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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

     

     «Όταν αναζητούμε την πρόκληση, βρίσκουμε την ανάπτυξη της ικανότητας»  

(Στάμου, 2009). Είναι πολλές εκείνες οι προκλήσεις που εμφανίζονται στην 

καθημερινότητα όλων μας, σε κάθε τομέα του κοινωνικού μας περιβάλλοντος, 

φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος έχει τόσες 

πολλές ικανότητες που ούτε και ο ίδιος τις γνωρίζει. Μέσα από το πέρασμα του 

χρόνου, σε κάθε φάση της ζωής του, του δίνονται στον άνθρωπο πάμπολλες  

ευκαιρίες να ¨ξεκλειδώσει¨ κάποιες από τις ικανότητες αυτές. Η αίσθηση 

ικανοποίησης και ευτυχίας που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν ασχολείται με μία 

δραστηριότητα της καθημερινής του ζωής, τις περισσότερες φορές ενεργητικής 

φύσης, που τον  απορροφά πλήρως, σε βαθμό που να ξεχνά τον περιβάλλοντα  χώρο 

και  χρόνο, είναι η κατάσταση με την οποία ασχολείται η παρούσα έρευνα και 

ονομάζεται «Εμπειρία Ροής».  

     Στην έρευνα αυτή μελετάται η εμπειρίας ροής σε σχέση με την μουσική, και 

ακόμα πιο συγκεκριμένα σε μουσικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία. Η 

ηλικία αυτή των παιδιών έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές από το παρελθόν μέχρι 

και σήμερα, οι οποίοι μελετώντας μουσικές συμπεριφορές έχουν διακρίνει ως έμφυτη 

τάση την μουσικότητα του παιδιού από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του. 

     Ο παιδαγωγός είναι καλό να γνωρίζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ένα παιδί 

μπορεί να ενεργοποιήσει τις ικανότητες του σε σχέση με την μουσική,  προκειμένου 

να είναι σε θέση να δημιουργήσει το περιβάλλον αυτό για το παιδί, δίνοντάς του τα 

κατάλληλα ερεθίσματα. Ένας εφικτός στόχος από την πλευρά του δασκάλου θα 

πρέπει να είναι η επιθυμία του να προκαλέσει στα παιδιά την κατάσταση  «Εμπειρία 

Ροής» μέσα από τις μουσικές δραστηριότητες, καθώς η εμπειρία ροής δηλώνει την 

πλήρη αφοσίωση αλλά και μία εμπειρία έντονης απόλαυσης και εσωτερικής 

ανταμοιβής.   

     Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, περιγράφεται η ποιοτική έρευνα που 

εκπονήθηκε με στόχο να μελετήσει μέσα από την συστηματική παρατήρηση, τα 

ακόλουθα:  α) την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι παρατηρήσιμοι δείκτες 

και τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας ροής μέσα στο μάθημα της μουσικής με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  
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                      β) να μελετήσει την συνύπαρξη των δεικτών ροής με τα χαρακτηριστικά 

του μαθήματος της μουσικής, όπως αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 

προσχολικής μουσικής αγωγής.  

                      γ) να μελετήσει την συνύπαρξη δεικτών ροής, χαρακτηριστικών του 

μαθήματος της μουσικής και άλλων συμπεριφορικών αποκρίσεων των παιδιών.  

     Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να καταφανούν πιθανοί παράγοντες και 

παράμετροι ενός μαθήματος μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που μπορούν 

να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στην 

πρόκληση εμπειριών ροής.  
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 1.1. Η εμπειρία ροής: Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις  

  

     Η εμπειρία ροής είναι μία ιδέα η οποία αναπτύχθηκε από τον Csikszentmihalyi 

για να περιγράψει αυτές τις στιγμές κατά τις οποίες είναι κανείς απόλυτα 

συγκεντρωμένος και απορροφημένος σε μία δραστηριότητα. Σύμφωνα με την 

Στάμου (2009), όταν βιώνει κανείς εμπειρία ροής κατά την διάρκεια μίας 

δραστηριότητας, δεν έχει πλέον συνείδηση του τι συμβαίνει γύρω του, του χρόνου 

και του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Ο χρόνος χάνεται κυριολεκτικά, και το 

παρελθόν και το μέλλον ξεχνιούνται χωρίς αυτό να γίνεται συνειδητά αντιληπτό. 

Όταν πια το άτομο βγει έξω από την διαδικασία αυτή και επανέλθει, τότε 

συνειδητοποιεί πόσος χρόνος έχει πραγματικά περάσει. Κατά την εμπειρία ροής η 

εστίασή του είναι τόσο ολοκληρωτική που ξεχνά ακόμα και να φάει ή να 

κοιμηθεί. Χάνει την γενικότερη συνείδηση του εαυτού του. Εμπειρία ροής μπορεί 

να βιώσει κανείς κάνοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί την 

χρησιμοποίηση του μυαλού ή της σωματικής του ενέργειας,  και την συμμετοχή 

του σε αυτή ενεργητικά. Βιώνοντας την εμπειρία ροής, αισθάνεται κανείς ότι 

ελέγχει απόλυτα την διαδικασία της δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται, και 

μάλιστα χωρίς να ανησυχεί για την επιτυχία ή την αποτυχία της. Εμπειρία ροής 

μπορεί να βιώσει κάποιος μέσα από δραστηριότητες όπως είναι μία ενδιαφέρουσα 

συζήτηση, κάποιο αθλητικό παιχνίδι, κατά την διάρκεια της εργασίας, ή σε 

ασχολίες όπως η  κηπουρική, το ψάρεμα, η μαγειρική, άλλα χόμπυ ή ακόμα και η 

καθαριότητα του σπιτιού. Σε παθητικές δραστηριότητες όπως είναι η 

παρακολούθηση τηλεόρασης, κατά την οποία το άτομο δεν κάνει κάτι 

ουσιαστικό, δεν μπορεί να βιώσει κανείς εμπειρία ροής. (Στάμου, 2009)  

     Έχει παρατηρηθεί (Στάμου, 2009) ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα 

να βιώσουν εμπειρία ροής μέσα από διάφορες δραστηριότητες και μάλιστα όσες 

περισσότερες φορές καταφέρουν να βρεθούν στην κατάσταση αυτή, τόσο πιο 

ευτυχισμένοι είναι. Η εμπειρία ροής επιτρέπει σε κάποιον να βιώσει στο μέγιστο 

βαθμό μία συγκεκριμένη εμπειρία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο αυτής. Επιπλέον, 

τον βοηθάει να προσανατολίζει την προσοχή του εκεί που θέλει, και όχι να 

περιμένει να του τραβήξει την προσοχή κάτι τυχαία. Όταν κάποιος βιώνει 

εμπειρία ροής, η συγκέντρωσή του και όλες του οι σχετικές ικανότητες 
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χρησιμοποιούνται στον μέγιστο βαθμό. Η εμπειρία ροής μπορεί επίσης να 

βοηθήσει κάποιον στο να επιτύχει μερικούς ή όλους από τους στόχους του κατά 

την διάρκεια μίας δραστηριότητας, καθώς είναι ελεύθερος από εξωτερικούς 

παράγοντες και άλλες σκέψεις λόγω της απόλυτης αφοσίωσης την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή σε αυτό που κάνει. 

      Mία δραστηριότητα προκειμένου να  μπορεί να προκαλέσει εμπειρία ροής, 

πρέπει να δίνει την αίσθηση σε αυτόν που την κάνει ότι χρειάζεται να καταβάλλει 

προσπάθεια για να επιτύχει το στόχο της δραστηριότητας, και παράλληλα να 

γνωρίζει ότι δεν είναι ακατόρθωτοι οι στόχοι αυτοί. Άρα μία τέτοια 

δραστηριότητα πρέπει να είναι τόσο δύσκολη ώστε  να είναι προκλητική, αλλά 

και τόσο εύκολη ώστε να μη  δημιουργεί αισθήματα απειλής ή φόβο αποτυχίας. Ο 

βαθμός δυσκολίας της επίσης πρέπει να αυξάνεται σταδιακά έτσι ώστε να κρατάει 

αμείωτο το ενδιαφέρον του ατόμου μέχρι η δραστηριότητα να ολοκληρωθεί 

πλήρως, ανεξάρτητα από το αν θα ολοκληρωθεί επιτυχώς ή ανεπιτυχώς.  

      

     Συνοψίζοντας, ως βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας ροής, αναφέρονται τα 

παρακάτω:   

- υψηλά επίπεδα πρόκλησης και δεξιότητας  

- σαφείς στόχοι  

- άμεση ανατροφοδότηση 

- σύγκληση δράσης και συνειδητότητας  

- βαθειά συγκέντρωση 

- πιθανότητα ελέγχου 

- εξαφάνιση χώρου, χρόνου και εξωτερικής συνείδησης του εαυτού  

 

   Οι βασικές προϋποθέσεις για να προκληθεί εμπειρία ροής μέσα από μία 

δραστηριότητα είναι τρείς: - Καθορισμένοι στόχοι 

                                            - Οριακά εφικτοί στόχοι 

                                            - Ανατροφοδότηση των στόχων αυτών  

   Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι παρατηρήσιμοι δείκτες εμπειρίας ροής. 

Σύμφωνα με θεωρίες ¨κινήτρων¨ (Custodero, 1998, 2000) έχει παρατηρηθεί ότι τα 

παιδιά ωθούνται προς την ενασχόληση με δραστηριότητες που ενισχύουν την συνεχή 

ανάπτυξη της δεξιότητας τους. Οι παρακάτω τρεις συμπεριφορές αναζήτησης της 
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πρόκλησης αρχικά συνδυάστηκαν σαν μία σύνθεση που ονομάστηκε ¨αντιληπτική 

πρόκληση¨ στην μελέτη της προσχολικής ηλικίας (Custodero, 1998, 2000).  

Έτσι λοιπόν, έχουμε:   

α) Αναζήτηση της πρόκλησης: Κατά την αναζήτηση της πρόκλησης η οποία 

προέρχεται από το άτομο, έχουμε: 

 - την αυτό-ανάθεση εργασίας: Εδώ το άτομο θέτει από μόνο του τι ακριβώς είναι 

αυτό που έχει να κάνει. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την αυτοτέλεια, την αυτό-

ανταμοιβή του ατόμου σε μία  προκλητική δραστηριότητας. Σχετίζεται με μία 

αίσθηση εν δυνάμει ελέγχου, περιγραφή της εμπειρίας ροής, και την αίσθηση του 

αυτό-ενεργούντος (Csikszentmihalyi, 1997). Στην διδασκαλία, μιας και αυτό μας 

ενδιαφέρει όπως θα δούμε στην συνέχεια της έρευνας, αυτό-ανάθεση συμβαίνει 

κυρίως στα χρονικά κενά ανάμεσα σε καθορισμένες δραστηριότητες, εκτός αν η 

παιδαγωγική μέθοδος είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στα παιδιά την αυτό-ανάθεση 

κατά την διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας (Custodero, 2002).  

  - την αυτο-διόρθωση: Εδώ το άτομο καταλαβαίνει από μόνο του αν έχει κάνει                                                                                             

λάθος και προσπαθεί να το διορθώσει. Ο δείκτης αυτός αντανακλά δύο επιπλέον   

όρους για την εμπειρία ροής, την λήψη άμεσων στοιχείων από την δραστηριότητα και 

την προσωπική δράση, και την αντίληψη ξεκάθαρων στόχων (Csikszentmihalyi, 

1997). Έτσι η αυτο-διόρθωση αποτελεί μία μορφή αυτό-ελέγχου η οποία όσων αφορά 

τα παιδιά, αποτελεί μία κρίσιμη πλευρά για την ανάπτυξή τους (Shonkoff & Phillips, 

2000).    

         - την εκούσια χειρονομία – πρωτοβουλία: Εδώ το άτομο δημιουργεί μόνο του 

με βάση την δραστηριότητα, όταν την έχει κατακτήσει πλήρως ή όταν βάσει των 

οδηγιών που του έχουνε δοθεί για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας αυτής, 

έχει φανταστεί ένα δικό του τρόπο υλοποίησής της. Αυτή η εκδήλωση αντανακλά την 

επικεντρωμένη προσοχή συνήθως συσχετιζόμενη με την εμπειρία ροής 

(Csikszentmihalyi, 1990). Αναπτυξιακές μελέτες έχουνε αποκαλύψει στοιχεία για μία 

σχέση ανάμεσα σε ενεργητική δραστηριότητα και  γνώση ή επικοινωνία σε μικρά 

παιδιά (Golden & Meadow, 2000), 

       β).Το επίπεδο δεξιότητας (του ατόμου): Το επίπεδο δεξιότητας του ατόμου είναι 

σχετικό με το προς επιτέλεση έργο, και είναι συγκεκριμένο σε κάθε άτομο. (Στάμου, 

2009).   

       γ). Στάθμιση της πρόκλησης: Η στάθμιση της πρόκλησης σχετίζεται με το 

περιεχόμενο της δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να επιδεικνύει:   
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    - «Προσδοκία»: το άτομο μπορεί να προσμένει ή να προβλέπει (και να δίνει 

σχετικές ενδείξεις γι αυτό) το πώς θα εξελιχθεί η δραστηριότητα.  

