςπρνγλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο.
Δθπαηδεπηηθνί
θαη
καζεηέο
θαιιηέξγεζαλ
ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο

Δηθφλα 8: Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ ηε κνπζηθή ηνπο
εθηέιεζε

Σέινο, κπφξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ
θαη ηα άιια αληίζηνηρα projects ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπκκαζεηψλ
ηνπο
θαη
λα
αληηιεθζνχλ
ηα
πιενλεθηήκαηα
ηεο
επξχηεξεο
επηζηεκνληθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ απφ ρψξεο
κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
ζπληζηψζεο.
Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο απνδεηθλχεηαη θαη κε
ηελ επηβξάβεπζή ηνπ ηφζν κε ηελ Δζληθή φζν θαη κε ηελ
Δπξσπατθή εηηθέηα Πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ, ε νκάδα ησλ καζεηψλ, πνπ ζπκκεηείρε
ζηελ ελφηεηα κε ζέκα: «Υξπζή Σνκή θαη Μνπζηθή»,
βξαβεχηεθε κε εηδηθφ έπαηλν απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο.

Δηθφλα 9:Έπαηλνο καζεηή
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΜΑΘΖΖ:
ΑΡΜΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ Δ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΔ
ΑΝΑΛΟΓΗΔ
Βαζηιηθή Πνπινπνύινπ
ΓΗΔΚ ηβηηαληδείνπ, Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.

Παλαγηώηα Πνπινπνύινπ
ΓΗΔΚ Αηγαιένπ, Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ

Παξαζθεπή Υόξηε
24ν Γπκλάζην Αζήλαο

Οπξαλία Πεηξνπνύινπ
Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ
Παλεπηζηήκην Πεηξαηά

Πεξίιεςε
ε κηα επνρή φπνπ ηα πάληα γχξσ καο εμειίζζνληαη κε
ηδηαίηεξα ηαρείο ξπζκνχο, ε εθπαίδεπζε θαη ε καζεζηαθή
δηαδηθαζία απνηεινχλ θαη‟ νπζία, ηνλ ππξήλα ηεο
εμέιημεο ζε θάζε επίπεδν θαη κε απηή ηελ έλλνηα
επεξεάδνπλ αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ απηή.
Δζηηαδφκελνη ζε απηήλ ηε ζχγρξνλε δπλακηθή δηάζηαζε
ηεο εθπαίδεπζεο, ε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη
αλαιπηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο
δηεξεπλεηηθνχ ζελαξίνπ κάζεζεο, πνπ αμηνπνηεί ηε
δπλακηθή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. To ζπγθεθξηκέλν
ζελάξην ζρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε
ζηελ Β‟ ηάμε ησλ ΔΠΑΛ θαη πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα
ηεο «αξκνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο
γεσκεηξηθέο αλαινγίεο». Πξφζζεην θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν
ηνπ ζελαξίνπ, απνηειεί ε αμηνπνίεζε ζε απηφ
ζπλδπαζκνχ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Οη ηερληθέο απηέο εθαξκφζηεθαλ
ηφζν γηα λα εκπιέμνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζή ηνπο, φζν θαη γηα λα
απνηηκήζνπλ ηηο δηεξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ
νη καζεηέο.

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεξεπλεηηθή κάζεζε, αξκνληθά
ζπζηήκαηα, γεσκεηξηθέο αλαινγίεο, ρξπζή ηνκή,
ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ ζρνιηθή πξαθηηθή
παξαηεξείηαη κηα νινέλα απμαλφκελε ηάζε ζρεδηαζκνχ,
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο θαιά ζρεδηαζκέλσλ
καζεζηαθψλ ζελαξίσλ, πνπ εδξάδνληαη ζε ζχγρξνλεο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο-ζηξαηεγηθέο (Morton, 2012˙
Kasimatis θ.ά., 2014). Σα θαηλνηφκα απηά εθπαηδεπηηθά
ζελάξηα επηδηψθνπλ λα πξνζδψζνπλ, κηα λέα βησκαηηθή
δηάζηαζε, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα
γλσζηηθψλ,
θνηλσληθψλ,
επηθνηλσληαθψλ
θαη
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο

εκπιέθνληαη ελεξγά θαη βησκαηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο ζπλνηθνδνκψληαο ηε γλψζε κέζσ ηεο έξεπλαο,
ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ζε πνηθίιεο απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ήδε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζηε δηεζλή θπξίσο
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε (Inquiry
Based Learning) ζεσξείηαη σο κηα ηδηαίηεξα δπλακηθή
θαη απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή, θαζψο
πξνάγεη ηελ θαιιηέξγεηα επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ,
φπσο είλαη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε πεηξακαηηθψλ
δεδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε ππνζέζεσλ θαη εμεγήζεσλ, ε
αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ θαη ε ζε βάζνο επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ (Spronken-Smith, 2008˙ Minner θ.ά.,
2010˙ Bolte θ.ά., 2012).
Έρνληαο σο αθεηεξία ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο,
ζηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν
ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε απνηίκεζε
ελφο πξφηππνπ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ ζελαξίνπ
δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, πνπ εθαξκφζηεθε ζηε
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αλαπηχρζεθε γηα ην κάζεκα
ηνηρεία χλζεζεο ηεο Β‟ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) θαη αθνξά
ηελ ελφηεηα «πζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο
Γεσκεηξηθέο Αλαινγίεο». Σν αληηθείκελν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δηεξεπλεηηθνχ ζελαξίνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ην ρψξν ηεο Σέρλεο. Δπηπξφζζεην
θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ
απνηειεί, ε αμηνπνίεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνηθίισλ
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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κνληέξλσλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, ππεξθεξλψληαο ην
έιιεηκκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηφζν ζηελ ειιεληθή
φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπνπ ζπλαληάηαη έλα
ζεκαληηθφ πιήζνο ζελαξίσλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο
φπνπ ε βαζηθή ηνπο αδπλακία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
δελ εκπεξηέρνπλ ηερληθέο-ηξφπνπο απνηίκεζεο ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ (Αλδξηηζάθεο θ.ά., 2013˙
Πεηξνπνχινπ θ.ά., 2013).

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
ΔΝΑΡΗΟΤ
2.1. Πξσηαξρηθέο Ηδέεο Μαζεηώλ
πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη καζεηέο λα
δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα
αληηθείκελα, νη εηθφλεο ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, ην
αλζξψπηλν ζψκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο, κε
ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε γεσκεηξηθέο αλαινγίεο.
Έλλνηεο φπσο ε Υξπζή Σνκή - αξηζκφο «Φ» θαη ην
Υξπζφ Οξζνγψλην ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα Αξκνληθά
πζηήκαηα θαη επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηα πεδία ησλ
εθαξκνζκέλσλ θαη ησλ θαιψλ ηερλψλ, αιιά θαη πνιιψλ
αθφκα επηζηεκψλ θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ αξκνλία ηεο
δηάηαμεο ηνπ ζχκπαληνο.

2.2. Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη
ε επίπεδν γλψζεσλ, νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα είλαη
ηθαλνί: i) λα γλσξίδνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηε Γεσκεηξία σο έθθξαζε ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δεκηνπξγία
ελφο
εηθαζηηθνχ έξγνπ, ii) λα εθαξκφδνπλ ηηο Γεσκεηξηθέο
Αλαινγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ
δνκεκέλνπ ρψξνπ, κε ζηφρν ηελ αξκνλία ζηε ζχλζεζε,
iii) λα πξνζδηνξίδνπλ πνηεο άιιεο επηζηήκεο ζπλδένληαη
κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα θαη, iv) λα αλαγλσξίδνπλ
έξγα κεγάισλ δεκηνπξγψλ εηθαζηηθψλ, αξρηηεθηφλσλ
πνπ βαζίδνληαη ζε Γεσκεηξηθέο Αλαινγίεο.
ε επίπεδν δεμηνηήησλ, νη καζεηέο: i) καζαίλνπλ λα
βαζίδνληαη ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο,
απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη θξηηηθή ζθέςε, ii)
θαινχληαη λα ζπλδέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο
κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, iii) δηαπηζηψλνπλ φηη κπνξνχλ
αλαπαξάγνληαο ηε γλψζε (Γεσκεηξηθέο Αλαινγίεο,
Υξπζή Σνκή, Υξπζφ Οξζνγψλην) λα ζρεδηάδνπλ ρψξνπο
θαη αληηθείκελα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά άξηηα.
Σέινο, ζε επίπεδν ζηάζεσλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
είλαη ηθαλνί λα: i) αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθή δηάζεζεζηάζε ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηνλ
πεηξακαηηζκφ, ii) λα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκαηηθψλ - απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ, iii)
εμνηθεηψλνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο
ζπδήηεζεο, ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ - επηρεηξεκάησλ.

2.3. Δπηινγή Γηδαθηηθνύ Μνληέινπ
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αθνινπζήζεθε ην
Μνληέιν Καζνδεγνχκελεο Έξεπλαο (Guided Research
Model), πνπ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο
εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ κνληέιν θαη ην
νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε (5) θάζεηο: i) αλαγσγή ηνπ
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θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα (παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα-ην
ππφ δηεξεχλεζε πξφβιεκα), ii) πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, πξνβιέςεσλ
θαη ηδεψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ, iii) πεηξακαηηζκφο,
εθαξκνγή
κηαο
πξφηαζεο,
αληηκεηψπηζε
ηνπ
πξνβιήκαηνο εκπεηξηθά (κέζσ πεηξακαηηζκνχ), iv)
κνληεινπνίεζε επξεκάησλ, έιεγρνο αξρηθψλ ππνζέζεσλ
θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, v) εκπέδσζε θαη
αλαζηνραζκφο.

2.4. Πεξηγξαθή Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ
Σν δηδαθηηθφ ζελάξην ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηε
δηεξεπλεηηθή κέζνδν κάζεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηα
«πζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε Γεσκεηξηθέο Αλαινγίεο»
θαη αθνξά ηε δηδαθηηθή ππνελφηεηα ησλ «Αξκνληθψλ
πζηεκάησλ» ηνπ καζήκαηνο Αξρέο χλζεζεο
(Κεθάιαην 8, ηεο Δλφηεηαο «Αξκνληθά πζηήκαηα»),
πνπ δηδάζθεηαη ζηε Β΄ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) - εηδηθφηεηα
Γξαθηζηηθήο. Δθαξκφζηεθε ζε απζεληηθέο ζρνιηθέο
ζπλζήθεο, ζε ζχλνιν δεθαπέληε καζεηψλ θαη ε δηάξθεηα
ηνπ ήηαλ ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο (4).
2.4.1. Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξόβιεκα
Ζ εηζαγσγή ζηελ ελφηεηα γίλεηαη κε κηα αλαθνίλσζε,
δηαγσληζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία αθίζαο θαη πεξηέρεη
ηνπο φξνπο: Υξπζή Σνκή, Υξπζή Αλαινγία, ηδαληθφο
ζπλδπαζκφο ηεο ελφηεηαο ηεο ζχλζεζεο κε ηελ έληαζε
(Δηθφλα 1):

Δηθφλα 1. Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα.

Ζ αθφξκεζε ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα, ζπλερίδεηαη
κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ («power point»),
κε εξσηήζεηο θαη κεηξήζεηο πάλσ ζε ζπζρεηηζκνχο
δηαζηάζεσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ζρέζε κήθνπο, πιάηνπο
κηαο πηζησηηθήο θάξηαο), ή ησλ αλαινγηψλ ησλ
δηαζηάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (π.ρ. ηη ζρέζε
κπνξεί λα έρεη ε δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο,
απφ ηα θάησ άθξα έσο ηνλ αθαιφ θαη απφ εθεί έσο ηελ
άθξε ηνπ θεθαιηνχ). ην ζέκα νξηζηηθά βάδεη ηνπο
καζεηέο πξνβνιή βίληεν (απφ ην you tube) πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο Αλαινγίεο θαη ζηε Υξπζή Σνκή,
https://www.youtube.com/watch?v=2pUmsuwObno . Οη
καζεηέο αξρίδνπλ λα εκπιέθνληαη ελεξγά κε ζέκαηα
Μαζεκαηηθψλ, Γεσκεηξίαο θαη άιισλ επηζηεκψλ,
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γεγνλφο πνπ εμάπηεη ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ
πεξηέξγεηά ηνπο. Παξσζνχληαη λα δηαηππψζνπλ
ππνζέζεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο κεηξήζεηο θαη
ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ, αλαθαιχπηνληαο κε
απηφ ην ηξφπν ηε γλψζε βησκαηηθά.
2.4.2. Πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ
Μεηά ηελ εηζαγσγή ζην πξφβιεκα ν εθπαηδεπηηθφο
θάλεη κηα κηθξή ζπδήηεζε θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα
ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο (ησλ ηξηψλ αηφκσλ). Ζ έληαμε ησλ
καζεηψλ ζε νκάδεο γίλεηαη κε ηπραία επηινγή κέζα απφ
θάξηεο εηδηθνηήησλ (νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη
κε ην πεδίν ηεο έξεπλαο) πνπ έρεη εηνηκάζεη ν
εθπαηδεπηηθφο θαη επηιέγνπλ νη καζεηέο. Σνπο πξνηξέπεη
λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπδήηεζή ηνπο ηφζν ζε επίπεδν
νκάδαο αξρηθά, φζν θαη ζε επίπεδν ζπλφινπ (νινκέιεηα
ηάμεο). Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα
δηαηππψζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο,
πνπ ζα αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ αλαινγηψλ θαη πσο απηέο
ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφδνληαη ζην ζηήζηκν κηαο
καθέηαο ελφο θπιιαδίνπ, ελφο ζρεδίνπ, ελφο ρψξνπ, ελφο
εηθαζηηθνχ έξγνπ.
2.4.3. Πεηξακαηηζκόο: Μέηξεζε – Καηαγξαθή
ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο θαινχληαη λα
εκπιαθνχλ ελεξγά θαη ζπλεηδεηά ζηελ κειέηε θαη ζηελ
θαηαγξαθή ησλ αλαινγηψλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ πσο
απηέο κεηαθξάδνληαη ζε αξκνλίεο. Ζ θαηαγξαθή απηή
γίλεηαη ζε θχιια εξγαζίαο.
Αξρηθά δίδνληαη δηαθξηηνί ξφινη, ε θάζε νκάδα
ελζαξθψλεη κηα επηζηήκε ή κηα ηέρλε (βηνιφγνη,
αξρηηέθηνλεο, εηθαζηηθνί, δηαθνζκεηέο-γξαθίζηεο). Σα
κέιε ηεο θάζε νκάδαο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ
ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζηηο Αξκνληθέο Αλαινγίεο θαη
εκπεξηέρνληαη ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηά ηνπο. Να
ζεκεησζεί εδψ πσο ε θάζε νκάδα θαιείηαη λα κειεηήζεη
δχν ζέκαηα θάζε θνξά ψζηε λα ηεθκεξηψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
νκάδσλ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.
 Οκάδα εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ (γξαθίζηεο
δηαθνζκεηέο), νη καζεηέο θαινχληαη λα
ππνινγίζνπλ: i) ηελ αλαινγία ησλ δηαζηάζεσλ
κηαο αθίζαο, ii) ηελ αλαινγία ηνπ ρψξνπ πνπ
θαηαιακβάλεη, κηα πνιπζξφλα, ζε ζρέζε κε έλα
θάδξν ζηελ φςε ελφο ηνίρνπ ζπγθεθξηκέλσλ
δηαζηάζεσλ.
 Οκάδα αξρηηεθηφλσλ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη
καζεηέο παξαηεξνχλ ηελ αλάπηπμε δπν
αξρηηεθηνληθψλ
δεκηνπξγεκάησλ
θαη
θαηαγξάθνπλ ηελ αλαινγία ζηελ θαηαζθεπή
ηνπο: i) νη θεξθίδεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ
δηαδψκαηνο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Δπηδαχξνπ
θαη ii) ην ζπλνιηθφ χςνπο ηνπ πχξγνπ
παξαηήξεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ CN πνπ
βξίζθεηαη ζην Σνξφλην ηνπ Καλαδά ζε ζρέζε κε
ην επηαψξνθν θαηάζηξσκα ηνπ.
 Οκάδα εηθαζηηθψλ, ζε απηή ηελ νκάδα νη
καζεηέο κειεηνχλ ηηο αλαινγίεο έξγσλ ηέρλεο.
πγθεθξηκέλα ε παξαηήξεζε, ν ππνινγηζκφο, θαη
ε θαηαγξαθή, γίλεηαη πάλσ ζε δπν θιαζηθά έξγα

ηέρλεο: i) «ηε γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο» ηνπ
Μπνηηηζέιη, θαη, ii) «ην ρακφγειν ηεο
Σζνθφληαο» ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληζη.
 Οκάδα βηνιφγσλ, νη καζεηέο παξαηεξνχλ: i) ηηο
γελλήζεηο – ην πιήζνο ησλ θνπλειηψλ, θαη πσο
απηέο εμειίζζνληαη κέζα ζην ρξφλν θαη
θαηαγξάθνπλ ηελ αλαινγία αχμεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ απφ κήλα ζε κήλα, ii) αλαθαιχπηνπλ
ηελ αλαινγία πνπ ππάξρεη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φζνλ αθνξά ην γεληθφ
χςνο ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ
κέρξη ηνλ αθαιφ, ή ην χςνο απφ ην έδαθνο κέρξη
ηνλ αθαιφ ζε αλαινγία απφ ηνλ αθαιφ, κέρξη ηελ
άθξε ηνπ θεθαιηνχ (Δηθφλα 2).

Δηθφλα 2. Φχιιν εξγαζίαο βηνιφγσλ.

Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζηα πεδία
πνπ πξέπεη λα ζηνρεχζεη ε έξεπλα θαη ε εκπινθή ηνπο,
κέζα απφ θχιια εξγαζίαο.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ πξαθηηθψλ –
βησκαηηθψλ – εκπεηξηθψλ θαηαγξαθψλ κε ηηο αξρέο ηηο
Γεσκεηξίαο. ην ζεκείν απηφ νη καζεηέο θαινχληαη λα
εξκελεχζνπλ γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο πνπ ε απφδνζή
ηνπο εκπεξηέρεηαη ζε ζηνηρεία ηεο ηέρλεο ή ηεο
επηζηήκεο πνπ δηεξεχλεζαλ. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο
παξαηεξνχλ ην αζηεξνεηδέο πεληάγσλν - πεληάγξακκν πεληάιθα, ζχκβνιν ηεο ζρνιήο ησλ ππζαγνξείσλ θαη
θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ πσο ε θάζε πιεπξά ρσξίδεη
ζε αλάινγα κέξε, ηηο άιιεο δχν.
Καηφπηλ, νη νκάδεο πεξηγξάθνπλ ηελ γεσκεηξηθή
θαηαζθεπή ηνκήο ελφο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ ζε
κέζν θαη άθξν ιφγν, έλα αθφκε θνκκάηη ηεο κειέηεο
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είλαη ε πεξηγξαθή ηεο γεσκεηξηθή θαηαζθεπή ηνπ
Υξπζνχ Οξζνγσλίνπ.
ηε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο θάζεο νη
καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο δηαδνρέο ησλ
αξηζκψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πεηξακαηηζκνχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα
δεδνκέλα, λα ζπλζέζνπλ ην ρξπζφ νξζνγψλην.
ε απηή ηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ ειέγρεηαη ε απφδνζε
ησλ καζεηψλ κέζσ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο πνπ
απνηηκά ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ
κεηξήζεσλ (ζπλεηζθνξά δηακφξθσζεο ζηνλ ηειηθφ
βαζκφ 4/20).
2.4.4. Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ
ηε θάζε απηή νη καζεηέο εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα,
επηθνηλσλνχλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο θαη ειέγρνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο.
Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ζπδήηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ
δεηεκάησλ/ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
πεηξακαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα
παξάδεηγκα
θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ επηρεηξήκαηα γηα ην αλ «νη
δηαζηάζεηο ησλ κεγεζψλ θαη ησλ αλαινγηψλ ηεο θχζεο,
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηζηήκε είλαη νδεγφο γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε
κνξθήο ηέρλε;».
ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο δίλεηαη θχιν
αμηνιφγεζεο κε ηε κνξθή ζπκπιήξσζεο θελψλ
(αμηνπνίεζε ινγηζκηθνχ hot potatoes). Σαπηφρξνλα ζηε
θάζε απηή αμηνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ξνπκπξίθα
εηεξναμηνιφγεζεο ησλ νκάδσλ πνπ απνηηκά ηελ
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ
(ζπλεηζθνξά δηακφξθσζεο ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 4/20).
2.4.5. Δκπέδσζε
Ο εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο
αλαιχνληαο, επεθηείλνληαο θαη ζπζρεηίδνληαο ηα
απνξξένληα ζηνηρεία-επξήκαηα κε άιιεο επηζηήκεο θαη
ηέρλεο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
θαζεκεξηλφηεηα.
ηε ζπλέρεηα ζηνπο καζεηέο (ζε επίπεδν νκάδαο)
δίλνληαη θχιια εξγαζίαο ηα νπνία εκπεξηέρνπλ αζθήζεηο
εκπέδσζεο, θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλεο κε ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ
ζελαξίνπ νη καζεηέο θαινχληαη: i) λα δεκηνπξγήζνπλ,
καθέηα θπιιαδίνπ, γηα ην θεζηηβάι ηαηληψλ κηθξνχ
κήθνπο, ηεο Γξάκαο, ii) λα ζρεδηάζνπλ κηα καθέηα γηα
θπιιάδην πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ
ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ «έσο ηελ άθξε ηνπ θφζκνπ».
Κάζε νκάδα θαιείηαη λα αηηηνινγήζεη ηελ επηινγή ηεο
ζηεξηδφκελε ζηελ αλαινγία θαη ζηελ αξκνλία ηεο
ρξπζήο ηνκήο.
ε απηή ηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, εθαξκφδεηαη
ξνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο ηεο νκάδαο. Μέζσ απηήο
ζα απνηηκεζεί
αλ νη δηαζηάζεηο πνπ δφζεθαλ,
ζρεηίδνληαη, αηηηνινγνχληαη ή βαζίδνληαη ζην ζθεπηηθφ
ηεο αλάπηπμεο ηεο ρξπζήο ηνκήο (ζπλεηζθνξά
δηακφξθσζεο ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 4/20). Σέινο
αθνινπζεί αλαθεθαιαίσζε ηεο ελφηεηαο αμηνπνηψληαο
αληίζηνηρν ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ην ινγηζκηθφ cmap (Δηθφλα 3).

axrhsth

Δηθφλα 3. Δλλνηνινγηθφο Υάξηεο

3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ
πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε φπσο πεξηγξάθεθε ζε
θάζε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο απνηηκά ηνπο
θαθέινπο εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ
ηνπο πίλαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (ξνπκπξίθεο)
αμηνιφγεζεο φισλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ (ηα
θχιια εξγαζίαο φισλ ησλ πεηξακαηηζκψλ – κεηξήζεσλ,
αζθήζεηο θαηαλφεζεο – ζπκπιήξσζεο θελψλ, αζθήζεηο
εκπέδσζεο – πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ, ηελ αμηνιφγεζε
ζηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ καζεηή ζηελ νκάδα). Σα
θξηηήξηα πνπ αμηνπνίεζε ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δφκεζε
ησλ πηλάθσλ δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (ξνπκπξίθεο),
γηα λα απνηηκεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ησλ
καζεηψλ ηνπ, είλαη, ε νξζφηεηα, ε πιεξφηεηα, ε
ζαθήλεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ.
εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο αμηνινγήζεθαλ νη
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη καζεηέο είηε
κέζσ απηναμηνιφγεζεο (ν θάζε καζεηήο αμηνιφγεζε ην
απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ), είηε κε εηεξναμηνιφγεζε
(φπνπ νη νκάδεο αμηνιφγεζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηψλ, άιισλ νκάδσλ). ηνπο καζεηέο θάζε θνξά
παξέρεηαη ζαθήο νδεγφο γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ
θχιισλ εξγαζίαο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε φπνπ ν
εθπαηδεπηηθφο πξνζδηνξίδεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο,
πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο λα ειέγμνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο
εθηηκήζεηο (απνηίκεζε δηεξεπλεηηθήο δεμηφηεηαο:
making well founded conclusions).
Αλαιπηηθφηεξα
ζην
ζπγθεθξηκέλν
ζελάξην
καζήκαηνο ε αμηνιφγεζε μεθηλά κε ηνλ έιεγρν ησλ
ηξηψλ πξψησλ θχισλ εξγαζίαο θαη κειέηεο ησλ
θαηλνκέλσλ, ν έιεγρνο γίλεηαη κε εηεξναμηνιφγεζε
κεηαμχ ησλ νκάδσλ. πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε
νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη
ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ησλ
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απνηειεζκάησλ. Αθνινπζεί νκαδηθή εηεξν-αμηνιφγεζε
ζε θχιια εξγαζίαο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ εκπέδσζε θαη
γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ ζπκπιήξσζε
θελψλ, κέζσ ξνπκπξίθαο Ζ ξνπκπξίθα απνηηκά ηελ
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ. ηελ
άζθεζε εκπέδσζεο – πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα νη
καζεηέο εηεξν-αμηνινγνχληαη γηα κηα αθφκε θνξά ζηελ
νκαδηθή εξγαζία, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κέζσ
ξνπκπξίθαο (Δηθφλα 4).

νη καζεηέο ηνπ θαη λα θαηαζηήζεη εαπηνχο (ηνπο
καζεηέο) ελεξγνχο θαη ζπλεηδεηνχο θξηηέο ηεο επίδνζή
ηνπο.

5. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία έρεη ππνζηεξηρηεί απφ ηα
έξγν SAILS πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην έβδνκν
πξφγξακκα-πιαίζην έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Seventh Framework Programme). Ο δηθηπαθφο ηφπνο
ηνπ έξγνπ είλαη: http://www.sails-project.eu/.

6. ΠΖΓΔ

Δηθφλα 4. Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο.

Σέινο απνηηκάηαη ε πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε
κέινπο ζηελ νµάδα, κέζσ απηναμηνιφγεζεο. Ο
ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θάζε καζεηή
πξνθχπηεη απφ ηελ πνζφζησζε θάζε κηαο απφ ηηο
παξαπάλσ επηδφζεηο (βαζκνινγίεο). Αλαιπηηθφηεξα ε
ηειηθή αηνκηθή βαζκνινγία θάζε καζεηή πξνθχπηεη απφ
ηνλ αθφινπζν ηχπν:
 Σειηθφο βαζκφο = [Ρνπκπξίθα Έηεξναμηνιφγεζεο – νκαδηθήο επίδνζεο ηνπ 1νπ, 2νπ
θαη 3νπ θχιινπ εξγαζίαο)] * 0,25 + [Ρνπκπξίθα
αηνκηθήο Δηεξν-αμηνιφγεζεο ζπκπιήξσζεο
θελψλ] * 0,25 + [Ρνπκπξίθα Δηεξν-αμηνιφγεζεο
– ζηελ άζθεζε εθαξκνγήο - πξαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα] * 0,25 + [Ρνπκπξίθα Απηφαμηνιφγεζεο – πκβνιήο ζηελ oκάδα] * 0,25.

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πεξηγξάθεθε βαζίζηεθε
ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην
ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία χλζεζεο», θαη αθνξνχζε ηελ
ελφηεηα «πζηήκαηα πνπ Βαζίδνληαη ζε Γεσκεηξηθέο
Αλαινγίεο» ηεο Β΄ ιπθείνπ. Απφ ηελ απνηίκεζε ησλ
επξεκάησλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο (ην ζελάξην
αμηνινγήζεθε απφ ηνπο καζεηέο, ζε ζρέζε, κε ηε δνκή
θαη ηελ δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε κε πίλαθα
δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ) δηαπηζηψζεθε φηη: i) νη
καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη κε ηδηαίηεξν
ελζνπζηαζκφ ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ
ζελαξίνπ, ii) ε αμηνπνίεζε ζπλδπαζκνχ κνληέξλσλ
ηερληθψλ αμηνιφγεζεο, βνήζεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
απνηηκήζεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πιεξφηεηα
ηηο πνιιαπιέο δηεξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ
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ΑΝΟΗΓΧ ΠΑΝΗ ΚΑΗ ΣΑΞΗΓΔΤΧ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΑΚΗ,
ΜΔ ΦΑΝΣΑΗΑ, ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ ΚΑΗ ΣΟ ΦΗΛΟ ΜΟΤ ΣΟ ΠΟΝΣΗΚΑΚΗ
Γεσξγία Εηνύιε
8ν Νεπηαγσγείν Αζελψλ

Διέλε Παπαδνπνύινπ
8ν Νεπηαγσγείν Γαιαηζίνπ

Άλλα Μπάκπνπξα
122ν Νεπηαγσγείν Αζελψλ

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο
ζην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν θαη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ
Έληερλνπ πιινγηζκνχ. O Έληερλνο πιινγηζκφο
(Arthful Thinking) είλαη κία πξαθηηθή ε νπνία βαζίδεηαη
ζηε θηινζνθία ηεο νκάδαο Project Zero ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Harvard. Ζ ηερληθή πξνζεγγίδεη ηελ
έληαμε ηεο Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία κε ηαθηηθή ρξήζε
εηθαζηηθψλ θαη κνπζηθψλ έξγσλ, νξγαληθά εληαγκέλα ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζθέςεο
θαη ηεο κάζεζεο. Απνηειεί κία πξαθηηθή ζηα ρέξηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ , απφ ηε κία «εμππεξεηεί» ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απφ ηελ άιιε θαιιηεξγεί ηελ
επαθή ησλ παηδηψλ κε «έξγα ηέρλεο» θαη εμειίζζεη ηε
ζθέςε θαη ηηο ζηνραζηηθέο δηαζέζεηο ησλ καζεηψλ
(θξηηηθή ζθέςε, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ). Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε ε νπνία απνηειεί θνκκάηη ηνπ ηερλνινγηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ηεο ζεκεξηλήο
επνρήο είλαη εμνηθεησκέλα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν γίλεηαη πην
ειθπζηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία .

Λέμεηο θιεηδηά: Έληερλνο πιινγηζκφο, Νεπηαγσγείν,
Φεθηαθά Δξγαιεία.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Μέζα απφ ηελ πξφηαζε δηδαζθαιίαο πνπ ζα
παξνπζηαζηεί αθνινχζσο, νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ήηαλ
λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ αμία ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο αμηνπνηψληαο
ηα έξγα ηέρλεο κέζσ ηνπ έληερλνπ ζπιινγηζκνχ ,κε
εξγαιείν ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο37. Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (έμη
ζην ζχλνιν) παξνπζηάδνληαη δηαζξσηά, κε αξρηθή
δξαζηεξηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηα αθφξκεζεο θαη ηελ
ηειηθή δξαζηεξηφηεηα σο δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο.

1.1. Θεσξεηηθό Πιαίζην
Ζ δηδαζθαιία πνπ αμηνπνηεί ηελ ζπζηεκαηηθά ηέρλε
γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο
γλψζεο απνηειεί βαζηθή αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Project Zero ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard. θνπφο ηνπ
Έληερλνπ πιινγηζκνχ (Artful Thinking), είλαη λα
37

Απφ ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξφκαζηε ζηηο Σερλνινγίεο ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κε ηα αξθηηθφιεμα Σ.Π.Δ.

ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ
ζπζηεκαηηθά κνπζηθά θαη εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο, ψζηε
λα εληζρχζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε
ησλ καζεηψλ, παξέρνληαο κηα δηαθνξεηηθή κνξθή
κάζεζεο (Υνπιηαξά θ.ά., 2013).
Σν εξψηεκα πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςεη είλαη γηα πνην
ιφγν καο αθνξά ε ηέρλε θαη πψο κπνξεί λα ζπλδπαζζεί
ε ηέρλε θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία. Ο ιφγνο είλαη απιφο
θαη ζα αλαιπζεί αθνινχζσο, αθνχ πξψηα γίλεη κηα κηθξή
αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ αηζζεηηθή αγσγή
ζην λεπηαγσγείν. Ζ αηζζεηηθή εηζήρζε γηα πξψηε θνξά
σο φξνο ζηε θηινζνθία απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν
Baumgarten, ηνλ 18ν αηψλα. χκθσλα κε ην θηιφζνθν, ε
αηζζεηηθή ζρεηηδφηαλ κε ηε κειέηε ηεο γλψζεο κέζσ ησ
αηζζήζεσλ. ήκεξα, ε αληίιεςε απηή έρεη αιιάμεη, θαη
σο αηζζεηηθή, ινγίδνπκε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη
σο αληηθείκελν ην σξαίν (θάινο) θαη ηελ ηέρλε πνπ ην
απνθαιχπηεη. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, πσο αηζζεηηθή
θαη ηέρλε ζπλππάξρνπλ. Μέζσ ηεο αηζζεηηθήο, ην άηνκν
κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί (ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά) θαη
παξάιιεια καζαίλεη λα παξαηεξεί, λα εξκελεχεη θαη λα
αλαγλσξίδεη. (Κφθθαο, 1993). χκθσλα κε εξεπλεηέο,
ηα εηθαζηηθά ζην λεπηαγσγείν δελ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ κφλν δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο
ζρεδίσλ αιιά παξάιιεια λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα
θαζψο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα.
(Βξνραξίδνπ θαη σηεξάθε, 2010). Με ηηο θαηάιιειεο
δξαζηεξηφηεηεο, ηα λήπηα αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά
ζηελ ηέρλε θαη αλαπηχζζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία (αββαίδνπ-Κακπνπξνπνχινπ,
ηακάηεο θαη Κφλζνιαο, 2011). Μέζα ινηπφλ απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε, ηα λήπηα εθθξάδνληαη αηζζεηηθά, έξρνληαη
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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ζε επαθή κε ηελ ηέρλε, αιιά εμειίζζνληαη θαη ζε
δεκηνπξγηθά άηνκα θαη αλαπηχζζνληαη λνεηηθά,
ζσκαηηθά θαη εζηθνθνηλσληθά (Κφθθαο, 1993).
Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ ηα λήπηα ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ
ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, δηεπξχλνληαο
παξάιιεια ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ εηθαζηηθή
(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ηνπο έθθξαζε (Μάλεζεο,
2009).
ην ζχγρξνλν δπηηθφ θφζκν, ηα παηδηά απφ κηθξή
ειηθία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα.
Αλαθεξφκελνη
ζηα
ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα, δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή, αιιά ζε νπνηνδήπνηε ςεθηαθφ –
ηερλνινγηθφ εξγαιείν, φπσο ε ςεθηαθή κεραλή, ε
βηληενθάκεξα θιπ. (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε θαη
Μπαζαγηάλλε, 2002). χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ ηνπ
Νεπηαγσγείνπ, κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ηα
λήπηα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα
έξζνπλ ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο ρεηξηζκνχ ηνπ
ππνινγηζηή, πψο λα ηνλ ρεηξίδνληαη κε «αζθάιεηα» θαη
λα ηνλ «αλαγλσξίζνπλ» σο έλα ρξήζηκν θαη
ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαη
δξαζηεξηφηεηα – φπνπ βέβαηα θξίλεηαη απηφ ζθφπηκν.
(ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν, 2002).
Έλα εχινγν εξψηεκα πνπ κπνξεί λα αλαδπζεί είλαη
πνηα ειηθία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα λα αξρίζνπλ ηα
παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο. Σν εξψηεκα
απηφ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη νη απαληήζεηο
ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη. Καηά ηνλ Elkind (1998), ηα
παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ έρνπλ θαηαθηήζεη ηα
πξψηα γλσζηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε, θαζψο θαη ε
γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο, κε
απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα αζρνιεζνχλ κε ηνπο
ππνινγηζηέο. Αληίζεηα, ε Hayle (1998), ππνζηεξίδεη
πσο ηα παηδηά είλαη έηνηκα λα αζρνιεζνχλ κε
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κε πεξηερφκελν ηα καζεκαηηθά
θαη ηε γιψζζα απφ ηελ ειηθία ησλ 6-7 εηψλ, θαζψο
κέρξη εθείλε ηελ ειηθία θαηαθηνχλ βαζηθέο έλλνηεο.
(Εαξάλεο θαη Οηθνλνκίδεο, 2009).
Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ
πξαγκαηηθφ λφεκα γηα ηα ίδηα ηα παηδηά, ν ππνινγηζηήο
σο εξγαιείν αμηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα παξέρεη ζηνπο
καζεηέο ηελ επθαηξία γηα δηεξεπλεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
παηρλίδη (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε θαη Μπαζαγηάλλε,
2002). Μηιψληαο γηα δηεξεχλεζε ζην παηρλίδη ησλ
καζεηψλ, ελλννχκε ην θαηάιιειν εθείλν πιαίζην ην
νπνίν δελ πξνζθέξεηαη κφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο
γλψζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ, αιιά
παξάιιεια
δεκηνπξγνχληαη
δηαζεκαηηθέο
θαη
δηεπηζηεκνληθέο ζπλδέζεηο, αμηνπνηνχληαη νη ΣΠΔ θαη
δεκηνπξγείηαη κηα θνηλφηεηα κάζεζεο. Απνθεχγνπκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν έξεπλα, έλαληη ηνπ φξνπ
δηεξεχλεζε, θαζψο ν δεχηεξνο ινγίδεηαη σο πην
«αλνηρηφο», θαζψο καο ελδηαθέξεη εμίζνπ ε δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο θαη ε ζηάζε πνπ έρεη ν «εξεπλεηήο» (ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν καζεηήο) σο πξνο ηελ
αλαδήηεζε ηεο γλψζεο (Νέν ρνιείν, 2011).

1.1.1. ηόρνη
Α. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
 Να απνιαχζνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
 Να εξγαζηνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν κέζα απφ
πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
 Να αληαιιάμνπλ ηδέεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο
θνηλνχ ζηφρνπ
 Να αλαπηχμνπλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε άιια
παηδηά
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ
θαη λα εθηηκνχλ ηελ αμία ηεο ηέρλεο σο κέζν
έθθξαζεο.
 Να αλαπηχμνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο.
Β. Χο πξνο ηηο ΣΠΔ
 Να αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά ην πνληίθη ηνπ
ππνινγηζηή θαη λα κάζνπλ λα ην θηλνχλ
 Να εθηεινχλ εληνιέο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε
δηάθνξα ινγηζκηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ
 Να γλσξίζνπλ ην πιεθηξνιφγην θαη ηα πιήθηξα
ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα
Γ. Χο πξνο ηελ Οξαηή θέςε
 Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζθέςεο κέζα απφ ηε
ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ξνπηίλσλ ηεο νξαηήο
ζθέςεο.
1.1.2. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ
Γξαζηεξηόηεηα αθόξκεζεο
 Aλαδήηεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έξγσλ ηέρλεο
αλαθνξηθά κε ην θαινθαίξη.
 Eλλνηνινγθφο ράξηεο Kidspiration: Αλίρλεπζε
πξφηεξσλ γλψζεσλ λεπίσλ

Γξαζηεξηόηεηεο γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ
 Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε
ηίηιν: „‟Ο κπακπάο έξρεηαη΄‟ηνπ Winslow
Homer. Ζ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ φζσλ
βιέπνπλ γίλεηαη ζε δχν „‟ρξφλνπο‟‟. Αξρηθά
ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ κεγελζπηηθνχ
θαθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ κφλα ηνπο
εμνηθεηψλνληαη ζηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ γηα ην
ςεθηαθφ zoom. Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη θαη ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη ε
ελίζρπζε ηεο ζηνραζηηθήο δηάζεζεο γηα

339 | Πιήξε Κείκελα Α Σφκνο / Conference Papers EduDidactics 2015
πξνζεθηηθή παξαηήξεζε κεηά ηε ρξήζε ηνπ
zoom.

 Ρνπηίλα ζθέςεο: Αξρή- Μέζε - Σέινο: ηα λήπηα
ησλ ηξηψλ λεπηαγσγείσλ αλαιακβάλνπλ ην
θαζέλα κε αθνξκή πίλαθα δσγξαθηθήο λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ςεθηαθή ηζηνξία: 1ε
νκάδα: Γεκηνπξγεί, ηελ ηζηνξία, 2ε νκάδα: ηελ
εηθνλνγξαθεί, 3ε νκάδα: δεκηνπξγεί ην βίληεν
θαη επελδχεη κε κνπζηθή.
 Δπέθηαζε: ςεθηαθφ θφκηθ κε ηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ comic script. Υξεζηκνπνηψληαο σο
αθνξκή (ΑΡΥΖ…) ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο ηεο
Μ.Cassat, ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ κία λέα
ηζηνξία ζην ινγηζκηθφ comic script creator κε
εηζαγσγή δηθέο ηνπο δσγξαθηέο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ζε νκάδεο ζπλεξγαηηθά.
 Ρνπηίλα θέςεο: Γεο- θέςνπ- Αλαξσηήζνπ: Με
αθνξκή πίλαθα ηεο Μ. Καζζαη ηα λήπηα
νπηηθνπνηνχλ ην πξντφλ ηεο ζθέςεο ηνπο κε ηε
ρξήζε
ηνπ
ινγηζκηθνχ
ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο, αμηνπνηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε
ξνπηίλα.

 Γξαζηεξηφηεηα: Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ παδι: κε
ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ:Jigsaw puzzle. Σα
παηδηά δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ παδι
κε αθνξκή ηνπο πίλαθεο ηεο Μαίξεο Καζζάη πνπ
δηαπξαγκαηεχηεθαλ,ζπλεξγαδφκελα ζε νκάδεο
ησλ δχν αηφκσλ.

 RNA: Σα λήπηα δσγξαθίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
πίλαθεο δσγξαθηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
εξγαιεηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνχ, Έθθξαζε,
δεκηνπξγία, Δθηφλσζε


 Λνγηζκηθφ:
Movie
Maker:
Σα
λήπηα
αμηνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ
δηάιεμαλ πίλαθεο δσγξαθηθήο θη έθηηαμαλ ηε δηθή
ηνπο ηζηνξία. Σν έλα ηκήκα θαηέγξαςε ηελ
ηζηνξία, ην δεχηεξν ηκήκα δσγξάθηζε θαη έθηηαμε
ηελ ηαηλία θαη ην ηξίην ηκήκα πξφζζεζε ηε
κνπζηθή.
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Γξαζηεξηόηεηα αμηνιόγεζεο
 Γξαζηεξηφηεηα:
ελλνηνινγηθφο
ράξηεο
kidspiration. Σα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ζην
kidspiration έλαλ ηειηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε
φζα επεμεξγάζηεθαλ κέζα απφ απηφ ην ζρέδην
εξγαζίαο.
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ΜΟΤΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΔΚΜΑΘΖΖ ΦΛΟΓΔΡΑ
ΜΔΧ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ & ΑΦΖΓΖΖ ΣΟΤ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ
Δ ΠΑΗΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΝΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Δπαγγειία (Γθέιπ) Κ. Μεηξνγηάλλε
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Πεξίιεςε
Ζ ηερληθή ηνπ ελεξγεηηθνχ παξακπζηνχ έρνληαο σο βάζε
ηε ζπιινγηθή εκπεηξία, αμηνπνηεί ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά
ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ παξακπζηνχ, άξα θαη ηελ χπαξμε
κηαο θαληαζηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία φινη
(εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο) εκπιέθνληαη αξκνληθά
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη δηδαθηηθνί
ζηφρνη. ηελ παξνχζα κειέηε νη ζηφρνη καο γηα ηνπο
καζεηέο καο ήηαλ κέζσ ηεο παξαπάλσ ηερληθήο: (i) ε
θαηάθηεζε αλάγλσζεο κέξνπο ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο
ζεκεηνγξαθίαο
(ξπζκν-κεισδηθή)
κε
ηαπηφρξνλε
εθαξκνγή ηεο ζηε soprano θινγέξα (θιάνπην κε ξάκθνο)
θαη, (ii) ε εμνηθείσζε κε ηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ
παξαπάλσ πξφηαζε αμηνπνηήζεθε ζην πιαίζην
Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Γεκφζην ζρνιείν ηεο
ρψξαο ζε 113 καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ κε
ελδηαθέξνληα
απνηειέζκαηα
ζε
γλσζηηθφ
θαη
ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ
θαηφπηλ απαληήζεψλ ηνπο ζε ζρεηηθά θχιια εξγαζίαο
(εξσηεκαηνιφγηα).
Σα
ελ
ιφγσ
απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε.

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφ δξάκα, ελεξγεηηθφ
παξακχζη, παηρλίδη ξφισλ, κνπζηθή αλάγλσζε,
θινγέξα.

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σν δηδαθηηθφ έηνο 2013 – 2014 ζην 4ν Γεκνηηθφ
ρνιείν Μειηζζίσλ (Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Β΄
Αζήλαο), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαδέιθνπο ησλ
Αγγιηθψλ θ. Δηξήλε - Μπξηψ Σζαιακαληνχ
(εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθψλ Β1 θαη Β2 ηάμεσλ), θ.
Εαραξνχια Περιηβάλε (εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθψλ Γ1 θαη
Γ2 ηάμεο) θαη ηε γξάθνπζα (εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο
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

Β1, Β2, Γ1, Γ2 ηάμεσλ) πξαγκαηνπνηήζακε έλα
Πξφγξακκα Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ 38 (Πνιηηηζηηθφ
Πξφγξακκα – ρέδην Δξγαζίαο/Project) γηα ηηο
αληίζηνηρεο ηάμεηο κε ηίηιν «Μαζαίλσ κνπζηθή θαη
αγγιηθά κέζα απφ έλα κχζν ηνπ Αηζψπνπ»39.
Σν Πξφγξακκα δηήξθεζε έλα δηδαθηηθφ έηνο,
παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ
ΓΔΠΠ θαη γηα ηα δχν γλσζηηθά αληηθείκελα (Αγγιηθά
θαη Μνπζηθή). Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ
έιαβαλ κέξνο γηα ηε κνπζηθή είραλ ηελ ίδηα δηδάζθνπζα
(εκέλα) θαη ηνπο ίδηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, αιιά ε Β΄
Γεκνηηθνχ είρε ηηο δηπιάζηεο ψξεο κνπζηθήο απφ ηε Γ΄
Γεκνηηθνχ (δχν ψξεο ε Β΄, κηα ψξα ε Γ΄ ηελ εβδνκάδα).
Γηα ηα αγγιηθά ε θάζε ηάμε δελ είρε κφλν δηαθνξεηηθή
δηδάζθνπζα, αιιά είρε επηπιένλ δηαθνξεηηθή
ζηνρνζεζία θαη δηαθνξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο, κε ηε Γ΄
Γεκνηηθνχ λα έρεη ηηο δηπιάζηεο ψξεο ζηα αγγιηθά απφ
ηε Β΄ Γεκνηηθνχ (2 ψξεο ε Β΄, 4 ψξεο ε Γ΄ ηελ
εβδνκάδα).
θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο («Μαζαίλσ κνπζηθή θαη
αγγιηθά κέζα απφ έλα κχζν ηνπ Αηζψπνπ») ήηαλ: λα
ζπλδεζνχλ δχν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, ε
κνπζηθή θαη ηα αγγιηθά, πνπ ην θαζέλα έρεη ην δηθφ ηνπ
ζπκβνιηθφ ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο θαη θσδηθνπνίεζεο
(επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία – αγγιηθή γιψζζα)
κέζα απφ κηα θνηλή δηαζεκαηηθή ηδέα: ηνλ πνιχ γλσζηφ
κχζν ηνπ Αηζψπνπ «Σν ιηνληάξη θαη ην πνληίθη».
Δηδηθφηεξα κέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε θχξηνη
δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη γηα ηα δχν αληηθείκελα ήηαλ ηα
παηδηά λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο θη απφ ηα δχν
ζπζηήκαηα, απνθηψληαο ζπλαθφινπζα δεμηφηεηεο
ρεηξηζκνχ ησλ ελλνηψλ απηψλ (νκαδηθή κνπζηθή
εθηέιεζε – πξνθνξηθή ρξήζε αγγιηθήο γιψζζαο).
Σν ζέκα πξνζεγγίζηεθε δηαζεκαηηθά ζπλδπάδνληαο
ηα δχν γλσζηηθά αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο,
αιιά κε παξάιιειε πνξεία. χκθσλα κε ηε δηάθξηζε
ησλ κνξθψλ Πξνγξακκάησλ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο
ηνπ Μαηζαγγνχξα (2003) ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε
εληάζζεηαη ζηηο δηεπηζηεκνληθέο δηαζπλδέζεηο (Interdisciplinary co ordinations), δεδνκέλνπ φηη ην θάζε
γλσζηηθφ αληηθείκελν δηαηήξεζε ηελ απηνηέιεηά ηνπ,
38
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Βι.ζρεη.:
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ζηνλ
ηνκέα
ησλ
Γηεπηζηεκνληθψλ
πλζέζεσλ
(interdisciplinary synthesis), θαζψο ζε έλα θνηλφ ζέκα
ζπλδπαζηήθαλ ζηφρνη δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Έηζη, δεκηνπξγήζεθε Τβξηδηθφο θιάδνο (Hybrid
Disciplines): αγγιν-κνπζηθφ παηδηθφ ζέαηξν κε ζηνηρεία
πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο θαη παληνκίκαο πνπ
επαλαιακβαλφηαλ θαη ζηα δχν καζήκαηα.
Καηά ηε κνπζηθή δηδαζθαιία αμηνπνηήζεθαλ δχν
κεζνδνινγηθά εξγαιεία ην «ελεξγεηηθφ παξακχζη»
(Μεηξνγηάλλε, 2011˙ Μαιαθάληεο, 2006) θαη «ην
εθπαηδεπηηθφ δξάκα» ζε ζπλδπαζκφ κε ην «παηρλίδη
ξφισλ» (Πνπξθφο, 2009). Δηδηθφηεξα δηδάρζεθαλ κέζα
απφ ηνλ ελεξγεηηθφ παξακπζηαθφ ιφγν (Γξακκαηάο,
2004) (i) κνπζηθέο έλλνηεο, ζπγθεθξηκέλα νη αμίεο
ηεηάξηνπ, κηζνχ, κηζνχ παξεζηηγκέλνπ, παχζε ηεηάξηνπ,
ηα ηνληθά χςε η, Λα, νι, θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο θαη
(ii) κνπζηθέο δεμηφηεηεο, εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηε
θινγέξα κέζα απφ δψδεθα ζχληνκα κεισδηθά
απνζπάζκαηα (κνπζηθή αλάγλσζε θαη εθηέιεζε καδί)
ζπλδπαζκέλα θαη κε θίλεζε.
Γηα ηελ εθκάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε θάζε κάζεκα
(κνπζηθήο θαη αγγιηθψλ) δηλφηαλ έλα θχιιν εξγαζίαο
θνηλφ θαη γηα ηα δχν καζήκαηα φπνπ θαηαγξάθνληαλ
ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη
ησλ δχν (έλαο ζηφρνο θάζε θνξά). ηνλ Πίλαθα 1
δίλεηαη έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα:

Πίλαθαο 1: Απφζπαζκα απφ ην Project

Ο ζηφρνο ησλ αγγιηθψλ ηεο Β΄ ηάμεο είλαη κε
ζθηαζκέλν bold αγγιηθφ θείκελν, ν αληίζηνηρνο ζηφρνο
ηεο Γ΄ ηάμεο κε κε ζθηαζκέλν αγγιηθφ bold θείκελν. Γηα
ηνπο ζηφρνπο
ηεο κνπζηθήο πάλσ απφ ην θάζε
πεληάγξακκν θαίλεηαη ε κνπζηθή παξακπζνξνινγία σο
πξνο ηηο αμίεο (ην ηέηαξην ην απνθαινχκε
„καπξνθεξαηνχιε‟ κε θσλνχια „ηνπ‟, φπσο θπζάκε ζηε
θινγέξα), θάησ απφ ην πεληάγξακκν ζπλαληάκε ηε
κνπζηθή παξακπζνξνινγία σο πξνο ην ηνληθφ χςνο (κηα
λεξάηδα αιιάδεη ηε θσλή ηνπ καπξνθεξαηνχιε απφ „ηνπ‟
ζε „η‟) θαη αξηζηεξά ε δαρηπινζεζία ηνπ ηνληθνχ
χςνπο ζηε θινγέξα (ε θινγέξα είλαη καγηθή θαη
ηξαγνπδάεη ηε θσλή ησλ καπξνθεξαηνχιεδσλ: η, η
θηι.). Οη καζεηέο αθεγνχληαη ζηα αγγιηθά ηε ζθελή θαη
ζηε ζπλέρεηα παίδνπλ ηελ παξαπάλσ κεισδία, ελψ
ηαπηφρξνλα κε ηε κνπζηθή έλαο καζεηήο δξακαηνπνηεί
ηε ζθελή πνπ πεξηγξάθεθε πξηλ ζηα αγγιηθά (έλαο
καζεηήο-πνληηθφο θάλεη βφιηα ζην δάζνο). Με παξφκνην
ηξφπν
εμειίζζεηαη
ην
παξακχζη
ζε
κηα
θνλζηξνπθηηβηζηηθή δνκή (Fosnot, 1996).
Σν Πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε ηελ παξνπζίαζε
νιφθιεξνπ ηνπ κχζνπ ζε έλα αλνηρηφ κάζεκα ζηελ
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ρνιείνπ, ελψπησλ γνλέσλ θαη

καζεηψλ άιισλ ηάμεσλ. Σν ηειηθφ «πξντφλ» ζπλδχαδε
φινπο ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ησλ αγγιηθψλ θαη ηεο
κνπζηθήο κέζα απφ (α) αθήγεζε έθαζηνπ επεηζνδίνπ
ηνπ κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ «Σν ιηνληάξη θαη ην πνληίθη»
ζηα αγγιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα (β) δξακαηνπνίεζή ηνπ
έθαζηνπ επεηζνδίνπ κε κνπζηθή ππφθξνπζε απφ φια ηα
παηδηά ζηε θινγέξα. Οη θινγέξεο ζπλνδεχνληαλ απφ
αξκφλην πνπ έπαηδε ε γξάθνπζα κε ζπγρνξδίεο αλάινγεο
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ.
ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ζπκπιήξσζεο
ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ (θχιιo εξγαζίαο –
εξσηεκαηνιφγην
εληππψζεσλ)
γλσζηηθνχ
θαη
ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ
ηε γξάθνπζα. Σν γλσζηηθφ αθνξνχζε κφλν ηε κνπζηθή.
Σν ζπλαηζζεκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην επεηδή αθνξνχζε
θαη ηα αγγιηθά είρε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αγγιηθήο γιψζζαο. Καη ηα δχν
ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ηάμεσλ
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, δχν
εβδνκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
παξνπζία ηεο δαζθάιαο ηεο ηάμεο θαη κίαο εθ ησλ δπν
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο (Αγγιηθψλ ή Μνπζηθήο).
Αλ θαη θαηλνκεληθά ην παξαπάλσ Πξφγξακκα δίλεη
ηελ αίζζεζε κηαο «έξεπλαο δξάζεο» – δεδνκέλεο ηεο
«απηφ-αλα-ζηνραζηηθήο» ηεο πνξείαο (self – reflective
enquiry) (McTaggart, 1994), ε νπνία «αλαιακβάλεηαη
απφ εθπαηδεπηηθνχο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε
ηεο εξγαζίαο ηνπο» (Παπαλαζηαζίνπ, 1996) – δελ κπνξεί
λα ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηα, ιφγσ ηνπ φηη δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρνιείν κε ηε κνξθή έξεπλαο,
αιιά σο έλα ζρέδην εξγαζίαο (Project), νπφηε θαη δελ
πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο παηδαγσγηθήο
έξεπλαο. Μπνξεί φκσο λα εληαρζεί ζηηο κειέηεο πνπ
απνθαινχληαη «proof of concept» (POC), θαζψο έλα
ζελάξην δηδαζθαιίαο έγηλε πξάμε (Downing, 2000)40.
Γηα ηελ ηζηνξία ε ηδέα θαη ε πνξεία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο (νξγάλσζε καζεκάησλ, δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ, ρψξνο δηδαζθαιίαο θαη κεζνδνινγία)
παξνπζηάζηεθαλ ζην Μνπζηθνπαηδαγσγηθφ πλέδξην
Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο «Μνπζηθή κε
κέιινλ», Οξγάλσζε: ηέιια Γεσξγνπιή, ρνιηθή
χκβνπινο Μνπζηθήο, Β΄ θαη Γ΄ Αζήλαο, ζην
Ακθηζέαηξν
Διιελνακεξηθάληθεο
Έλσζεο
(Μεηξνγηάλλε, Σζαιακαληνχ θαη Περιηβάλε, 2014).

1.1. Γείγκα
ηα εξσηεκαηνιφγηα (θχιια εξγαζίαο) απάληεζαλ 90
καζεηέο θη απφ ηηο δχν ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Β΄ θαη
Γ΄)41. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, 43 καζεηέο ηνπ

40

«Απφδεημε ρεδίνπ» (Proof of Concept POC) ή «Απφδεημε
κηαο Γεληθήο Ηδέαο (ή Αξρήο)» είλαη ε πινπνίεζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ή ηδέαο γηα λα απνδείμεη ηε
ζθνπηκφηεηά ηεο, ή ε επίδεημε κηαο ηδέαο (demo), πνπ ζθνπφο
είλαη λα δείμεη φηη θάπνηα ηδέα ή ζεσξία έρεη ηε δπλαηφηεηα/
δπλακηθή λα ρξεζηκνπνηεζεί. Μία «Απφδεημε ρεδίνπ» είλαη
ζπλήζσο κηθξή θαη κπνξεί ή δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο.
41
Λφγσ ηνπ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηελ ηειεπηαία
ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο, δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ
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δείγκαηνο θνηηνχζαλ ζηε Β‟ Γεκνηηθνχ (47,8%) θαη
απφ απηνχο νη 22 είλαη αγφξηα (51,2%). Αληίζηνηρα 47
καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ζηε Γ‟ Γεκνηηθνχ (52,2%)
θαη νη 25 είλαη θνξίηζηα (53,2%).

Πίλαθαο 2. Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ
δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο

1.2. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπιιέρζεθαλ κε ηε
ρξήζε δχν εξσηεκαηνινγίσλ (θχιισλ εξγαζίαο)
πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο θαη αθνξνχζαλ ζε δχν
επίπεδα: (i) ζε γλσζηηθφ επίπεδν ηελ αλαγλψξηζε
δαθηπινζεζίαο ζηε θινγέξα θαη ηελ θαηαλφεζε
κνπζηθψλ ελλνηψλ επξσπατθήο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο
θαη (ii) ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ηηο εληππψζεηο ησλ
καζεηψλ γχξσ απφ ην Πξφγξακκα.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αμηνινγνχζε ηελ επίδνζε
ησλ καζεηψλ απνηειείην απφ 5 εξσηήζεηο. Ζ εξψηεζε
Α΄ εμέηαδε ηελ αλαγλψξηζε ηξηψλ θζφγγσλ κέζσ
δεδνκέλεο
δαθηπινζεζίαο
ζηε
θινγέξα
(3
ππνεξσηήκαηα), ε εξψηεζε Β΄ εμέηαδε ηελ αλαγλψξηζε
κνπζηθψλ ζπκβφισλ – αμίεο θζνγγνζήκσλ «κε ρξήζε
νξνινγίαο παξακπζηνχ» (4 ππνεξσηήκαηα), ε εξψηεζε
Γ΄ εμέηαδε ηε ζχλδεζε ησλ αμηψλ – «κε ρξήζε
νξνινγίαο παξακπζηνχ» κε ηε δηάξθεηα ηνπο – «κε
ρξήζε έξξπζκσλ ζπιιαβψλ» (4 ππνεξσηήκαηα), ε
εξψηεζε Γ΄ εμέηαδε ηε ζχλδεζε ησλ «αμηψλ» κε ηνπο
«παικνχο» (4 ππνεξσηήκαηα) θαη ε εξψηεζε Δ΄ εμέηαδε
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο (νλνκαζία
θζνγγνζήκνπ) θαη ηαπηφρξνλα ηεο δηάξθεηαο ησλ
θζνγγφζεκσλ ζην πεληάγξακκν (6 ππνεξσηήκαηα). Οη
καζεηέο θαινχληαλ λα γξάςνπλ ή λα επηιέμνπλ ηε
ζσζηή απάληεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλνχζε
ηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ απνηειείην απφ 10
εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαλ
λα γξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πξψην εξσηεκαηνιφγην, ε
εξψηεζε Α΄ (Πίλαθαο 3) εμέηαδε ηελ αλαγλψξηζε ηξηψλ
θζφγγσλ ζχκθσλα κε ηε δαθηπινζεζία ζηε θινγέξα (3
ππνεξσηήκαηα) θαη ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ. Να
ζεκεηψζνπκε φηη θη εδψ ηα παηδηά είραλ κάζεη κέζα απφ
ηνλ ελεξγεηηθφ παξακπζηαθφ ιφγν ηε ζσζηή
δαθηπινζεζία ζηε θινγέξα γηα ηελ θάζε λφηα. Οη
αλακελφκελεο απαληήζεηο ήηαλ: (α) η, (β) νι, (γ) Λα.
ηελ εξψηεζε Β΄ (Πίλαθαο 4), επίζεο αλνηρηνχ
ηχπνπ, πνπ εμέηαδε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ξπζκηθψλ
αμηψλ, ην δεηνχκελν ήηαλ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ ηα
νλφκαηα πνπ είραλ νη αμίεο ζην ελεξγεηηθφ παξακχζη (4
ππνεξσηήκαηα). Γελ αλακελφηαλ ηα παηδηά λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπκβαηηθή κνπζηθή νξνινγία
(ηέηαξην, κηζφ θηι.) ηεο αμίαο ηνπ θάζε θζνγγφζεκνπ
παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππήξραλ θάπνηεο απνπζίεο (11
παηδηά απφ ηε Β΄ ηάμε θαη 2 απφ ηε Γ΄ ηάμε).