    - «Επέκταση»: έχουμε όταν η ίδια η ιδέα της δραστηριότητας επεκτείνεται 

προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός πρόκλησης αυτής.  

    - «Προέκταση»: έχουμε όταν προκύπτουν καινούργιες ιδέες μέσα από μία 

δραστηριότητα μετά το τέλος αυτής.   

     Μία δραστηριότητα που θεωρείται πολύ προκλητική, σε συνδυασμό με τις 

ικανότητες κάποιου να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, αποφέρει την μέγιστη 

¨εμπειρία ροής¨ (Csikszentmihalyi, 1975, 1990, 1997). Η εμπειρία ροής είναι η 

βέλτιστη κατάσταση που προκαλείται από την εγγύτητα του επιπέδου πρόκλησης της 

δραστηριότητας και του επιπέδου δεξιότητας του ατόμου, με συνεχιζόμενη τάση το 

ένα να ελκύει το άλλο σε ολοένα υψηλότερα επίπεδα (Custodero, 1999).   

     Η μελέτη της εμπειρίας ροής άρχισε με αναφορές ενηλίκων και εφήβων που 

περιέγραφαν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Csikszentmihalyi, 1975, 

Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988, Csikszentmihalyi & Larson, 1984). Οι 

ερευνητές βρήκαν ότι όταν οι συμμετέχοντες ένιωθαν πολύ επιδέξιοι για μία 

δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν, βρίσκονταν σε μία κατάσταση ύψιστης 

απόλαυσης, όπου οι ιδέες τους ¨έρρεαν¨ ανεμπόδιστα και οι πράξεις τους είχαν 

κατανοητές συνέπειες που οδηγούσαν σε περαιτέρω εμπλοκή στην  εργασία. 

Καθορισμένη από την αντιστοίχιση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη επιδεξιότητα και 

την πρόκληση, μία τέτοια ενασχόληση δημιουργεί μία ιδανική μαθησιακή κατάσταση 

όπου οι επιδεξιότητες πρέπει να βελτιώνονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. 

Αυτή η δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις επιδεξιότητες και στις προκλήσεις 

συντηρεί το αδιάκοπο: καθώς το επίπεδο επιδεξιότητας κάποιου βελτιώνεται μέσα 

από την εξάσκηση, οι προκλήσεις πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες. 

      

      Μελέτες για την εμπειρία ροής του Csikszentmihalyi (1997), έχουνε δείξει ότι οι 

άνθρωποι βιώνουν την εμπειρία ροής πιο συχνά κατά την εργασία τους παρά στον 

ελεύθερο τους χρόνο. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι, για παράδειγμα, η ανία είναι 

πιθανότερο να προκληθεί όταν οι άνθρωποι περνάνε τον ελεύθερό τους χρόνο με 

δραστηριότητες όπως είναι το να βλέπουν τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι κάποιος 

πρέπει να επιδιώξει ενεργητικές δραστηριότητες και να επενδύσει χρόνο για να 

βιώσει την ροή. Όπως προειπώθηκε οι ερευνητές γενικά συμφωνούν ότι η εμπειρία 

ροής προκύπτει πιο πιθανά όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μία ισορροπία 
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ανάμεσα στην δυσκολία μίας κατάστασης και στις δικές τους δεξιότητες έτσι ώστε να 

αξίζει να ασχοληθούν με την πρόκληση αυτή (Clarke & Haworth, 1994, 

Csikszentmihalyi, 1990, Ellis, Voelkl & Morris 1994). Για παράδειγμα ένας τενίστας 

βιώνει την ισορροπία όταν αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο σχεδόν αντίστοιχης 

επιδεξιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκύψει ένα συναρπαστικό 

παιχνίδι στο οποίο και οι δύο τενίστες πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να νικήσουν 

τον αντίπαλό τους. Αντιθέτως, θεωρητικά είναι πιο πιθανό να προκύψει ανία, δηλαδή 

μικρή πρόκληση, αν ο αντίπαλος έχει λιγότερες ικανότητές, και μεγάλη πιθανότητα 

άγχους, δηλαδή μεγαλύτερη πρόκληση και αίσθημα μικρότερης συγκριτικά 

ικανότητας, αν ο αντίπαλος είναι πολύ καλύτερος. Συμπεράσματα σχετικά με το 

παραπάνω έχουν συμπεριληφθεί σε έρευνες των Csikszentmihalyi (1997), Edwards 

(1996). Σε σχετική έρευνά του ο Csikszentmihalyi (1988), έχει ισχυριστεί ότι ένας 

αρχάριος πιανίστας θα νοιώσει την εκμάθηση των πλήκτρων που αντιστοιχούν στις 

διάφορες νότες σαν μία πρόκληση, και μπορεί να φτάσει να βιώσει εμπειρία ροής 

απλά και μόνο παίζοντας τις κλίμακες. Μόλις όμως ο πιανίστας νιώσει σίγουρος με 

τις κλίμακες τότε χρειάζεται να βρεθούν νέες προκλήσεις σε σχέση με το παίξιμό του, 

διαφορετικά θα βαρεθεί. Έτσι, εφαρμόζοντας όλα αυτά και στην εργασία, είναι 

πιθανότερο οι εργαζόμενοι να βιώσουν εμπειρία ροής όταν οι απαιτήσεις και οι 

δυσκολίες στην δουλειά τους είναι αντίστοιχες των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, 

Ανάμεσα σε αυτά πρέπει να υπάρχει πάντα μία καλή ισορροπία.  

     Η μελέτη της εμπειρίας ροής ξεκίνησε από τον τομέα της ψυχολογίας και από το 

επίπεδο της παραγωγικότητας και της εργασιακής συμπεριφοράς. Ως προς τη 

ισορροπία, κάποιος μπορεί να πει  ότι  αυτή αφορά στη σχέση ανάμεσα στις 

απαιτήσεις της εργασίας (προκλήσεις) και στις δεξιότητες του ατόμου, αλλά πιο 

γενικά θα έλεγε κανείς ότι η ισορροπία αφορά στη σχέση ανάμεσα στις απαιτήσεις 

της εργασίας και τους προσβάσιμους πόρους, όπως είναι για παράδειγμα οι 

προσωπικοί πόροι (δεξιότητα, αυτό-επάρκεια και αυτό-εκτίμηση), οι πόροι εργασίας  

(ανάδραση επίδοσης, αυτονομία, κοινωνική υποστήριξη και καθοδήγηση).  

    Αυτό σημαίνει ότι αν οι απαιτήσεις της εργασίας διατηρούνται σταθερές, οι πόροι 

και η πιθανότητα ροής θα αποκτήσουν δευτερεύουσα λειτουργικότητα (Warr, 1987). 

Όσο αυξάνουν οι πόροι, η πιθανότητα της ροής θα αυξάνεται μετριάζοντας πιθανόν 

το άγχος στην πορεία. Η θετική σκέψη θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου 

επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις εργασίας και τους πόρους. Όσο οι 

πόροι υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις εργασίας, τόσο η πιθανότητα ροής 
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μπορεί να αποκλίνει διότι μπορεί να επέλθει  ανία. Κάποια στοιχεία ενός τέτοιου 

προτύπου έχουν όντως βρεθεί σε προηγούμενες μελέτες εργασιακού άγχους με το 

πρότυπο ¨απαίτηση – έλεγχος (της δράσης)¨ (De jonge & Kompier, 1997),  και το 

πρότυπο ¨απαιτήσεις – πόροι¨ (Bakker, Demerouti, Nachreiner & Schaufeli,  2001).  

     Σε όλες τις παραπάνω αναλύσεις, η εμπειρία ροής γίνεται αντιληπτή ως ένα 

φαινόμενο με τρεις υποκειμενικές διαστάσεις: την αφοσίωση, την απόλαυση της 

διαδικασίας, και το κίνητρο για την ουσιαστική εργασία, καταλήγοντας ότι τα άτομα 

μπορούν να επιδεικνύουν, σε χαμηλότερο ή υψηλότερο βαθμό, κάθε μία από τις 

διαστάσεις αυτές. Ωστόσο έχουνε γίνει και έρευνες (Custodero, 2005), στις οποίες 

αυτό αντιτάσσεται και θέτει την εμπειρία ροής ως ένα φαινόμενο του ¨όλα ή τίποτα¨, 

δηλαδή μία εμπειρία που κάποιος είτε μπορεί να βιώσει εξολοκλήρου είτε καθόλου.            

 

         

 

1.2. Η εμπειρία ροής στην μουσική 

 

     Σύμφωνα με την  Custodero (1998) η επιτακτική φύση της μουσικής δημιουργίας, 

απασχολεί τον άνθρωπο.  Ένα νήπιο ακούει την μελωδική φωνή της μητέρας του και 

αντιδρά με αρμονία στα δικά της λόγια. Μία ομάδα μαθητών του δημοτικού 

σχολείου, προσπαθεί να επιτύχει μία δραστηριότητα στο μάθημα της μουσικής ή 

ακόμα και να την επεκτείνει, μετά το τέλος αυτής. Οι έφηβοι μένουν για ώρες στο 

δωμάτιό τους προσπαθώντας να βγάλουν τους ήχους που έχουνε στο μυαλό τους. Δεν 

υπάρχουν βαθμίδες ανταμοιβής για αυτές τις δραστηριότητες. Υπάρχει όμως κάτι που 

ουσιαστικά ανταμείβει, η ίδια η πράξη.  

     Η μουσική δημιουργία απαιτεί πολλά από εμάς, και εμείς αναζητούμε τις 

προκλήσεις αυτές που επιζητούν τις καλύτερες προσπάθειές μας. Η αναπτυξιακή 

ψυχολογία παρέχει γενετικά στοιχεία που δείχνουν ότι η αναζήτηση της πρόκλησης 

είναι έμφυτη, ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει το ότι οι δεξιότητες επιβίωσης θα 

αφομοιωθούν. Μελέτες κινήτρων αριστοτεχνίας επικεντρώνονται στις διαθέσεις των 

παιδιών για απασχόληση με τις κατάλληλες δραστηριότητες (McCall, 1995). Ο Piaget 

(1962) μελέτησε το πώς τα παιδιά επιζητούν την πρόκληση μέσα από το συμβολικό 

και δημιουργικό παιχνίδι τους, δημιουργώντας πλαίσια στα οποία μπορεί να 

δοκιμαστεί και επιβεβαιωθεί η κατανόησή τους.  
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     Η μουσική απασχόληση, στην ποικιλομορφία της, εμπεριέχει σωματικές, 

κοινωνικές και γνωστικές προκλήσεις. Οι πολυ-αισθητικές απαιτήσεις της μουσικής 

ζητούν την ολοκληρωτική μας συγκέντρωση. Ταυτόχρονα, ακούμε ήχους, βλέπουμε 

εκφράσεις αυτού του ήχου βασισμένες στην κίνηση και την σημειογραφία και 

αντιδράμε ασυναίσθητα σε ότι ακούμε και βλέπουμε καθώς παίζουμε όργανα, 

τραγουδάμε και κινούμαστε. Η ενεργοποίηση πολλαπλών τμημάτων του εγκεφάλου 

κατά την μουσική εκτέλεση δείχνει ότι η μουσική μας προκαλεί να είμαστε ψυχικά 

και σωματικά αφοσιωμένοι (Custodero, 2005). 

     Μία κοινωνιολογική προσέγγιση ορίζει την μουσική δημιουργία ως επικοινωνιακή 

ή έμφυτη ανάγκη μας να εκφράσουμε εκείνο που δεν μπορεί να εκφραστεί μέσω της 

γλώσσας. Η παρόρμηση αυτή να δημιουργήσουμε νοήματα με μουσικό τρόπο αρχίζει 

στις πρώτες αμοιβαίες κουβέντες ανάμεσα στο βρέφος και τη μητέρα, και θεωρείται 

πως είναι η αρχή της αισθητικής κατανόησης (Dissanayake, 2000). Στην εφηβεία, η 

σχέση με διάφορες κατηγορίες της μουσικής κουλτούρας συχνά ορίζει την ταυτότητα 

του εφήβου. Στηριγμένοι στην μοναδική ένταση που παρέχει η μουσική επικοινωνία, 

οι νέοι συχνά βρίσκουνε μέσα από αυτήν τον εαυτό τους, και εκφράζουν μία 

αποξένωση από την κουλτούρα των ενηλίκων. Επαγγελματίες καλλιτέχνες, από 

τζαζίστες που αυτοσχεδιάζουν μέχρι και αυτούς της μουσικής δωματίου, έχουν 

αναφερθεί στην ευχαρίστηση που τους προσφέρει η ομαδική δημιουργία. Η μουσική 

μας προκαλεί να εκφραστούμε και να αντιδράσουμε σε προσωπικές και πολιτιστικές 

διαδικασίες (Custodero, 2005).  

     Η έμφυτη τάση για μουσική εμπειρία ερμηνεύεται επίσης από μία γνωστική 

προοπτική. Μία θεωρία που στηρίζεται σε έρευνα σχετικά με «το φαινόμενο της 

επίδρασης του Mozart», δηλώνει ότι η σχέση ανάμεσα σε χρονικές αξίες και πρότυπα 

χώρου στην μουσική, δίνει μία προσβάσιμη και σημαντική ευκαιρία για το μυαλό να 

εξασκηθεί και να ενισχύσει τις νευρωνικές του συνδέσεις. Εκείνο που καθιστά την 

μουσική ευφυΐα ¨ιδιαίτερη¨ μπορεί να είναι η λειτουργία της σαν οργανωτής της 

γνώσης. Η μουσική μας προκαλεί διαρκώς να οργανώσουμε τον ήχο στο χρόνο 

(Custodero, 2005).  

    Η αναζήτηση ενός κατάλληλου παραδείγματος που θα μπορούσε να εξηγήσει 

αυτήν την πολυμέτωπη, επιτακτική φύση της μουσική δημιουργίας, οδήγησε στην 

εργασία του Mihalyi Csikszentmihalyi (1990, 1993, 19994) και των συνεργατών του 

(Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988). Η εργασία αυτή για την εμπειρία ροής, 

αυτήν την κατάσταση υπέρτατης απόλαυσης που καθορίζεται από την αντίληψη  του 
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ατόμου, σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στην δεξιότητα και στην πρόκληση μίας 

δεδομένης δραστηριότητας, παρέχει τόσο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο όσο 

και μεθοδολογική πληρότητα για να στηριχθεί η σημασία των μουσικών εμπειριών 

και να προταθούν αποτελεσματικές πρακτικές για τη μουσική εκπαίδευση. 

     Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1975), η ενασχόληση με εργασίες των οποίων 

η πρόκληση, δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας, καλεί τις καλύτερες προσπάθειες κάποιου, 

παράγει ροή. Για να στηριχθεί και να συνεχιστεί, αυτή η εμπειρία ροής, οι δεξιότητες 

αυτού που εμπλέκεται στην δραστηριότητα, πρέπει να βελτιώνονται για να 

ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, και με την σειρά τους οι προκλήσεις πρέπει 

να αυξάνονται σε δυσκολία έτσι ώστε να συνεχίσουν να ελκύουν αυξημένες 

δεξιότητες, δημιουργώντας έτσι μία ιδανική μαθησιακή κατάσταση. Αυτή η δυναμική 

αλληλεπίδραση, γνωστή επίσης ως ¨αναπτυσσόμενη παρότρυνση¨ (Csikszentmihalyi, 

1978), είναι αυτο-διαιωνιζόμενη: Καθώς το επίπεδο δεξιότητας κάποιου βελτιώνεται 

μέσα από την εξάσκηση, οι προκλήσεις πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο 

πολύπλοκες. Το πρώτο λοιπόν κριτήριο για την εμπειρία ροής είναι ότι οι δεξιότητες 

και οι προκλήσεις πρέπει να ταιριάζουν και να είναι υψηλές. Επιπλέον, επικρατούν 

συγκεκριμένες συνθήκες στις διάφορες  δραστηριότητες, που έχουν επιδειχθεί για να 

παράγουν την βέλτιστη εμπειρία ροής, και που στηρίζουν την δυναμική πρόκληση-

δεξιότητα (Csikszentmihalyi, 1997). Κάθε μία από αυτές, όπως  θα δούμε παρακάτω, 

έχει συγκεκριμένη σχέση με την μουσική ενασχόληση και σχετίζεται με την μάθηση 

των παιδιών.  

     Πλήρης ενασχόληση με μία δραστηριότητα σημαίνει ότι οι στόχοι πρέπει να είναι 

εφικτοί: η ακολουθία των γεγονότων που καθοδηγούν τη διαδικασία πρέπει να είναι 

φανερή. Διάφοροι ερευνητές  μιλώντας για το παιχνίδι, αναφέρονται στην αίσθηση 

του θαύματος που υπάρχει στις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Η ροή είναι κυρίαρχη 

στα ομαδικά παιχνίδια, όπου καλά καθορισμένοι κανόνες, πλαισιώνουν την εμπειρία. 

Παρομοίως, οι ρυθμικές, μελωδικές και αρμονικές δομές στο τραγουδιστικό και 

χορευτικό ρεπερτόριο μίας κουλτούρας προσφέρουν ξεκάθαρα κατανοητές 

προσδοκίες για τις μουσικές εμπειρίες. Στην δυτική μουσική, μία συγχορδία έβδομης 

λύνεται στην τονική, οι παλμοί στο μέτρο είναι σταθεροί, και οι μεγάλες διάρκειες 

είναι συνήθως πτωτικής λειτουργίας. Η μουσική υπάρχει ως χρονική δομή. Έχει 

κατεύθυνση που μπορεί να καθορισθεί ως αρχική και καταπληκτική, ή να 

συνειδητοποιηθεί σε περισσότερο πολύπλοκες οργανωτικές φόρμες που απορρέουν 

από μελωδικές, αρμονικές, ρυθμικές ή αφηγηματικές ακολουθίες (Custodero, 2005).  
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     Η συναίσθηση των μουσικών στόχων, όπως προτείνει ο Jasani (Custodero, 2005), 

είναι ένα ζήτημα επανειλημμένης έκθεσης στις εσωτερικές δομές συγκεκριμένων 

πρακτικών μουσικής εκτέλεσης: η ικανότητά μας να αφομοιώνουμε αυτές τις δομές 

καθορίζει το βαθμό στον οποίο η ανατροφοδότηση μπορεί να ερμηνευτεί. Η μουσική 

ανατροφοδότηση κάνει πιθανή μία ακριβή εκτέλεση σε σχέση με ένα αντιληπτό 

μοντέλο, είτε είναι πολιτισμικά γνώριμο, είτε ιδιαίτερα προσωπικό. Πάντα επιτρέπει 

για στοχαστικές μεταμορφώσεις του μουσικού υλικού, είτε μέσα από ερμηνευτική 

διαδικασία, είτε μέσα από αυτοσχεδιασμό. Το να κρατά κανείς τις προκλήσεις και τις 

δεξιότητες του ισορροπημένες, απαιτεί ανατροφοδότηση σχετικά με τον εαυτό, κι 

επομένως είναι κομβικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες 

προσαρμογές για να διατηρήσουμε την ¨εμπειρία ροής¨. Η μουσική, ως ακουστική 

τέχνη, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την αξιολόγηση της εμπειρίας- το να 

κάνεις μουσική, περιλαμβάνει να ακούσεις, να δεις, και να αισθανθείς αδιόρατες 

χειρονομίες σχετικά με μουσικούς στόχους. Πολλαπλά είδη εμπειρίας προσφέρουν 

πολλαπλές ευκαιρίες για να μεγαλώσουν οι προκλήσεις, και να διασφαλίσει κανείς 

ότι θα διατηρηθεί η ροή.  

     Περιγράφοντας στιγμές ¨εμπειρίας ροής¨ , ο βιολονίστας  Stephen Nachmanovich  

αναφέρει: «Η στιγμή της έμπνευσης, η στιγμή της τεχνικής δόμησης και 

πραγμάτωσης της μουσικής, η στιγμή του να παίξεις μουσική και να επικοινωνήσεις 

με το κοινό, καθώς και η συνήθης ώρα του ρολογιού, όλα είναι ένα. Η μνήμη και η 

διάθεση, τα οποία προϋποθέτουν παρελθόν και μέλλον, και η διαίσθηση, η οποία 

δηλώνει το αιώνιο παρόν, συγχωνεύονται. Το σίδερο είναι πάντα ζεστό.».  

     Οι ιδιότητες του χρόνου της μουσικής ενασχόλησης, είτε αυτή είναι εκτέλεση, είτε 

είναι σύνθεση ή ακόμα και ακρόαση, απαιτεί αυτήν την συγχώνευση πράξης και 

αντίληψης, προσφέροντας έτσι μοναδικές προκλήσεις που απαιτούν πλήρη προσοχή 

και αφοσίωση στην εργασία. Καθώς η μουσική δημιουργία ξεδιπλώνεται στο χρόνο, 

γεφυρώνεται το σχίσμα ανάμεσα στο προϊόν και την διαδικασία. Όταν ακούμε 

μουσική, πρέπει ενεργά να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, ενώ ταυτόχρονα 

αντιλαμβανόμαστε τα μουσικά σήματα, απολαμβάνοντας την απλή στιγμή όπου το 

ρυθμικό, αρμονικό ή τυπικό πλαίσιο έχει δώσει σε έναν απλό ήχο την αίσθηση του 

ξεχωριστού. Όταν εκτελούμε, πρέπει επίσης να κινούμε τα χέρια μας ή και τις 

φωνητικές μας χορδές καθώς παρακολουθούμε τον ήχο. Η απαιτούμενη αυτή 

σωματική ανάμιξη συμβάλλει στις ηχητικές ανταμοιβές της δημιουργικής στιγμής. 

Γράφοντας σχετικά με την αισθητική φύση του παιξίματος των παιδιών, ο John 



 14 

Dewey, παρατήρησε ότι «η ιδέα και η πράξη σμίγουν τελείως». Η έμφυτη πράξη των 

παιδιών να μάθουν είναι καλλιτεχνική και η επινοητικότητά της ορίζεται εν μέρει από 

το συνδυασμό της εσωτερικής γνωστικής διαδικασίας και της εξωτερικής της 

εκδήλωσης (Custodero, 2005).   

Η πιανίστα Lori Hollander θυμάται χαρακτηριστικά:  

      «Όταν ήμουν μωρό, πήγαινα στο πιάνο όλο το πρωί και διάλεγα πια νότα θα 

  γινόμουν. Πήγαινα στα πλήκτρα και πατούσα συνήθως την νότα μι.    Πίεζα το 

  πλήκτρο αυτό και γινόμουν αυτό. Ηχούσα ως νότα μι. Κάθε συναίσθημα, κάθε 

  σημείο  του  σώματός   μου γινόταν η νότα μι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο,   παρά  

  μόνο αυτό. Και ο κόσμος μου φαινόταν διαφορετικός».  

     Η ανάμνηση της παιδικής ηλικίας της Lorin Hollander αντανακλά ένα βάθος 

συγκέντρωσης συχνά συσχετισμένο με αισθητικές εμπειρίες. Η αναφορά σε αυτήν τη 

σχέση οφείλεται σε μία παρατήρηση του Einstein η οποία αναφέρει πως ο στόχος 

τόσο των επιστημών όσο και των τεχνών είναι να μεταμορφώνουν την 

πραγματικότητα όπως εμείς την ξέρουμε και έτσι να ξεπερνούν τα όριά της 

(Csikszentmihalyi, 1993). Η μουσική είναι γνωστή για το ότι μπορεί να μεταφέρει τον 

ακροατή και τον καλλιτέχνη, αποδίδοντας το χώρο και τον χρόνο ασυνεπώς. Στην 

εμπειρία ροής, κατά την μουσική ενασχόληση, η συγκέντρωση είναι βαθιά, ενώ ο 

περιβάλλον χώρος και ο πραγματικός χρόνος χάνουν την αντικειμενική τους 

υπόσταση.   

    Η μουσική δημιουργία, ως δημιουργική δραστηριότητα, παραδειγματίζει αυτό το 

συναίσθημα της μεσολάβησης ανάμεσα στην πρόκληση της δράσης και στην 

ικανότητα του ατόμου,  και διευκολύνει μία αίσθηση εν δυνάμει ελέγχου, μία 

αντίληψη ότι οι πράξεις κάποιου έχουν συνέπεια. Θεωρίες σχετικά με την ανάπτυξη 

του παιδιού στηρίζουν αυτήν την σχετικότητα των μαθητών σαν μεσολαβητές. Το 

μοντέλο ανάπτυξης του Piaget ορίζεται με βάση την γνωστική αλλαγή που 

ενεργοποιείται από το παιδί μέσω της αφομοίωσης και προσαρμογής. Ο Feldman 

(1994) διευρύνει το πρότυπο του Piaget ως προς την δημιουργικότητα, και γράφει για 

την μεταμορφωτική επιτακτικότητα, λέγοντας πως τα παιδιά έχουν μία έμφυτη 

αίσθηση του εν δυνάμει ελέγχου σε υλικά που με τα οποία ασχολούνται.  