θαζψο εζθεκκέλα δελ ηελ είραλ δηδαρζεί. Οη
αλακελφκελεο απαληήζεηο ήηαλ: (i) ζηελ αμία ηεηάξηνπ:
«καπξνθεξαηνχιεο», (ii) ζηελ παχζε ηεηάξηνπ:
«ζθνπιήθη – έγθπνο», (iii) ζην κηζφ παξεζηηγκέλν «ζεία»
θαη, (iv) ζην κηζφ «ζείνο».
Ζ εξψηεζε Γ΄ (Πίλαθαο 5) εμέηαδε ηε ζχλδεζε ηεο
κνπζηθήο παξακπζνξνινγίαο κε ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε
θζνγγφζεκνπ – ζπλδπαζκέλε κε κηα ζπιιαβή (4
ππνεξσηήκαηα), βαζηζκέλε ζηε ζπιιαβή «ηνπ»
αληίζηνηρε κε ηε ζπιιαβή πνπ θπζνχζαλ ζηε θινγέξα.
Οη καζεηέο θαινχληαλ λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο
αληηζηνηρίεο. Οη αλακελφκελεο απαληήζεηο – ζπλδέζεηο
ήηαλ: (i) «καπξνθεξαηνχιεο» - «ηνπ», (ii) «ζείνο» - «ηνπ
– νπ», (iii) «ζθνπιήθη – έγθπνο» - «(ηνπ)», (iv) «ζεία» «ηνπ – νπ – νπ». Ζ δηδαζθαιία είρε γίλεη κέζσ
ελεξγεηηθνχ παξακπζηνχ (Μεηξνγηάλλε, 2011).
Ζ εξψηεζε Γ΄ (Πίλαθαο 6) εμέηαδε ηε ζχλδεζε ηεο
νξνινγίαο ηνπ παξακπζηνχ κε ηνπο παικνχο –
αξηζκεηηθά (4 ππνεξσηήκαηα). Οη καζεηέο θαινχληαλ
λα ρξσκαηίζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε (Πίλαθαο 5). Ζ
δηδαζθαιία είρε γίλεη κέζα απφ ηα καζεκαηηθά ζηε Γ΄
ηάμε, ελψ κφλν κέζα απφ ηελ „παξακπζνξνινγία‟ ζηε
Β΄ ηάμε. Οη αλακελφκελεο «ρξσκαηηζκέλεο» απαληήζεηο
ήηαλ: (i) «καπξνθεξαηνχιεο» - «1», (ii) «ζείνο» - «2»,
(iii) «ζθνπιήθη – έγθπνο» - «1», (iv) «ζεία» - «3».
Σέινο γηα ηελ εξψηεζε Δ΄ (Πίλαθαο 7), πνπ εμέηαδε
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο θαη ηεο δηάξθεηαο
ηαπηφρξνλα ζε κηα αμία ηνπνζεηεκέλε ζην πεληάγξακκν
(6 ππνεξσηήκαηα), ε δηδαζθαιία είρε γίλεη κέζσ
ελεξγεηηθνχ παξακπζηνχ (Μεηξνγηάλλε, 2015) θαη γηα
ηηο δχν ηάμεηο. Οη καζεηέο θαινχληαλ λα θπθιψζνπλ ην
ζσζηφ, απφ ηέζζεξηο επηινγέο πνπ έθαλαλ φινπο ηνπο
πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο. Π.ρ. γηα ηελ πξψηε λφηα: αλ
θάπνην παηδί γλψξηδε κφλν ηε δηάξθεηα είρε δχν
επηινγέο, αλ γλψξηδε κφλν ην ηνληθφ χςνο επίζεο είρε
δχν επηινγέο. Οη αλακελφκελεο απαληήζεηο ήηαλ (i)η-η,
(ii) Λα, (γ) ν-ν-νι.

Πίλαθαο 3. Α΄ Δξψηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

Πίλαθαο 4. Β΄ Δξψηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

Πίλαθαο 5. Γ΄ Δξψηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
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Πίλαθαο 6. Γ΄ Δξψηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

Πίλαθαο 7. Δ΄ εξψηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην, πνπ δηεξεπλνχζε ηηο
εληππψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην Πξφγξακκα ήηαλ
δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλν ζε θάζε ηάμε. ηε Γ΄ ηάμε
δεηήζεθε λα γξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο σο έθζεζε
ηδεψλ, ζε ραξηί ηεο επηινγήο ηνπο, δεδνκέλεο ηεο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο (Πίλαθαο 8). ηε Β΄ ηάμε δεηήζεθε
λα γξάςνπλ απφ κηα πξφηαζε γηα ηελ θάζε εξψηεζε ζε
έλα θχιιν εξγαζίαο (Πίλαθαο 9).

Πίλαθαο 8. πλαηζζεκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην Γ΄ηάμεο

Πίλαθαο 9. πλαηζζεκαηηθφ Δξσηεκαηνιφγην Γ΄ ηάμεο

2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηνπο πίλαθεο
ιφγσ ηεο πιεζψξαο απηψλ (ζπλνιηθά 34). Απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο
πξνέθπςαλ επξήκαηα γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηε
κνπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ άκεζα γηα

ην αλνηρηφ κάζεκα θαη ην Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα, θαη
έκκεζα γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο κνπζηθήο θαη
ησλ αγγιηθψλ, πνπ αθνξνχζε ζηε δηαζεκαηηθή ηδέα:
Χο πξνο ην πξψην (γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
εξσηεκαηνιφγην), ηα εξσηήκαηα, φπσο πξναλαθέξακε,
αθνξνχζαλ: (i) ζηελ αλαγλψξηζε δαθηπινζεζίαο ηξηψλ
θζφγγσλ ζηε θινγέξα πνπ δηδάρζεθαλ κέζα απφ ην
παξακχζη, (ii) αλαγλψξηζε ηεζζάξσλ ξπζκηθψλ αμηψλ
θαη ραξαθηεξηζκφο ηνπο κε νξνινγία ηνπ παξακπζηνχ,
(iii) ζχλδεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ αμηψλ κε
ζπιιαβέο, δηδαζθφκελεο κέζα απφ ην παξακχζη, (iv)
ζχλδεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ αμηψλ κε
παικνχο κέζα απφ ην παξακχζη ζηε Β΄ ηάμε, απφ ηα
καζεκαηηθά ζηε Γ΄ ηάμε, (v) ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε
ηνληθνχ χςνπο θαη δηάξθεηαο ζε ηξία θζνγγφζεκα
ηνπνζεηεκέλα ζην πεληάγξακκν, ησλ νπνίσλ ε
δηδαζθαιία έγηλε κέζα απφ ην παξακχζη, αιιά θαη κε
πξαθηηθή εθαξκνγή (ρξήζε θινγέξαο) ζε δψδεθα
κεισδηθά κνηίβα.
χκθσλα κε ηα επξήκαηα θαη νη δχν ηάμεηο, Β΄ θαη Γ΄
Γεκνηηθνχ, απάληεζαλ απφιπηα ζσζηά ζε πνζνζηφ
86,6% θαηά κέζν φξν θαη ζηα πέληε δεηνχκελα.
Μάιηζηα ην πνζνζηφ ησλ απφιπηα ζσζηψλ απαληήζεσλ
ζα ήηαλ κεγαιχηεξν 90,9% αλ απνπζίαδε ην ηέηαξην
νξζνινγηθφ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηε ζχλδεζε ησλ
αμηψλ κε παικνχο.
Γηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
δε βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, κεηαμχ φκσο ησλ
δχν ηάμεσλ ππήξμε δηαθνξά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κε
ηε Β΄ Γεκνηηθνχ λα είλαη ιίγν θαιχηεξε απφ ηε Γ΄
Γεκνηηθνχ ζηα εξσηήκαηα Β΄ θαη Γ΄. ηελ επεμεξγαζία
ησλ επξεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε Β΄ Γεκνηηθνχ σο
πξνο ην Β΄ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ην ραξαθηεξηζκφ
ησλ αμηψλ κε νξνινγία παξακπζηνχ (π.ρ. αμία ηεηάξηνπ
σο «καπξνθεξαηνχιεο» θηι.) νη απφιπηα ζσζηέο
απαληήζεηο άγγημαλ ην 95,6%, ηε ζηηγκή πνπ ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ άγγημε ην 83%,
ελψ ππήξμε θη έλα 4,3% απφ ηε Γ΄ κε θακία ζσζηή
απάληεζε. Απφ ηε Β΄ ηάμε ην ακέζσο ρακειφηεξν
πνζνζηφ ήηαλ 4,4% κε 3/4 ζσζηέο απαληήζεηο.
Γεδνκέλνπ φηη ε εξψηεζε ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, ην
εχξεκα δείρλεη φηη νη καζεηέο ζηε Β΄ ηάμε ηνπ
Γεκνηηθνχ εληππσζηάζηεθαλ ζρεδφλ ζην απφιπην απφ
ην παξακχζη ζπγθξαηψληαο φια ηα νλφκαηα ησλ
ξπζκηθψλ αμηψλ κε παξακπζέληνπο φξνπο (πρ. αμία
κηζνχ=ζείνο) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ 2/10 ζπγθξάηεζαλ απφ θαλέλα έσο
ηξία νλφκαηα απφ ηνπο παξακπζέληνπο φξνπο ησλ
ξπζκηθψλ αμηψλ.
Ζ δηαπίζησζε απηή δείρλεη λα ηαηξηάδεη κε ηελ άπνςε
πνιιψλ Φπρνιφγσλ (Μαιαθάληεο, 2006), πνπ
ηζρπξίδνληαη φηη ην παξακχζη είλαη έλα άξηζην δηδαθηηθφ
κέζν γηα ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία θαη δελ ηνπ έρεη
δνζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε ζέζε πνπ ηνπ
αξκφδεη, φπσο επίζεο φηη απφ ηελ ειηθία ησλ νθηψ εηψλ,
αξρίδεη ε «πεξίνδνο ηνπ Ρνβηλζψλα» γηα ην παηδί, νπφηε
αξρίδεη λα εγθαηαιείπεη ηνλ θφζκν ησλ παξακπζηψλ θαη
λα γνεηεχεηαη πην πνιιέο απφ δηεγήζεηο πνπ βξίζθνληαη
πην θνληά ζηελ αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα.
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Απφ ηελ άιιε ην εχξεκα ζην εξψηεκα Γ΄ δείρλεη φηη
αθφκε νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δελ
ήηαλ έηνηκνη λα «εγθαηαιείςνπλ» ηνλ θφζκν ηνπ
παξακπζηνχ θαζφηη ην εξψηεκα πνπ ζπλέδεε ηηο
ξπζκηθέο αμίεο κε ηνπο παικνχο θαη ηε καζεκαηηθή
ζθέςε θαη‟ επέθηαζε έδεημε φηη απφιπηα ζσζηά
κπφξεζε λα απαληήζεη ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ ην 53,2%. ηε
Β΄ Γεκνηηθνχ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 77,8%. Οη
καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ είραλ δηδαρζεί ηνπο παικνχο
κέζα απφ κηα θηγνχξα ηνπ παξακπζηνχ ηνλ «θχξην
Υξνλνδηθαζηή - Μεηξνλφκν» (Μεηξνγηάλλε, 2009), ελψ
νη καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν θαη
κέζα απφ ηα καζεκαηηθά.
Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε
έδεημε φηη νη κηζνί καζεηέο ηεο Γ¨ Γεκνηηθνχ δελ
κπφξεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηεο παχζεο
ηεηάξηνπ κε ηνλ έλαλ παικφ. Ζ καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε
αθφκα δελ κπνξνχζε λα «δερζεί» ην 0 ήρνο = 1 παικφο/
θηχπεκα. Αληίζεηα νη 8/10 καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ
ζπλέδεζαλ ηελ έλλνηα ηεο παχζεο ηεηάξηνπ κε έλα
ρηχπεκα/ θίλεζε ηνπ «θχξηνπ Υξνλνδηθαζηή Μεηξνλφκνπ». Μπφξεζαλ φκσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο
ηεο Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ λα ζπλδέζνπλ ηελ θάζε αμία κε
θάηη εκπεηξηθφ, ηνπηέζηηλ έξξπζκε ζπιιαβή, ή εθηέιεζή
ηεο ζε φξγαλν, αθνχ ην ίδην εξψηεκα ζηελ εξψηεζε Γ΄
ην απάληεζαλ απφιπηα ζσζηά ην 97,8% ησλ καζεηψλ
ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ θαη ην 91,5% ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, νπφηε
θαη ζπλέδεζαλ ηελ παχζε ηεηάξηνπ κε ηελ άερε
ζπιιαβή «(ηνπ)» θαη ηε κε εθηέιεζε ήρνπ ζηε θινγέξα.
Γεγνλφο πνπ «πηζηνπνηεί» ηα ζπζηήκαηα πνπ πξνηείλνπλ
ηε ρξήζε έξξπζκσλ ζπιιαβψλ γηα θαηαλφεζε ηεο
δηάξθεηαο ηνπ ήρνπ (π.ρ. κέζνδνο Kodàly).
Δπίζεο, ην παξαπάλσ εχξεκα δείρλεη λα ηαηξηάδεη
ηφζν κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget (1969) πεξί γλσζηηθψλ
ζηαδίσλ αλάπηπμεο, φζν θαη κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky
(1997) πεξί θνηλσληθήο κάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο. Χο πξνο ην πξψην, ηα
επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο Β΄ θαη
Γ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ αλήθνπλ ζην 3 ν ζηάδην
αλάπηπμεο ηνπ Piaget, θαη είλαη «αηρκάισηα» ησλ
εκπεηξηψλ ηνπο, δειαδή δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ
αθεξεκέλεο ζθέςεηο, αιιά, σο πξνο ην δεχηεξν, πνιιά
παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο κπφξεζαλ λα «μεπεξάζνπλ» ηνλ
εκπεηξηθφ ηνπο θφζκν θαη λα αληηιεθζνχλ αθεξεκέλεο
έλλνηεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky ε θνηλσληθή
κάζεζε είλαη αλψηεξε ηεο αλάπηπμεο θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε αλψηεξεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο, σο κηα
απζηεξά πξνζσπηθή δηαδηθαζία.
Ζ ζεκαζία φκσο ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky γηα ηελ
θνηλσληθή κάζεζε, ηνπ Bruner (1969), αιιά θαη ηνπ
Gardner (2011) πνπ πξεζβεχνπλ φηη νθείινπκε λα
πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά ηε γλψζε «ζηε δηθή ηνπο
γιψζζα», δείρλεη λα επηβεβαηψλεηαη «παλεγπξηθά» ζην
Δξψηεκα Δ΄, φπνπ ηα παηδηά θαινχληαλ βιέπνληαο έλα
κνπζηθφ ζχκβνιν, έλα θζνγγφζεκν, λα αλαγλσξίζνπλ
ζε απηφ δχν ηδηφηεηεο ηαπηφρξνλα θαη ην ηνληθφ χςνο
θαη ηε δηάξθεηα.
Απηή ηελ ηθαλφηεηα (πνπ πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηεο
δηαηήξεζεο, ινγηθψλ πξάμεσλ, ζπλεηδεηήο ζχλδεζεο
γλψζεσλ) ν Piaget (1969) ηελ ηνπνζεηεί γχξσ ζηα 11

έηε, ζην ηέινο ηνπ 3νπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο, (ή αξρή ηνπ
4νπ), γηα ηνλ Vygotsky (1997) φκσο, αλ αθνινπζεζεί ε
κέζνδνο ηνπ X+1 ζηε Εψλε ηεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο
ε ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα έξζεη αλεμάξηεηα απφ ηελ
ειηθία. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη
καζεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηέθηεζαλ απηήλ ηελ
ηθαλφηεηα σο πξνο ηε κνπζηθή ζε πνζνζηφ 83,7%
(84,4% νη καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ, 83% νη καζεηέο
ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ), απαληψληαο απφιπηα ζσζηά θαη γηα
ηα ηξία θζνγγφζεκα.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ ηθαλφηεηα απηή θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο εθαξκφζηεθαλ νη
αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ελζαξξχλνπλ
ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηνλ νκαδνζπλεξγαηηθφ
ραξαθηήξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θπζηθά ε
θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηάηαμε ηεο χιεο δνζκέλε κέζα απφ
ηνλ παξακπζηαθφ ιφγν (Υξπζνζηφκνπ, 2005).
Χο πξνο ην δεχηεξν, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ
εληππψζεσλ γηα ην αλνηρηφ κάζεκα, ελψπησλ θνηλνχ,
έδεημε φηη ην Πξφγξακκα άξεζε θαη ζηηο δχν ηάμεηο ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε ζεκείν πνπ ζίγνπξα ζα
επαλαιάκβαλαλ αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζε
πνζνζηφ 78,9% κε ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ λα
ππεξηεξνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ κε πνζνζηφ 88% έλαληη
ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ 67,5%.
Σα πνζνζηά απηά δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε ηε ζέζε
πνπ έρεη ην παξακχζη αλά ειηθία, φπνπ βξίζθεηαη ζην
θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά
ζχκθσλα θαη κε ζέζεηο ηεο Φπρνινγίαο (Μαιαθάληεο,
2006). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα ηε δηαλνκή
ησλ ξφισλ δξακαηνπνίεζεο ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ
ιηνληαξηνχ «ελψπησλ θνηλνχ», ζηε Β΄ ηάμε ηνπ
Γεκνηηθνχ ρξεηάζηεθε λα γίλεη θιήξσζε κεηαμχ φισλ
ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο, ελψ ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ θιήξσζε
ρξεηάζηεθε
ζην
έλα
ηκήκα
κεηαμχ
ιίγσλ
ππνςεθηνηήησλ. ην άιιν ηκήκα δε ρξεηάζηεθε θαλ
θιήξσζε θαζψο αθξηβψο δχν ήηαλ απηνί νη καζεηέο πνπ
ήζειαλ λα εθηεζνχλ επί ζθελήο, ην αληίζεην βέβαηα
ζπλέβαηλε ζηελ ηάμε (δξακαηνπνίεζε ηελ ψξα ηνπ
καζήκαηνο).
Αλ ζπλδπάζνπκε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε κε ην
πψο έλησζαλ νη καζεηέο πάλσ ζηε ζθελή ελψπησλ
γνληψλ θαη ζπκκαζεηψλ άιισλ ηάμεσλ νη καζεηέο ηεο
Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, πάιη είραλ ηα πξσηεία, θαζψο
έλησζαλ άλεηα θαη σξαία ζε πνζνζηφ 95,4% έλαληη ηνπ
80,5% ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ. Μάιηζηα ην
άγρνο, φπσο αθξηβψο ην φξηζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηεο
Γ΄ Γεκνηηθνχ έθηαζε ην 28,6%.
Σν «δφισκά» καο, ε αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ, ηνπ
παηρληδηνχ ξφισλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο γηα
θαηάθηεζε γλσζηηθψλ ζηφρσλ, έδεημε φηη «έπηαζε»,
θαζψο ζηηο εξσηήζεηο «Ση κνπ άξεζε» θαη «Ση δε κνπ
άξεζε» θπξηάξρεζαλ απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην
ζεαηξηθφ κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ γηα καο
νπζηαζηηθά ήηαλ απιψο έλα «εξγαιείν» θη φρη ην θχξην
ζέκα. Σα παηδηά επεηδή κάζαηλαλ κνπζηθή παίδνληαο
«ζέαηξν» θαη «παηρλίδηα ξφισλ» δελ ζπλεηδεηνπνηνχζαλ
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν πνζνζηφ πνπ αθνξνχζε
ζηελ εζηίαζε ζηνηρείσλ ζεαηξηθψλ πνπ ηνπο άξεζαλ
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ήηαλ 66,8%,γηα ηε Β΄ Γεκνηηθνχ ελψ γηα ηε Γ΄
Γεκνηηθνχ ήηαλ 71,8%.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δείρλεη πφζν πνιχ ηνπο
απαζρφιεζε ην ζεαηξηθφ κέξνο αθνξά ζηελ πνηθηιία
ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ γχξσ απφ ηελ εξψηεζε
«Ση έκαζα απφ ην κχζν» θαζψο θαηά ηελ νκαδνπνίεζε
ησλ απαληήζεψλ ηνπο έδσζαλ 25 δηαθνξεηηθέο
απαληήζεηο, παξφηη δελ ππήξμε ρξφλνο απφ ηηο
δηδάζθνπζεο ησλ αγγιηθψλ θαη ηεο κνπζηθήο γηα
αλάιπζε εζηθνπιαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κχζνπ, πέξαλ
ηεο απιήο εμηζηφξεζεο. Γηα ηελ ηζηνξία ε πνηθηιία ησλ
απαληήζεσλ γχξσ απφ ην «Ση έκαζα ζηε κνπζηθή» ήηαλ
4 δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, θαη ζηελ εξψηεζε «Ση έκαζα
ζηα αγγιηθά» δφζεθαλ ελλέα (9) δηαθνξεηηθέο
απαληήζεηο.
Ζ ζέζε ηνπ Piaget (1969) γηα ηελ εγσθεληξηθή ζθέςε,
φηη θπξηαξρεί ζηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηα 7 – 8 έηε,
νπφηε θαη αξρίδεη λα θζίλεη, δείρλεη λα ηαηξηάδεη κε ηηο
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξία εξσηήκαηα: «Ση κνπ
είπαλ νη γνλείο κνπ;», «Ση έκαζα ζηα αγγιηθά;», «Ση
έκαζα ζηε κνπζηθή;». Οη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο
Γεκνηηθνχ εζηίαζαλ ζε «εγσθεληξηθέο» απαληήζεηο,
ελψ νη καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ εζηίαζαλ ζε
απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην «ζχλνιν». Δηδηθφηεξα
νη καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ αλέθεξαλ φηη νη γνλείο
ηνπο ζρνιίαζαλ ηελ αηνκηθή ηνπο επίδνζε ζε πνζνζηφ
89,2%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ
κε ηελ ίδηα απάληεζε ήηαλ 53,7%. Σέινο νη καζεηέο ηεο
Γ΄ Γεκνηηθνχ αλέθεξαλ φηη ζηε κνπζηθή θαη ηα αγγιηθά
έκαζαλ κεηαμχ άιισλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη (64,3% ζηα
αγγιηθά, 46,7% ζηε κνπζηθή) ελψ νη καζεηέο ηεο Β΄
Γεκνηηθνχ δελ αλαθέξζεζαλ ζε απηή ηελ θνηλσληθή
δεμηφηεηα ζε θαλέλα απφ ηα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ
εληππψζεσλ.
Δλ θαηαθιείδη ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ηα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη απιψο ελδεηθηηθά,
αθνξνχλ κφλνλ ηνπο καζεηέο πνπ κεηείραλ ζην
Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ, πφζν κάιινλ λα αθνξνχλ ζην
ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο
αληίζηνηρεο ειηθίαο. Δηδηθά γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄
Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
γλσζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη ππεξείραλ
απηψλ καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο, δελ
κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη δηδάρζεθαλ ηηο
ίδηεο έλλνηεο αθξηβψο ηηο κηζέο ψξεο απφ απηέο πνπ
δηδάρζεζαλ νη καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ. Καλέλαο δελ
γλσξίδεη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θηάζεη νη ελ ιφγσ
καζεηέο αλ ην κάζεκα ηνπο πξνζθεξφηαλ δχν θνξέο ηελ
εβδνκάδα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ίζσο ήηαλ θαη
θαιχηεξνη.
Πάλησο, ε δηαβαζκηζκέλε πξφηαζε ηνπ Καζεγεηή θ.
Ν. Μαιηάξα (2000) γηα εθκάζεζε κνπζηθψλ ελλνηψλ
κέζσ παξηηηνχξαο θαη εκπεηξηθήο εθαξκνγήο ζε έλα
κεισδηθφ φξγαλν, ηε θινγέξα ζην Γεκνηηθφ, πνπ
ζηάζεθε πεγή πξνζσπηθήο έκπλεπζεο εκπινπηηζκέλε κε
ηελ ηδέα ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο θ. Υξπζνζηφκνπ
(2005) πεξί αμηνπνίεζεο ηνπ παξακπζηνχ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο
έδεημε φηη κπφξεζε λα γίλεη πξάμε θαη λα ηχρεη πςειψλ

πνζνζηψλ
θαηάθηεζεο
καζεζηαθψλ
ζηφρσλ,
ζπλαηζζεκαηηθήο επθνξίαο θαη απνδνρήο απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.
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ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ (ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ):
ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΥΡΧΣΖΡΑ ΣΟΝ ΚΑΜΒΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ
Σάζνο Μηραειίδεο
Εάλλεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Πεηξαηά

Νηθόιανο Εήθνο
Εάλλεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Πεηξαηά

Πεξίιεςε
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηγξάθεη ηε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο κέζσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ
αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζπλδπάδνληαο
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηε
δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε.
πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αθνξά
ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (κέζνδν project) ηεο
Β΄ Γπκλαζίνπ (Frey, 1986) πνπ δηήξθεζε φιν ην γ΄
ηξίκελν κέζα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ, κε ζέκα ηελ
ηζηνξία ηεο ηέρλεο κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία δχν
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηεο Φηινινγίαο θαη ηεο Υεκείαο
θαη κε ζεκείν ζπλάληεζεο ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Οη
καζεηέο δηδάρηεθαλ ζεσξία θαη ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ηφζν
ζηελ αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε, φζν θαη ζην
επίπεδν ησλ πιηθψλ ρξήζεο ησλ δσγξάθσλ. πλεπψο,
αμηνπνηψληαο ζε επηιεγκέλεο ψξεο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, νη καζεηέο κε αθνξκή
ηε ζχλδεζε δσγξαθηθήο θαη ινγνηερλίαο πέξαζαλ απφ ην
πεδίν ηεο νηθείσζεο ησλ φξσλ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο
πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο ζηελ εξγαζηεξηαθή παξαγσγή
ρξσκάησλ θαη έπεηηα πξνζπάζεζαλ λα εθθξαζηνχλ
θαιιηηερληθά ζε δχν δίσξα εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ κε ηα
ρξψκαηα πνπ παξήγαγαλ νη ίδηνη παξνπζηάδνληαο ηα έξγα
ηνπο
ζε
εηθαζηηθή
έθζεζε
(Gardner,
1973˙
Μαηζαγγνχξαο, 2008). πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή θαη
πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο ζπλέδξακε ζε
κία
πνιχπιεπξε
θηλεηνπνίεζε
ησλ
καζεηψλ,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά (Bruner, 1960˙ Μέγα,
2011).

Λέμεηο θιεηδηά: Καιιηηερληθά ξεχκαηα, ρεκεία,
κέζνδνο project.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Βαζηθή επηδίσμε ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε
ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ε θαιιηέξγεηα ελφο
δεκηνπξγηθνχ
θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ
δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Οη εξεπλεηηθέο
εξγαζίεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλακθίβνια,
απνηεινχλ έλα πνιπρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, θαζψο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα
πιεξέζηεξε
εηθφλα
γηα
ηνπο
καζεηέο
ηνπ
δηακνξθψλνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηε δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε κε έκθαζε ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη
δηαζεκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ε νκαδνζπλεξγαηηθή

δηδαζθαιία πνπ αμηνπνηείηαη ζηε κέζνδν project
ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ θιίζεσλ
ησλ καζεηψλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο
θαη ζπλδξάκνπλ ζηελ νηθείσζή ηνπο κε ηα εθάζηνηε
γλσζηηθά αληηθείκελα (Bonk θαη Cunningham, 1998).
Σν φιν εγρείξεκα ηεο ελ ιφγσ δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο είρε σο αθεηεξία ην ελδηαθέξνλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο
ηέρλεο, ν θαζέλαο κέζσ ηεο δηθήο ηνπ επηζηεκνληθήο
ηαπηφηεηαο, αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηεπηζηεκνληθή πξννπηηθή
πνπ αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα, ε δηδαζθαιία ησλ
θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ κε αθνξκή ην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ιεηηνχξγεζε σο ε
ελαξθηήξηα βάζε γηα ηελ ζπλ-απφθαζε εθπαηδεπηηθνχ
θαη καζεηψλ γηα έλα project ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο
ηέρλεο θαη βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ξεπκάησλ-ζηαζκψλ
γηα ηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζκψλ (Brockett θαη Hiemstra,
1991).
Παξάιιεια, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα πιηθά
θαη ηηο πξψηεο χιεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ απηά ηα
εκβιεκαηηθά έξγα απνηέιεζε ηελ ίδηα πεξίνδν
αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο πνπ
νδήγεζε ηειηθά ζε κία θαηλνθαλή ζχκπξαμε ρεκείαο θαη
θηινινγίαο, αθνχ νη καζεηέο απφ θνηλνχ κε ηνπο δχν
εθπαηδεπηηθνχο ζα πξνζέγγηδαλ ηφζν ζεσξεηηθά, φζν
θαη πξαθηηθά ηελ ηζηνξία ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ
δσγξάθσλ. Έηζη αξρηθά νη παξάιιεινη δηάινγνη ησλ
καζεηψλ κε ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο θαηέιεμε ζε κία
θνηλή θαη κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο πξνζπάζεηα
(Καθιακάλεο, 2012). Άξα, απφ έλα project ηζηνξίαο ηεο
ηέρλεο θαη κία αλεμάξηεηε εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην
ηεο ρεκείαο πεξί ρξσκάησλ εμειίρζεθε ζε κία
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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εξεπλεηηθή εξγαζία ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο
απνδεηθλχνληαο πσο ε ηέρλε ζπληαπηίδεη ηε ινγηθή
ζπγθξφηεζε ηεο επηζηήκεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
έθθξαζε θαη ζπλελψλεη ην αλζξψπηλν πλεχκα, σο
ζεσξία θαη πξάμε ζε κηα λέα ζεκαζηνινγηθά
πνιπεπίπεδε δηάζηαζε (Eisner, 2002˙ Perkins,1994)
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είρε
απμεκέλεο δπζθνιίεο θαη έζεηε ελδηαθέξνπζεο
πξνθιήζεηο, φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ελψ
ζε αξθεηά ζεκεία ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε
εηθαζηηθνχ ππήξμε βνεζεηηθή. Δμαξρήο, ε δηαζεκαηηθή
θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζπλαξζξψζεθε κέζσ
κίαο θαζνξηζκέλεο ζηνρνζεζίαο, ηεο δηακφξθσζεο
θνηλψλ καζεηηθψλ νκάδσλ ζηα δχν καζήκαηα θαη ελφο
ζαθνχο νξγαλνγξάκκαηνο ηεο πνξείαο (Κνπκάξαο,
2002).

ηνρνζεζία – Κνηλνί, παηδαγσγηθνί ζηόρνη:
Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεξγαζηνχλ κε έλαλ
θνηλφ ζηφρν κε επηκέξνπο βξαρππξφζεζκα θαη
κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα (Παπαβαζηιείνπ, 2011).
 Να εθθξάζνπλ ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ
ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ
εαπηφ ηνπο.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε ηέρλε γεθπξψλεη ηε
ζεσξία θαη ηελ πξάμε θαη εθθξάδεη ζπλνιηθά ηελ
αλζξψπηλε χπαξμε.
 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ αλνηρηφ δηάινγν ησλ
αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ, φπσο θαη
ηελ άκεζε ζχλδεζε ηέρλεο-επηζηήκεο θαη
ζχγρξνλεο δσήο.
 Να γξαθνχλ εξγαζίεο πνπ απνηππψλνπλ ηε λέα
γλψζε ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία απνθφκηζαλ θαη
απφ ηα δχν επηζηεκνληθά πεδία.
 Να εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά θαη ηα έξγα ηνπο λα
παξνπζηαζηνχλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, γηα λα
δεκηνπξγεζεί έλαο δηάινγνο θαη κε ηηο ππφινηπεο
ηάμεηο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (Μαηζαγγνχξαο,
2008).
 ε επίπεδν αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ:
 Να εκπεδσζνχλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ
θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ πνπ έρνπλ θνηλνχο
άμνλεο ζηε δσγξαθηθή θαη ινγνηερλία.
 Να αληηιεθζνχλ πσο ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα
βξίζθνληαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ ηζηνξηθή
θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία
γελληνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη.
 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιπζεκία ησλ έξγσλ
ηέρλεο σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη ηε
δηαξθή επαλνεκαηνδφηεζή ηνπο αλά επνρή
(Λαδαξάηνο, 2004).
 ε επίπεδν ζεηηθψλ επηζηεκψλ:
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ άκεζε ζχλδεζε ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε
ζχγρξνλε δσή.
 Να γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο κηαο
νπζίαο θαη ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ δηαιχηε,
ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο
ηέρλεο θαη ησλ ρξσκάησλ.

 Να πεηξακαηηζηνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
αξαίσζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηε δσγξαθηθή
γηα ηελ παξαγσγή ηεο επηζπκεηήο ηνληθήο
απφρξσζεο.

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Σφζν νη αλζξσπηζηηθέο, φζν θαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο
εζηηάδνπλ ζηελ επαγσγηθή κέζνδν θαη ζηε δηακφξθσζε
κηαο κεζνδηθήο ινγηθήο πνξείαο ηεθκεξίσζεο θαη
απφθηεζεο ηεο γλψζεο. Μάιηζηα νη ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, πνπ επηκέλνπλ ζηε βησκαηηθή
κέζνδν, δίλνπλ λέα δηάζηαζε ζηελ αλαθαιππηηθή
γλψζε, θαζψο νη καζεηέο εκπεδψλνπλ νπζηαζηηθφηεξα
ηε λέα δηδαθηέα χιε, εθφζνλ άκεζα ζπλδεζνχλ κέζσ
επνπηηθψλ πιηθψλ κε ην αληηθείκελν κειέηεο είηε αθνξά
κία επίζθεςε ζε Πηλαθνζήθε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε
κε βάζε έλα είδνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ είηε ηελ
εθαξκνγή ελφο πεηξάκαηνο ζην εξγαζηήξη θπζηθψλ
επηζηεκψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε άκεζε επαθή ησλ
καζεηψλ κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
δηδαζθαιίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί πλεχκα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη λα θαιιηεξγεζεί ε
απηελέξγεηα (Brockett θαη Hiemstra, 1991˙ Vygotski,
1978).
Σφζν ζε επίπεδν αηζζεηηθήο, ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο
ηεο ηέρλεο, φζν θαη ζε επίπεδν θπζηθψλ επηζηεκψλ,
φπσο ηεο ρεκείαο, ε ρξήζε πιηθψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο,
ε άκεζε επαθή κε ηηο αθνπαξέιεο, ηα παζηέι, ηηο
ηέκπεξεο νδεγνχλ ζε κία πνιπεζηηαθή θαλέξσζε ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε
ησλ δηδαζθφκελσλ ζην ζρνιείν κε ηελ θαζεκεξηλή δσή
θαη κε ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ πξνο
ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε (Gardner, 1973). Μέζα απφ
ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο πεξί πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ε
κέζνδνο
εξγαζίαο
απνδνκεί
ζηεξεφηππα
θαη
πξνθαηαιήςεηο πεξηραξάθσζεο θαη εμηδαλίθεπζεο
ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαηαξξίπηνληαο κχζνπο ηνπ
παξειζφληνο, πνπ πίεδαλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο εθήβνπο
(Gardner,
1973).
πγθεθξηκέλα
νη
καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα πνπ
απαηηείηαη θαη ηελ πνιπεπίπεδε γλψζε ηνπ θαιιηηέρλε,
γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα πιηθά ηνπ κέρξη λα απνδψζεη
ζηελ πιεξέζηεξε αηζζεηηθή αξηηφηεηα απηφ πνπ
επηζπκνχζε λα εθθξάζεη (ππξηδάθε, 2009).
Έηζη ε ζχλδεζε ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηζηνξίαο ησλ
πιηθψλ ηεο ηέρλεο θσηίδεη δηαθνξεηηθά θαη
δηαθνξνπνηεκέλα ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. ε πνιιέο
ζηηγκέο ηεο πνξείαο ελφο θαιιηηέρλε ζα ηνληζηεί ζηνπο
καζεηέο πσο δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη
επέιεγε πιηθά κε βάζε ην ρακειφ ηνπο θφζηνο, ηε
ρακειή επηθηλδπλφηεηα, αιιά θαη ηελ επθνιία ζηελ
εχξεζή ηνπο. Έηζη ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ήηαλ
θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ, ε νπνία αθνξνχζε ζπρλά θαη ηελ
αηζζεηηθή επηινγή λα απνηππψζνπλ πηζηφηεξα ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν. Άξα, ε ηέρλε είλαη έλα πξνλνκηαθφ
πεδίν ζχκπξαμεο ηεο παξαηήξεζεο ηνπ ζεηηθνχ
επηζηήκνλα θαη ηεο γξακκαηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη
ηεο θνηλσληθήο αλαηνκίαο ησλ αλζξσπηζηηθψλ-
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θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, δηφηη απφ ηελ αξραία θιαζηθή
Αζήλα κέρξη ηνπο Γάιινπο ηκπξεζηνληζηέο θαη ηε
ζχγρξνλε ηέρλε, ν δεκηνπξγφο φθεηιε λα έρεη θαη ηηο δχν
δεμηφηεηεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Leonardo
da Vinci (Kemp, 1981).
Δπνκέλσο, κε βάζε απηέο ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ
ζπδεηήζεθαλ κε ηνπο 25 καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έγηλε ν
δηακεξηζκφο ζε πέληε αλνκνηνγελείο νκάδεο, θαζψο ε
νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία
ελδείθλπηαη
γηα
εθαξκνγέο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο απνηειψληαο βαζηθά εξγαιεία ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
κε ζηφρν ηελ παξνρή πνιχπιεπξεο κφξθσζεο (Γνπξλάο,
2011).
πλεπψο, ε κέζνδνο εξγαζίαο αθνινχζεζε ηελ εμήο
δηαδηθαζία: i) αθηεξψζεθε κία δηδαθηηθή ψξα αλά δχν
εβδνκάδεο ζρεηηθά κε ην project απφ ηνλ εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθφ, ii) απνθαζίζηεθαλ θνηλέο νκάδεο
καζεηψλ ζηα δχν αληηθείκελα. Οη δηδάζθνληεο
θαζνδήγεζαλ ηνπο καζεηέο κε θιηκαθνχκελα κεησκέλε
παξέκβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, iii) ζνλ αθνξά
ηε
δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε,
ζε
επίπεδν
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, πξνεγήζεθε κία εηζαγσγηθή
ελεκέξσζε ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζε βαζηθά ξεχκαηα
θαη εθπξνζψπνπο, ελψ ζε επίπεδν ζεηηθψλ επηζηεκψλ
αλαθέξζεθαλ ηα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο δσγξαθηθήο. Ζ πξνβνιή
επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ ληνθηκαληέξ πνπ δηήξθεζε
ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ε πξνεηνηκαζία θαη έξεπλα γηα
ηα δχν πεδία έγηλε απφ θνηλνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Οη νκάδεο κε θχιια εξγαζίαο θιήζεθαλ λα εληάμνπλ
πιηθά θαη έξγα ζε ζπγθεθξηκέλα θαιιηηερληθά ξεχκαηα,
αζθήζεηο θαη πξνθιήζεηο πνπ θηλεηνπνίεζαλ ηδηαίηεξα
ηνπο καζεηέο, θαζψο άθελαλ πεδίν γηα παηγληψδεηο
εθαξκνγέο θαη δξάζεηο (Dewey, 1934˙ Perkins 1994). H
επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο μεθηλνχζε απφ ηε κία ψξα ηνπ
ελφο δηδάζθνληνο θαη ζπλέρηδε ζηελ ψξα ηνπ άιινπ, ελψ
χζηεξα απφ ηνλ πξψην κήλα νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ κε
ηελ άδεηα ησλ γνλέσλ ηνπο λα κέλνπλ κία δηδαθηηθή ψξα
αλά δχν εβδνκάδεο κεηά ην ζρνιηθφ σξάξην, γηα λα γίλεη
απφ θνηλνχ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζην εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ
είρε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.
Οη νκάδεο επέιεμαλ απφ ην δεχηεξν κήλα έλα
ζπγθεθξηκέλν θαιιηηερληθφ ξεχκα απφ ηε ζχγρξνλε
δπηηθή δσγξαθηθή (αλαγέλλεζε, λαηνπξαιηζκφο,
ηκπξεζηνληζκφο, ππεξξεαιηζκφο θαη αθεξεκέλνο
εμπξεζηνληζκφο) θαη αλά άηνκν αζρνιήζεθαλ κε
δηαθνξεηηθφ εθπξφζσπφ ηνπ. Ζ εξγαζία ηνπο, πνπ ζα
παξνπζίαδαλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο κε κνξθή power
point, ζα αθνξνχζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα
ηδενινγηθά
κελχκαηα,
βαζηθέο
εξκελεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζε έξγα-δείθηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα
πιηθά ησλ έξγσλ. πλεπψο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε
ζχλδεζε Υεκείαο θαη Φηινινγίαο απνηέιεζε κε άμνλα
ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζε κε
πιηθά δηθήο ηνπο παξαγσγήο, κία εληαία δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε.
Οη νκάδεο θξαηνχζαλ εκεξνιφγην κε ηε δηθή ηνπο
πνξεία, αιιά θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα αλά κάζεκα

παξνπζηάδνληαο ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα κε ηνλ εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθφ ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα (Μαηζαγγνχξαο,
2008). Έηζη δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηεζνχλ ηφζν
απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο νπηηθή, φζν θαη απφ ηε θπζηθή
ηνπο δηάζηαζε ε ρξήζε ησλ πιηθψλ, φπσο ην λεξφ γηα
παξάδεηγκα, σο ν βαζηθφο δηαιχηεο ζηε θχζε θαη
βαζηθφ ζχκβνιν κε πνιιέο ζεκάλζεηο ζηε δσγξαθηθή,
ηε ινγνηερλία θαη ηε ζχγρξνλε γιππηηθή (Αβξακηψηεο,
2011).

2.1. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΠΟΠΣΔΗΑ
ΦΗΛΟΛΟΓΟΤ
Ζ ηειηθή ζηφρεπζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο
απνζθνπνχζε ζε κία ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηζηνξίαο
ηεο ηέρλεο, πνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηέρλεο εληάζζνληαο
βαζηθνχο εθπξνζψπνπο θαη έξγα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
ξεπκάησλ θαη ζπλδπάδνληαο ηερλνηξνπία θαη πιηθά, φρη
κφλν ζηελ εξγαζηεξηαθή ηνπο δηάζηαζε, αιιά θαη ζηε
ζεκαζηνινγηθή ηνπο εθθνξά. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο
θαινχληαλ κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κεηάπιαζε ηεο χιεο ζε αηζζεηηθφ
θψδηθα, ελψ ε δηαδηθαζία ζχκπξαμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εζηίαζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο
αθφινπζεο γλσζηηθήο κεηάβαζεο: πξψηε χιε →
εικαστικά πιηθά + ηδενινγηθή βάζε → αηζζεηηθή εθθνξά
=αηζζεηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ «φινλ» εηθαζηηθνχ έξγνπ.
Δπνκέλσο, κεηά ηελ πξψηε επαθή κε ηα θαιιηηερληθά
θηλήκαηα νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαλ κε απηή ηε
ζχλδεζε χιεο θαη αηζζεηηθήο ηδέαο κέζα απφ θχιια
εξγαζίαο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζε ζπγθξηηηθέο
απνηηκήζεηο ησλ ξεπκάησλ. ε απηφ ην ζηάδην, ζα
εμεηάζνπκε ηελ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε κε ηελ επνπηεία
ηνπ Φηινιφγνπ πνπ νινθιεξσλφηαλ ζε δχν-ηξεηο
δηδαθηηθέο ψξεο.
Γξαζηεξηόηεηα 1ε
Οη καζεηέο αλά νκάδεο εξγάδνληαλ ζε θχιια
εξγαζίαο πνπ εηθφληδαλ πίλαθεο γλσζηψλ δσγξάθσλ θαη
εκβιεκαηηθψλ έξγσλ, ελψ θαινχληαλ λα αληηζηνηρίζνπλ
ηα έξγα κε ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαλ
ζηελ εθθψλεζε, φπσο παξαθάησ:
 Να επηιέμεηε ζε πνην θαιιηηερληθφ ξεχκα ηεο
παξέλζεζεο
(ξεαιηζκφο,
αλαγέλλεζε,
ππεξξεαιηζκφο, εμπξεζηνληζκφο, ηκπξεζηνληζκφο)
αλήθεη ν θάζε πίλαθαο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε
ζέζε ζαο (νη πίλαθεο πξνβάιινληαλ θαη ζηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα):

2.

1.

4.

3.

5.
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε
Έπεηηα, αθνχ νινθιεξσλφηαλ ν εληνπηζκφο
αθνινπζνχζε ην ζηάδην ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ηδηφηππσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε ζρνιήο θαη ζρνιηαδφηαλ ε
ρξήζε ησλ ρξσκάησλ. Οη καζεηέο θαινχληαλ ζην θχιιν
εξγαζίαο λα θαηαγξάςνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ξεχκαηνο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην έξγν. Δλδεηθηηθά:
1. Leonardo da Vinci, Μόλα Λίδα → Αλαγέλλεζε:
 πιαζηηθφηεηα ησλ κνξθψλ
 λαηνπξαιηζηηθή απεηθφληζε, γήηλα ρξψκαηα
 ξεαιηζηηθή πξννπηηθή, κειέηε ηνπ βάζνπο
 εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ρξπζήο ηνκήο
 έληαμε ηνπ πξνζψπνπ ζηελ θνηλσληθή ηνπ
δηάζηαζε θαη ξφιν (Paoletti θαη Radke, 2011)
2. J. F. Millet, Οη ζηαρνκαδώρηξεο → ξεαιηζκόο:
 πεηζηηθή θαη ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε
 έληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη εζηίαζε ζηελ
απεηθφληζε ιατθψλ αλζξψπσλ
 απνζηαζηνπνηεκέλε θαη παλνξακηθή νπηηθή πνπ
αληηθεηκελνπνηεί ηελ εζνγξαθηθή δηήγεζε
 γήηλα ρξψκαηα πνπ ζπλδένπλ ηηο κνξθέο κε ην
αληηθείκελν εξγαζίαο (Little, 2005).
3. Salvador Dali, Η εμμονή ηηρ μνήμηρ →
ππεξξεαιηζκόο:
 επίδξαζε ηνπ αζπλείδεηνπ
 ε θξνυδηθή λχμε ηεο νλεηξηθήο δηάζηαζεο
 θαζαξά πεξηγξάκκαηα,
ελαιιαγή γήηλσλ
ρξσκάησλ κε ηελ αληηζεηηθή πξνβνιή ηνπ
απφιπηνπ ιεπθνχ πνπ παξαπέκπεη ζηελ αγλφηεηα
θαη ηνλ ππεξαηζζεηφ θφζκν.
 ινγηθά αζχλδεηεο αλαπαξαζηάζεηο, ςπρξά
απεηθνληζκέλεο πνπ λνεκαηνδνηνχληαη κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεαηή ( Spiteri θαη Lacoss,
2003).
4. Edvard Munch, Η κπαςγή → εμπξεζηνληζκόο:
 ζθνχξεο ζθηάζεηο
 αζαθέο θαη ξεπζηφ θφλην
 ζθφπηκα αιινησκέλε κνξθή πνπ ελδνζθνπεί ζε
ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο
 ππεξπξνβνιή ζηε ζπγθηλεζηαθή δηάζηαζε εηο
βάξνο ηεο ινγηθήο θαη αιεζνθαλνχο απφδνζεο κε
ζθνπφ λα θαλεξψζεη ην ππαξμηαθφ άγρνο (Little,
2005).
5. Claude Monet, Αςγή → ηκπξεζηνληζκόο:
 κειέηε ηνπ θπζηθνχ θσηφο
 απνπζία ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο
 κειέηε ηνπ ηνπίνπ απφ θπζηθνχ – δσγξαθηθή
ζηελ χπαηζξν
 απνηχπσζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ ρψξνπ σο
εληχπσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
 θαηαγξαθή ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο
βηνκεραλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο (Little, 2005).

Γξαζηεξηόηεηα 3ε
Ζ επφκελε εξγαζία αλά νκάδεο επηθεληξσλφηαλ ζηε
ζχλδεζε πιηθψλ θαη εηθαζηηθψλ έξγσλ κε ζθνπφ λα
ηνληζηεί ε ζπζρέηηζε πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, αιιά
θαη ε ζεκαζία ηεο πξψηεο χιεο ζην αηζζεηηθφ
απνηέιεζκα. Ζ εξγαζία απηή ζα πξνεηνίκαδε ηελ
παξαγσγή ρξσκάησλ ζην εξγαζηήξην. Δλδεηθηηθά, νη
καζεηέο ζε θχιιν εξγαζίαο έπξεπε λα αληηζηνηρίζνπλ
εηθαζηηθά έξγα θαη πιηθά, ψζηε λα αθνινπζήζεη
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο θαη
επηινγήο. ηε ζπλέρεηα έγηλε κηα εηζαγσγή απφ ηνλ
δηδάζθνληα ησλ εηθαζηηθψλ γηα ηα πδαηνδηαιπηά θαη
ειαηνδηαιπηά ρξψκαηα. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ project
επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνλ Φηιφινγν θαη Υεκηθφ (κε ηε
ζπλδξνκή εηθαζηηθνχ) φηη ηα πιηθά ρξψκαηα
θαηαζθεπάδνληαη απφ θπζηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο (θπηά ή
νξπθηά) ή ρεκηθέο νπζίεο ζε κνξθή ζθφλεο θαη ζηε
ζπλέρεηα αλακεηγλχνληαη κε έλα ζπλδεηηθφ πιηθφ. ηε
ζπλέρεηα πεξηγξάθεθαλ νη αθνπαξέιεο (ρξψκαηα ζε
κνξθή πιαθέηαο πνπ δηαιχνληαη ζην λεξφ), νη ηέκπεξεο
(ρξσζηηθέο ζθφλεο κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ηελ αξαβηθή
γφκα πνπ επίζεο δηαιχνληαη ζην λεξφ) θαη ηα
ιαδνπαζηέι
(ιαδνκπνγηέο
πνπ
πξνζθνιιψληαη
επθνιφηεξα ζην ραξηί δεκηνπξγψληαο κηα γπαιηζηεξή
επίζηξσζε). Δλδεηθηηθά, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζρεηηθά
κε ηε ζρέζε πιηθψλ θαη αηζζεηηθήο εξκελείαο:
Να επηιέμεηε κε πνην πιηθφ ηεο παξέλζεζεο έρεη
θηηαρηεί ην θάζε εηθαζηηθφ έξγν (παζηέι, ιάδη, κειάλη,
κηθηή ηερληθή (=δηάθνξα πιηθά) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηη
πξνζδίδεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζηελ αηζζεηηθή ηνπ
έξγνπ:

1.

2.

3

4.
1. Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο (El Greco), Ο
διαμεπιζμόρ ηων ιμαηίων ηος Χπιζηού→ ιάδη:
 θσηεηλφηεηα
 δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε κεγαιχηεξν εχξνο
ρξφλνπ θαη λα απεηθνληζηνχλ λαηνπξαιηζηηθά
ιεπηνκέξεηεο ησλ αλαινγηψλ πξνζψπσλ θαη
αληηθεηκέλσλ.
 ιεπηέο απνδψζεηο ρξψκαηνο θαη ζθηάο
 εχθνιε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο
 ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν απνδίδνληαη ζρεδφλ
εμαυισκέλε ε κνξθή ηνπ Υξηζηνχ θαη ε
ιεπηνκέξεηα ησλ κνξθψλ απνδίδεη κία
εζσηεξηθφηεηα θαη ζηνραζηηθφηεηα γηα ην Θείν
δξάκα.
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2. Van Gong, Αςηοπποζωπογπαθία → παζηέι ζε
ραξηί:
 θηελφηεξα πιηθά, παξαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ
αξαβηθή θφκκε θαη θάπνηα ζπγθνιιεηηθή νπζία.
 ππάξρνπλ ηα μεξά παζηέι θαη ηα ιαδνπαζηέι πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ έιαηα ζηε ζχλζεζή ηνπο θαη
θάπνηεο θνξέο θεξί.
 δίλνπλ επθξίλεηα θαη έληνλεο ρξσκαηηθέο
απνρξψζεηο, ελψ βνεζνχλ ζηελ άζθεζε θαη ζην
ζρέδην.
 δελ ππάξρεη ρξφλνο πήμεο θαη βνεζά ζηνλ
εθθξαζηηθφ απζνξκεηηζκφ.
 ζπρλή ε ρξήζε ζηνπο ηκπξεζηνληζηέο θαη κεηαηκπξεζηνληζηέο.
 ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν απνδίδεηαη κε ηελ
αλάπνδε ηνπ ρξσζηήξα ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
εζσζηξεθνχο ραξαθηήξα ππεξβαίλνληαο ηε
λαηνπξαιηζηηθή απφδνζε.
3. J. Paxton, Pelican grief → αθξπιηθά ζε θαλβά:
 ηα αθξπιηθά ζηεγλψλνπλ γξήγνξα
 ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηεξεσηηθφ γηα θάζε είδνο
ρξψκα θαη είλαη αδηάβξνρα.
 δίλνπλ ηφζν ηε δηάθαλε ιάκςε ηνπ
πδξνρξψκαηνο, φζν θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο
ιαδνκπνγηάο.
 ζεσξνχληαη φηη είλαη πην αλζεθηηθά ζηε
ζεξκφηεηα απ‟ φηη ε ιαδνκπνγηά.
 ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην καχξν ρξψκα έρεη
δηπιή αλαθνξά, θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή: ην
καχξν παξαπέκπεη ζην πεηξέιαην θαη ζην πέλζνο
γηα ηελ «απψιεηα» θαη κφιπλζε ηεο θχζεο.
4. Anselm Kiefer, Lot’s wife → κεηθηή ηερληθή,
ρξώκα ζε ζπλδπαζκό κε πξώηεο ύιεο (ζίδεξν, ραξηί,
αιάηη, θύιια):
 ζηνλ αθεξεκέλν εμπξεζηνληζκφ ε ηερληθή γίλεηαη
πην ζχλζεηε, άξα θαη ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
 ζίδεξν, ραξηί, μχιν, θνπηηά θνλζέξβεο
επηθνιινχληαη ζηνλ θαλβά καδί κε ρξψκα.
 ην αηζζεηηθφ κήλπκα πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ
αλαθνξά ζηα πιηθά. Δπνκέλσο, ην ζίδεξν
παξαπέκπεη ζηε βηνκεραλνπνίεζε θαη κε ηα
αλαθπθισκέλα πιηθά γίλεηαη κέζν θξηηηθήο ηνπ
θαηαλαισηηζκνχ («Visual Arts Encyclopedia»,
visual-arts-cork.com)
 ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηηο ζηδεξνδξνκηθέο
γξακκέο
αλαπαξηζηνχλ
πξαγκαηηθέο
ζηδεξφβεξγεο, ελψ ην γξαζίδη είλαη θηηαγκέλν
απφ ρεκηθή ζχλζεζε ζε εξγαζηήξην θαη κίγκα κε
πξαγκαηηθά πιηθά ηεο θχζεο, (κηθξέο πέηξεο,
ρψκα θαη θχιια).
Δπνκέλσο, κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο
πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή ρξσκάησλ ζην
εξγαζηήξην έρνληαο θαηαλνήζεη φηη νη πεξηζζφηεξνη
θαιιηηέρλεο παξήγαγαλ κφλνη ηνπο ηα ρξψκαηα θαη
πεηξακαηίδνληαη ηερλνηξνπηθά κε ηηο πξψηεο χιεο, ελψ
ζηε ζχγρξνλε δσγξαθηθή θαη γιππηηθή, φιν θαη

πεξηζζφηεξν εληάζζνληαη πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο
ζηνλ αηζζεηηθφ θψδηθα.

2.2. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΠΟΠΣΔΗΑ
ΥΖΜΗΚΟΤ
Σν
εξγαζηεξηαθφ
θνκκάηη
ηεο
δξάζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην .Δ.Φ.Δ. θαη αθνινπζήζεθε ε
επηζηεκνληθή κέζνδνο: παξαηήξεζε → ππφζεζε →
πείξακα → ζπκπέξαζκα. Ζ επηινγή ησλ παξαθάησ
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ έγηλε κε γλψκνλα ηε ζηελή
ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ήηαλ
πιήξσο εληαγκέλεο ζηε γεληθή θηινζνθία θαη ηε
κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ εηζαγσγή. Ζ
παξαγσγή ρξσκάησλ ζα απνηεινχζε βαζηθφ κέζν
νηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηα πιηθά ησλ θαιψλ ηερλψλ
κε ζηφρν ηελ ηειηθή δεκηνπξγηθή ηνπο έθθξαζε κε ηα
ρξψκαηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ζην εξγαζηήξη. Έηζη
επηιέρζεθε λα παξαρζνχλ εξγαζηεξηαθά ρξψκαηα, ηφζν
κε βάζε ην ιάδη, φζν θαη ην λεξφ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηο πδαηνγξαθίεο θαη ηηο ειαηνγξαθίεο, ελψ κε ηελ
αξαίσζε ηνπ δηαιχκαηνο κε ηελ πξνζζήθε άζπξνπ
ρξψκαηνο ζε έλα ήδε ππάξρνλ ρξψκα ζα δεκηνπξγνχηαλ
ε επηζπκεηή ηνληθή δηαβάζκηζε (Εηξψ, 2013)
Σν ρξψκα θαη ν ηφλνο είλαη δπν ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ
θαη ππνζηεξίδνπλ ηα ζρήκαηα, ψζηε λα θαίλνληαη ήξεκα
ή έληνλα, λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη θηλνχληαη ή φηη
είλαη δπλακηθά, θεθηεκέλεο γλψζεηο ήδε απφ ηελ Α΄
Γπκλαζίνπ (Αλησλφπνπινο, 2014)
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο
αθνξνχζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία
πξνήιζε απφ ην αληηθείκελν ηεο Υεκείαο θαη ε άιιε ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Φηιφινγν πξαγκαηνπνηήζεθε εθηφο
ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Σν θχιιν εξγαζίαο πεξηιάκβαλε:
Γξαζηεξηόηεηα 1:
Αξρηθά ηνλίζηεθε ζηνπο καζεηέο ε άξξεθηε ζρέζε
ησλ εηθαζηηθψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο
θαη ηεο ρεκείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθε
ζηνπο καζεηέο ε δξαζηεξηφηεηα «παηρλίδηα κε ην θσο»
πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλ Δηθαζηηθψλ ηεο
Α΄ Γπκλαζίνπ (2ν Κεθάιαην, «ια είλαη ρξψκα»). Οη
καζεηέο πάλσ ζε έλα θνκκάηη δειαηίλαο ηνπνζεηνχλ
πνζφηεηα κειαληνχ θαη ρξψκαηνο κε βάζε ην ιάδη θαη
πιηθά, φπσο θισζηέο θαη θφθθνπο άκκνπ. Εεηήζεθε απφ
ηνπο καζεηέο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ην κείγκα πνπ
δεκηνπξγήζεθε. (Αλνχζε, 2014)
Γξαζηεξηόηεηα 2ε:
Τινπνηήζεθε ππφ κνξθή επίδεημεο ε δξαζηεξηφηεηα
ηεο Υεκείαο Β΄ Γπκλαζίνπ «πνχ δηαιχεηαη ην κειάλη».
ε πνηήξη δέζεσο ηνπνζεηνχκε 50 ml λεξφ θαη 50 ml
ιάδη. Σα δπν πγξά δελ αλακεηγλχνληαη θαη πεξηκέλνπκε
απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαηάμνπλ ην κίγκα ζε νκνγελέο ε
εηεξνγελέο. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε κηα ζηαγφλα κειάλη
πνπ πεξλά ην ιάδη, ρσξίο λα δηαιχεηαη θαη κφιηο έξζεη ζε
επαθή κε ην λεξφ δηαιχεηαη θαη ην ρξσκαηίδεη. Σν
ζπγθεθξηκέλν κειάλη είλαη πδαηνδηαιπηφ θαη φρη
ειαηνδηαιπηφ.
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ρήκα 1: Γηάιπζε κειαληνχ ζην ιάδη

Γξαζηεξηόηεηα 3ε:
ηε ζπλέρεηα, αθνχ έγηλε αθφξκεζε γηα ηα πιηθά
δσγξαθηθήο, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο δείγκαηα
ρξσκάησλ κε ιάδη θαη ηέκπεξεο θαη θιήζεθαλ λα βξνπλ
κε δνθηκέο δηάιπζεο ηνλ αληίζηνηρν δηαιχηε (λεξφ ή
ιάδη) θαηαηάζζνληαο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.
(Αλησλφπνπινο, 2014)
Γξαζηεξηόηεηα 4ε:
Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα πξνζζέζνπλ άζπξν ρξψκα
ζε ήδε ππάξρνλ ρξσκαηηθφ δείγκα (ζπγθεθξηκέλε
πνζφηεηα γηα θάζε νκάδα πεξίπνπ 5ml απφ ίδην ρξψκα)
θαη θαηαζθεχαζαλ ηελ αληίζηνηρε ηνληθή δηαβάζκηζε
παξαηεξψληαο ηε βαζκηαία κεηάβαζε απφ ην έλα ρξψκα
ζην άιιν. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο βνήζεζε ην παξαθάησ
ζρήκα.

ρήκα 2: Σφλνο ηνπ θφθθηλνπ

2.3. ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ (2 ώξεο εθηόο ζρνιηθνύ
σξαξίνπ)
ην ηειηθφ ζηάδην, κε ηα ρξψκαηα πνπ
παξαζθεπάζηεθαλ, νη καζεηέο ειεχζεξα αλά νκάδεο
θιήζεθαλ λα εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά κε βάζε έξγα
θαη ηερλνηξνπίεο πνπ είραλ δηδαρζεί, ελψ ηα έξγα
παξνπζηάζηεθαλ ζε εηθαζηηθή έθζεζε. Παξνηξχλζεθαλ
λα αμηνπνηήζνπλ σο ζέκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα
αληιήζνπλ έκπλεπζε ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη ηα
δεηήκαηα πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ είραλ πξνζεγγίζεη θαη
αλαιχζεη δηαιεθηηθά ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα.