 

 

 

 



 15 

1.3. Η εμπειρία ροής στην μουσική ενασχόληση-μάθηση και διδασκαλία 

 

     Ο Csikszentmihalyi (1993) σε έρευνά του, αναφέρει ότι τα παιδιά βρίσκονται σε 

ροή τις περισσότερες φορές. Σχετικές αναφορές για την εμπειρία ροής μπορούν 

επίσης να βρεθούν σε θεωρίες από την παιδική ψυχολογία. Για παράδειγμα, μελέτες 

της κυριαρχίας του κινήτρου, δείχνουν τις διαθέσεις των παιδιών για ενασχόληση με 

κατάλληλες δραστηριότητες-πρόκληση (Barret, Morgan & Maslin-Cole, 1993, 

McCall, 1995). Αυτή η αναζήτηση δραστηριότητας που προσφέρει ικανοποίηση έχει 

παρατηρηθεί στα νήπια. Καθώς τα παιδιά προσπαθούν να διατηρήσουν τις 

επιδεξιότητες και τις προκλήσεις ισόρροπες μέσω ασκήσεων, καταφεύγουν σε 

κοινωνικές και υλικές πηγές του περιβάλλοντός τους. Ο Gibson (1977) σημείωσε ότι 

το περιβάλλον προσφέρει συγκεκριμένες ευκαιρίες που ένα άτομο μπορεί να 

αντιληφθεί ως δυνατές να τις βιώσει. Σαν αντιληπτές ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον, 

χώρος, αντικείμενα και άνθρωποι καλούν για διαδραστικότητα, παρέχοντας έτσι 

υλικό απαραίτητο για την διευκόλυνση περαιτέρω ενασχόλησης. Η μουσική μπορεί 

να είναι ένας χορηγός ευκαιριών σε μικρά παιδιά, καθώς αποκρίσεις στην μουσική 

δομή και στους ήχους παρατηρούνται ακόμα και πριν από την γέννα (Lecanuet, 

1996).  

     Οπαδοί του Piaget όπως ο Duckworth (1996), έχουν επικεντρωθεί σε 

συμπεριφορές επίλυσης προβλημάτων παιδιών, καθώς τα παιδιά αναζητούν 

προσωπικά σχετική ενασχόληση με κάποια εργασία που κρατά το ενδιαφέρον τους 

αμείωτο, παρέχει άμεσο υλικό, και είναι εύχρηστη ως λύση σε ό,τι κάνουν. Το 

έμφυτο κίνητρο των παιδιών να μάθουν για τον κόσμο μέσω πρόσβασης αρχικά και 

μεταμόρφωσης στην συνέχεια φαινομένων του περιβάλλοντός τους, έχει συνδεθεί 

από τον Feldman (1994),  με την διαδικασία ισορροπίας του Piaget (1962).  

     Κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτήν τη ¨μεταμορφωτική επιτακτικότητα¨ 

σαν στρατηγική διατήρησης της ροής, ειδικά στον χώρο της δημιουργικής μουσικής 

εμπειρίας. Μουσικά υλικά, ρυθμικές και μελωδικές χειρονομίες, και πρότυπα που 

βιώνονται μέσα από το τραγούδι, την κίνηση και το παίξιμο μουσικών οργάνων, 

παρέχουν παραστάσεις οι οποίες προκαλούν αναμφισβήτητα άπειρη μεταμόρφωση.  

     Αυτά τα ψυχολογικά εργαλεία για ανάπτυξη-κίνητρο κυριαρχίας, πρόσβαση σε 

παραστάσεις, επίλυση προβλημάτων, και το κίνητρο να μεταμορφώσουν το 

δεδομένο- στηρίζουν την πεποίθηση που θεωρεί ότι τα παιδιά ό,τι κάνουν για την 

δική τους μάθηση, το κάνουν από μόνα τους. Έτσι, θεωρώντας το ίδιο το παιδί ως 
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πρόσωπο που δρα, το θεωρεί κανείς ως άτομο με μοναδική σωματική ολοκλήρωση 

και με εμπειρίες μέσω των οποίων τέτοιες αναπτυξιακές στρατηγικές, φιλτράρονται. 

Η ενασχόληση και η ανάπτυξη λοιπόν αλληλεπιδρούν  καθώς οι δραστηριότητες που 

έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη επηρεάζουν τον χαρακτήρα της ενασχόλησης και η 

κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση στην οποία η ενασχόληση λαμβάνει χώρα 

μπορούν με το ίδιο τρόπο να επηρεάσουν την ατομική ανάπτυξη (Shonkoff & 

Phillips, 2000).  

     Το περιεχόμενο και η λειτουργία των μουσικών παιχνιδιών στο χώρο του 

παιχνιδιού  και οι ομαδικές πρακτικές κατά την διάρκεια της καθημερινής 

δραστηριότητας παρέχουν παραδείγματα αυτής της παράδοσης στην οποία οι 

ερευνητές επιδιώκουν να διατηρήσουν το πνεύμα τους ανοικτό στις απόψεις των 

συμμετεχόντων και στις μαθησιακές στρατηγικές και περιβάλλοντα όπου αυτές 

εμφανίζονται φυσικά. Οι μέθοδοι αυτές έχουν αποκαλύψει ότι τα μικρά παιδιά 

προσελκύονται και σκοπίμως εμπλέκονται ενεργά με τα μουσικά υλικά (Blacking, 

1995), (Marsh, 1995).  

      Το γεγονός ότι η πρόσθεση πολυπλοκότητας σε μία δραστηριότητα απαιτεί 

αυξημένη επιδεξιότητα,  συνεπάγεται την συστηματική παρατήρηση των 

προτερημάτων μίας τέτοιας ενασχόλησης η οποία θα αποκάλυπτε την στρατηγική των 

παιδιών για ανάπτυξη της επιδεξιότητας, ή ακόμα και την μάθηση.  

     Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Custodero & Στάμου, 2006), η οποία 

είχε ως στόχο την αναζήτηση απαντήσεων σχετικά με την χρησιμότητα της 

παρατήρησης των δεικτών ροής ως εργαλείο για την βελτίωση της παιδαγωγικής 

πρακτικής των δασκάλων μουσικής, έδειξε τα εξής αποτελέσματα:  

      

Η καλή μουσική διδασκαλία:  

     1.   Είναι διαδραστική (μεταδοτική στη ροή) 

     2.   Έχει κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα (περιλαμβάνει εργασία με κάποιο στόχο) 

     3.   Λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

     4.   Είναι απολαυστική  

     5. Επιτρέπει στο δάσκαλο και/ή στους μαθητές να δημιουργήσουν, να 

αυτοσχεδιάσουν, να ¨αποδράσουν¨ από το προγραμματισμένο, και παρέχει 

ανατροφοδότηση στη στιγμή. 
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Ένας καλός δάσκαλος μουσικής:  

1. Έχει ως κέντρο της διδασκαλίας του τους μαθητές 

2. Προσέχει την εκφραστικότητα των μαθητών 

3. Ενθαρρύνει την ανεξαρτησία των μαθητών 

4. Ενθαρρύνει τους μαθητές προκειμένου να επιτύχουν 

5. Συνδέεται ψυχικά με τους μαθητές 

6. Ενδιαφέρεται για την ζωή των μαθητών 

7. Χρησιμοποιεί χιούμορ 

8. Είναι οργανωτικός 

9. Του αρέσει να διδάσκει 

10. Μιλάει λιγότερο, πράττει περισσότερο 

11. Εκτιμά το πνεύμα συνεργασίας 

12. Σχεδιάζει δραστηριότητες που είναι πράγματι ¨μουσικές¨  

13. Συμμετέχει και ο ίδιος σε όσα λαμβάνουν χώρα 

14. Βάζει όρια όπου χρειάζεται (αυστηρότητα)  

15. Ενθαρρύνει παρά ελέγχει την μάθηση των μαθητών  

16. Εναγκαλίζει την πιθανότητα να πάρει το μάθημα άλλες τροχιές    

    (Στάμου & Custodero,  2007a,  2007b). 

 

     Έτσι λοιπόν, ένας δάσκαλος που έχει ως στόχο του να προκαλέσει στα παιδιά την  

υπέρτατη ευχαρίστηση του να βιώσουν εμπειρία ροής,  πρέπει να φροντίσει ώστε οι 

δραστηριότητες να κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι πρέπει να καταβάλλουν   

προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους, η επίτευξή τους όμως είναι εφικτή. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τους κινεί το ενδιαφέρον, όχι τόσο η ίδια η δραστηριότητα, 

όσο η διαδικασία μέσα από την οποία καλούνται να την ολοκληρώσουν. Επιπλέον, 

πρέπει ο βαθμός δυσκολίας της δραστηριότητας να μεγαλώνει σταδιακά, έτσι ώστε να 

αυξάνεται η πρόκληση και να μπορεί να καθηλώσει τα παιδιά, όταν σε ένα επίπεδο 

την επιτυγχάνουν. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η εξοικείωση των παιδιών με το 

αντικείμενο. Συνδυάζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω ένας δάσκαλός αξίζει τον κόπο 

να προσπαθήσει να οδηγήσει τα παιδιά στο να βιώσουν εμπειρία ροής και γιατί όχι 

μέσα από όλο αυτό να αισθανθεί και ο ίδιος κάτι παρόμοιο. Άλλωστε, έχει φανεί  ότι 

η εμπειρία ροής μέσα στην τάξη και την μαθησιακή διαδικασία είναι ¨μεταδοτική¨.  
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1.4. Τα χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας: η σημασία του παιχνιδιού  

      

     Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας, είτε μιλάμε για 

αγόρια είτε για κορίτσια, είναι η ατομικιστική τους συμπεριφορά. Αναδιπλώνονται 

και στρέφονται πάνω στον εαυτό τους, πάνω στην άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών 

τους. Αυτό δεν είναι εγωισμός αλλά εγωκεντρισμός (Κανάλη, 2001). Γι αυτό το λόγο, 

ο αντικειμενικός σκοπός του εμψυχωτή (μουσικός, νηπιαγωγός, παιδαγωγός), πρέπει 

να οδηγήσει τα παιδιά  να προχωρήσουν προς μία προοδευτική κοινωνικοποίηση.  

     Στην ηλικία των 5-7 χρόνων, τα παιδιά νιώθουν έντονα την ανάγκη να αισθανθούν 

ασφαλή και αυτό εξηγεί την ευχαρίστησή τους όταν βρίσκονται σε μία ομάδα 

συνομηλίκων. Προσελκύονται δηλαδή από τις δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να 

κάνουν μόνα τους, προστατευμένα όμως μέσα στο ¨κλοιό¨ της ομάδας.  

     Επιπλέον η παρουσία ενός ενήλικα τα ενθαρρύνει γιατί αυτή τους θυμίζει την 

προσοχή που δέχονται έντονα από τον πατέρα ή την μητέρα τους. Εδώ ο εμψυχωτής 

είναι καλό να λειτουργεί με ένα τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπει στα παιδιά να 

ξεπερνάνε κάποιες καταστάσεις μόνα τους, έτσι ώστε προοδευτικά να μειώνεται η 

εξάρτησή τους από τους συντονιστές του παιχνιδιού. 

     Τέλος, κατά την προσχολική ηλικία, το παιχνίδι είναι η κύρια και ουσιαστική 

δραστηριότητά. Οι ενέργειές τους μέσα στο σχολείο, μέσα στην οικογένεια, ή όταν 

είναι ελεύθερα, ανάγονται και σχετίζονται με το παιχνίδι.  

  

 

Η σημασία του παιχνιδιού  

  

     Με την λέξη «παιχνίδι» εννοούμε την ελεύθερη και αφιλοκερδή εκείνη 

δραστηριότητα, η οποία προσφέρει στο άτομο τόσο συναισθηματική όσο και 

αισθητηριακή ικανοποίηση. Πηγάζει από την φυσική ανάγκη του ανθρώπου για 

ενέργεια και δράση και τον οδηγεί στην ουσιαστική βίωση της πραγματικότητας, 

στην γνώση της ζωής ως δημιουργικής πορείας και στην υπέρβαση της καθημερινής 

φθοράς (Κανάλη, 2001).  

     Το παιχνίδι είναι ένα φαινόμενο ζωής που ασκεί, μορφώνει, καλλιεργεί. Εκτός από 

μέσο εκτόνωσης και ψυχαγωγίας, αποτελεί και απαραίτητη βάση για την συγκρότηση 

μίας υγιούς και ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Ο παιδευτικός του ρόλος να μυήσει 
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το παιδί στο μελλοντικό κόσμο των ενηλίκων, αποδεικνύεται σε όλη την εξελικτική 

του πορεία μέσα στο χρόνο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι ένας 

παιδαγωγός καλείται να αφουγκραστεί την παιδική ψυχή, τους παλμούς και τις 

ανάγκες της. Η συνεχή επαφή με παιδιά διδάσκει ότι το παιχνίδι ανταποκρίνεται 

απόλυτα στην ζωτική ανάγκη τους για κίνηση, δράση, φαντασία, μίμηση. Είναι η 

γλώσσα μέσα από την οποία εξωτερικεύουν την σκέψη τους, έχοντας άπειρες 

δυνατότητες για πνευματική ανανέωση και εσωτερική πληρότητα, για ηθική τελείωση 

και κοινωνική μεταμόρφωση.  

     Η ψυχαγωγία και συγκεκριμένα το παιχνίδι, αποτελεί μία δημιουργική διέξοδο της 

ανθρώπινης καθημερινής πορείας από τις κοινωνικές συμβάσεις και τις 

επαγγελματικές ενασχολήσεις. Είναι διαδικασίες που οδηγούν την ψυχή σε εκείνους 

τους τόπους και τις απολαύσεις που την αναζωογονούν και τη στηρίζουν, την 

πλουτίζουν και την εξευγενίζουν (Κανάλη, 2001).  

 

Οι λειτουργίες του παιχνιδιού  

     Η πιο σημαντική από τις λειτουργίες του παιχνιδιού στην ζωή ενός ανθρώπου, 

είναι αυτή της αναψυχής, καθώς τον απομακρύνει για λίγο από την υπερένταση και 

την ανία της καθημερινής εργασίας, και τον βοηθά να περάσει ευχάριστα τον 

ελεύθερό του χρόνο. Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού, το παιχνίδι το 

βοηθάει  να αποκτήσει σωματικές, κοινωνικές και πνευματικές δεξιότητες και να τις 

τελειοποιήσει με την συνεχή άσκησή τους. Η προσπάθεια του παιδιού για ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων μπορεί να  προκύψει μέσα από λάθη, ή σοβαρές συνέπειες αλλά 

αυτό είναι αν όχι το ζητούμενο, σίγουρα φυσιολογικό.  

     Μία ακόμα από τις λειτουργίες του παιχνιδιού, είναι να διευρύνει τις εμπειρίες του 

παιδιού. Δίνει την δυνατότητα να φανταστεί σκηνικά, να δοκιμάσει πολλούς ρόλους, 

που διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να τους κατανοήσει. Το παιχνίδι παίζει 

βασικό ρόλο στον σχηματισμό της προσωπικότητας του παιδιού και στην γνώση του 

εαυτού, με την διερεύνηση των ενδιαφερόντων και το παίξιμο διαφορετικών ρόλων. 

     Μέσα από την παρακολούθηση παιδιών κατά την διάρκεια παιχνιδιού, 

επισημαίνονται οι κοινωνικές τους στάσεις, όπως είναι οι εθνικές προκαταλήψεις, οι 

δεξιότητές τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση, οι ηγετικές ικανότητες, και οι 

τρόποι με τους οποίους διευθετούν τις διαπροσωπικές τους συγκρούσεις.  
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Το παιδικό παιχνίδι  

     Το παιδικό παιχνίδι κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα από τα τέλη του περασμένου αιώνα όταν καθιερώθηκαν τα νηπιακά 

προγράμματα του  Froebel και αργότερα της Montessori, του Decroly και άλλων 

παιδαγωγών. Την ίδια εποχή περίπου εμφανίζονται και οι πρώτες ψυχολογικές 

μελέτες για το παιχνίδι που έγιναν από τον φιλόσοφο K.Groos. Με το παιδικό 

παιχνίδι και τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα ασχολήθηκαν παιδαγωγοί και 

ψυχολόγοι όπως οι H.Chateau, Claparede και Piaget. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

ερευνών  είναι η ανάπτυξη διάφορων θεωριών για το παιδικό παιχνίδι κάθε μία από 

τις οποίες εξηγεί μία πλευρά του σύνθετου αυτού φαινομένου, άλλες προσφέροντας 

θεωρήσεις ψυχολογικού περιεχομένου και άλλες περιγράφοντας τις εξελικτικές 

φάσεις από τις οποίες διέρχεται το παιχνίδι με την  πάροδο της ηλικίας.  

     Οι κυριότερες θεωρίες του παιχνιδιού είναι η θεωρία της «πλεονάζουσας 

ενεργητικότητας» , η θεωρία της «χαλάρωσης και αναψυχής», η θεωρία της 

«εξάσκησης» και η θεωρία της «ανακεφαλαίωσης».  

     Οι ερευνητές F.Schiller και H.Spencer (Κανάλη, 2001) προσδιορίζουν το παιχνίδι 

ως διέξοδο της πλεονάζουσα ενεργητικότητας που απομένει, αφού ικανοποιηθούν οι 

βασικές ανάγκες του παιδιού. Η ενεργητική εκτόνωση που προκαλεί το παιχνίδι 

επιφέρει ανακούφιση στο παιδί.  

     Οι ερευνητές Lazarus και Patrick (Κανάλη, 2001) υποστηρίζουν ότι η τάση για το 

παιχνίδι προέρχεται από την έλλειψη ενεργητικότητας και από την ανάγκη για 

χαλάρωση και αναψυχή, ύστερα από έντονες και κουραστικές δραστηριότητες. Ο 

Γερμανός φιλόσοφος K.Groos (Κανάλη, 2001),με την θεωρία της «εξάσκησης»  

υποστηρίζει ότι οι διάφορες μορφές παιχνιδιών αποτελούν προασκήσεις των 

σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου, προκειμένου να ετοιμαστεί 

κατάλληλα για να αντιμετωπίσει αργότερα τις απαιτήσεις της ζωής.  

     Η θεωρία της «ανακεφαλαίωσης» (Κανάλη, 2001), εξηγεί ότι το παιδί καθώς 

εξελίσσεται, διέρχεται από όλα τα στάδια από τα οποία διήλθε το ανθρώπινος γένος 

κατά την μακραίωνη ιστορία της εξέλιξής του. Σύμφωνα με τον Hall, τα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους, κληρονομούνται από όλα τα άτομα και 

κατευθύνουν τις εξελικτικές φάσεις του παιχνιδιού. Έτσι το παιδί, κινούμενο μέσα 

στο φανταστικό και συμβολικό χώρο του παιχνιδιού, ανακεφαλαιώνει κατά  

παιγνιώδη τρόπο τα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού. 
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     Η ψυχαναλυτική θεωρία του S.Freud (Κανάλη, 2001), θεωρεί ότι το παιχνίδι 

λειτουργεί καθαρτικά και απελευθερώνει το παιδί από το βάρος των εντάσεων που 

δημιουργούν οι πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Μία άλλη ομάδα ψυχαναλυτικών 

ψυχολόγων, όπως ο Adler, τονίζει την χαρά που προσφέρει στο παιδί το παιχνίδι, με 

την ικανοποίηση της τάσης για κυριαρχία ή με τις ευκαιρίες για  αυτoεπιβεβαίωση  

και ανάδειξη των δυνατοτήτων του. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί μπορεί να ξεπερνά 

τα αισθήματα μειονεκτικότητας και να αποκτά πεποίθηση ότι ανήκει πλέον στον 

κόσμο των μεγάλων, αφού μπορεί να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 

προβάλλει το πειθαρχημένο παιχνίδι.  

     Σύμφωνα με την θεωρία της «κοινωνικο-γνωστικής» ανάπτυξης  του 

J.Piaget(1932) και του L. Vygotsky (1987), το παιχνίδι ορίζεται ως αναγκαία 

συνθήκη για την ανάπτυξη του παιδιού. O Piaget επισημαίνει ότι ο ρόλος του 

παιχνιδιού στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύπλευρος και καθορίζεται 

κάθε φορά από το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Στο παιχνίδι το 

παιδί μεταβάλλει την πραγματικότητα, ικανοποιώντας έτσι προσωπικές του ανάγκες 

και αντλώντας ευχαρίστηση από το αίσθημα ελέγχου πάνω στον εαυτό του και στο 

περιβάλλον του. 

     Ο Vygotsky (1971) ορίζει το παιχνίδι ως την δημιουργία μιας φανταστικής 

κατάστασης και θεωρεί ότι δίνει διέξοδο στην ένταση που δημιουργείται από την 

επιθυμία του παιδιού για εκπλήρωση γενικών και μακροπρόθεσμων 

συναισθηματικών αναγκών, που δεν μπορούν να εκπληρωθούν στην κοινωνία. Ο 

Vygotsky αναφέρεται επίσης στο ρόλο που παίζει το συμβολικό παιχνίδι στην 

γλωσσική ικανότητα του παιδιού και στην πρόσκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων για 

την επίλυση προβλημάτων στην καθημερινή ζωή. 

     Ο Huizinga (1989), διατύπωσε πρώτος την θεωρία της «πολιτιστικής 

διαπραγμάτευσης» μέσα από την οποία ορίζεται ο ρόλος του παιχνιδιού στην 

ανάπτυξη του πολιτισμού. Ο ίδιος αναπτύσσει αναλυτικότερα αυτήν την ιδέα και 

θεωρεί ότι μέσα από το παιχνίδι η συλλογική συνείδηση θεμελίωσε και ανέπτυξε 

βασικές πλευρές του πολιτισμού, όπως είναι η ποίηση, ο χορός, η μουσική, η 

επιστήμη. 

      Τέλος, ο B. Sutton-Smith (Κανάλη, 2001), μελέτησε εμπειρικά την εξέλιξη του 

παιχνιδιού μέσα στην πορεία των πολιτισμικών μεταβολών και σημειώνει την 

εξαφάνιση παραδοσιακών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι τα σύγχρονα 

παιχνίδια έχουν λιγότερο το στοιχείο της φυσικής ενέργειας και κοινωνικής 
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δραστηριοποίησης, σε σχέση με τα παιχνίδια του 19ου αιώνα, και αυξημένο το 

στοιχείο του συμβολισμού.  Έτσι, τα σύγχρονα παιχνίδια προετοιμάζουν τα παιδιά για 

την πολυπλοκότερη κοινωνία του μέλλοντος, (Κανάλη, 2001). 

  

Τα στάδια του παιχνιδιού  

     Από πολλούς ερευνητές και κυρίως από τον Piaget, το παιδικό παιχνίδι 

διακρίνεται σε ατομικό παιχνίδι, σε παράλληλο παιχνίδι και σε ομαδικό παιχνίδι.  

     Στην ηλικία των 2 ετών το παιδί αρχίζει το ατομικό παιχνίδι κατά το οποίο 

ασχολείται με τα μέλη του σώματός του και με αντικείμενα του άμεσου 

περιβάλλοντος, προσπαθώντας να το εξερευνήσει. Ο C. Buhler (Κανάλη, 2001), 

ονόμασε αυτόν τον τύπο παιχνιδιού ¨λειτουργικό¨ γιατί δεν διέπεται από κανόνες και  

χαρακτηρίζεται από κίνηση και εναλλαγή. Αυτός ο τύπος παιχνιδιού έχει ως σκοπό 

την λειτουργική άσκηση του σώματος και των ψυχοκινητικών λειτουργιών.  

     Μετά την ηλικία των 3 ετών το παιδί γίνεται πιο ευαίσθητο με το έμψυχο 

περιβάλλον του και του αρέσει να παίζει μόνο του έχοντας την ασφάλεια ότι κάποιος 

το προσέχει, ή είναι κοντά του απασχολούμενος με κάτι άλλο. Αυτό είναι το 

λεγόμενο «παράλληλο παιχνίδι» (Κανάλη, 2001). Σε αυτή την φάση αρχίζει να 

αναπτύσσεται και το συμβολικό ή φανταστικό παιχνίδι, κατά το οποίο το παιδί 

μιμείται σκηνές της οικογενειακής του ζωής ή ζει σε έναν απόλυτα δικό του 

φανταστικό κόσμο. Το παράλληλο και συμβολικό παιχνίδι χαρακτηρίζει τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας και καταλαμβάνει μεγάλο χρόνο.  

     Σύμφωνα με τον Piaget (Κανάλη, 2001),  το συμβολικό παιχνίδι είναι εγωκεντρικό 

γιατί μέσα από αυτό το παιδί προσπαθεί να δώσει στην πραγματικότητα την μορφή 

του δικού του φανταστικού κόσμου. Στο στάδιο αυτό το παιδί παίζει διάφορους 

ρόλους μιμούμενο τα πρόσωπα του άμεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος ή τους 

ήρωες των ιστοριών και των τηλεοπτικών καναλιών. Από παιδαγωγικής άποψης, 

μέσα από το μιμητικό 

παιχνίδι, το παιδί αυξάνει την πιθανότητα να βλέπει τα πράγματα από διαφορετικές 

πλευρές. Αυτό με την σειρά του συμβάλει στην ελάττωση του εγωκεντρισμού και την 

αύξηση της κοινωνικότητας, η οποία προετοιμάζει το παιδί για το επόμενο στάδιο, 

αυτό του ομαδικού παιχνιδιού.  

     Το ομαδικό παιχνίδι βασίζεται στην κοινή αποδοχή των κανόνων του παιχνιδιού, 

την αναγκαιότητα των οποίων το παιδί μόλις που αρχίζει να αντιλαμβάνεται. Το 

ομαδικό παιχνίδι ξεκινά να προκαλεί  αίσθηση στα παιδιά από την ηλικία των 4, 
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οργανώνεται περίπου  στα 7, εκδηλώνεται με την αναπτυξιακή του μορφή μέχρι τα 

11, όπου και θα συνεχιστεί εξελικτικά σε όλη του τη ζωή και θα είναι το παιχνίδι του 

κοινωνικοποιημένου ανθρώπου. Το παιχνίδι αυτό απαιτεί τουλάχιστον δύο πρόσωπα 

και μια σειρά κανόνων δράσης. Ανάλογα με τους κανόνες, το παιχνίδι μπορεί να είναι 

αισθησιοκινητικό ή πνευματικό. Κύριος στόχος μέσα από την διαδικασία ενός 

παιχνιδιού είναι ο ανταγωνισμός μέσα σε μία πειθαρχημένη ελευθερία , μιας και οι 

κανόνες πηγάζουν από την ανάγκη της κοινωνικής συνύπαρξης και συνεργασίας.  