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη καζεηέο κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πέηπραλ
λα
νινθιεξψζνπλ
βξαρππξφζεζκνπο
θαη
κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο κε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, ζηα
νπνία ήηαλ ζπλ-δηακνξθσηέο θαη ζπλ-δηνξγαλσηέο σο
ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Δπίζεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ
νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη
αηζζεηηθψλ κνξθσκάησλ θαηαλνψληαο ζηελ πξάμε ηε
ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, πνπ
απαηηεί ηφζν γλψζεηο θαη ηερληθέο θπζηθνχ επηζηήκνλα,
φζν θαη βαζηά παηδεία, θνηλσληθή επαηζζεζία,
ππαξμηαθή αλεζπρία, θαη θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα έξγν ηέρλεο.
Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κέζα ζε έλα θιίκα
δηαιφγνπ θαη αλνηρηψλ πξνβιεκαηηζκψλ γχξσ απφ
δηάθνξα ζέκαηα ζπλδένληαο κε πνηθίιεο παηδαγσγηθέο
ηερληθέο θαη επνπηηθά κέζα (π.ρ. εξγαζηεξηαθά φξγαλα,

θχιια
εξγαζίαο,
ειεθηξνληθή
πεξηήγεζε
ζε
πηλαθνζήθεο, ρξψκαηα θαη αθνπαξέιεο) γλσζηηθά
αληηθείκελα
θαηλνκεληθά
αζχλδεηα,
φπσο
ηε
Νενειιεληθή Λνγνηερλία, ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο,
ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ρεκεία θαη βέβαηα ηελ εηθαζηηθή
γιψζζα.
Δπηπξφζζεηα,
ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο
κε
θαιιηηερληθέο θιίζεηο θαηάθεξαλ λα αζθήζνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ απηψλ κε
ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, άξα επξχηεξεο πιεπξέο ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο αμηνπνηήζεθαλ κε αθνξκή ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαβαζηιείνπ, 2011,)
Οη νκάδεο γλψξηζαλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ πεηξακαηηθψλ δξάζεσλ πέξα απφ ην ρψξν ηεο
Υεκείαο, ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα
θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Δπίζεο, νη καζεηέο
αζθήζεθαλ ζηελ ηερληθή ηεο αξαίσζεο πνπ έρεη πνηθίιεο
εθαξκνγέο, ελψ ν θνηλφο ζηφρνο ππνλφκεπζε
ζηεξεφηππα θαη ζηεγαλά ζε καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαλ
λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία είηε ησλ ζεηηθψλ είηε ησλ
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ.
πλεπψο, ζεσξνχκε φηη ε δηεπηζηεκνληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε σθειεί ηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα, θαζψο νηθνδνκεί θνηλφ ρψξν ζπλάληεζεο θαη
επηθνηλσλίαο δηδαζθφκελσλ θαη δηδαζθφλησλ κε
απψηεξν ζηφρν ηελ παξνρή κίαο επξχηεξεο θαη
νπζηαζηηθφηεξεο παηδείαο (Frey, 1986˙ Μέγα, 2011)
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ΜΤΘΟΗ ΣΟΤ ΑΗΧΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ.
ΔΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Αηθαηεξίλε Παπαλαζηαζίνπ
Διιελνγαιιηθή ρνιή Πεηξαηά «Ο Άγηνο Παχινο»

Πεξίιεςε
Σν δηδαθηηθφ ζελάξην αθνξά ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ζην
κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο, ζπγθεθξηκέλα
ζην
πιαίζην
ελνηήησλ
πνπ
πεξηιακβάλνπλ
δηαζθεπαζκέλνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ απφ ην πξσηφηππν
θαζψο θαη παξαιιαγέο ησλ κχζσλ απηψλ. ηφρνο ηνπ
πξνηεηλφκελνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ είλαη λα έξζνπλ νη
καζεηέο ζε επαθή κε θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο- θνξείο παλαλζξψπηλσλ αμηψλ - φπσο απηά
ησλ κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ πνπ απνηεινχλ εζηθά δηδάγκαηα
γηα ηνλ άλζξσπν, θξαηψληαο σζηφζν κηα απφζηαζε απφ
ην ζπληεξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ κνηίβν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε
δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη δε ησλ
αξραίσλ ειιεληθψλ. πγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε λα
εληαρζεί ζην πιαίζην ησλ βησκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζην Γπκλάζην θαη αθνξνχλ ζην
Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Σέρλεο - Πνιηηηζκφο. Σέινο, κπνξεί
λα πινπνηεζεί ζε νθηψ δηδαθηηθέο ψξεο κε απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ηε ρξήζε δηθηπαθψλ
εξγαιείσλ, ηεο δεκηνπξγίαο θφκηθο θαζψο θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ Cmap Tools.

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαζεκαηηθφηεηα, ΣΠΔ, ζπλεξγαζία,
βησκαηηθή δξάζε.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1. Μύζνη ηνπ Αηζώπνπ: θαηαιιειόηεηα θαη
δηαζεκαηηθόηεηα
Έρεη παξαηεξεζεί φηη θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη
αξθεηέο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα,
σζηφζν νη πξνζπάζεηεο απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο
πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ελψ ειάρηζηεο είλαη νη
πεξηπηψζεηο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί εληχπσζε, αλ
αλαινγηζηεί θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κχζσλ
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

(αιιεγνξηθφ λφεκα, ζπκβνιηζκνί) θαη ην αλαπηπμηαθφ
ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη καζεηέο ηνπ
Νεπηαγσγείνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ
αδπλαηνχλ λα απνζπκβνιίζνπλ ηνπο κχζνπο ζε αληίζεζε
κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα
απνθσδηθνπνηνχλ
ηνλ
εθάζηνηε
ζπκβνιηζκφ
(Παξαζθεπφπνπινπ, 1985˙ Αθξηηίδνπ, 2015). Δπηπιένλ,
ζην ζηάδην ηεο εθεβείαο ην παηδί δηέξρεηαη απφ κία
θξίζε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ εζηθφ
θαη αμηαθφ θψδηθα, θάηη πνπ ζα θαζνξίζεη ην „„εγψ‟‟ ηνπ
θαηά ην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο (Erikson, 1968˙
Erikson, 1976: 105). Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ
θαζψο θαη ηνλ ζπρλά δηδαθηηθφ ραξαθηήξα ησλ κχζσλ,
νη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη λα
δηδαρζνχλ ζην Γπκλάζην, δίλνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο
ηελ επθαηξία λα δηαιερζνχλ καδί ηνπο θαη λα θηάζνπλ
ζην ζεκείν θάπνηεο θνξέο αθφκα θαη λα ακθηζβεηήζνπλ
απηή ηε «δηδαθηηθφηεηα» κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ
ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο πνπ έρνπλ νη έθεβνη γηα
ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ.
χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Παιαηνζφδσξνπ (2006)
«νη κχζνη επηλννχληαη ψζηε λα ππνδείμνπλ έλαλ ηξφπν
δξάζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ζρεηηδφκελε
θπξίσο κε πνιηηηθά ή ξεηνξηθά πξνβιήκαηα». Έηζη, ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα δηιεκκαηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ κχζνπ κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ δξάκαηνο
ζηελ εθπαίδεπζε (ν δηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο) πνπ ηνπ
εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κηα λνεηή
θαη θαηά ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο
θαηάζηαζεο, πξνζπαζψληαο λα ζθεθηνχλ φπσο ζα
ζθέθηνληαλ ηα πξαγκαηηθά «πξφζσπα» (πεξίπησζε
ειαθηνχ ή ιηνληαξηνχ) πνπ αθνξά απηή ε δηιεκκαηηθή
θαηάζηαζε (Απδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ, 2007˙ Γθφβαο,
2001˙ Πλεπκαηηθφο, 2013˙ Παξαζθεπφπνπινο, 2004).
Ζ εηζαγσγή κηαο δηιεκκαηηθήο δηδαθηηθήο πξφηαζεο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί σζηφζν λα
αλαδείμεη εζσηεξηθέο (ζε επίπεδν αηφκνπ) θαη
εμσηεξηθέο (ζε επίπεδν ηάμεο) ζπγθξνχζεηο (Γθαξδήο,
2015), νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ
επηζηξαηεχνληαο επηθνπξηθά ηε ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο
ζηελ εθπαίδεπζε. Οη Αηζψπηνη κχζνη παξέρνπλ απηή ηε
δπλαηφηεηα ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζε
επίπεδν κνξθήο (Αθξηηίδνπ, 2015). πγθεθξηκέλα, ε
δηαινγηθή ηνπο κνξθή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην λα
εθηηκήζνπλ νη καζεηέο ηελ αμία ηεο ζπδήηεζεο σο
δεκνθξαηηθνχ κέζνπ αληαιιαγήο απφςεσλ, ζεψξεζεο
ηνπ θφζκνπ, δηαηχπσζεο θξίζεσλ κε ζεβαζκφ απέλαληη
ζην ζπλνκηιεηή θαη ζηελ αληίζεηε άπνςε θαζψο θαη λα
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κεηαζρεκαηίζνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο (αγσγή ηνπ
αθξναηή). Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε γη‟ απηφ ην
ζθνπφ λα βάιεη ηνπο καζεηέο λα ππνζηεξίμνπλ ηε γλψκε
ηνπ αληηιφγνπ ή λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα
αληηιεθζνχλ ηελ νπηηθή ηνπ γσλία πξνζπαζψληαο λα
βξνπλ επηρεηξήκαηα αθφκε θη αλ έρνπλ ηελ αληίζεηε
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα άπνςε απφ απηήλ πνπ έρνπλ
θιεζεί λα ππνζηεξίμνπλ (Jackson, 2002: 105-119). Σν
γεγνλφο απηφ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πνιηηηθήο αλάπηπμεο θαη
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη.
Πέξαλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ- αληηιφγνπ (debate) νη
καζεηέο ζα κπνξνχζαλ κε αθνξκή ην επηκχζην ησλ
κχζσλ λα αζθεζνχλ θαη ζην γξαπηφ ιφγν κέζα απφ ηε
δεκηνπξγηθή επηλφεζε ησλ δηθψλ ηνπο παξαιιαγψλ ησλ
κχζσλ πνπ ηνπο δίλνληαη ή δεκηνπξγψληαο απνθζέγκαηα
(Μαπξφπνπινο, 2005). Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Αηζψπησλ κχζσλ ζην
Γπκλάζην επεθηείλεηαη θαη ζε αληηθείκελα πνπ ζηελ
πξσηνβάζκηα δελ ήηαλ εθηθηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα
απηφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπο γίλεηαη πιένλ απφ ην πξσηφηππν
ψζηε λα εκβαζχλνπλ νη καζεηέο ζην αξραίν θείκελν, λα
εκπεδψζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο δίλνπλ νη κχζνη θαη λα θαηαθηήζνπλ ην
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ηεο γιψζζαο (ΓΔΠΠ, 2003).
Δπηπιένλ, ε δηαζεκαηηθφηεηα κε ηα εηθαζηηθά ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα πξνέθηαζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θφκηθο κε βάζε ηνπο κχζνπο πνπ ηνπο
δίλνληαη ή κε ηηο δηθέο ηνπο παξαιιαγέο ησλ κχζσλ, πνπ
ζα εκπλεπζηνχλ απφ εθείλνπο πνπ ζα κειεηήζνπλ,
παίξλνληαο ηδέεο απφ παξφκνηεο πξνζπάζεηεο
εηθνλνγξάθεζεο (Απνζηνιίδεο & Βνπηζάο, 2006) ησλ
κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα
αμηνπνηεζνχλ νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε δηθηπαθψλ εξγαιείσλ απφ
ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ
ηνπο ςεθηαθφ θφκηθο.

1.2. ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ
ειιεληθώλ θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε
ινγηζκηθώλ
Σελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα βηβιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Γπκλαζίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ κχζσλ ηνπ
Αηζψπνπ, έξρνληαη λα δηεπθνιχλνπλ νη Νέεο
Σερλνινγίεο, αθνχ ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη πιήζνο
δπλαηνηήησλ πξνο επεμεξγαζία θαη κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη ακεζφηεξα θαη πην επράξηζηα ηηο
δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε
ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ (Σδηκνγηάλλεο, 2007: 333- 354˙
Νηθνιαΐδνπ & Γηαθνπκάηνπ, 2001). Γελ είλαη ιίγεο νη
θνξέο, άιισζηε, πνπ ε ζεσξίηα ηνπ (επ)νηθνδνκηζκνχ
ζπζρεηίδεηαη κε παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
πξνάγνπλ ηελ ελεξγή (active learning) ή βησκαηηθή
(αλαθαιππηηθή) κάζεζε (Tobias θαη Duffy, 2009˙
Kirschner, Sweller θαη Clark, 2006:75-86). Έηζη,
παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ, ηε γλψζε δειαδή ηεο
λενειιεληθήο γιψζζαο, πνπ ζα απνηειέζεη ην ζθαινπάηη
(scaffold) γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, νη Νέεο
Σερλνινγίεο αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή
ζηελ πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε έλα
ζχλνιν ζπζηεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα πξνζεγγίζεη θαη λα
επεμεξγαζηεί ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο κε πνηθίινπο
ζπλδπαζκνχο. Σν CmapTools είλαη κηα εθαξκνγή πνπ
επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη, λα εμεξεπλήζεη,
λα ζρνιηάζεη θαη ηειηθά λα δηαλείκεη γλσζηαθά κνληέια
πνπ ραξαθηεξίδνληαη ράξηεο ηδεψλ. Οξηζκέλα απφ ηα
πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απ‟ ηε δηδαθηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ γηα ηνλ καζεηή
είλαη φηη απνηειεί εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο,
θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελίζρπζεο ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Hannafin, 1992: 49-63˙
Μαηζαγθνχξαο, 2000). Έηζη, νη καζεηέο δνκνχλ ηε
γλψζε ηνπο ιεηηνπξγψληαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο
ππξακίδαο ηνπ Bloom (1956) (γλψζε, θαηαλφεζε,
εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε), νμχλνπλ ηηο
δεμηφηεηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη θξηηηθήο
ζεψξεζεο απηψλ, απνθεχγνπλ ηελ απφθηεζε θαη ηε
ζπζζψξεπζε άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλδηαιιαγή κε ηα
κέιε ηεο νκάδαο ελδπλακψλεηαη ε κάζεζε.
Ζ νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα πξνσζεζεί, επίζεο, θαη
απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ εξγαιείνπ google
drive κέζα ζηελ ηάμε. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο αλά νκάδα κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ ή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
google drive. Ζ θάζε νκάδα επεμεξγάδεηαη δηθηπαθά ην
ζέκα πνπ αλέιαβε κε ζθνπφ αθελφο λα ζπλεξγαζηνχλ νη
καζεηέο ζηε κηθξννκάδα κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ λα
γίλεη ζχλζεζε ζην ηέινο ψζηε λα παξνπζηάζνπλ
ζπλνιηθά ηελ εξγαζία ηνπο. Σα έγγξαθα ηνπ google
drive κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ παηδαγσγηθά ζην
πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο θαη ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο
λα αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν(ζχληαμε θεηκέλσλ,
ζπιινγή εηθφλσλ θ.α.), θαζηζηψληαο εθηθηή ηε
δεκηνπξγία καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ σζνχλ ηνπο
καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκηθά απζεληηθέο θαη
θνηλσληθά ζθφπηκεο.
Σέινο, ζα απνηεινχζε παξάιεςε αλ δελ
αλαθεξφκαζηαλ ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν
ζχγρξνλνο δάζθαινο θαη δελ είλαη άιινο απφ απηφο ηνπ
εκςπρσηή- θαζνδεγεηή, ζπληνληζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, αιιά θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνλ
καζεηή θαη ζηε γλψζε. ηφρνο ηνπ είλαη λα θάλεη ηα
παηδηά ηθαλά λ‟ απνθσδηθνπνηνχλ, λα θαηαλννχλ, λα
θξίλνπλ θαη λα νηθνδνκνχλ κφλα ηνπο ηε γλψζε, λα
εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο
ζπλδένληαο ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία κέζα απφ ηε
δξάζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ.

2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
 Πίλαθαο
 Βηληενπξνβνιέαο θαη Ζ/Τ αλά νκάδα
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 Λνγαξηαζκφ ζε gmail (ρξήζε δηαδηθηπαθνχ
εξγαιείνπ google drive, γηα δεκηνπξγία εγγξάθνπ
θαη παξνπζίαζεο δηαδηθηπαθά), εγθαηεζηεκέλν
ζηνλ Ζ/Τ ην CmapTools (γηα ηε δεκηνπξγία
ελλνηνινγηθνχ ράξηε) θαη ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο
ςεθηαθψλ θφκηθο
 Πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ θαη γξαθηθή χιε γηα
ρεηξνηερλία (θνιάδ)
 Φχιια εξγαζίαο
 Βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο

3. ΓΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ
3.1. Γεληθόο ζθνπόο
Να θαηαπηαζηνχλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ κχζσλ ηνπ
Αηζψπνπ απφ ην πξσηφηππν θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ
πάλσ ζηηο αλεζπρίεο θαη ζηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο ησλ κχζσλ απηψλ. Ζ
πξφζιεςή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε απφδνζή ηνπο
ζηε λέα ειιεληθή κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ
ιαζψλ ηνπο θαη ησλ ηερλψλ ηνπ ζεάηξνπ
(δξακαηνπνίεζε), ηεο ξεηνξηθήο (debate), ηεο
ινγνηερληθήο γξαθήο (creative writing) θαη ηεο 9εο
ηέρλεο αλακέλεηαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε αιιειεπίδξαζε
κε ηα θείκελα κέζα απφ ηελ αλαζχλζεζή ηνπο ζε
πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, πξνζθέξνληαο παξαιιαγέο
ησλ ππνζέζεσλ θαη δηεπξχλνληαο ηηο λνεκαηνδνηήζεηοπαλαλζξψπηλεο δηαρξνληθέο αμίεο- κε βάζε ηα βηψκαηα,
ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ καζεηψλ.

3.2. Δηδηθνί ζηόρνη
3.2.1. Γλσζηηθνί/ Γηδαθηηθνί
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε αηζψπεηνπο κχζνπο.
 Να αληηιεθζνχλ ην κήλπκα πνπ εθθξάδεηαη κέζα
απφ ην κχζν: πνιιέο θνξέο δελ αλαγλσξίδνπκε ηε
ζεκαζία πξαγκάησλ πνπ αμίδνπλ πξαγκαηηθά ηελ
πξνζνρή καο.
 Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε ππεξεθηίκεζε
ηεο νκνξθηάο δελ νδεγεί πάληα ζε ζεηηθά
απνηειέζκαηα, φηη δειαδή δελ είλαη κφλν ε
νκνξθηά πνπ θάλεη θάηη λα είλαη ζεκαληηθφ, αιιά
θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ.
 Να θαηαιάβνπλ ζε πνην είδνο εληάζζεηαη ην
θείκελν, λα δνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κχζνπ
θαη ηελ αιιεγνξηθή ζεκαζία ηνπ.
 Να δηεπξχλνπλ ην γισζζηθφ θαη γλσζηηθφ ηνπο
ππφβαζξν (δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο
επεμεξγαζίαο
πξαγκαηνινγηθψλ
θαη
γξακκαηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ: ζρεηηθά κε ηα
πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηνπ θεηκέλνπ, ηνλ
ζπγγξαθέα θαη ην γξακκαηεηαθφ γέλνο- είδνο ζην
νπνίν εληάζζεηαη ην θείκελν, ηνλ ρψξν θαη ρξφλν
ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ην ηδενινγηθφ θαη
πνιηηηζηηθφ πιαίζην παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο
ηνπ έξγνπ).
 Να εμνηθεησζνχλ κε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά
θαη
ελδηαθέξνληα
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ
αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηε ξεπζηφηεηα ηνπ

κχζνπ- πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κηα θαη
νξηζκέλε ηζηνξία αιιά πνιιέο θαη, ζπρλά,
αληηθαηηθέο εθδνρέο ηεο· φηη ν κχζνο δελ είλαη
έλαο, αιιά είλαη φιεο νη δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο
ηνπ, επηθέο, δξακαηηθέο, ιπξηθέο, εηθαζηηθέο· φηη
νη πνηεηέο θαη νη θαιιηηέρλεο είραλ φρη απιψο ην
δηθαίσκα αιιά θαη ηελ «ππνρξέσζε» λα
δηαιερζνχλ κε ηελ παξάδνζε θαη λα πξνηείλνπλ
ηε δηθή ηνπο παξαιιαγή.
 Να κεηαθέξνπλ ην λφεκα ηνπ κχζνπ ζηε
ζχγρξνλε επνρή θαη λα αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο
ζηηο νπνίεο βξίζθεη εθαξκνγή.
3.2.2. Μεηαγλσζηηθνί
 Να δηακνξθσζνχλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο κε
αθνξκή ην πεξηερφκελν θαη ην κήλπκα ηνπ
κχζνπ.
 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε δηάθνξα πιαίζηα φπσο:
ζην ζπίηη, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε κειινληηθή
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ θαηάξηηζή
ηνπο.
 Να απνθηήζνπλ αγσγή ηνπ αθξναηή θαη ζεβαζκφ
γηα ηελ αληίζεηε άπνςε ή λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ
άιινπ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ
αληηιφγνπ πξνζπαζψληαο λα βξνπλ επηρεηξήκαηα
αθφκα θη αλ έρνπλ ηελ αληίζεηε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα άπνςε απφ απηή πνπ έρνπλ
θιεζεί λα ππνζηεξίμνπλ.
 Μέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε
(ν δηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο) λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα λνεηή θαηά ην δπλαηφλ
ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο θαηάζηαζεο,
πξνζπαζψληαο λα ζθεθηνχλ φπσο ζα ζθέθηνληαλ
ηα πξαγκαηηθά «πξφζσπα» πνπ αθνξά απηή ε
δηιεκκαηηθή θαηάζηαζε, δειαδή λα εμαζθεζνχλ
ζ‟ έλα πεξηβάιινλ ήξεκν, κε ρακειφ ξίζθν θαη
λα εθπαηδεπηνχλ γηα ην ρεηξηζκφ θαηαζηάζεσλ
πνπ ελέρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη θίλδπλν γηα
ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θάησ απφ κηα ηέηνηα
δχζθνιε
θαηάζηαζε
θαη
ηειηθά
λα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη
πξνθαηαιήςεηο ηνπο αηζζεηνπνηψληαο θαη
πξνζεγγίδνληαο βησκαηηθά ηε γλψζε.
3.2.3. Παηδαγσγηθνί
 Να εθηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
 Να αλαπηχμνπλ απηελέξγεηα θαη λα κάζνπλ λα
νηθνδνκνχλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε.
 Να θηλεηνπνηήζνπλ ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία
ηνπο.
 Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή/ δεκηνπξγηθή ηνπο
ζθέςε θαη θαληαζία.
 Να ζηαζνχλ ζηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ
δείρλνπλ ηε ςπρηθή δηάζεζε ηνπ ιηνληαξηνχ θαη
λα ηα αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ παξαγσγή
ζπλζεκαηηθνχ ιφγνπ.
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3.2.4. Σερλνινγηθνί (ΣΠΔ)
 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη
λα ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
 Να ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο πχιεο θαη λα
πινεγνχληαη ζην δηαδίθηπν κε ζηφρν ηελ εχξεζε
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
 Να απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο σο πξνο ηελ επηινγή,
ρξήζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην
δηαδίθηπν.
 Να εμνηθεησζνχλ κε δηαδηθηπαθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ
εθπαίδεπζε
θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν google
drive γηα ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο θαη γηα ηε
δεκηνπξγία εγγξάθνπ.
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ινγηζκηθνχ CmapTools
θαη ην ComicBook Creator γηα ηε δεκηνπξγία
ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη ειεθηξνληθνχ θφκηθο
αληίζηνηρα.

4. ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ
4.1. Πξώηε θαη δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα
4.1.1. Αθόξκεζε
Ζ αθφξκεζε απνζθνπεί ζην λα πξντδεάζνπκε ηνπο
καζεηέο γηα ην ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε
δηδαθηηθή ψξα πνπ ζα δηαλπζεί. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα
ξσηήζεη ηνπο καζεηέο πνηνο ζπγγξαθέαο έξρεηαη ζην
κπαιφ ηνπο αθνχγνληαο ηε ιέμε «κχζνο». ηε ζπλέρεηα,
αθνχ έρεη αλαθεξζεί ην φλνκα ηνπ Αηζψπνπ θαη θάπνηνη
απ‟ ηνπο κχζνπο ηνπ, ξσηά ηνπο καζεηέο πνηνπο απ‟ ηνπο
κχζνπο απηνχο έρνπλ δηαβάζεη θαη πνηνη είλαη νη
πξσηαγσληζηέο απηψλ ησλ κχζσλ (ηδενζχειια κε
παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηνλ πίλαθα).
4.1.2. Νέα γλώζε
Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε 3 νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ
(ηδαληθφο αξηζκφο ησλ 15 αηφκσλ), αθνχ έρεη ιεθζεί
ππφςε ην ζηνηρείν ηεο αλνκνηνγέλεηαο θαη ππάξρεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο ζε θάζε νκάδα πνπ λα έρεη πςειφ
επίπεδν απφδνζεο ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ θαη λέσλ
ειιεληθψλ θαη έλαο πνπ λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε
ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ εξγαιείνπ
google drive, ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools θαη ηε κεραλή
αλαδήηεζεο google γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε έληαμή ηνπ
ζε νκάδα γίλεηαη κε γλψκνλα ηε ζπκπάζεηα ή ηε θηιηθή
ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην καζεηή κε ηα κέιε ηεο νκάδαο,
ψζηε λα αηζζαλζεί αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά θαη λα
παξαθηλεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ
αλαηέζεθε. ε απηφ ην ζηάδην ε θάζε νκάδα
αλαιακβάλεη ην δηθφ ηεο θνκκάηη εξγαζίαο:
Α‟ νκάδα: Αλαδήηεζε ησλ φξσλ κχζνο, αιιεγνξία,
επηκχζην θαη δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ράξηε απφ ηνπο
καζεηέο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζή ηνπ απφ ηνλ
εθπξφζσπν ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα. Καηά ηελ
παξνπζίαζε νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο ηάμεο
ζπκπιεξψλνπλ έλαλ ειιηπή ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ

ηνπο έρεη δηαλεκεζεί απφ πξηλ (ζπκπιήξσζε θελψλ) (βι.
Παξάξηεκα-Φχιιν εξγαζίαο 1 θαη 2). Πξνηεηλφκελεο
ζειίδεο γηα αλαδήηεζε ησλ φξσλ:
 Γηαδξαζηηθά βηβιία - Αξραία Α΄ Γπκλαζίνπ
 Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα - Λεμηθφ
 Διιεληθφο Πνιηηηζκφο - Α6
Β‟ νκάδα: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ
ζπγγξαθέα- κπζνγξάθν, Αίζσπν θαη ηελ επνρή ηνπ θαη
δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κέζσ google drive. Οη καζεηέο
ηεο νκάδαο αθνχ αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν ηηο
πιεξνθνξίεο, ηηο ζπγθεληξψζνπλ θαη ηηο αμηνινγήζνπλ,
ηηο παξνπζηάδνπλ κέζσ εθπξνζψπνπ ζηελ νινκέιεηα.
Παξάιιεια, νη ππφινηπνη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο ζε θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί
(βι. Παξάξηεκα-Φχιιν εξγαζίαο 1 θαη 2).
Πξνηεηλφκελνη αξραηνγλσζηηθνί ηφπνη:
 Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ
 Αίζσπνο-ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ
 Διιεληθφο πνιηηηζκφο- Α6
Γ΄ νκάδα: πγθέληξσζε εηθφλσλ απφ ηνπο κχζνπο
ηνπ Αηζψπνπ- κλεία ζε ηνπιάρηζηνλ ελλέα γλσζηνχο
κχζνπο ηνπ θαη δεκηνπξγία θνιάδ. Σα κέιε ηεο νκάδαο
επηιέγνπλ αλ ζα θάλνπλ ρεηξνηερλία ή αλ ζα
δεκηνπξγήζνπλ έγγξαθν google drive. Θα αλαξηεζεί
ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο θαη ζα
αμηνπνηεζεί ζε κεηέπεηηα ζηάδην (βι. ΠαξάξηεκαΦχιιν εξγαζίαο 1). Πξνηεηλφκελνο αξραηνγλσζηηθφο
δηαδηθηπαθφο ηφπνο: Αηζψπνπ Μχζνη.
4.1.3. Κείκελα- δηαζθεπέο κύζσλ ηνπ Αηζώπνπ από ην
πξσηόηππν
Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην αξραίν θείκελν ηνπ
κχζνπ Δλφηεηα 6ε Ζ νκνξθηά δελ είλαη ην παλ ζηνπο
καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηείηαη κε βάζε ηηο ιέμεηο
πνπ αλαγλσξίδνπλ σο νηθείεο, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα
ησλ γισζζηθψλ ζρνιείσλ ηνπ βηβιίνπ/ ιεμηινγηθψλ
επηζεκάλζεσλ
ζηνλ
Διιεληθφ
Πνιηηηζκφ
λα
ζπκπιεξψζνπλ ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξά ζηελ
ππφζεζε ηνπ κχζνπ κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ
ηνπο καζεηέο. Διέγρνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηνλ
δηπιαλφ ηνπο (βι. Παξάξηεκα-Φχιιν εξγαζίαο 3). Αθνχ
γίλεη ε ζπκπιήξσζε, ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ εθπξνζψπνπ,
γίλεηαη έιεγρνο κε βάζε ην πξφηππν.

4.2. Σξίηε θαη ηέηαξηε δηδαθηηθή ώξα
Λφγνο - αληίινγνο κε αθνξκή ην επηκχζην: Σεο
θαηαλφεζεο ηνπ κχζνπ έπεηαη Αγψλαο Αληηινγίαο Δπηρεηξεκαηνινγίαο. ην ξεηνξηθφ απηφ αγψληζκα
ηξηκειείο
νκάδεο
καζεηψλ
θαινχληαη
λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά ελφο άγλσζηνπ
ζέκαηνο, αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ Λφγνπ ή ηνπ
αληηιφγνπ κεηά απφ θιήξσζε. Ζ θάζε νκάδα έρεη 15΄
γηα λα πξνεηνηκάζεη ηηο νκηιίεο ηεο. Γείηε ηνπο θαλφλεο.
Αμηνπνίεζε ηνπ ηίηινπ σο ζέκα ηνπ debate: Ζ νκνξθηά
(δελ) είλαη ην παλ. Δλδεηθηηθφ πιηθφ ζην νπνίν κπνξνχλ
λα πξνζηξέμνπλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηδεψλ ηνπο
Γείηε εδψ, βι. Παξάξηεκα-Αγψλεο Ρεηνξηθήο θαη
Αληηινγίαο, έληππν Βαζκνινγίαο.
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Δξγαζία ζε νκάδεο: Οη νκάδεο ρσξίδνληαη εθ λένπ
θαη ε θάζε νκάδα απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα
απ‟ φ ηη θαηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα. Καη ζε απηή ηε
θάζε ρσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε ηξεηο νκάδεο ησλ
πέληε αηφκσλ, αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ην ζηνηρείν ηεο
αλνκνηνγέλεηαο θαη ππάξρεη - ηνπιάρηζηνλ - έλαο ζε
θάζε νκάδα πνπ λα έρεη πςειφ επίπεδν απφδνζεο ζην
κάζεκα ησλ αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ. Δπίζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, ε έληαμή ηνπ ζε νκάδα γίλεηαη κε γλψκνλα
ηε ζπκπάζεηα ή ηε θηιηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην καζεηή
κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, ψζηε λα αηζζαλζεί αζθάιεηα θαη
ζηγνπξηά θαη λα παξαθηλεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαηέζεθε. Αμηνπνίεζε ηνπ θνιάδ κε
ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ (βι. εξγαζία Γ Οκάδαο απφ
ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα). Δπηινγή ηξηψλ κχζσλ απφ θάζε
νκάδα. Με βάζε ην επηκχζην ηνπ εθάζηνηε κχζνπ ε θάζε
νκάδα βγάδεη ην δηθφ ηεο απφθζεγκα θαη ππνγξάθεη κε
ςεπδψλπκν ην νπνίν επηλνεί θαη έρεη θάπνην λφεκα γηα
ηελ νκάδα. ην ηέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη κέζσ
εθπξνζψπνπ ηα απνθζέγκαηά ηεο ζηελ νινκέιεηα θαη
αθνινπζεί ζπδήηεζε (βι. Παξάξηεκα - Φχιιν εξγαζίαο
4).