 

 

 

1.5. Το μουσικό παιχνίδι 

 

     Η σπουδαιότητα του παιχνιδιού, ως μέσο μάθησης, έκφρασης, κοινωνικοποίησης, 

διοχέτευσης της ενεργητικότητας, έχει τονιστεί από πολλούς παιδαγωγούς, 

κοινωνιολόγους και ψυχολόγους. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν αβίαστα 

και πιο αποτελεσματικά, καθώς η μάθηση συντελείται σε ένα κλίμα χαράς και 

δημιουργίας (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001).  

     Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από τους Bennett, Wood & Rogers (1997), ο 

ρόλος του παιχνιδιού στην διαδικασία της μουσικής μάθησης, είναι πολλαπλός:   

- ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών 

- λειτουργεί θεραπευτικά για τα παιδιά 

- αποκαλύπτει το στάδιο ανάπτυξης των παιδιών 

- ψυχαγωγεί τα παιδιά 

- διαχωρίζεται από την «σοβαρή» μάθηση 

- σέβεται την ανάπτυξη των παιδιών 

- εισάγει τα παιδιά στους κανόνες και την πειθαρχεία  

- στο ελεύθερο παιχνίδι τα παιδιά θέτουν τους δικούς τους «όρους» στην διάρκεια του 

  ελεύθερου παιχνιδιού  

- ανταποκρίνεται στην φυσική κλίση των παιδιών 

- αποτελεί μέσο μάθησης για τα παιδιά  

      Χρησιμοποιώντας το μουσικό παιχνίδι ως μέσο για την προώθηση των στόχων 

της μουσικής αγωγής μπορούμε να προωθήσουμε και την καλύτερη κατανόηση των 

αφηρημένων μουσικών εννοιών, την ρυθμική και την τονική ικανότητα των παιδιών, 
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την νοητική τους ικανότητα, αλλά και την αισθητηριακή-κινητική τους ανάπτυξη 

(Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001). 

      

     Η σημασία της μουσικής για την ολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού 

έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ενός 

παιδιού περιβάλλεται από εξωμουσικές έννοιες, τονίζοντας, για παράδειγμα, το ρόλο 

που παίζει η μουσική στην γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού ή τη σημασία της 

μουσικής σε σχέση με άλλα μαθήματα (όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά και οι 

κοινωνικές επιστήμες).  

     Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Alan P. Merriam (Μακροπούλου & Βαρελάς, 

2001),  τα παιδιά βιώνουν την μουσική πολυδιάστατα. Πιο συγκεκριμένα:  

     -     Τα παιδιά εμφανίζουν «συναισθηματική έκφραση», καθώς μπορούν να 

εκφράσουν την χαρά ή την λύπη τους μέσα από ένα τραγούδι ή ένα χορό. 

     -     Εμφανίζουν «αισθητική εμπειρία», καθώς, μέσω της μουσικής, τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με μία βαθύτερη συναισθηματική και πνευματική ευχαρίστηση, 

που δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλο τρόπο, ούτε με λόγια. 

     -     Τα παιδιά θεωρούν την μουσική ως τρόπο διασκέδασης.  

     -     Η μουσική σχετίζεται με την επικοινωνία των παιδιών, καθώς αποτελεί φορέα 

ιδεών και συναισθημάτων μίας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (οικογένεια. 

κοινωνία). 

     -     Εμφανίζεται το φαινόμενο της «συμβολικής αναπαράστασης», καθώς τα 

παιδιά επενδύουν τους ήχους με ιδιαίτερο νόημα, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 

με την κοινωνία στην οποία ζουν. 

     -     Τέλος εμφανίζεται η «σωματική έκφραση», καθώς τα παιδιά εκφράζονται 

μέσα από την κίνηση και τον χορό, ενώ παράλληλα διοχετεύουν και μέρος της 

ενέργειάς τους.  

 

      Θα μπορούσε να καταδείξει κανείς πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις 

τρεις έννοιες του τρίπτυχου «παιχνίδι-μουσική-εμπειρία ροής». Για παράδειγμα, η 

πρόκληση σε συνδυασμό με την δεξιότητα του ατόμου σε μία μουσική 

δραστηριότητα-παιχνίδι, είναι χαρακτηριστικό που μπορεί να προκαλέσει την 

εμπειρία ροής. Επιπλέον, χαρακτηριστικά της ροής, όπως είναι οι «σαφείς στόχοι» ή 

η «άμεση ανατροφοδότηση» αποτελούν συνήθως και παραμέτρους ενός μουσικού 

παιχνιδιού. Ειδικά το χαρακτηριστικό της ροής κατά το οποίο το άτομο που 
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συμμετέχει στην δραστηριότητα «χάνει» το χώρο και το χρόνο στον οποίο βρίσκεται, 

θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί μία συχνή κατάσταση για ένα παιδί όταν αυτό παίζει ένα 

παιχνίδι που αγαπά. Με άλλα λόγια, η εμπειρία καταδεικνύει ότι την εμπειρία ροής 

πιθανότατα την βιώνουν τα παιδιά με έναν τρόπο ασυνείδητο, ήδη με το παιχνίδι 

τους.  

     Όπως έχει αναφερθεί (Λιάτσου, 2003), όλοι οι μουσικοπαιδαγωγοί που 

ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακολουθούν την κοινή παιδαγωγική 

αρχή σύμφωνα με την οποία, οποιαδήποτε ενασχόληση με την μουσική σε αυτή την 

ηλικία, πρέπει να στηρίζεται σε βιώματα και να έχει χαρακτήρα παιχνιδιού.  

     Ο J. Huizinga (1989)  έχει διατυπώσει την άποψη ότι η μουσική είναι παιχνίδι. 

 Τα τυπικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού αυτού λοιπόν, είναι ότι:  

- η δραστηριότητα αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυστηρά χρονικά και τοπικά 

όρια 

- είναι δραστηριότητα που μπορεί να επαναλαμβάνεται  

- συνίσταται ουσιαστικά σε τάξη, ρυθμό και εναλλαγή 

- μεταφέρει ακροατές και εκτελεστές έξω από την καθημερινότητα, σε μία 

σφαίρα χαράς και γαλήνης, που κάνει ακόμα και την θλιμμένη μουσική 

υψηλή απόλαυση, μαγευτική και συναρπαστική.  

Ένας άλλος ερευνητής, ο Delalande (1982), διατυπώνει την δική του παιδαγωγική 

άποψη για την ενασχόληση του παιδιού με την μουσική, σύμφωνα με την οποία 

προτείνει σε παιδαγωγούς, προκειμένου να διευκολύνει το έργο τους, αντί να 

διδάσκουν τεχνικές και κανόνες, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν αυτό που 

ούτως ή άλλως, αυθόρμητα θέλουν να κάνουν, δηλαδή να κάνουν μουσική. Ο 

Delalande επισημαίνει τα τρία στάδια που χαρακτηρίζουν τις μουσικές 

δραστηριότητες των μικρών παιδιών:  

     α) το αισθησιοκινητικό στάδιο: σε αυτό το πρώτο στάδιο, το παιχνίδι με τον 

ήχο και την μουσική έχει καθαρά αισθησιοκινητικό χαρακτήρα. Τα βρέφη 

γοητεύονται όταν ανακαλύπτουν για πρώτη φορά την επίδραση της δικής τους 

κίνησης στον ήχο (όταν για παράδειγμα παίζουν με μία κουδουνίστρα), αλλά και 

αντίστροφα από την επίδραση που έχει η μουσική στο σώμα τους.  

     β) το συμβολικό στάδιο: στο στάδιο αυτό αποδίδονται συμβολικά νοήματα σε  

ήχους και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αρχίζουν να εκφράζουν, μέσα 

από την μουσική, τα δικά τους συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες και φόβους.  
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     γ) το στάδιο όπου τίθενται κανόνες παιχνιδιού: όταν τα παιδιά φθάσουν στο 

στάδιο αυτό κι αρχίσουν να θέτουν κανόνες, τότε οι πειραματισμοί και οι 

αυτοσχεδιασμοί τους αποκτούν κάποια μουσική φόρμα. Αυτό ουσιαστικά 

αποτελεί και την έννοια της μουσικής φόρμας –οι αυθαίρετοι κανόνες ενός 

παιχνιδιού- τους οποίους οι συνθέτες θέτουν και ακολουθούν χωρίς να 

παρεκκλίνουν.  

     Αυτά τα τρία στάδια των μουσικών δραστηριοτήτων κατά τον Delalande, 

αντιστοιχούν ουσιαστικά  στα στάδια που χαρακτηρίζουν το παιδικό παιχνίδι 

κατά τον Piaget. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο κοντινές είναι αυτές οι δύο 

έννοιες, μουσική και παιχνίδι, αλλά και την αλληλεπίδραση που δημιουργείται 

μεταξύ τους.  
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1.6. Στόχοι της παρούσας μελέτης 

 

     Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει μέσα από συστηματική 

παρατήρηση: α) την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι παρατηρήσιμοι δείκτες 

και τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας ροής, μέσα στο μάθημα της μουσικής, με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

                      β) να μελετήσει την συνύπαρξη των δεικτών ροής με τα χαρακτηριστικά 

του μαθήματος της μουσικής, όπως αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 

προσχολικής μουσικής αγωγής.  

                      γ) να μελετήσει την συνύπαρξη δεικτών ροής, χαρακτηριστικών του 

μαθήματος της μουσικής και άλλων συμπεριφορικών αποκρίσεων των παιδιών.  

     Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να καταφανούν πιθανοί παράγοντες και 

παράμετροι ενός μαθήματος μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που μπορούν 

να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στην 

πρόκληση εμπειριών ροής.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Δείγμα:   

     Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 

σχολικού έτους 2009-2010. Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία ερευνήθηκαν τρία 

παιδιά ίδιας ηλικίας (έτος γέννησης αυτών 2005-06), δύο κορίτσια και ένα αγόρι τα 

οποία ανήκουν στο τμήμα των “ μεγάλων ” νηπίων ιδιωτικού παιδικού σταθμού στην 

περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης. Η ερευνήτρια εργάζεται ως μουσικός 

σε αυτόν τον παιδικό σταθμό και έτσι είχε την δυνατότητα να γνωρίζει τα παιδιά 

αρκετούς μήνες πριν την πραγματοποίηση της έρευνας τόσο στο μάθημα της 

μουσικής όσο και στις υπόλοιπες ώρες που περνούσαν εκεί, είτε με την νηπιαγωγό-

δασκάλα τους, είτε στις ελεύθερες ώρες παιχνιδιού ή ακόμα και στις ώρες του 

μεσημεριανού φαγητού. Το μάθημα της μουσικής γίνεται στην τάξη όπου τα παιδιά 

απασχολούνται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και όχι σε ξεχωριστή αίθουσα 

μουσικής. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω βιντεοσκόπησης των παιδιών του 

δείγματος της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα αυτή. Η επιλογή 

των παιδιών έγινε με κριτήρια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε 

παιδιού, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποτελούν ¨πρόκληση¨ για έναν 

διδάσκοντα και την διδασκαλία του. Το πρώτο παιδί, η Αθηνά, είναι πολύ σκεπτική, 

είναι πολύ αργή στις κινήσεις της  (για παράδειγμα ο χρόνος που χρειάζεται για να 

βάλει τα παπούτσια της ή για να φάει),και παράλληλα είναι ένα παιδί το οποίο έχει 

δείξει δείγματα αυξημένης μουσικής ικανότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της 

τάξης (για παράδειγμα, στο μάθημα της μουσικής, η Αθηνά χτυπά τον παλμό 

ολόσωστα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία).Το δεύτερο παιδί, η Λυδία, είναι πολύ 

έξυπνη, εύστροφη, με ηγετικές τάσεις στην επαφή της με τα υπόλοιπα παιδιά της 
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τάξης και με ισχυρή προσωπικότητα. Το τρίτο και τελευταίο παιδί, ο Κωνσταντίνος, 

είναι γενικά απόμακρος στο μάθημα της μουσικής, φαινομενικά αδιάφορος, αλλά 

κατά τα λεγόμενα της νηπιαγωγού είναι η πρώτη χρονιά, στα τρία χρόνια που είναι 

εκεί, που συμμετέχει έστω σε κάποιες λίγες από τις δραστηριότητες που γίνονται στο 

μάθημα της μουσικής. Τα παιδιά αυτά, λόγω των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, αποτέλεσαν για την ερευνήτρια ¨πρόκληση¨, για μελέτη και περαιτέρω 

ανάλυση της μουσικής συμπεριφοράς τους μέσα στο πλαίσιο του μουσικού 

μαθήματος.      