4.3. Πέκπηε θαη έθηε δηδαθηηθή ώξα
Δξγαζία ζε νκάδεο: Οη νκάδεο ρσξίδνληαη εθ λένπ
θαη ε θάζε νκάδα απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά απ‟ φ ηη
θαηά ηελ πξψηε θαη ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα. Καη ζε απηή
ηε θάζε ρσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε 3 νκάδεο ησλ 5
αηφκσλ, αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ην ζηνηρείν ηεο
αλνκνηνγέλεηαο θαη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζε θάζε
νκάδα πνπ λα έρεη πςειφ επίπεδν απφδνζεο ζην κάζεκα
ησλ αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ θαη λα είλαη
εμνηθεησκέλνο κε ηε ηερλνινγία θαη ηνλ αξραηνγλσζηηθφ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
Διιεληθφο
Πνιηηηζκφο.
Ο
εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηελ θάζε νκάδα ηνλ ηίηιν ή ηνπο
πξσηαγσληζηέο κίαο εθ ησλ θαησηέξσ παξαιιαγψλ ηνπ
αξραίνπ κχζνπ θαη ην επηκχζην θαη ηνπο δεηά λα
πιάζνπλ νη ίδηνη κε απηά ηα δεδνκέλα ηνλ κχζν. ηε
ζπλέρεηα, ζπγθξίλνπλ ηα θείκελά ηνπο κε ηελ πξσηφηππε
παξαιιαγή θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε πάλσ ζηηο ηερληθέο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ αμία
ηνπο
(βι.
Παξάξηεκα-Φχιιν
εξγαζίαο
5)
πκπιεξσκαηηθά θείκελα: παξαιιαγή ηνπ κχζνπ ηεο
ελφηεηαο (βι. ζην Διιεληθφο Πνιηηηζκφο - Παξάιιεια
Κείκελα):
 Ἔιαθνο ἐπὶ λάκαηνο θαὶ ιέσλ
 Ἔιαθνο θαὶ ιέσλ ἐλ ζπειαίῳ
 Λέσλ ιπζζλ θαὶ ἔιαθνο
 Νεβξφο θαὶ ἔιαθνο

4.4. Έβδνκε θαη όγδνε δηδαθηηθή ώξα
Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην αξραίν θείκελν ηνπ
κχζνπ Δλφηεηα 14ε Έλα άδηθν παξάπνλν ζηνπο καζεηέο.
ηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηείηαη κε βάζε ιέμεηο πνπ
αλαγλσξίδνπλ σο νηθείεο, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ησλ
γισζζηθψλ ζρνιίσλ ηνπ βηβιίνπ / ιεμηινγηθψλ
επηζεκάλζεσλ
ζηνλ
Διιεληθφ
Πνιηηηζκφ
λα
ζπκπιεξψζνπλ ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξά ζηελ
ππφζεζε ηνπ κχζνπ κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ

ηνπο καζεηέο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε κεηέπεηηα
ζηάδην ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Διέγρνπλ ηηο
απαληήζεηο ηνπο κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο (βι. Παξάξηεκα Φχιιν εξγαζίαο 6). Αθνχ γίλεη ε ζπκπιήξσζε,
αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη παξνπζίαζε
ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ εθπξνζψπνπ, γίλεηαη έιεγρνο
κε βάζε ην πξφηππν.
Άζθεζε - Ο δηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: Οη καζεηέο
ζηέθνληαη ζε δχν παξάιιειεο ζεηξέο θαη αλάκεζά ηνπο
ππάξρεη έλαο κηθξφο δηάδξνκνο, απφ φπνπ πεξλάεη έλαο
ραξαθηήξαο - ην ιηνληάξη. Οη ππφινηπνη απνηεινχλ ηε
θσλή ηεο ζπλείδεζήο, ηνπο «αγγέινπο» θαη ηνπο
«δαίκνλέο», ψζηε ν ραξαθηήξαο πνπ πεξλάεη αλάκεζα
λα αθνχεη θαη ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο.
Κάζε ζεηξά θσλάδεη ζηνλ ραξαθηήξα ιέμεηο θαη θξάζεηο
πνπ ζθέθηεηαη ν ίδηνο (ην ιηνληάξη) ή νη άιινη γη‟ απηφλ,
κε αθνξκή ζπλήζσο κία δηιεκκαηηθή θαηάζηαζε, βι.
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ιηνληαξηνχ. Μπνξνχλ λα
ηνπ θσλάδνπλ: i) θξάζεηο πνπ λνκίδνπλ φηη ν
ραξαθηήξαο απηφο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ή, ii) ζθέςεηο πνπ
ν ραξαθηήξαο απηφο έρεη πηζαλψο γηα ην δηθφ ηνπο
ραξαθηήξα ή, iii) ζθέςεηο πνπ απηνί (σο ξφινη) έρνπλ
γηα ην ραξαθηήξα πνπ πεξλάεη απφ κπξνζηά ηνπο. ην
ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ ν ραξαθηήξαο ζα πξέπεη λα
απνθαζίζεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή επηιέγεηαη θαζφηη
πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. Οη
ηειεπηαίνη εμαζθνχληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ ιφγν κε
ζηφρν λα αληηιεθζνχλ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ θαη λα
απνδψζνπλ ηελ αθήγεζε απφ ηελ νπηηθή γσλία πνπ νη
ίδηνη ηελ εμέιαβαλ ή ηελ ζρεκαηνπνίεζαλ κε βάζε ηηο
δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο (Γθφβαο, 2001).

4.5. ύλνςε/όινλ
Δπηιέγεηαη ε ηερληθή ηεο Υηνλνζηηβάδαο, πνπ έρεη
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηε ζχληνκε αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζπλδπάδεηαη κε
ηερληθέο φπσο ε ρξεζηκνπνίεζε γξαπηνχ θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε εμαηνκηθεπκέλε θαη ε νκαδηθή
εξγαζία γηα ηελ απφδνζε ζπκπεξαζκάησλ. ηφρνο ηεο
είλαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θαηαιήμνπλ
νη
εκπιεθφκελνη
νκαδηθά
ζε
ζπκπεξάζκαηα.
πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ
ζην ζπκπέξαζκα: φηη ην πνζνηηθφ θξηηήξην δελ εθθξάδεη
πάληα ηελ αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή θαη φηη ηειηθά ην
θάζε πξφβιεκα έρεη ηε ιχζε ηνπ. Καη νη κηθξνί θξχβνπλ
δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
ληθήζνπλ θαηλνκεληθά ηζρπξφηεξνπο αληηπάινπο. Έηζη,
ι.ρ. ν ειέθαληαο θαίλεηαη λα θνβάηαη ην πνληίθη. Να
ζπκπεξάλνπλ φηη φινη έρνπκε ηηο θνβίεο καο, γηα
παξάδεηγκα ηα κηθξά παηδηά θνβνχληαη ην ζθνηάδη, ηα
«κεγάια» ην θσο, ην λεξφ, ηελ απεηιή ηεο απφιπζεο απφ
εξγαζία, ηελ θιηκαθνχκελε θνηλσληθή παζνγέλεηα
(θφλνη, ιεζηείεο, θινπέο, βία θ.α.), ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε, ζνβαξφ θίλδπλν πγείαο, πφιεκν θ.α. Σν εξψηεκα
ζην νπνίν ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ γξαπηψο ζχληνκα
ν θαζέλαο κφλνο ηνπ αξρηθά είλαη: «Πψο κπνξεί θαλείο
λα αληηκεησπίζεη ηνπο θφβνπο ηνπ;» (δηάξθεηα 4΄). ηε
ζπλέρεηα, ζα ζπγθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηνλ
δηπιαλφ ηνπο θαη ζα επηιέμνπλ έσο ηξεηο απαληήζεηο
(δηάξθεηα 3΄). Σέινο, ζα θαηαιήμνπλ ζηηο ηξεηο
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επηθξαηέζηεξεο χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο
νκάδαο ζηελ νπνία ζα έρνπλ εληαρζεί (δηάξθεηα 5΄) θαη
ηηο νπνίεο ζα αλαθνηλψζνπλ ζηελ νινκέιεηα κέζσ
εθπξνζψπνπ (βι. Παξάξηεκα- Φχιιν εξγαζίαο 6).
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηψλ:
 Να έξζνπκε αληηκέησπνη κε ηνπο θφβνπο καο.
 Να αμηνινγήζνπκε ηα αίηηα ηνπ θφβνπ καο, δηφηη
ππάξρνπλ ηα πξαγκαηηθά, αιιά θαη ηα
θαηλνκεληθά.
 Να επηζηξαηεχζνπκε ςπρνπλεπκαηηθέο δπλάκεηο,
λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ζάξξνο, ηελ ςπρξαηκία
καο, ηελ απνθαζηζηηθφηεηά καο θαη ηελ
αγσληζηηθή καο δηάζεζε.
 Να
αμηνπνηήζνπκε
ηα
φπνηα
θπζηθά
αληηζηαζκηζηηθά καο ραξίζκαηα.
 Να αλαδεηήζνπκε ηε βνήζεηα θνληηλψλ καο
αλζξψπσλ, ζπγγελψλ θαη θίισλ.

5. ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ
5.1. Βησκαηηθή δξάζε: Σέρλεο- Πνιηηηζκόο
(Φεθηαθό εηθαζηηθό εξγαζηήξη)
Ζ ζπγθεθξηκέλε βησκαηηθή δξάζε απνηειεί
ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θξηηηθνχ,
γισζζηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ
καζεηψλ, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηε δεκηνπξγηθφηεηά
ηνπο κέζα απφ δηθηπαθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο θφκηθο.
Σα παξαπάλσ έξρνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα λέα
Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνβάινπλ δηαδηθαζίεο
βησκαηηθήο κάζεζεο, νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο,
δηεξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
ηερλνινγίαο.
5.1.1. ηνρνζεζία
Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ
καζεηψλ γηα δεκηνπξγηθή γξαθή κέζα απφ επράξηζηεο
γηα εθείλνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε ελαζρφιεζε
κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ε δεκηνπξγία
θφκηθο. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο,
αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηε δηθή ηνπο πξφζιεςε κε
βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ κέζα
απφ ηε ζπλδηαιιαγή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζα
ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ζα ηηο δερηνχλ ή ζα ηηο
απνξξίςνπλ (Williams, 1995˙ McCoy, 2010) θαη ζα
θαηαιήμνπλ ζηε δεκηνπξγία θφκηθο κε ηε ρξήζε
δηθηπαθψλ εξγαιείσλ ηεο επηινγήο ηνπο θαη ηειηθά ζηε
δεκνζίεπζε ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο.
5.1.2. Project
Να κεηαθέξνπλ ην λφεκα ηνπ κχζνπ ζηε ζχγρξνλε
επνρή, επηλνψληαο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεη
εθαξκνγή θαη δεκηνπξγψληαο θφκηθο κε ηελ ππφζεζή
ηνπο, παίξλνληαο ηδέεο απφ παξφκνηεο πξνζπάζεηεο
Απνζηνιίδεο & Βνχηζαο (2006, φπ. αλαθ. ζηελ
Αθξηηίδνπ, 2015), φπσο γηα παξάδεηγκα εηθνλνγξάθεζεο
ησλ κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ. Δξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ
νπνία ηνπο δίλεηαη ην δηάζηεκα ησλ 60 εκεξψλ γηα λα
ηελ δηεθπεξαηψζνπλ. Δπηινγή αλάκεζα ζε έλα πιήζνο
ινγηζκηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θφκηθο κεηαμχ ησλ

νπνίσλ ππάξρνπλ αξθεηά ειεχζεξα
(freeware), φπσο ην ComicStripCreator:

ινγηζκηθά

Γηθηπαθά Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο θόκηθο
χληνκν θφκηθ (Strip Creators)
http://www.toondoo.com/
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/comicmaker/
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.ht
ml
http://www.bam.gov/sub_yourLife/yourlife_comicc
reator.html#
http://www.pixton.com/
http://www.comicmaster.org.uk/
http://www.mashon.com/spore/creator
Βηβιίν θφκηθ (Book Creators)
http://www.mycomicbookcreator.com
http://www.toondoo.com/
Δξγαιεία δεκηνπξγίαο ζχληνκσλ θφκηθο (Comic
Strip Creators)
http://www.comicstripcreator.org/
http://www.kelloggs.gr/comicconstructor.aspx
Δξγαιεία δεκηνπξγίαο βηβιίσλ θφκηθο (Comic
Book Creators)
http://www.webcomicbookcreator.com
http://plasq.com/comiclife
Πίλαθαο 3. Δξγαιεία δεκηνπξγίαο θφκηθο (Καπαληάξεο, 2014)

5.1.3. Αλάιεςε ξόισλ αλά νκάδα
 Ο ζελαξηνγξάθνο ηεο νκάδαο: ππεχζπλνο λα
θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζην
ραξηί θαη λα ηηο ηξνπνπνηεί ψζηε λα έρνπλ λφεκα
θαη πινθή.
 Ο ζρεδηαζηήο: ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία θφκηθο ψζηε λα
απνδψζεη ηηο κνξθέο ησλ ζθίηζσλ, ηηο εθθξάζεηο
ησλ πξνζψπσλ ηνπο θαη ηελ νπηηθή γσλία θάζε
θαξέ.
 Ο letterer: ππεχζπλνο λα εκπινπηίδεη ηα
ζπλλεθάθηα κε ιφγηα.

6. ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
ην πιαίζην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ καζήκαηνο,
ζεσξνχκε φηη απηή επηηπγράλεηαη ηφζν ζηελ Οινκέιεηα
καδί κε ηνπο καζεηέο, φζν θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Αθφκε, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα
δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο θφκηθο κε ηελ θαζνδήγεζε
ηνπ θαζεγεηή ησλ θηινινγηθψλ, ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο
πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα «πεξάζνπλ» ην δηθφ
ηνπο επηκχζην. Οη καζεηέο αλαθνηλψλνπλ ηηο εξγαζίεο
ηνπο ζηελ ηάμε, δηνξγαλψλνπλ κηθξέο εθδειψζεηο
αλαθνηλψζεσλ εξγαζηψλ ή επηθνηλσλνχλ κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο (facebook, twitter θ.α.) κε άιια ζρνιεία, ηνλ
χιινγν Γνλέσλ θαη άιινπο θνξείο ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο. Απηφ επαθίεηαη ζηε ζέιεζε θαη νξγάλσζε
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ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ
ζρνιείνπ. Σέινο, γηα φπνην ινγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ θαη
ςεθηνπνίεζεο θφκηθο θη αλ επηιέμνπλ ηα παηδηά, ππάξρεη
θαη ην αληίζηνηρν portal, ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα
«αλεβάζνπ» ηα δηθά ηνπο θφκηθο, λα αληαιιάμνπλ
απφςεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα δνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ
άιισλ, ζπκκεηέρνληαο ζε κηα κεγάιε δηαδηθηπαθή
θνηλφηεηα πνπ πξνσζεί ησλ 9ε ηέρλε.

7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη νκαδηθά θαη
αηνκηθά κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα θχιια
εξγαζίαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ
αλέπηπμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
γεληθφηεξα ηε ζπλνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζην πιαίζην
ηεο νκάδαο ηνπο. Δπίζεο, σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα
ηελ αλίρλεπζε παξεξκελεηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ηεο λέαο γλψζεο
ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ην ινγηζκηθφ CmapTools. Ζ
δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ κε ηε δπλαηφηεηα
νπηηθνπνίεζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο λέαο γλψζεο
ζπλίζηαηαη ζπλ ηνηο άιινηο θαη ζηε δηδαζθαιία γηα
καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. ηνηρεία πνπ
πηζηεχνπκε φηη ζα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ θαη έρνπλ
ιεθζεί ππφςε απ‟ ηνλ ελ ιφγσ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ
είλαη: ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλσλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζθεπήο ςεθηαθψλ θφκηθο θαη
θνιάδ, φπσο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο
κέζα απφ έλα πιήζνο ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη
δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ, ηεο ρηνλνζηηβάδαο θαη ηεο
ηδενζχειιαο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Ζ αηζζεηνπνίεζε θαη ε
βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ηέρλεο ηεο
ινγνηερλίαο, ηεο ξεηνξηθήο, ηεο 9εο ηέρλεο θαη ηεο
ηέρλεο ηνπ δξάκαηνο απνηεινχλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ
ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη ζα
πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.
Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ «ιάζνπο»
(ζεσξία ηεο πξφζιεςεο) θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ
θεηκέλνπ ζα θάλεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο
αλάγθεο λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα έρνπλ ζεηηθή
πξνδηάζεζε πξνο ηε δηδαθηηθή πξάμε, ελψ ηαπηφρξνλα
ζα ελζαξξχλεη αθφκε θαη ηνπο πην δηζηαθηηθνχο
καζεηέο. Παξάιιεια, ε έληαμή ηνπο ζε νκάδεο γηα λα
εξγαζηνχλ κε ζπκκαζεηέο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ
ζπκπάζεηα ή ηνπο ζπλδέεη θηιηθή ζρέζε, ζα ηνπο
δεκηνπξγήζεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηά
γηα λα παξαθηλεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο
πνπ ηνπο αλαηέζεθε. Απηφ ζα ηνπο δψζεη ψζεζε λα
εκπιαθνχλ πην ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα
βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο ηνπο θαη λα απμάλεη ν βαζκφο
απηνεθηίκεζήο ηνπο, ελψ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζα
ζπκβάιιεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο.
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http://www.diapolis.auth.gr/
Σδηκνγηάλλεο Α. (2007). Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν αλάπηπμεο
θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ην Β.
Κνπιατδήο
(Eπηκ.),
χγρξνλεο
δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο
(ζζ.333-354).
Αζήλα:
Ο.ΔΠ.ΔΚ.
Tobias, S., & Duffy, T. M. (2009). Constructivist
instruction: Success or failure? New York: Taylor
& Francis.
Williams, N. (1995). The Comic Book as Course
Book: Why and How. Retrieved from:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED390277.pdf

9. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Α‟ νκάδα
α) Να αλαδεηήζεηε ηνπο φξνπο: κχζνο, αιιεγνξία,
επηκχζην. Πξνηεηλφκελεο ζειίδεο γηα αλαδήηεζε ησλ
φξσλ:
Γηαδξαζηηθά βηβιία- Αξραία Α‟ Γπκλαζίνπ
Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα- Λεμηθφ
Διιεληθφο Πνιηηηζκφο- Α6
β) Να δεκηνπξγήζεηε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε ηηο
παξαπάλσ έλλνηεο- φξνπο, π.βι.
δεκηνπξγία
ελλνηνινγηθνχ ράξηε, θαη έλαλ ειιηπή ελλνηνινγηθφ
ράξηε κε ζπκπιήξσζε θελψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο
παξαπάλσ έλλνηεο.
γ) Οξίζηε εθπξφζσπν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ
ελλνηινγηθνχ ράξηε ζηελ νινκέιεηα, αθνχ πξψηα
έρεηε δηαλείκεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηνλ ειιηπή
πξνο ζπκπιήξσζε ελλνηνινγηθφ ράξηε.
Β‟ νκάδα
α) Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέακπζνγξάθν, Αίζσπν θαη ηελ επνρή ηνπ.
Πξνηεηλφκελνη αξραηνγλσζηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη:
Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ
Αίζσπνο- ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ
Διιεληθφο Πνιηηηζκφο- Α6
β) Να δεκηνπξγήζεηε έλα έγγξαθν παξνπζίαζεο
κέζσ google drive πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηηο
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κπζνγξάθν Αίζσπν.
γ) Οξίζηε εθπξφζσπν γηα ηελ παξνπζίαζε.
Γ‟ νκάδα
α) Να ζπγθεληξψζεηε εηθφλεο απ‟ ηνπο κχζνπο ηνπ
Αηζψπνπ θαη λα δεκηνπξγήζεηε θνιάδ.
Οδεγίεο:
- Να γίλεη αλαθνξά ζε ηνπιάρηζηνλ ελληά (9)
γλσζηνχο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ.
Δπηιέγεηε αλ ζα θάλεηε ρεηξνηερλία ή αλ ζα
δεκηνπξγήζεηε έγγξαθν google drive.
Πίλαθαο 2. Φχιιν εξγαζίαο 1

α) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζηνλ ελλνηνινγηθφ
ράξηε πνπ ζαο δφζεθε ζηεξηδφκελνη ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Α‟ Οκάδαο .
β) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο
δεηνχληαη:
πγγξαθέαο
Σφπνο
Υξφλνο
πγγξαθηθφ έξγν
.

Πίλαθαο 3. Φχιιν εξγαζίαο 2
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Με ηε βνήζεηα ησλ γισζζηθψλ ζρνιίσλ ηνπ βηβιίνπ,
ζ. 45 ή ησλ ιεμηινγηθψλ επηζεκάλζεσλ ζηνλ
Διιεληθφ Πνιηηηζκφ Δλφηεηα 6ε Ζ νκνξθηά δελ είλαη
ην παλ, λα ζπκπιεξψζεηε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα
ηνπ θεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο. Διέγρεηε ηηο απαληήζεηο
ζαο κε ηνλ δηπιαλφ ζαο.
ΔΝΟΣΖΣΑ 6ε
πνηνο

ηη έθαλε

πνύ

πόηε

κεηά ηη έθαλε;

πώο ηνπ θαηλόηαλ;

ΑΓΧΝΔ ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΟΓΗΑ
ΔΝΣΤΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
λνκα θξηηή
Λφγνο- Θέκα: Ζ
Αληίινγνο- Ζ νκνξθηά
νκνξθηά δελ είλαη ην
είλαη ην παλ.
παλ.
λνκα:
λνκα:
Παξαηεξήζεηο
Παξαηεξήζεηο
Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α
Βαζκνί:
λνκα:
Παξαηεξήζεηο

Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α
Βαζκνί:
λνκα:
Παξαηεξήζεηο

Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α

ηη γίλεηαη;

Βαζκνί:
λνκα:
Παξαηεξήζεηο

ηη;

ην ειάθη ηη θάλεη;

πκπέξαζκα

Πίλαθαο 4. Φχιιν εξγαζίαο 3

Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α
Βαζκνί:
λνκα:
Παξαηεξήζεηο

Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α
Βαζκνί:
Άζξνηζκα:
Βαζκνινγία νκάδαο:

Μ
ΔΥ2
Γ
Ο
Τ

Α
Βαζκνί:
Άζξνηζκα:
Βαζκνινγία νκάδαο:

Πίλαθαο 5. Έληππν βαζκνινγίαο
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α) Να επηιέμεηε έσο ηξεηο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ απφ
ην αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο
θνιάδ ηεο Γ‟ Οκάδαο. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην
επηκχζην ηνπ εθάζηνηε κχζνπ λα βγάιεηε ην δηθφ ζαο
απφθζεγκα θαη λα ππνγξάςεηε κε ςεπδψλπκν ηεο
νκάδαο ζαο.
β) Να ζπγθξίλεηε ηα απνθζέγκαηά ζαο κε απηά πνπ
ππάξρνπλ ζην βηβιίν γηα ηνπο Αηζψπεηνπο Μχζνπο
απφ ηηο εθδφζεηο Εήηξνο ζην Μαπξφπνπινο (2005, φπ.
αλαθ. ζηελ Αθξηηίδνπ, 2015).
γ) Να παξνπζηάζεηε κέζσ εθπξνζψπνπ ηα
απνθζέγκαηά ζαο ζηελ νινκέιεηα.

Με ηε βνήζεηα ησλ γισζζηθψλ ζρνιίσλ ηνπ βηβιίνπ,
ζ. 107 ή ησλ ιεμηινγηθψλ επηζεκάλζεσλ ζηνλ
Διιεληθφ Πνιηηηζκφ Δλφηεηα 14ε Έλα άδηθν
παξάπνλν, λα ζπκπιεξψζεηε ην παξαθάησ
ζρεδηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο ελφηεηαο. Διέγρεηε
ηηο απαληήζεηο ζαο κε ηνλ δηπιαλφ ζαο.

πνηνο

ΔΝΟΣΖΣΑ 14ε
ηη έθαλε;

πνηνλ;

Πίλαθαο 6. Φχιιν εξγαζίαο 4

α) Με βάζε ηνλ ηίηιν ησλ παξαθάησ παξαιιαγψλ
ηνπ αξραίνπ κχζνπ ηεο ελφηεηαο θαη ην επηκχζην πνπ
ζαο δίλεηαη, λα πιάζεηε κε απηά ηα δεδνκέλα ηνλ
κχζν ζηα λέα ειιεληθά.
Οδεγίεο: Δπηιέγεηε κία απφ ηηο παξαθάησ
παξαιιαγέο. Οη κχζνη ζαο λα είλαη ζχληνκνη θαη λα
ηεξνχλ ηηο ζπκβάζεηο ηεο αθήγεζεο (ηίηινο, πνηνο
είλαη ν βαζηθφο ήξσαο θαη ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο;
πνχ θαη πφηε ζπκβαίλεη; πψο μεθηλάεη ε ηζηνξία; ηη
γίλεηαη; μαθληθφ γεγνλφο, πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
πψο ηειεηψλεη ε ηζηνξία; Ση ζθέθηνληαη ή ηη
αηζζάλνληαη ηα πξφζσπα γηα φ ηη ζπλέβε;).
Ἔιαθνο ἐπὶ λάκαηνο θαὶ ιέσλ
Δπηκχζην (ζπκπέξαζκα): Ζ νκνξθηά δελ είλαη ην παλ.
Ο Υξηζηφο είρε πεη: " κὴ θξίλεηε θαη' ὄςηλ, ἀιιὰ
ηὴλ δηθαίαλ θξίζηλ θξίλαηε ”. (ζρεηηθή θξάζε κε ηνλ
κχζν ηεο ελφηεηαο θαη κε ηελ παξαπάλσ παξαιιαγή)
Ἔιαθνο θαὶ ιέσλ ἐλ ζπειαίῳ
Δπηκχζην (ζπκπέξαζκα): Πνιιέο θνξέο είλαη
θαιχηεξα λα αληηκεησπίδνπκε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο
ρσξίο λα θαηαθεχγνπκε ζηελ εχθνιε ιχζε πνπ είλαη
παγίδα.
Λέσλ ιπζζλ θαὶ ἔιαθνο
Δπηκχζην (ζπκπέξαζκα): Γηα ηνπο αλζξψπνπο ιχζζα
είλαη ε εμνπζία. ηαλ έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
θξχςεη ηελ θαθία ηνπ σο απιφο πνιίηεο, θαληάζνπ
πφζν θαθφο ζα γίλεη φηαλ απνθηήζεη θ εμνπζία!
Νεβξφο θαὶ ἔιαθνο
Δπηκχζην (ζπκπέξαζκα): Μα αθφκα θ νη άλζξσπνη,
ηφζν ζπρλά γλσξίδνπλ φηη ν θφβνο είλαη παξάινγνο θ
σζηφζν δελ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ απηφλ.
β) Να ζπγθξίλεηε ηα θείκελά ζαο κε ηελ πξσηφηππε
παξαιιαγή θαη ηε κεηάθξαζή ηεο.
Πξνηεηλφκελνο αξραηνγλσζηηθφο ηφπνο:
Αηζψπνπ Μχζνη
Πίλαθαο 7. Φχιιν εξγαζίαο 5

γηαηί;

γηαηί;

πκπέξαζκα 

Πψο κπνξεί θαλείο λα αληηκεησπίζεη ηνπο
θφβνπο ηνπ;
α) Να δψζεηε ν θαζέλαο κέρξη πέληε (5)
απαληήζεηο ζην παξαπάλσ εξψηεκα, δηάξθεηα 4‟.
ηε ζπλέρεηα, λα ζπγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο ζαο
κε ηνλ δηπιαλφ ζαο θαη ζα επηιέμεηε έσο 3
θνηλέο απαληήζεηο πνπ ηπρφλ έρεηε, δηάξθεηα 3‟
θαη ηέινο λα θαηαιήμεηε ζε 3 επηθξαηέζηεξεο
έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο,
δηάξθεηα 5‟.
β) Οξίζηε εθπξφζσπν γηα λα αλαθνηλψζεηε ηηο
απαληήζεηο ζαο ζηελ νινκέιεηα.
Πίλαθαο 8. Φχιιν εξγαζίαο 6
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ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΑΗΕΟΝΣΑ ΣΗ «ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ» ΑΦΖΓΖΔΗ
ΔΝΟ «ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ» ΜΑ ΦΗΛΟΤ,
ΜΔΧ ΣΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Σα παξακχζηα δελ ιέλε ζηα παηδηά πσο νη δξάθνη ππάξρνπλ,
γηαηί ηα παηδηά ήδε μέξνπλ πσο νη δξάθνη ππάξρνπλ.
Λέλε ζηα παηδηά πσο νη δξάθνη κπνξνχλ λα εηηεζνχλ.
G.K. Chesterton (1874-1936),
Άγγινο ζπγγξαθέαο.
πύξνο Πεηξίηεο
Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Πεξίιεςε
Σν ζέαηξν ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ησλ
παηδηψλ λα παίμνπλ, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά
απέλαληη ζηνλ θφζκν, κέζα απφ κηα ζπκβνιηθή γιψζζα.
Ο θφζκνο απηφο κπνξεί λα θαλεί γηα ηα παηδηά ερζξηθφο,
δεκηνπξγψληαο θφβνπο πνπ άιινηε έρνπλ ξεαιηζηηθή
αηηηνινγία θαη ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά, ζπλεζέζηεξα
φκσο απνηεινχλ θνβίεο. Σν ζέαηξν κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο έλα κέζν ιχηξσζεο ηφζν απφ απηέο ηηο
θνβίεο, φζν θαη απφ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη
πξνθαηαιήςεηο πνπ απνκαθξχλνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηε
γλσξηκία κε ηνλ Άιιν, αιιά θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. ην
πιαίζην απηφ, επηρεηξήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015, ζε φιεο ηηο ηάμεηο
ζπγθεθξηκέλνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, κε έκθαζε ζηα
ηκήκαηα ηεο Β‟ ηάμεο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο «Βήκαηα γηα ηε δσή»
(Κνπξκνχζε, 2014), ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο θνχθιαο, θαζψο κε ηε ζπκβνιηθή
ηεο δηάζηαζε βνεζάεη λα κηιάκε ζηα παηδηά γηα ηα πην
«δχζθνια» ζέκαηα ρσξίο λα ηα θαηνλνκάδνπκε, θάηη πνπ
εληζρχεη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ελψ παξάιιεια
απνθεχγεηαη ν ζηηγκαηηζκφο ήδε ζηνρνπνηεκέλσλ
καζεηψλ. Βάζεη ηνπ παξαπάλσ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ,
αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ζην ζρνιείν, αιιά θη
αιινχ, ε επαλάιεςε ηεο εθαξκνγήο ζην ζπλέδξην,
εξγαζηεξηαθψο, έρεη κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Κνπθινζέαηξν, ζπκβνιηθή γιψζζα,
αγσγή πγείαο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
πσο ζεκεηψλεηαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ γηα ην
κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζηελ Δ‟ θαη ηε η‟ ηάμε
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, «ην ζέαηξν, φπσο θαη ην
παηρλίδη, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη
εηδηθφηεξα ηνπ παηδηνχ λα εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά
απέλαληη ζηνλ θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέζα απφ
κηα ζπκβνιηθή γιψζζα. ην ζρνιείν, ην ζέαηξν
ιεηηνπξγεί παηδαγσγηθά σο κέζν έθθξαζεο θαη γλψζεο,
επηθνηλσλίαο θαη ελζπλαίζζεζεο. Καιιηεξγεί ηελ

πξνθνξηθή γιψζζα, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηε ζρέζε
κε ην ρψξν, κε ηα θείκελα θαη κε ηελ πξσηφηππε
ζπγγξαθή. Δληζρχεη ηελ αηνκηθή έθθξαζε, ελψ
ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο.
Σν παηδί, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Θεαηξηθήο
Αγσγήο, θαιιηεξγεί ηηο θπζηθέο, δηαλνεηηθέο, θαη
ςπρηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δσή
ηζνξξνπεί, ελψ παξάιιεια ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο
δεκηνπξγίαο κέζα ζηελ νκάδα νπιίδεη ην λεαξφ καζεηή
κε πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ, απηνγλσζία θαη επηθνηλσληαθή
δχλακε. Μαζαίλεη λα ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο ηεο
ζπλχπαξμεο, λα ζπλζέηεη κέζα απφ ην δηάινγν. Ζ ίδηα ε
ζπλεηδεηή πνξεία ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο δηδάζθεη ηελ
αξκνλία ησλ αληηζέζεσλ κέζα απφ ηελ εηεξφηεηα θαη
ηελ πνιιαπιφηεηα. Χο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ηνπ
δηάζηαζε, ην ζέαηξν ζην ζρνιείν είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη θχζε.
Σν παηδί γλσξίδεη θαη αξρίδεη θαη αξρίδεη πξννδεπηηθά λα
ρξεζηκνπνηεί ηε ζεαηξηθή γιψζζα. Πξνζεγγίδεη ηνπο
ζχλζεηνπο θψδηθεο ηεο ζεαηξηθήο επηθνηλσλίαο
(ζεαηξηθή παξάζηαζε) θαη δεκηνπξγεί έλαλ “πνηεηηθφ”
ρψξν ζπκβφισλ κε ην ζψκα, ην ιφγν, ηα αληηθείκελα»
Δθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ ζεάηξνπ, ν καζεηήο
πεξλάεη ζηαδηαθά ζε κηα ζπλζεηηθή αληίιεςε ηνπ
θφζκνπ, ελψ ζπγρξφλσο θαηαθηά ηελ θνηλσληθή ηνπ
εηθφλα. Έηζη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ απνηειεί έλα
νπζηαζηηθφ θαη κνλαδηθφ κάζεκα δσήο (Μνπγηαθάθνο
θ.ά., ρ.ρ.).
ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηα αληηθείκελα, απηά κπνξεί
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 είλαη θαη απιά ζθεληθά αληηθείκελα, αλ θαη πνηέ ζην
ζέαηξν θαλέλα αληηθείκελν δελ ζηεξείηαη ζεκεηνινγηθψλ
ζπλδειψζεσλ θαη ζπκπαξαδειψζεσλ ή αθφκα θαη
ζπκβνιηθψλ δηαζηάζεσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη
λα επηζεκάλνπκε πσο «ε αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα ην
ζέακα αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ζην θνπθινζέαηξν έρεη
βαζηέο ξίδεο ζηηο αξρέο ηεο κίκεζεο, ηεο κεηακφξθσζεο
θαη ηεο πίζηεο. Σν θνπθινζέαηξν θαλεξψλεη ην κέγεζνο
ηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ
θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δσήο θαη πξνέξρεηαη
απφ καγηθνζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο» (Μνπγηαθάθνο θ.ά.,
ρ.ρ.).
Άιισζηε, έρεη ζπρλά επηζεκαλζεί ε βαζηά
θηινζνθηθή δηάζηαζε ησλ γλσζηψλ απνξηψλ ησλ
παηδηψλ θαη ησλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλνπλ ζπρλά
ζηνπο γνλείο ή θαη ηνπο παηδαγσγνχο ηνπο, ηα ελήιηθα
νηθεία ηνπο πξφζσπα, πνπ έρνπλ ζέζεηο θχξνπο θαη
απνιακβάλνπλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. Σνλ ίδην
δηεξεπλεηηθφ ξφιν παίδεη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη πνπ
θνξπθψλεηαη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα
αηνλεί, εθφζνλ ε γλψζε πνπ απνθηά ην παηδί γηα ηα
αληηθείκελα γχξσ ηνπ ιεηηνπξγεί θαηαζηαιηηθά ηεο
ζπκβνιηθήο ζθέςεο, ή θαη γεληθφηεξα ηεο θαληαζίαο,
θάηη πνπ επηηείλεη ηελ αλάγθε λα κε ζβήζεη ε θιφγα ηεο
δεκηνπξγηθή ζθέςεο κέζα ζηηο ςπρέο ησλ παηδηψλ, εθ‟
φξνπ δσήο πηα, θάηη πνπ δηαζθαιίδεη ε δηά βίνπ ζεαηξηθή
παηδεία.
Δίλαη αλακελφκελν φκσο ν ελ γέλεη άγλσζηνο γηα ηα
παηδηά θφζκνο λα ζπλερίδεη επί πνιιά αθφκε έηε λα ηα
εθπιήζζεη
θαη
λα ηνπο
θαίλεηαη
ερζξηθφο,
δεκηνπξγψληαο θφβνπο πνπ άιινηε έρνπλ ξεαιηζηηθή
αηηηνινγία θαη ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά, ηηο πην
πνιιέο θνξέο φκσο ζπληζηνχλ θνβίεο. Σν ζέαηξν φκσο,
θαη ηδηαίηεξα ην θνπθινζέαηξν, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
σο έλα κέζν ιχηξσζεο ηφζν απφ απηνχο ηνπο θφβνπο
θαη ηηο θνβίεο φζν θαη απφ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο
θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ απνκαθξχλνπλ ηνλ άλζξσπν απφ
ηε γλσξηκία κε ηνλ Άιιν, αιιά θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.

2. ΟΗ ΔΗΚΑΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΘΔΑΣΡΟΤ
Σν θνπθινζέαηξν αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία ζεαηξηθψλ
κνξθψλ θαη ηερληθψλ πνπ είζηζηαη λα πεξηγξάθνληαη
ζπλνπηηθά κε ηνλ παξαπάλσ φξν, φπνπ θαηαηάζζνπκε
ζπλήζσο θαη ηε ζεαηξηθή κάζθα, ην ζέαηξν ζθηψλ ή ην
ζέαηξν ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη άιιεο ιηγφηεξν
δηαδεδνκέλεο κνξθέο, φπσο είλαη ην ιεγφκελν «καχξν
ζέαηξν ηεο Πξάγαο». ην πιαίζην ησλ θαηλνηφκσλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο
θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ, νη κνξθέο απηέο ηνπ ζεάηξνπ, θαη ηδηαίηεξα ην
θνπθινζέαηξν, κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο θαη ρξήζηκεο,
ηειηθά
απνηειεζκαηηθέο
εθαξκνγέο,
πνπ
λα
θηλεηνπνηνχλ
ην
ελδηαθέξνλ
ησλ
καζεηψλ,
ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ησλ:
 Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ
 πλαηζζεκαηηθψλ θαη
 Δπηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο

 Πηζαλφηαηα θαη ζε πξφζζεηεο αξεηέο, φπσο είλαη
ε επαηζζεζία γηα ην θπζηθφ, αιιά θαη ην αζηηθφ
πεξηβάιινλ
Γεληθφο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο είλαη ε εκπέδσζε ηεο
έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη εθείλεο ηεο
εηεξφηεηαο κε ζθνπφ αθ‟ ελφο ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα
«βξίζθνπλ» ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ην ζεαηξηθφ
παηρλίδη, ηελ αθήγεζε θαη ηελ επηλφεζε ηζηνξηψλ, ηε
δξακαηνπνίεζε επηιεγκέλσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ή
απνζπαζκάησλ έξγσλ, αθ‟ εηέξνπ λα έξζνπλ ζε
νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελζπλαίζζεζε. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ πέξαλ ησλ παξαπάλσ, είζηζηαη νη παηδαγσγνί,
θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη
ζπαληφηεξα ζηε δεκνηηθή, λα δνπιεχνπλ παηδαγσγηθά
θαη θαιιηηερληθά κε ηηο εηθαζηηθέο κνξθέο ζεάηξνπ θαη
εηδηθφηεξα κε ην θνπθινζέαηξν θαη κε ηε ζεαηξηθή
κάζθα. ην πιαίζην ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζην ίδην Γεκνηηθφ ρνιείν, είρε πινπνηεζεί έλα ρξφλν
λσξίηεξα κε καζεηέο ηεο Γ΄ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ην
πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα – δξάζε κε ζέκα: «ινη ίζνη,
φινη δηαθνξεηηθνί, Απφ ην Δγψ… ζην Δζχ, απφ ην Δζχ
ζην… Δκείο», ην νπνίν εκπλεχζηεθε θαη ζπληφληζε ν
ππνθαηλφκελνο σο εθπαηδεπηηθφο ηεο Θεαηξηθήο
Αγσγήο.
πσο είρε ζεκεησζεί ζηελ έθζεζε πνπ εζηάιε ζηελ
Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο αξκφδηαο
δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά
γεληθά κε ηε κάζθα, αιιά ηζρχεη θαη σο πξνο ηελ
θνχθια, ε ζεκαζία ηνπο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο
Γεο, αιιά θαη ζε φιε ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ πξντζηνξηθή
πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, είλαη ζεκειηψδεο, θη
ελψ ζπλδεφηαλ ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα κε ηηο
ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο ηνπ ζεάηξνπ ζήκεξα, ζηνλ
δπηηθνεπξσπατθφ πνιηηηζκφ ζπλδέεηαη αθ‟ ελφο κε ην
ιατθφ ζέαηξν, φπνπ αθφκε ππάξρεη, αιιά θαη γεληθφηεξα
κε ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία, γεγνλφο πνπ ζπλνςίδεηαη
εχζηνρα κε έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα γλσκηθά ηνπ
ζθαξ Γνπάηιλη: «Ο άλζξσπνο είλαη ιηγφηεξν ν εαπηφο
ηνπ φηαλ κηιάεη σο ν εαπηφο ηνπ. Γψζ‟ ηνπ κηα κάζθα
θαη ζα ζνπ πεη ηελ αιήζεηα», κε ηελ έλλνηα ηεο
εθηφλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, αθφκε θαη
ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαληαζίαο, ε νπνία κέζα απφ ηελ
ηέρλε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή ηνπο ζεψξεζε
κπνξεί λα είλαη πξάγκαηη επνηθνδνκεηηθή θαη λα καο
βνεζάεη λα πξνρσξάκε κπξνζηά ζηελ δσή καο είηε
είκαζηε λεφηεξνη είηε κεγαιχηεξνη θαη κε ηελ εκπεηξία
δσήο πνπ δηαζέηνπκε έρνπκε αλαιάβεη ζηελ θνηλσλία
είηε ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν, ή ηνλ γνλετθφ.
ηνλ 20φ αηψλα, θαηά ηνλ νπνίν νη κεγάινη
ζθελνζέηεο θαη δάζθαινη ηνπ ζεάηξνπ αλαθάιπςαλ
ζεαηξηθέο κνξθέο θαη είδε ζε πνιηηηζκνχο εθηφο
Δπξψπεο, φπνπ δελ έρνπλ ράζεη ηνλ ηειεηνπξγηθφ
ραξαθηήξα ηνπο θαη εμαθνινπζνχλ αθφκε θαη ζήκεξα
λα θάλνπλ εθηελή ρξήζε ηεο κάζθαο, αιιά θαη γεληθά
φισλ ησλ εηθαζηηθψλ κνξθψλ ζεάηξνπ, ν Εαθ Λεθφθ,
έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο δαζθάινπο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζσκαηηθνχ ζεάηξνπ θαη ηνπ ρνξνζεάηξνπ, εθεχξε ηελ
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«νπδέηεξε» (ιεπθή) κάζθα σο κέζν εθπαίδεπζεο ζηελ
ηέρλε ηεο ππνθξηηηθήο, ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ ρξήζε ηεο
ζηελ δηδαζθαιία ηεο ππνθξηηηθήο ζηελ πεξίθεκε ρνιή
ηνπ, θαη είπε ραξαθηεξηζηηθά: «Τπάξρνπλ ηξία είδε
κάζθαο: Απηφ πνπ λνκίδνπκε φηη είκαζηε, απηφ πνπ
πξαγκαηηθά είκαζηε, θαη εθείλν πνπ έρνπκε θνηλφ φινη
κεηαμχ καο» (Πεηξίηεο, 2014). κσο, θαη‟ αλαινγία ε
θνχθια, σο πξνέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο ελ
γέλεη, θαη φρη απιψο ηνπ ζψκαηνο, κπνξεί λα είλαη
εμίζνπ εθθξαζηηθή ηφζν ηεο νπδέηεξεο/αθεξεκέλεο
χπαξμεο φισλ, φζν απηνχ πνπ λνκίδνπκε φηη είκαζηε ή
πνπ είκαζηε πξαγκαηηθά.

3. ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΦΗΛΟ ΜΑ
ην ίδην πιαίζην, επηρεηξήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν
ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015, ζε φιεο ηηο
ηάμεηο ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γιπθάδαο, κε
έκθαζε ζηα ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο «Βήκαηα γηα ηε δσή»
(Κνπξκνχζε, 2014), ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο θνχθιαο, θαζψο κε ηε
ζπκβνιηθή ηεο δηάζηαζε βνεζάεη λα κηιάκε ζηελ ςπρή
ησλ παηδηψλ γηα ηα πην «δχζθνια» ζέκαηα ρσξίο λα ηα
θαηνλνκάδνπκε, θάηη πνπ εληζρχεη θαη ηελ θξηηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα ελψ παξάιιεια απνθεχγεηαη ν ζηηγκαηηζκφο
ήδε
ζηνρνπνηεκέλσλ
ή
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ
καζεηψλ/ηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά είδαλ ηνλ
θνχθιν, πνπ αλ θαη δξάθνο είρε κηα «δηαθνξεηηθή»
ηζηνξία λα αθεγεζεί γηα ηελ αγαζή ηνπ θχζε θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν είραλ επηθξαηήζεη νη «κχζνη» πεξί
ηνπ αληηζέηνπ.
ηε ζπλέρεηα, θαηέγξαςαλ κε ελζνπζηαζκφ, θαη
ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή δνκή ελφο καγηθνχ παξακπζηνχ,
ηφζν ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν γιπθφο απηφο λένο θίινο
ηνπο ήηαλ ηφζν «παξεμεγεκέλνο», φζν θαη ηελ πνξεία
απφ ηε γλσξηκία ηνπο κε εθείλνλ έσο θαη ηε λίθε επί ηνπ
«αληαγσληζηή» (ηνπ «θαθνχ» ηεο ππφζεζεο) κε ηε
βνήζεηά ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή απφ ηνλ καγηθφ θφζκν
ηνπ παξακπζηνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο «ηάμεο» κε
έλα ζεκαληηθφ φκσο εθφδην: ηελ επραξίζηεζε απφ ην
δεκηνπξγηθφ απηφ ηαμίδη ή κε άιινπο φξνπο ηελ
πνιχηηκε δηδαρή πσο κε ηε δηάζεζε γλσξηκίαο κε ηνλ
Άιιν, δελ είλαη απαξαίηεηνο ν θφβνο, πσο ε
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Άιινπ θαη θπξίσο ε άγλνηα ή ε
εκηκάζεηα εληζρχνπλ ηελ επηζεηηθή δηάζεζε.
Οινθιεξψλνληαο ηε δξάζε, επηινγή απφ ηα
παξακχζηα πνπ πξνέθπςαλ δξακαηνπνηήζεθαλ ζηελ
ηάμε, ελψ νξγαλψζεθε παξάιιεια γηα ην θάζε ηκήκα
μερσξηζηά, θαη πάληα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ε
κηθξή «γηνξηή» ησλ παηδηψλ γηα ηε γλσξηκία κε ην λέν
θίιν θαη ηελ αίζηα έθβαζε ηεο δχζθνιεο απηήο
«παξακπζέληαο» απνζηνιήο. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ,
ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ, είλαη αθνχ γίλεη θάπνηνπ
είδνπο ζπδήηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ ηνλ
θνχθιν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνβνχλ ζε ζχληνκε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ βεκάησλ.
Ζ ίδηα δξάζε έρεη επαλαιεθζεί κε παηδηθφ θαη κηθηφ
θνηλφ ζηελ 3ε Γηνξηή ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο
Δηαηξείαο ησλ Οηθνγελεηψλ «Οπξάλην Σφμν», αιιά θαη
πην πξφζθαηα, ζηηο αξρέο Οθηψβξε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,

ππφ ηε κνξθή βησκαηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ην ίδην ζέκα,
πνπ παξαδφζεθε ζε ζπλαδέιθνπο ζεαηξνιφγνπο, κέιε
θαη Φίινπο ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πιιφγνπ
Θεαηξνιφγσλ (Πεηξίηεο, 2015). Σα απνηειέζκαηα
ηδηαίηεξα απφ απηή ηελ ηειεπηαία δξάζε, ζε ζπλδπαζκφ
κε εθείλα απφ κηα ελδερφκελε επαλάιεςε ηεο
εθαξκνγήο ζην ζπλέδξην, εξγαζηεξηαθψο, ζα είραλ
κεγάιν παηδαγσγηθφ θη ελ γέλεη επηζηεκνληθφ
ελδηαθέξνλ.

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε επαλάιεςε ηεο εθαξκνγήο
ζην ζπλέδξην, εξγαζηεξηαθψο, ζα είρε εμαηξεηηθφ
ελδηαθέξνλ, ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ ππφ
δηεξεχλεζε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ. Σα κέρξη
ζηηγκήο ζπκπεξάζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά θαη
επηβεβαηψλνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην σο άλσ
αλαθεξφκελν εγρεηξίδην γηα ην δάζθαιν ηνπ καζήκαηνο
ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο.
Αμηνζεκείσην είλαη φκσο πσο φηαλ επηρεηξήζεθε ε
παηδαγσγηθή απηή δξάζε/παξέκβαζε ζην ζρνιείν, θαη
κάιηζηα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
2014-2015, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ζπγθεθξηκέλνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ, ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηα ηκήκαηα ηεο Β‟
ηάμεο πξνέθπςε ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλάθεηά
ηεο
κε
ζπγθεθξηκέλεο
ελφηεηεο/ζηφρνπο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Βήκαηα γηα ηε δσή» (Κνπξκνχζε,
2014), θαζψο νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είραλ ήδε
ζε έλα κεγάιν βαζκφ κηα νηθεηφηεηα κε ηα ελ ιφγσ
ζέκαηα θαη ηνπο ήηαλ πην εχθνιν λα ζπλαγάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα ηφζν ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, δειαδή ζην
επίπεδν ηεο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο πνπ έπιαζε ε θάζε
νκάδα, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ πηζαλψλ αλαινγηψλ
αλάκεζα ζηελ ηζηνξία απηή θαη ηε βησκέλε ή
πηζαλνινγνχκελε πξαγκαηηθφηεηα θπξίσο ζην ζρνιηθφ
πιαίζην, αλ θαη φρη κφλν.
Γηα ηελ ίδηα δξάζε γηα ην παηδηθφ ή/θαη κηθηφ θνηλφ
ζηελ 3ε Γηνξηή ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο
Δηαηξείαο ησλ Οηθνγελεηψλ «Οπξάλην Σφμν», θαη άξα
απνθνκκέλε απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην, είλαη ηδηαίηεξα
δχζθνιν λα ζπλαγάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, φκσο
νη ζπκκεηέρνληεο ζχλεδξνη ζα θιεζνχλ λα ηελ
αμηνινγήζνπλ ζηελ φπνηα ζπδήηεζε πξνθχςεη κε ην
πέξαο ηεο, πξάγκα πνπ έγηλε θαη ζην πιαίζην ηνπ
ζεκηλαξίνπ πνπ παξαδφζεθε ζε κέιε θαη Φίινπο ηνπ
Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πιιφγνπ Θεαηξνιφγσλ,
ησλ νπνίσλ νη παξαηεξήζεηο ήηαλ ήδε πνιχηηκεο.

4. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα
ηελ ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ θιάδνπ ΠΔ 70, Μαξία
Παπαδνπνχινπ, γηα ηε καθξά θαη αγαζηή ζπλεξγαζία
ηεο, αιιά θαη ηνπο καζεηέο θαη γεληθφηεξα φια ηα κηθξά
ή θαη κεγαιχηεξα «παηδηά», κε ηα νπνία εθαξκφζηεθε
κέρξη ζηηγκήο ε ελ ιφγσ δξάζε.
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ΞΔΣΤΛΗΓΟΝΣΑ ΣΟ ΜΗΣΟ ΣΖ ΜΔΛΧΓΗΑ
ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΤΜΔ ΣΗ ΜΟΤΗΚΔ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ
Δπθξνζύλε Αζη. Κηηζηάθε
Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο

Ησάλλεο Μαθξπγηάλλεο
Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο

Λεσλίδαο Σέιηνο
Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο

Άλλα Σζαθάθε
Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε «κειέηε πεξίπησζεο»
(ζρεδίαζε θαη πιάλν δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο) δχν
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηα
νπνία πινπνηήζεθαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014 - 15 ζην
Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο. Σα πξνγξάκκαηα εληάρζεθαλ
ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηείραλ
ζε απηά 50 καζεηέο ησλ Α,Β θαη Γ ηάμεσλ Λπθείνπ θαη
έμη εθπαηδεπηηθνί. Ζ δηδαζθαιία ήηαλ θπξίσο βησκαηηθή
θαη
νκαδνζπλεξγαηηθή
δίλνληαο
έκθαζε
ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ, κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε
(ρνξφο, θίλεζε, ηξαγνχδη, πξφδα). ην ζεσξεηηθφ κέξνο
αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, θπξίσο απφ
εζλνκνπζηθνινγηθέο πεγέο ελψ ζην πξαθηηθφ κέξνο κε
νκαδηθέο δξάζεηο, κέζσ ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθφηεηαο θαη
αιιειεμάξηεζεο εθδειψζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ νη
θιίζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ.

Λέμεηο
θιεηδηά:
Γηδαθηηθφο
ζρεδηαζκφο,
Καιιηηερληθή έθθξαζε, Μνπζηθνινγηθή Αλάιπζε,
Απηνζρεδηαζκφο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ κνπζηθή είλαη έλα παλαλζξψπηλν θαηλφκελν, ην
νπνίν δε γλσξίδεη ζχλνξα. Αθνχγνληαο θαη
εξκελεχνληαο ηξαγνχδηα απφ δηαθνξεηηθνχο ιανχο ηνπ
θφζκνπ αληηιακβαλφκαζηε φηη αλήθνπκε ζε κία
παγθφζκηα θνηλφηεηα.
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

Ζ κνπζηθή φινπ ηνπ θφζκνπ ιεηηνπξγεί σο κέζν
έθθξαζεο, θαιιηεξγψληαο ηελ αλζξψπηλε ςπρή θαη
εληζρχνληαο ηελ ελφηεηα ησλ ιαψλ. Παξάιιεια
πξνβάιιεη θαη ην δηθαίσκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
πνιηηηζκψλ.
Ζ γλψζε θαη θαηαλφεζε κηαο μέλεο κνπζηθήο
παξάδνζεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ αθνξά ζην ζεβαζκφ
θαη ηελ εθηίκεζε απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα
ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία καο γεληθφηεξα.
Ζ Μνπζηθή δεκηνπξγεί επγελή ζπλαηζζήκαηα κε
άκεζν θαη ηαρχηαην ηξφπν, θαη απνηειεί κία γιψζζα
επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ θαη εξγαιείν δεκηνπξγηθήο
έθθξαζεο [1].
Έρνληαο ππ‟ φςηλ φια ηα παξαπάλσ, πξνζεγγίζακε ην
ζέκα κέζσ πνιιψλ δηαζηάζεσλ θαη εμεηάζακε ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, αλζξσπνινγηθέο, αθφκε θαη
νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο.

2. ΜΔΘΟΓΟ
Οη ηίηινη ησλ δχν Πξνγξακκάησλ ήηαλ νη εμήο: «Ο
γχξνο ηνπ θφζκνπ ζε 80 ηξαγνχδηα» θαη «Ηζηνξίεο πεξί
κνπζηθήο…».
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ
αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο project, κέζνδνο ε νπνία είλαη
γλσζηή απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Πξνγξακκάησλ
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην ρνιείν καο. Σν δεηνχκελν
ήηαλ ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ,
ψζηε λα ππάξμεη πξσηνβνπιία θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ ελεξγεηηθή
κάζεζε, αθνχ ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε απνθαζηζηηθή ζηνλ ζρεδηαζκφ,
ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ησλ Πξνγξακκάησλ. Ζ
δηαδηθαζία
ήηαλ
αλνηθηή,
ρσξίο
απζηεξά,
πξνθαζνξηζκέλα φξηα, γη‟ απηφ θαη ηα Πξνγξάκκαηα
εμειίρζεθαλ βάζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά.
Έηζη αμηνπνηήζεθαλ ε κειέηε ζην πεδίν, ε αλαδήηεζε
θαη ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο καζεηψλ, ε κειέηε
πεξίπησζεο, ε έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο θαη δηαδίθηπν, ηα
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παηγλίδηα ξφισλ θαη ε δξακαηνπνίεζε, ελψ –θπζηθά–
θπξίαξρν ξφιν έπαημε ε πξνζσπηθή, θαιιηηερληθή
έθθξαζε ηνπ θάζε καζεηή.
Σα
δχν
Πξνγξάκκαηα
βαζίζηεθαλ
ζε
καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αθνχ νη
καζεηέο, έρνληαο ειεπζεξία επηινγψλ, έδξαζαλ κε
ππεπζπλφηεηα,
αλαιακβάλνληαο
πξσηνβνπιίεο.
Σνπνζέηεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε πνιηηηζηηθά πιαίζηα
πέξα απφ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, εξεχλεζαλ θαη
αμηνιφγεζαλ θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο. Γηαιέρζεθαλ κε
άιια πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα, απνθηψληαο θνηλσληθέο
γλψζεηο θαη ζηάζεηο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα, πνπ έρνπλ σο
πξνζσπηθφηεηεο. Απηφ ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή
ηνπο, αιιά θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί έπαημαλ ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή –
ππνζηεξηθηή - ζπληνληζηή, ρσξίο λα βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ απφ ηα Πξνγξάκκαηα
πξνήιζε πξσηφηππν πιηθφ, ην νπνίν παξήγαγαλ ζε
κεγάιν πνζνζηφ νη ίδηνη νη καζεηέο.

3. ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο πεξηειάκβαλε:
 Δπηινγή ησλ ζεκάησλ κεηά απφ ζπδήηεζε
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
 Δλεκέξσζε ησλ ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
ρνιείνπ καο, αιιά θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ
ησλ καζεηψλ.
 θνπνζεζία ησλ Πξνγξακκάησλ. Σνπνζέηεζε
ζηφρσλ, δεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
 Δθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνινπζψληαο
έλα
ειεχζεξν
πξφγξακκα,
ην
νπνίν
δηακνξθψλνληαλ
βάζεη
πξνηάζεσλ
ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Οη
πξνηάζεηο φιεο αμηνινγνχληαλ απφ ηελ νκάδα θαη
πξνζέθεξαλ
αληαιιαγή
ηδεψλ
θαη
αλαηξνθνδφηεζε ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, κέζα
απφ ηηο θαηλνχξηεο ηδέεο θαη ηνπο κνπζηθνχο
πεηξακαηηζκνχο.
 Οη επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ζπληέζεθαλ κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνηειέζνπλ κία εληαία
κνξθή κνπζηθήο παξάζηαζεο – παξνπζίαζεο.
 Πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο
Ζ.Π.Α., φπνπ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
ζπλεξγάζηεθαλ κε εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο
Βνζηψλεο. Οη νκάδεο πινπνίεζαλ κνπζηθέο
εθδειψζεηο θαη παξαθνινχζεζαλ πλαπιία ηεο
πκθσληθήο Οξρήζηξαο Βνζηψλεο, Μηνχδηθαι,
επηζθέθηεθαλ Μνπζεία θαη άιια Ηδξχκαηα
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
 Σειηθή αμηνιφγεζε ησλ Πξνγξακκάησλ.
 Γηάρπζε απνηειεζκάησλ.

3.1. Γηδαθηηθνί ηόρνη
 Γφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο πνιιαπιέο εθθξαζηηθέο
δπλαηφηεηεο ηεο κνπζηθήο ηέρλεο ζε ζρέζε κε
ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αλζξψπνπ











θαη πσο απηή κπνξεί λα ζπληαηξηάδεηαη κε φιν ην
θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ
εζλνκνπζηθνινγία,
καζαίλνληαο
θάπνηα
εηζαγσγηθά ζηνηρεία. πλέθξηλαλ κειέηεο
πεξηπηψζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο
θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο.
Πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα γηα ηελ πξνέιεπζε θαη
ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ηέρλεο σο κεζφδνπ
επηθνηλσλίαο
Αλέιπζαλ βαζηθά δεηήκαηα θαιιηηερληθήο
έθθξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε εζληθψλ
ηαπηνηήησλ, εζλνπνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ.
Αμηνιφγεζαλ θαη θαηαλφεζαλ βαζηθέο ηάζεηο θαη
αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο
εθθξάζεηο ηνπ.
Δξεχλεζαλ ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο
παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζηηο θνηλφηεηεο ηεο
δηαζπνξάο.
Δίραλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαζεκαηηθή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξνψζεζαλ θαηλνηφκεο
κεζφδνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο.