 

Ερευνητική – Στρατηγική    

     Αρχικά έγινε o καθορισμός των συγκεκριμένων στόχων της έρευνας, και στη 

συνέχεια η επιλογή του δείγματος της έρευνας. Για την έρευνα αυτή ακολουθήθηκε η 

επιστημολογική προσέγγιση της ποιοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα της 

ελεύθερης ερευνητικής παρατήρησης.  Τραβήχτηκαν δύο βίντεο από το μάθημα της 

μουσικής στην τάξη των προνηπίων με την βοήθεια της νηπιαγωγού της τάξης. Από 

τα βίντεο αυτά επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν για κάθε παιδί ενδεικτικά στιγμιότυπα 

από όλες τις βασικές δραστηριότητες που μαγνητοσκοπήθηκαν, με κριτήρια την 

διαφοροποίηση μεταξύ των δραστηριοτήτων ως προς τα χαρακτηριστικά τους, και 

την επιθυμία διερεύνησης των συμπεριφορών των παιδιών του δείγματος στο πλαίσιο 

καθεμίας από αυτές. Υπήρχε η επιθυμία να εξεταστεί η συμπεριφορά αυτών των 

τριών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, παιδιών σε σχέση για παράδειγμα με το 

στοιχείο της εξοικείωσης του παιδιού με την δραστηριότητα, το στοιχείου του 

επιπέδου δυσκολίας της δραστηριότητας, το αν οι δραστηριότητες είναι υψηλής 

ενέργειας  (εμφανίζουν έντονο το στοιχείο της κίνησης), ή χαμηλής ενέργειας, κλπ.  

Στην κύρια και μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια δραστηριότητα και των δύο 
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μαθημάτων υπήρχε έντονο το στοιχείο της αφήγησης, στοιχείο που φαίνεται νε 

προκαλεί την συγκέντρωση των παιδιών. Δραστηριότητες που υπαγορεύουν κίνηση 

από τα παιδιά δίνουν την ευκαιρία σε αυτά να εκφραστούν και συχνά να 

αλληλεπιδράσουν σε αυτό το πλαίσιο, αν τα ίδια το επιλέξουν. Η μουσική και 

γενικότερη συμπεριφορά αυτών των τριών παιδιών σε τόσο διαφορετικά πλαίσια 

ύφους δραστηριότητας, ήταν υπό διερεύνηση. Έγινε χωρισμός των βίντεο σε 

στιγμιότυπα λίγων δευτερολέπτων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα: ¨ImTOO DVD 

Ripper Ultimate 5¨. Συγκεκριμένα, υπάρχουν για κάθε δραστηριότητα του μαθήματος 

περισσότερα από ένα στιγμιότυπα για το κάθε παιδί, έτσι ώστε να μπορούν να 

παρατηρηθούν οι αντιδράσεις τους στις διάφορες φάσεις εξέλιξης της κάθε 

δραστηριότητας. Τα κριτήρια προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι παρατηρούμενες 

συμπεριφορές τέθηκαν εκ των προτέρων με βάση την εμπειρία και την βιβλιογραφία 

που είχε μελετηθεί. Από τα πρώτα ερωτήματα που απασχόλησαν την ερευνήτρια, 

ήταν: α) ποιοί παρατηρήσιμοι δείκτες της εμπειρίας ροής θα χρησιμοποιούνταν στην 

έρευνα (αυτο-ανάθεση εργασίας, αυτο-διόρθωση, εκούσια χειρονομία, προσδοκία, 

επέκταση, προέκταση) και β) ποια χαρακτηριστικά  του ύφους της δραστηριότητας θα 

αναφέρονταν. Αποφασίστηκε ότι θα χρησιμοποιούνταν όλοι οι δείκτες της εμπειρίας 

ροής ενώ θα παρατηρούνταν επίσης αν αυτοί εμφανίζονται συνδυαστικά ή 

απομονωμένα με χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών ή της 

δραστηριότητας, όπως είναι η εξοικείωση με την δραστηριότητα, το επίπεδο της 

πρόκλησης που εμφανίζει η δραστηριότητα και το επίπεδο δεξιότητας του παιδιού, η 

συγκέντρωση, η χαρά και ο ενθουσιασμός, το ενδιαφέρον, η διάδραση και η κίνηση. 

Ωστόσο, η ερευνήτρια ήταν ανοιχτή στο να λειτουργήσει νατουραλιστικά στην 

περίπτωση που προέκυπταν και άλλοι δείκτες ή κριτήρια τα  οποία θα 

ενσωματώνονταν στην έρευνα στην συνέχεια. Αφού έγινε ο χωρισμός των βίντεο σε 
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στιγμιότυπα, στην συνέχεια μελετήθηκε το κάθε στιγμιότυπο ξεχωριστά με την 

βοήθεια ¨checklist¨,  ένα για το κάθε παιδί, όπου στην μία πλευρά αναγράφονται τα 

στιγμιότυπα με αριθμούς, και στην άλλη οι παρατηρήσιμοι δείκτες της ροής και τα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο η ερευνήτρια 

είχε την δυνατότητα να παρατηρήσει και να παρουσιάσει τις αντιδράσεις των παιδιών 

σε κάθε στιγμιότυπο, αλλά και την συχνότητα με την οποία αυτές εμφανίζονται.  

     Πολύ σημαντικός, για την πραγματοποίηση της έρευνας, ήταν ο ρόλος της 

νηπιαγωγού με την οποία η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή. Μέσα από σχετική 

συνέντευξη με την νηπιαγωγό, η ερευνήτρια  είχε την δυνατότητα να αντιληφθεί 

περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.  

Ερωτήσεις που αποτέλεσαν μέρος της συνέντευξης και αφορούσαν το κάθε παιδί 

ξεχωριστά ήταν οι εξής:   

- «Πόσο συμμετέχουν τα παιδιά αυτά στις διάφορες εργασίες, κατασκευές και 

δραστηριότητες που γίνονται στο μάθημα και σε τι συχνότητα;». 

- «Σε τι βαθμό επιτυγχάνουν τις δραστηριότητες αυτές;». 

- «Ποια είναι η σχέση τους με τα άλλα παιδιά της τάξης;» 

- «Παρακολουθούσαν παλιότερα στο μάθημα της μουσικής και αν ναι, έδειχναν 

ενδιαφέρον;».  

- «Με τι είδους παιχνίδια προτιμούν να ασχολούνται στην ελεύθερη τους ώρα 

στο σχολείο;».  

- «Πώς είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον;».  

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων, βοήθησαν την ερευνήτρια στο να 

σχηματίσει το ¨προφίλ¨ του κάθε παιδιού και αποτέλεσαν μία πρώτη πιθανή βάση για 

την ερμηνεία των αντιδράσεων αυτών των παιδιών.  
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3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

 

     Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων που περιελάμβαναν τα 

δύο μαθήματα μουσικής που μαγνητοσκοπήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας.  

 

     Το πρώτο μάθημα μουσικής ξεκινάει με μία δραστηριότητα ενεργοποίησης του 

σώματος των παιδιών. Πρόκειται για μία δραστηριότητα με την οποία τα παιδιά είναι 

απόλυτα εξοικειωμένα και αυτό γιατί αυτή γίνεται πάντα στην αρχή κάθε μαθήματος. 

Στον ρυθμό του ίδιου τραγουδιού κάθε φορά ενεργοποιούν σταδιακά ένα-ένα τα άκρα 

τους και στην συνέχεια ολόκληρο το σώμα τους.  

     Η κίνηση είναι μία φυσική δραστηριότητα των παιδιών η οποία εμφανίζεται σε 

κάθε φάση της ζωής τους. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολύ πιο αποτελεσματικά 

μέσω της κίνησης, μέσα σε ένα περιβάλλον χαράς και δημιουργίας. Εισάγοντας την 

κίνηση στην μουσική αγωγή, τα παιδιά προσεγγίζουν και κατανοούν μουσικές 

έννοιες μέσα από την κίνηση και αναπτύσσουν μια κιναισθητική σχέση με την 

μουσική. Κίνηση και μουσική μοιράζονται στοιχεία όπως είναι ο χώρος, ο χρόνος, η 

ενέργεια, η ροή, ο παλμός, η διάρκεια, ο τονισμός, το τέμπο. Ακούγοντας μουσική, 

τραγουδώντας ή παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο, ενεργοποιούνται όχι μόνο η ακοή 

και η όραση αλλά και η κιναισθησία. Κατά συνέπεια, η κίνηση είναι στοιχείο ζωτικής 

σημασίας για την μουσική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές δεξιότητες απαραίτητες για 

την μουσική εκτέλεση, που αναπτύσσονται μέσα από κινητικές δραστηριότητες, όπως  

η αναγνώριση και ανεξαρτητοποίηση των μελών του σώματος, η ικανότητα 

διασταύρωσης των χεριών, η δυνατότητα διάκρισης του αριστερού από το δεξί χέρι, η 

ανάπτυξη ισορροπίας, ο συντονισμός των  μελών, κ.α.  Με την επανάληψη σχετικών 

κινητικών δραστηριοτήτων, τα παραπάνω εκπαιδεύονται και επιτυγχάνονται πιο 

εύκολα και πιο γρήγορα (Μαυροπούλου-Βαρελάς, 2001). 

     Η επόμενη δραστηριότητα του πρώτου μαγνητοσκοπημένου μαθήματος είναι 

επίσης κοινή για κάθε μάθημα. Είναι το λεγόμενο «Τραγούδι Χαιρετισμού» και 

αποτελεί το σήμα έναρξης του μαθήματος. Αυτό βοηθά τα παιδιά  να συγκροτούν τον 

εαυτό τους και να τον προετοιμάζουν για το μάθημα της μουσικής. Στον 

συγκεκριμένο παιδικό σταθμό, το μάθημα της μουσικής γίνεται μία φορά την 

εβδομάδα και διαρκεί μία ώρα. Έτσι, επειδή τα παιδιά ακολουθούν διαφορετικό 
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πρόγραμμα τις υπόλοιπες μέρες,  η δραστηριότητα αυτή τα βοηθά να αντιληφθούν 

την έναρξη του μαθήματος την δεδομένη χρονική στιγμή. Στο συγκεκριμένο μάθημα 

τραγουδούν τον χαιρετισμό  ¨παίζοντας¨ με την ένταση (σιγά-δυνατά), και την 

ταχύτητα (αργά-γρήγορα), σαν δραστηριότητα επανάληψης εννοιών που έχουν κάνει 

στο παρελθόν.  

     Η τρίτη και κύρια δραστηριότητα του συγκεκριμένου μαθήματος σχετίζεται με 

ρυθμικές αξίες και ρυθμικά μοτίβα. Ο δάσκαλος διηγείται στα παιδιά μία ιστορία με 

τρία πρόσωπα: τον ξυλοκόπο, τον γίγαντα και τον νάνο, τα βήματα των οποίων 

αντιστοιχούν στις ρυθμικές αξίες τετάρτων, μισών και όγδοων. Μετά το τέλος της 

αφήγησης, τα παιδιά μιμούνται τους ήρωες της ιστορίας περπατώντας τα βήματά τους 

και στην συνέχεια χτυπούν με παλαμάκια ρυθμικά μοτίβα που περιλαμβάνουν αυτές 

τις χρονικές αξίες.  

 

     Το δεύτερο μάθημα της μουσικής που μαγνητοσκοπήθηκε ξεκινάει και αυτό με τις 

δύο πρώτες δραστηριότητες που ξεκινούσε και το προηγούμενο: «Κινητική 

δραστηριότητα ενεργοποίησης του σώματος», και «Τραγούδι Χαιρετισμού».  

     Στην συνέχεια ακολουθεί εκμάθηση των τραγουδιών που θα ακούγονταν στη 

καλοκαιρινή γιορτή που διοργάνωνε ο παιδικός σταθμός. Δεν ήταν η πρώτη φορά που 

άκουγαν τα παιδιά αυτά τα τραγούδια, ήταν όμως η πρώτη φορά που τα 

τραγουδούσαν με συνοδεία κιθάρας. 

     Στην επόμενη δραστηριότητα γίνεται παράλληλα αφήγηση και δραματοποίηση 

μίας ιστορίας. Μέσα από την δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά καλούνται να 

ταξινομήσουν τα διάφορα κρουστά όργανα που υπάρχουν στο χώρο σε τρεις 

κατηγορίες σύμφωνα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα και τον τρόπο 

που παράγεται ο ήχος. Στόχος της δραστηριότητας  αυτής είναι να κατανοήσουν τα 

παιδιά την έννοια της χροιάς στην μουσική.  Σε προηγούμενα μαθήματα τα παιδιά 

έχουν έρθει σε επαφή με τα όργανα και είναι σε θέση να τα αναγνωρίζουν  οπτικά και 

ακουστικά.  

     Την λήξη των δύο μαθημάτων σηματοδοτεί το «Τραγούδι Αποχαιρετισμού». 