3.2. Παηδαγσγηθνί ζηόρνη
3.2.1. Γλσζηηθνί
 Τπήξμε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγία
ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ –
καζεηψλ θαη καζεηψλ κεηαμχ ηνπο
 Καιιηεξγήζεθε ε θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλείδεζε
ζηνπο καζεηέο
 Οη καζεηέο πξνζέγγηζαλ ηελ ηέρλε, ηελ έλλνηα
ηεο «κνπζηθήο γεσγξαθίαο» θαη ηελ θνηλσληθή
δσή κέζα απφ ηε κνπζηθή.
 Απέθηεζαλ ηθαλφηεηεο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα
θαηαηάζζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηάζεηο.
 Ήιζαλ ζε επαθή κε ηε ζεκεηνινγία ηεο εζληθήο
Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο.
 Αλέπηπμαλ
γισζζηθέο
δεμηφηεηεο
θαη
θαηαλφεζαλ επξχηεξεο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο
 Παξαηήξεζαλ, έθαλαλ έιεγρν, ηαμηλφκεζαλ θαη
νξγάλσζαλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν, απφ
ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε (ζπλεληεχμεηο απφ
ειηθησκέλνπο, νη νπνίνη βίσζαλ ηελ παξαδνζηαθή
θνηλσλία) θαη απφ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. πλέζεζαλ ηηο
πιεξνθνξίεο, αλαδήηεζαλ απαληήζεηο θαη
εμεγήζεηο ζε «γηαηί» θαη «πψο» ησλ πεδίσλ ηεο
κνπζηθήο.
3.2.2. πλαηζζεκαηηθνί
 Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαζεκαηηθή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
 Μεηείραλ ζην κνληέιν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο θαη βίσζαλ ηνλ πεηξακαηηζκφ λέσλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.
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 Απνδέρζεθαλ θαη εθηίκεζαλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα
ησλ ηξφπσλ κνπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
έθθξαζεο.
 Αλέπηπμαλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε θαη
ζπλείδεζε.
 Δμέθξαζαλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο
ηνπο, θξαηψληαο ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην
δηαθνξεηηθφ θαη ην «μέλν».
 Γηεχξπλαλ ηνπο κνπζηθνχο νξίδνληέο ηνπο.
 Δμέθξαζαλ ηελ πξνζπκία λα αθνκνηψζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ζηε δσή ηνπο, σο πνιίηεο θαη
θαιιηηέρλεο, ζηνηρεία πνπ θαηέθηεζαλ κέζσ ησλ
Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
 Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ, πξνψζεζαλ θαη
πηνζέηεζαλ θαηλνηνκίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο, νη
νπνίεο αθνξνχζαλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη
αληίιεςε ησλ καζεηψλ.
3.2.3. Φπρνθηλεηηθνί
 Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη
ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε, ηελ αηζζεηηθή θαη
ηε κνπζηθή ηνπο αληίιεςε.
 Ήιζαλ ζε επαθή κε ηελ Παξαδνζηαθή Μνπζηθή
θαη αηκφζθαηξα ηεο επνρήο καζαίλνληαο λα
ρεηξίδνληαη άγλσζηεο ζε απηνχο θιίκαθεο θαη
κνπζηθέο εθθξάζεηο, εξγαδφκελνη ζε άγλσζηα ζε
απηνχο «κνπζηθά κνλνπάηηα».
 Απέθηεζαλ θαη αλέπηπμαλ πξσηνβνπιίεο θαη
δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ηνπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο.
 Πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο παξάδνζεο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο
απνδνρήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ
δεκηνπξγήκαηνο ηνπ άιινπ.
 Απνδέρηεθαλ άγλσζηα κνπζηθά είδε, ζπλέζεζαλ
δηθά ηνπο έξγα, απέθηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα
αλαγλσξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία
πίζσ απφ ηε κνπζηθή ζχλζεζε ηνπ άιινπ.

4. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ – ΠΛΑΝΟ
ΔΡΓΑΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
ΜΟΤΗΚΖ
Με δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθεηεξία έρνπλ βηψκαηα
αιιά θαη πιεξνθνξίεο απφ ην νηθείν –θαη φρη κφλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηε βνήζεηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ηε ζέζε ηνπο θαη
ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ, γεσγξαθηθά θαη
πνιηηηζκηθά. Μέζα απφ νκαδηθέο δξάζεηο (πξσηνβνπιία,
ζπλεξγαζία, ζπιινγηθφηεηα) ελζαξξχλζεθαλ νη καζεηέο
λα δηεξεπλήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε, λα
εξγαζηνχλ, λα κάζνπλ.
Οη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθεζνχλ
πνιηηηζκηθά, γισζζηθά, θηλαηζζεηηθά, κνπζηθά θαη
δηαπξνζσπηθά.
ιε απηή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληάρζεθε ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ν ξφινο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ θαζνδεγεηηθφο.

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο ζηηο
δπηηθέο θνηλσλίεο έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαζψο
εθιείπεη ην πεξηβάιινλ θαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο
θαη θαιιηέξγεηάο ηεο. Μεηά απφ κηα πεξίνδν
επαλεθηίκεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο, ηελ
αληηκεησπίδνπκε - ηνπιάρηζηνλ - κε ζεβαζκφ ζε κηα
θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο δξφκσλ επαθήο θαη γλσξηκίαο
εθ λένπ.
Ζ Λατθή Μνπζηθή Παξάδνζε κπνξεί λα απνηειέζεη
αθεηεξία θαη πεγή έκπλεπζεο.
Σν πιάλν επάλσ ζην νπνίν εξγαζηήθακε απνηειεί
κία ζχγρξνλε δηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε
αλζξσπνγεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη βάζε ην
ειιεληθφ ζηνηρείν, δίλνληαο ψζεζε γηα εθπαηδεπηηθή θαη
θαιιηηερληθή δξάζε. θνπφο καο δελ ήηαλ κηα αθφκα
ιανγξαθηθή έξεπλα, αιιά λα θέξνπκε ζε πξνζσπηθή
επαθή ηα παηδηά κε ην παξειζφλ ηνπο.
ε πξψην ρξφλν νη καζεηέο κνηξάζηεθαλ ζε
επηκέξνπο νκάδεο νη νπνίεο φκσο επηθνηλσλνχζαλ
κεηαμχ ηνπο. ε δεχηεξν ρξφλν εξγάζηεθαλ ζε κία
κεγάιε νκάδα θαη ζε έλα νιηζηηθφ, δηαδξαζηηθφ πιαίζην
ζπλεξγαζίαο θαη κάζεζεο αληάιιαμαλ θαη κεηέδσζαλ
ηηο εκπεηξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο.

4.1. Οκάδεο εξγαζίαο
 α νκάδα: παξαδνζηαθφ-ιατθφ ηξαγνχδη:
πκπεξηιήθζεθαλ: α) απηνζρεδηαζκφο, β) ζχλζεζε,
γ) κνπζηθή αθξφαζε (δφζεθε έκθαζε ζην ζπγθηλεζηαθφ
βίσκα θαη ηελ θαηαλφεζε).
 β νκάδα: ιατθά παξακχζηα θαη ζξχινη-ζέαηξν:
Ζ αθήγεζε απνηέιεζε έλα εξγαιείν ηνπ λνπ
πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ νη πιεξνθνξίεο
πνπ
ιακβάλεη, λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έηζη
έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη ηαπηνηήησλ.
 γ νκάδα: παξαδνζηαθνί θαη ιατθνί ρνξνί:
Σα κεηξηθά ζρήκαηα θαη νη δνκέο, κέζα απφ ηε
ζπιινγηθή
δξαζηεξηφηεηα
νδήγεζαλ
ζηελ
θνηλσληθνπνίεζε θαη δηακφξθσζαλ αηζζεηηθνχο
ζπζρεηηζκνχο
ηνπ
άκεζνπ
θαη
δηεπξπκέλνπ
πεξηβάιινληνο.
 δ νκάδα: γιψζζα:
Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη νη
ιέμεηο - θιεηδηά πξνθάιεζαλ ζπγθηλεζηαθή θαη
αηζζεηηθή δηέγεξζε
Ζ θάζε ελφηεηα δξαζηεξηνηήησλ απνηέιεζε έλα
κηθξφηεξν, απηφλνκν ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν
πξνζθέξζεθε γηα επέθηαζε θαη εκπινπηηζκφ, αλάινγα
κε ην ρξφλν, ηα ελδηαθέξνληα, ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο
θαη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο.

4.2. Γξάζεηο
 πιινγή πιεξνθνξηψλ (έξεπλα, αλαδήηεζε,
πξνβιεκαηηζκφο).
 Δκπινπηηζκφο γλψζεσλ κέζα απφ ζπδήηεζε θαη
γλσξηκία κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (ήζε,
έζηκα θαη παξαδφζεηο).
 Αθξφαζε θαη θαηαλφεζε κηαο δηήγεζεο ή ελφο
ηξαγνπδηνχ
(ζεκαηνινγία-ηφπνο-ρξφλνοπεξηβάιινλ).
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 Αληίιεςε ηεο εμέιημεο ηεο ηνπηθήο νκηινχκελεο
γιψζζαο (θαηαγσγή θαη
ζπλέρεηα ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ ζηε ινγνηερληθή
παξάδνζε).
 Καηαλφεζε, ηαμηλφκεζε θαη αλαπαξαγσγή
αθνπζκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο
(ζπλζήθεο
γέλλεζεοραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα-ηξφπνη παημίκαηνο).
 Κηλεηηθφηεηα / παξαδνζηαθνί - ιατθνί ρνξνί.
 Καηαλφεζε ζπζρεηηζκψλ, ηφζν κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ, φζν θαη
κεηαμχ ηεο θαηαθηεκέλεο θαη ηεο λέαο γλψζεο.

5. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ – ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ
Δδψ
παξνπζηάδνληαη
δχν
ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ηξαγνπδηψλ, κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ νη
καζεηέο θαη εληάρζεθαλ ζην ξεπεξηφξην ησλ
Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία έθεξαλ ηνπο ηίηινπο «Ο γχξνο
ηνπ θφζκνπ ζε 80 ηξαγνχδηα» θαη «Ηζηνξίεο πεξί
κνπζηθήο…». Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ επεμεξγάζηεθαλ
νη νκάδεο ηα δχν απηά ηξαγνχδηα είλαη παξφκνηνο κε ηνλ
ηξφπν, πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζηελ επεμεξγαζία θαη
φισλ ησλ ππνινίπσλ κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ.
Σν πξψην είλαη έλα παξαδνζηαθφ, ειιεληθφ, δεκνηηθφ
ηξαγνχδηα απφ ηελ Ήπεηξν, ζην νπνίν δηεθηξαγσδνχληαη
ηα δεηλά ηεο μεληηηάο. Σν δεχηεξν είλαη κία ζχλζεζε ηνπ
M. Jackson, ε νπνία παξνπζηάδεη ηα δεηλά ηνπ θπζηθνχ
καο θφζκνπ (θαηαζηξνθή πεξηβάιινληνο), γηα ηα νπνία
επζχλεηαη ν άλζξσπνο. Γχν δηαθνξεηηθά είδε Μνπζηθήο,
δχν δηαθνξεηηθνί θφζκνη, δχν άζρεηα -κεηαμχ ηνποηξαγνχδηα, ηα νπνία φκσο έρνπλ κία θνηλή γιψζζα: ηε
γιψζζα ηεο κνπζηθήο, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδνληαη
ζπλαηζζήκαηα, θφβνη, ειπίδεο θαη έληνλεο ςπρηθέο,
αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο.

5.1. «Ακεξηθή-Ακεξηθή»
Σν ηξαγνχδη αλήθεη ζηνλ θχθιν ηξαγνπδηψλ κε ζέκα
ηελ Ξεληηηά. Αθεγείηαη ηνλ πφλν ηεο ζπδχγνπ θαη φζσλ
κέλνπλ πίζσ ζηελ παηξηθή ηνπο γε, απνρσξηδφκελνη ηνλ
ζχληξνθν ηνλ ζπγγελή ή ηνλ θίιν, γηα πξφζθαηξε ή
καθξνρξφληα εγθαηάζηαζε ζε άιινπο «μέλνπο» ηφπνπο,
γηα ιφγνπο, θπξίσο, βηνπνξηζηηθνχο.
Ζ δηδαζθαιία έγηλε κε βησκαηηθφ ηξφπν,
αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ, νη
νπνίεο είραλ σο ζηφρν έλα ηδηαίηεξν, θαιιηηερληθφ θαη
πςειήο αηζζεηηθήο απνηέιεζκα.
Αξρηθά αλαθέξζεθαλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
αθνξνχζαλ ζηε γεσγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ
Πσγσλίνπ, κε επίθεληξν ην ρσξηφ Υισκφ, απφ φπνπ
πξνέξρεηαη θαη ην ηξαγνχδη. Παξνπζηάζηεθαλ νη
θνηλσληθνπνιηηηθέο δνκέο, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ
θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Μέζα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ απιψλ αλζξψπσλ, ζηελ θνπβέληα
ζηα πεδνχιηα ησλ ζπηηηψλ θαη ην «λπρηέξη» ζπδεηηνχληαη
ηα γεγνλφηα, επράξηζηα ή δπζάξεζηα, γελληνχληαη νη
κχζνη θαη νη ηζηνξίεο, νη παξαδφζεηο θαη ηα ηξαγνχδηα,
έξρνληαη ζηε κλήκε αγαπεκέλα πξφζσπα, πνπ έρνπλ
θχγεη απφ ηε δσή, αιιά θαη πξφζσπα πνπ έρνπλ
μεληηεπηεί. κσο ηνλ κεγαιχηεξν πφλνο γελλά ε μεληηηά.

Απηφ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο: ...κα ν
δσληαλφο ν ρσξηζκφο παξεγνξηά δελ έρεη…, …ηελ μεληηηά
ηελ νξθαληά ηελ πίθξα ηελ αγάπε, ηα ηέζζεξα ηα
δχγηαζαλ, βαξχηεξα είλ’ ηα μέλα….
Οη ζπλεληεχμεηο θαη νη ζπδεηήζεηο κε αλζξψπνπο ηεο
πεξηνρήο θαη ε θαηαγξαθή ηξαγνπδηψλ, ππήξμε άκεζε
θαη απνηειεζκαηηθή, αθνχ νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή
κε ηε δσληαλή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη άθνπζαλ απφ
πξψην ρέξη φζα έδεζαλ νη ίδηνη ζηα μέλα, ηηο εκπεηξίεο
ηνπο, ηηο δπζθνιίεο, ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη, θπζηθά, ηα
ηξαγνχδηα. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ήηαλ
απαξαίηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ άξηηα απφδνζε
ηνπ ηξαγνπδηνχ, αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ειεθηξνληθά
κέζα,
φπσο
ππνινγηζηήο, βίληεν θαη ερνζχζηεκα.
Έρνληαο σο βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρνξσδίαο,
κνηξάζηεθαλ νη θσλέο, ηνπ παξηή ζηηο κεζαίεο θσλέο,
ηνπ θιψζηε ζηηο ςειέο θαη ηνπ ηζνθξάηε ζηηο
ρακειφηεξεο θσλέο απνηεινχκελεο θπξίσο απφ αγφξηα.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηηο θσλέο ησλ παξηή θαη
θιψζηε, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηε κεισδία, ηα
πνηθίικαηα, ηνπο ιαξπγγηζκνχο θαη ηνλ ξπζκφ. Γηα απηφ
θάζε θσλή δηδάρζεθε ην ηξαγνχδη μερσξηζηά θαη
θαηφπηλ κε ηε ζπλνδεία ησλ ηζνθξαηψλ.
Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν ξφινο ησλ ηζνθξαηψλ
θαίλεηαη απιφο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη
ζεκαληηθφο ζηελ πνιπθσληθή νκάδα, δηφηη: α) είλαη έλαο
απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο θνπξδίζκαηνο ηνπ
ζρήκαηνο θαη β) ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηζνθξαηψλ
(πάλσ απφ 10), επηηπγράλεηαη αμηφινγνο φγθνο θσλήο
ζην ζρήκα, ε ιεγφκελε «βξνληαξηά» θαη έηζη ην ζρήκα
ζπλεξγάδεηαη θαιχηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ έληαζε, ηελ
ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηφλν, ηηο ζπλερήζεηο θαη ηα επηκειή
θνςίκαηα.
Σν ηξαγνχδη, καδί κε άιια πνιιά ηξαγνχδηα, ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο γσληέο ηεο γεο, απνδφζεθε ζην
ζρνιείν, θαηά ηελ ηειηθή εθδήισζε, πνπ ήηαλ αλνηρηή
γηα ην θνηλφ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί φκσο, είλαη φηη, ε
θαιχηεξε θαη πην «δπλαηή» ζηηγκή, ππήξμε ε απφδνζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ ζηε Βνζηψλε, κπξνζηά
ζε Έιιελεο νκνγελείο, ζε κία ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλε
αηκφζθαηξα, φπνπ νη καζεηέο βίσζαλ αθφκε πην έληνλα
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηε ζεκαζία ηνπ
θεηκέλνπ, απνζπψληαο άξηζηα ζρφιηα θαη εληππψζεηο.
Παξαζέηνπκε ην θείκελν:
Ακεξηθή, Ακεξηθή,
Μαγθνχθν θαη ξεκαδηαθή,
Με ηηο θίηξηλεο ηηο ιίξεο,
Άθεζεο γπλαίθεο ρήξεο.
Με ηα πξάζηλα δνιάξηα
θιάβσζεο ηα παιηθάξηα.
5.1.1. Μνπζηθνινγηθή αλάιπζε ηνπ θνκκαηηνύ.
Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπθσληθψλ
ηξαγνπδηψλ, ζε κνξθή «a cappela», δειαδή απνδίδεηαη
ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ θιίκαθα είλαη
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πεληαηνληθή ζε ξπζκφ 5/8. Δίλαη ηξίθσλν απνηεινχκελν
απφ ηνλ παξηή, ηνλ γπξηζηή ή θιψζηε θαη ηνλ ηζνθξάηε.
Ο παξηήο, είλαη απηφο πνπ μεθηλάεη λα ηξαγνπδά,
«πνπ παίξλεη» ην ηξαγνχδη απφ ηελ ηνληθή ηνπ βάζε, κε
ζηάζεηο ζηελ ηέηαξηε ή πέκπηε βαζκίδα, ζε έθηαζε πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ θνκκαηηνχ.
Ο θιψζηεο -ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη- είλαη απηφο
ν νπνίνο ην «γπξίδεη», αθνινπζψληαο ηε κεισδία,
πξνζαξκφδνληάο ηελ ζ‟απηή ηνπ παξηή, «κπαίλνληαο»
ζηελ πξψηε ζηάζε ηνπ, απηνζρεδηάδνληαο θαη
θηλνχκελνο πςειφηεξα ηνληθά κηα νθηάβα, κε έθηαζε
θσλήο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ παξηή.
Οη ηζνθξάηεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ν νπνίνο
απνηειεί ηε βάζε θαη ηελ νπζηαζηηθή ηζρχ ηνπ
πνιπθσληθνχ
ζρήκαηνο,
εθηειψληαο
ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ην ηζνθξάηεκα ζηελ ηνληθή ηνπ
θνκκαηηνχ. «Μπαίλνπλ» κεηά ηνλ θιψζηε [2, 3, 4].

5.2. «Earth Song», M. Jackson.
Σν 1995 ν M. Jackson, έγξαςε θαη ερνγξάθεζε ην
Earth Song, ην νπνίν θπθινθφξεζε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ
ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ.
Έρνληαο κεγάιε πξντζηνξία ζην γξάςηκν θνκκαηηψλ,
ηα νπνία αγγίδνπλ θιέγνληα θνηλσληθά ζέκαηα θαη
δηαηέζεθαλ γηα θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, φπσο ην We Are
The World κε ηνλ Lionel Richie, ην νπνίν έγηλε ηεξάζηηα
επηηπρία, πνπιψληαο πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα αληίηππα,
ηα νπνία πξνζέθεξαλ βνήζεηα αξθεηψλ εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ ζηνπο θησρνχο ηεο Αθξηθήο θαη ησλ Ζ.Π.Α.
Βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο (ηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ, ηε
ιαζξνζεξία, ηε ξχπαλζε) θαη ηνπο πνιέκνπο, έγξαςε
ηνπο εκπλεπζκέλνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ Earth
Song, κε ην νπνίν ζπγθίλεζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Ο ίδηνο αλαθέξεη ηα εμήο: …έλνησζα πνιχ πφλν,
πξαγκαηηθά ππέθεξα απφ ηελ θαηάληηα ζηελ νπνία
θαηξαθχιεζε ν πιαλήηεο καο. Ζ θχζε πιεγψλεηαη θαη
πξνζπαζεί κε κεγάιν θφπν λα γηαηξέςεη ηα ζεκάδηα ηεο
απφ ηελ θαθνδηαρείξηζε, πνπ πθίζηαηαη απφ ηνλ
άλζξσπν. κσο, δπζηπρψο, ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα νινέλα απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ηνλ
θινληζκφ ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. ια απηά κνπ
ελέπλεπζαλ ην ηξαγνχδη θαη πηζηεχσ φηη δφζεθε ε
επθαηξία, κέζσ εκνχ, λα αθνπζηεί δπλαηά ε θσλή ηεο
Γεο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Έγξαςε, ινηπφλ, έλα ιπξηθφ θαη ηαπηφρξνλα
κεισδηθφηαην θνκκάηη, ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα
ηξαγνπδεζεί απφ φιν ηνλ θφζκν, αθφκα θαη απφ
αλζξψπνπο, νη νπνίνη έρνπλ ειάρηζηεο γλψζεηο αγγιηθήο
γιψζζαο.
Απέζπαζε εμαηξεηηθά θαιέο θξηηηθέο, έγηλε κεγάιε
εκπνξηθή επηηπρία θαη αλαγλσξίζηεθε σο ηξαγνχδη, ην
νπνίν
ζπλεηζθέξεη
ζηελ
«πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε» κε ηελ βξάβεπζή ηνπ απφ ηα Genesis
Awards, παγθφζκηα βξαβεία, ηα νπνία απνλέκνληαη απφ
ηε «The Human Society of the United States» ζε
πξνζσπηθφηεηεο ησλ ηερλψλ θαη ησλ ΜΜΔ, γηα ηελ
πξνψζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ
δψσλ.

5.2.1. Γηδαζθαιία
ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο
γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνπ κελχκαηνο
πνπ δίλεη. ινη ηνπο επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη ην
αληηκεηψπηζαλ κε ζνβαξφηεηα θαη εληππσζηαθή
ππεπζπλφηεηα.
Ζ θαζεγήηξηα Δπθξνζχλε Κηηζηάθε επεμεξγάζηεθε
ην ηξαγνχδη ρνξσδηαθά γηα 4 θσλέο, ζνπξάλν, άιην,
ηελφξν θαη κπάζν, θαζψο θαη ζφιν κέξε αληίζηνηρα
απηψλ ηνπ πξσηφηππνπ ηξαγνπδηνχ. ε πξψηε θάζε
δφζεθε βαξχηεηα ζηελ εθκάζεζε θαη ηε ζσζηή απφδνζε
ηνπ θεηκέλνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, φπνπ ην ηξαγνχδη
απαγγειιφηαλ ξπζκηθά κε ηξφπν νκηιεηηθφ θαη φρη
κεισδηθφ. Καηφπηλ δηδάρζεθε ε θάζε θσλή μερσξηζηά,
αξρηθά κφλν ηα θνξίηζηα (ζνπξάλν θαη άιην), ζηε
ζπλέρεηα ηα αγφξηα (ηελφξνο θαη κπάζνο) θαη
αθνινχζεζαλ πξφβεο γηα φιεο καδί ηηο θσλέο.
ζνλ αθνξά ζηα ζνιηζηηθά κέξε, φινη νη καζεηέο
πέξαζαλ απφ αθξφαζε θαη επηιέρζεθαλ έλα αγφξη θαη
ηξία θνξίηζηα.
Ζ ελνξρήζηξσζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ ρνιείνπ
Μαλψιε Κακπνχξε έδεζε απφιπηα κε ηε ρνξσδία
πεηπραίλνληαο έλα άξηην απνηέιεζκα. Σα φξγαλα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: θιάνπην, άιην ζαμφθσλν,
βηνιί, βηνινληζέιν, πηάλν, ειεθηξηθή θηζάξα, ειεθηξηθφ
κπάζν, ζεη ληξακο θαη θξνπζηά.
Ζ εθκάζεζε έγηλε αθνινπζψληαο παξφκνην ηξφπν κε
απηφλ ηεο ρνξσδίαο, δειαδή ρσξηζηά -αλά νηθνγέλεηεο
νξγάλσλ- έγρνξδα, πλεπζηά, «ειεθηξηθά» θαη ηέινο φιε
ε νξρήζηξα απέδσζε ηε κνπζηθή ηνπ ηξαγνπδηνχ, αθνχ
εληάρζεθαλ ηειεπηαία θαη ηα θξνπζηά, θαηαιήγνληαο
έηζη ζε έλα πνιχ φκνξθν άθνπζκα.
Σν ερεηηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ
έλσζε ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο θαη ε απφδνζε ησλ δχν
κνπζηθψλ ζπλφισλ απνηέιεζε κία επράξηζηε έθπιεμε
ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο,
αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ην αθξναηήξην ησλ
εθδειψζεσλ.
Σέινο, νη καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ
θαζεγεηψλ, έθηηαμαλ κία εμαηξεηηθή ρνξνγξαθία κε
επηξξνέο απφ ην κνπζηθφ βίληεν αιιά, παξάιιεια,
ζηεξηγκέλνη θαη ζηε δηθή ηνπο επαηζζεζία. Οθείινπκε
λα ηνλίζνπκε φηη ε ρνξσδία, πέξα απφ ηε δπζθνιία ζηε
απφδνζε ελφο πνηεηηθνχ - κνπζηθνχ θεηκέλνπ ζηελ
αγγιηθή γιψζζα, έπξεπε λα θηλείηαη θαη λα ρνξεχεη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκαηηνχ, ζχκθσλα κε ηε ρνξνγξαθία
θάηη πνπ θαηάθεξε πάξα πνιχ θαιά.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπκέζα (βηληενπξνβνιέαο,
εηθφλεο), πνπ ζπλέβαιαλ πνιχ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
ηξαγνπδηνχ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ κελχκαηφο ηνπ.
ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ, κηα κεγάιε ζθαίξα
δηακέηξνπ πάλσ απφ 1 m, εκθαλίζηεθε λα αιιάδεη ρέξηα
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ην θνηλφ, ε νπνία ζπκβφιηδε
ηελ πδξφγεην ζθαίξα, ηε Γε καο, ε νπνία αλαγελλεκέλε
θαη «ιπηξσκέλε», ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηεο ζηελ
αησληφηεηα, κέζα απφ ην άγγηγκα ησλ πεξηβαιινληηθά
επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαηνίθσλ ηεο, φπσο ζπκβνιηθά
αλαδεηθλχεηαη θαη ζην κνπζηθφ βίληεν ηνπ ηξαγνπδηνχ.
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Μέξνο ηνπ ηξαγνπδηνχ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain...
What about killing fields
Is there a time
What about all the things
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the blood we've shed before
Did you ever stop to notice
The crying Earth the weeping shores?
5.2.2. Μνπζηθνινγηθή αλάιπζε
Σν ηξαγνχδη είλαη κία κπαιάληα θαη θιηκαθσηά
ελαιιάζζνληαη ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ:
Blues, Gospel θαη πεξα. ηαδηαθά θζάλεη ζε έλα επηθφ
θηλάιε, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ, κε ηε
κνπζηθή λα θνξπθψλεηαη, ηελ νξρήζηξα λα κεγαινπξγεί
θαη ηνλ Jackson κε ηελ Andrae Crouch Choir λα
ηξαγνπδνχλ, κε βαζχ ιπξηζκφ, κεισδηθφηεηα θαη
ζπλαηζζεκαηηζκφ, ην ξεθξαίλ ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο Γεο.
Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ην κνπζηθφ βίληεν, ην
νπνίν γπξίζηεθε ζε ηέζζεξηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζην
ηξνπηθφ δάζνο ηνπ Ακαδνλίνπ, ηελ Κξναηία, ηελ
Σαλδαλία θαη ηελ πφιε Warwick ζηελ πνιηηεία ηεο Νέαο
Τφξθεο. Σν ζέκα ηνπ είλαη ε πεξηβαιινληηθή
θαηαζηξνθή, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο ν άλζξσπνο,
φκσο ην κήλπκα πνπ πεξλάεη είλαη γεκάην αηζηνδνμία,
επεηδή, ζην ηέινο, ε δσή ζπλερίδεηαη ζε κία
αλαγελλεκέλε θαη πεξηβαιινληηθά ηζνξξνπεκέλε Γε. [5,
6, 7].

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο άιισλ
ιαψλ θαη άιισλ επνρψλ. Γλψξηζαλ ηελ παξαδνζηαθή
θνηλσλία, πήξαλ «γεχζε» απφ κηα ακεξηθαληθή
κεηξφπνιε, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί σο
«ρσλεπηήξη» πνιηηηζκψλ, λννηξνπηψλ θαη αληηιήςεσλ,
ήιζαλ ζε επαθή κε κνπζηθέο αληηιήςεηο θαη
αλαδεηήζεηο άιισλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ
πιαλήηε καο.
Μέζα απφ πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη κειέηε, κέζα
απφ ζπδεηήζεηο, επηζθέςεηο θαη εξγαζίεο νη καζεηέο
αληάιιαμαλ εκπεηξίεο, εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο ηνπο, έκαζαλ λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ
ηελ άπνςε θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ελφο άιινπ
πνιηηηζκνχ, απνδερφκελνη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο
κνπζηθή παξάδνζεο.
Ήξζαλ αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα, φπσο απηά ηεο
νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο νηθνινγηθήο
θαηαζηξνθήο, ηα νπνία έδσζαλ αθνξκή γηα ζπδήηεζε
θαη πξνβιεκαηηζκφ.
Δληζρχζεθε ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη
επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα ηηο πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο, αθνχ ζπγθεθξηκέλα αθνχζκαηα κνπζηθήο
πξνθαινχλ φκνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο,

αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα πνπ νκηιεί θαη ηε θπιή πνπ
αλήθεη ν θάζε άλζξσπνο.
Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηελ αληαιιαγή ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ (νκαδηθή δηδαζθαιία, επέιηθηε αηνκηθή
δηδαζθαιία), είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ
δηδαθηηθέο κεζφδνπο κε θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη
ζηάζεηο θαη βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, φρη κφλν ζε
γλσζηηθφ πεδίν αιιά θαη ζηα επίπεδα ηνπ ηξφπνπ
δηδαζθαιίαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο καζεηέο θαη φια απηά πινπνηήζεθαλ κέζσ ηεο
ηέρλεο.
Δθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ,
αιιά
θαη
έλαο
κεγάινο
αξηζκφο
καζεηψλ
ζπλεξγάζηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά γηα λα
πεηχρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, ν νπνίνο ήηαλ λα αλαδεηρζεί
ε παγθνζκηφηεηα ηεο επγελνχο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο, ε
νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα θαηαλφεζεο,
ζπλαδέιθσζεο θαη γλσξηκίαο ιαψλ θαη αλζξψπσλ.
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HELLENIC JOURNAL OF MUSIC, EDUCATION AND CULTURE
ISSN online version 1792-2518
Aims and Scope
The Hellenic Journal of Music, Education, and
Culture (HeJMEC) is a new international, on-line, openaccess, 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
music, education, and culture and publishes both
qualitative and quantitative research with substantive and
theoretical merit, along with critical reviews, theoretical
articles, and invited book reviews related to these fields.
The journal will have articles in either Greek or English
(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
or .doc file extensions). Authors should also submit 3 to 8
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.

Greek Association of Primary Music Education
Teachers (GAPMET)
Website: www.primarymusic.gr
Contact: gr.primarymusic@gmail.com
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ
ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Δ ΠΡΧΣΖ ΒΑΘΜΗΑΓΑ (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]
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