Στιγμιότυπα της δραστηριότητας αυτής ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκαν για ανάλυση 

στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης λόγω της ομοιότητας των χαρακτηριστικών της 

δραστηριότητας αυτής με το ¨Τραγούδι Χαιρετισμού¨.  
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Ανάλυση και περιγραφή των στιγμιότυπων για την Αθηνά:  

 

     Τα τρία πρώτα στιγμιότυπα της Αθηνάς, Νο1-Νο2-Νο3, είναι από την 

δραστηριότητα ενεργοποίησης του σώματος. Η Αθηνά είναι εξοικειωμένη με την 

δραστηριότητα αυτή κάτι που φαίνεται στα αντίστοιχα βίντεο από το πόσο γρήγορα 

εγκλιματίζεται στο χώρο και ξεκινάει το μάθημα της μουσικής. Η χαρά και ο 

ενθουσιασμός είναι ζωγραφισμένα στο πρόσωπο της Αθηνάς. Πρόκειται για μία 

δραστηριότητα που έχει πολύ έντονο το στοιχείο της κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι 

όπως αναφέρεται και στην μεθοδολογία της έρευνας, το συγκεκριμένο παιδί είναι 

γενικά αργό στις κινήσεις του, στον τρόπο που μιλάει, που περπατάει, που κινείται.  

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτος ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η 

Αθηνά κυρίως στο δεύτερο στιγμιότυπο. Η διαφορά αυτού του στιγμιότυπου από το 

πρώτο και το τρίτο, είναι ότι η Αθηνά, ίσως λόγω της εξοικείωσής της με την 

δραστηριότητα, παρουσιάζει έναν από τους παρατηρήσιμους δείκτες της εμπειρίας 

ροής, αυτόν της «Προσδοκίας», καθώς γνωρίζει το τι πρόκειται να συμβεί εκείνη την 

χρονική στιγμή και όπως φαίνεται από το βλέμμα της, το περιμένει. Σε αυτό το 

στιγμιότυπο η δασκάλα τους λέει να κουνήσουν τον ποπό τους. Αυτό γίνεται κάθε 

φορά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τους αρέσει πάρα πολύ σαν κίνηση. Στο 

πρόσωπο της Αθηνάς ο ενθουσιασμός είναι ιδιαιτέρως εμφανής.  Ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στο τρίτο στιγμιότυπο, και όχι σε κάποιο από τα δύο 

προηγούμενα, είναι η διάδραση. Η Αθηνά έρχεται σε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά 

της ομάδας όταν η δασκάλα τους λέει να ¨τινάξουν¨ με τα χέρια τους τα υπόλοιπα 

παιδιά, και μάλιστα δείχνει να έχει μία σχετική άνεση με αυτό. Η διάδραση αυτή, 

παρότι υποδεικνύεται από την δασκάλα  φαίνεται ότι είναι ο λόγος που συντηρεί και  

επιτείνει την χαρά και τον ενθουσιασμό της Αθηνάς.  

     Τα επόμενα δύο στιγμιότυπα, Νο4-Νο5, αφορούν το «Τραγούδι Χαιρετισμού». Τα 

παιδιά έχουν εξοικείωση με την δραστηριότητα αυτή, καθώς είναι γνωστό στα παιδιά 

ότι αυτή η δραστηριότητα όπως και η προηγούμενη, γίνονται πάντα και με τον ίδιο 

πάντα τρόπο.  Είναι μία δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της κίνησης 

παράλληλα με το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό  μιλάει για κάποια μουσικά όργανα, και 

τα παιδιά κινούν τα χέρια τους μιμούμενα ότι παίζουν τα όργανα αυτά.  Η Αθηνά και 

εδώ δείχνει ιδιαιτέρως συγκεντρωμένη με αυτό που συμβαίνει. Ειδικά στο 

στιγμιότυπο Νο5 η Αθηνά εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα 

παίρνει την πρωτοβουλία να συνεχίσει η ίδια την δραστηριότητα, εμφανίζοντας έτσι 
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τον δείκτη ροής, αυτόν της «Εκούσιας Χειρονομίας». Μόλις μάλιστα της δοθεί η 

άδεια της δασκάλας να συνεχίσει, ο ενθουσιασμός και η χαρά της αυξάνονται 

σημαντικά. Αυτό που ζητάει η δασκάλα από τα παιδιά είναι να επιλέξουν τον τρόπο 

που θέλουν να τραγουδήσουν το τραγούδι κάθε φορά αποφασίζοντας για την ένταση 

(σιγά-δυνατά) και την ταχύτητα(αργά-γρήγορα) του τραγουδιού. Όταν φτάνει η σειρά 

της, η Αθηνά  συνεχίζει την δραστηριότητα ενώ παράλληλα υπάρχει το στοιχείο της 

διάδρασης από δύο άλλα παιδιά της τάξης προς αυτήν, τα οποία όμως η Αθηνά αγνοεί 

όντας απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει. Φαίνεται ότι το στοιχείο της 

κίνησης/παντομίμας από τη μία πλευρά και η ελευθερία για αυτενέργεια που δίνει η 

δασκάλα από την άλλη, σχετίζονται, συνυπάρχουν και οδηγούν σε χαρά, 

ενθουσιασμό και συγκέντρωση από την Αθηνά.  

     Στα επόμενα τέσσερα στιγμιότυπα, Νο6-Νο7-Νο8-Νο9, η δραστηριότητα 

περιλαμβάνει την αφήγηση μίας ιστορίας. Στο στιγμιότυπο Νο6 η Αθηνά δείχνει να  

είναι απλά συγκεντρωμένη, χωρίς να εμφανίζει στον ίδιο βαθμό την προσήλωση της 

προηγούμενης δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει για ολόκληρη την διάρκεια της 

αφήγησης. Στο επόμενο στιγμιότυπο Νο7, η Αθηνά δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και επιπλέον εμφανίζει τον παρατηρήσιμο δείκτη ροής της «Προσμονής» σχετικά με 

την συνέχεια της ιστορίας. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην αλλαγή της χροιάς της 

φωνής της δασκάλας η οποία μεταφέρει στα παιδιά την αίσθησή του φόβου που 

νιώθει ο μικρός νάνος, ήρωας της ιστορίας, όταν ένας δυνατός ξυλοκόπος 

ανακαλύπτει το δέντρο που έχει για σπίτι του, και απειλεί να του το καταστρέψει. Στο 

στιγμιότυπο Νο8 εμφανίζεται επιπλέον το χαρακτηριστικό της χαλάρωσης της 

Αθηνάς. Αυτό φαίνεται από την στάση του σώματος του παιδιού και θα μπορούσε να 

σημαίνει ότι έχασε τον ενδιαφέρον της  για την δραστηριότητα, κάτι που όμως τελικά 

δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Είναι πιθανό η στατικότητα της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας να οδηγεί σε συσσώρευση ενέργειας, την οποία τα 

παιδιά, όπως και η Αθηνά, διαχειρίζονται χαλαρώνοντας το σώμα τους. Στο τελευταίο 

στιγμιότυπο της δραστηριότητας αυτής, Νο9, η Αθηνά είναι έντονα χαρούμενη και 

ενθουσιασμένη με την πλοκή της αφήγησης.  

     Στα δύο επόμενα στιγμιότυπα, Νο10- Νο11, η δραστηριότητα είναι κινητική. Και 

εδώ η Αθηνά είναι συγκεντρωμένη και παρατηρεί με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον 

οποίο η δασκάλα δείχνει αυτό που πρέπει να κάνουν. Στο στιγμιότυπο Νο10 

εμφανίζει για άλλη μια φορά τον δείκτη παρατήρησης της ροής «Προσμονή»,καθώς 

αφού γνωρίζει τι πρέπει να κάνει με το σώμα της δείχνει ότι περιμένει την δασκάλα 
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να δώσει το σήμα να ξεκινήσουν. Εδώ, η Αθηνά έχει σταθεί με το ένα πόδι στον 

αέρα, περιμένοντας να ακούσει το σήμα εκκίνησης, έτοιμη να ξεκινήσει τα βήματα 

όπως τους έχει υποδείξει η δασκάλα. Στο στιγμιότυπο Νο11, αρκετή ώρα μετά την 

έναρξη της δραστηριότητας, η Αθηνά δείχνει να έχει εξοικειωθεί με αυτήν, κάτι που 

φαίνεται από την άνεση και την σιγουριά με την οποία την κάνει.  Η εξοικείωση αυτή 

είναι πιθανόν να συμβάλλει στην πρόκληση της ροής. Άλλωστε είναι  γνωστό από 

την εμπειρία, πως τα παιδιά λατρεύουν την ρουτίνα και το προβλέψιμο στις 

δραστηριότητες. Από την άλλη, φαίνεται να λειτουργεί μία διαδικασία ¨φυσιολογικής 

καμπύλης¨, όπου από ένα βαθμό και πάνω, η εξοικείωση ή η επανάληψη οδηγεί πια 

σε μείωση του ενδιαφέροντος, γεγονός που συνηγορεί υπέρ μίας ισορροπίας ανάμεσα 

στην ρουτίνα και στην έκπληξη.     

     Στο στιγμιότυπο Νο12 τα παιδιά μαθαίνουν το τραγούδι για την επικείμενη 

καλοκαιρινή γιορτή του παιδικού σταθμού. Η Αθηνά εδώ είναι επίσης 

συγκεντρωμένη, όπως και στα περισσότερα στιγμιότυπα. Αυτό όμως που πρέπει να 

σημειωθεί είναι το γεγονός ότι είναι η μοναδική από όλα τα παιδιά της ομάδας που 

κινείται. Οι υπόλοιποι καθισμένοι τραγουδούν χτυπώντας παλαμάκια, όπως  τους έχει 

ζητηθεί. Το γεγονός ότι η Αθηνά, εκτός από το χτύπημα του ρυθμού και το τραγούδι, 

εισάγει στην δραστηριότητα την κίνηση του σώματός της, θεωρείται «Επέκταση» της 

ίδιας της δραστηριότητας και αυτός είναι ένας από τους δείκτες παρατήρησης της 

εμπειρίας ροής. Η άνεση που προφανώς επιτρέπει η δασκάλα, συμβάλλει στη 

εμφάνιση της ¨επέκτασης¨ από την Αθηνά.  

     Στο στιγμιότυπο Νο13, όπου πρέπει τα παιδιά να χωρίσουν κάποια κρουστά 

όργανα σε τρεις κατηγορίες μέσα στα πλαίσια της αφήγησης μίας ιστορίας, η Αθηνά 

είναι συγκεντρωμένη, δείχνει ενδιαφέρον και παράλληλα ανυπομονεί για την 

συνέχεια της δραστηριότητας. Όλα τα παιδιά με τη σειρά επιλέγουν ένα όργανο και 

πρέπει να το τοποθετήσουν στην σωστή κατηγορία, ξύλινα, μεταλλικά ή 

μεμβρανόφωνα , ανάλογα με τον τρόπο που παράγεται ο ήχος. Ακριβώς πριν έρθει η 

σειρά της Αθηνάς, η δασκάλα σταματάει την διαδικασία του μαθήματος για να 

μιλήσει για το ντέφι που είναι ξύλινο και έχει ζίλια. Εξηγείται ότι ο ήχος παράγεται 

από τα μεταλλικά μέρη του οργάνου, και άρα κατατάσσεται στην αντίστοιχη 

κατηγορία. Σε αυτό το σημείο της διακοπής της ροής του μαθήματος, φαίνεται η 

ανυπομονησία της Αθηνάς, η οποία έχει δει τι έκαναν τα προηγούμενα παιδιά, κι άρα 

γνωρίζει τη συνέχεια της δραστηριότητας, η ίδια λέει: «Εγώ δεν έκανα…», 

ανασηκώνοντας το σώμα της με αγωνία, κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και 



 38 

ως ¨προσμονή¨. Η εξοικείωση με τα δεδομένα και την ρουτίνα της δραστηριότητας 

φαίνεται σημαντικός παράγοντας στο σημείο αυτό. Η δασκάλα απευθύνεται σε εκείνη 

λέγοντάς της ότι θα κάνει κι αυτή σε λίγο. Ανακουφισμένη η Αθηνά, ξαπλώνει στην 

μοκέτα, αφήνοντας τον εαυτό της χαλαρό.  

     Το στιγμιότυπο Νο14 είναι μία δραστηριότητα κίνησης όπου τα παιδιά επιλέγουν 

το καθένα ξεχωριστά το όργανο που θέλουν να παίξουν. Η Αθηνά και εδώ δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρακολουθεί τόσο την δασκάλα όσο και τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας και κάνει ερωτήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι διορθώνει κατά 

κάποιο τρόπο η ίδια τον εαυτό της σε κάτι που δεν έχει κάνει σωστά, επιδεικνύοντας  

άλλον έναν παρατηρήσιμο δείκτη της ροής, αυτόν της «Αυτο-διόρθωσης». 

Συγκεκριμένα η Αθηνά ρωτάει την δασκάλα της για ποιο λόγο η διπλανή της έχει δύο 

όργανα (κρατούσε ένα ζευγάρι ξυλάκια), και μόλις  η δασκάλα της  εξήγησε πήγε και 

η ίδια και πήρε άλλο ένα ξυλάκι. Είναι φανερό πως η αυτο-διόρθωση δεν θα λάμβανε 

χώρα αν η Αθηνά δεν είχε το περιθώριο να δράσει, να κάνει ¨λάθος¨, να παρατηρήσει 

και να επανορθώσει. Η αυτενέργεια και η ελευθερία που δίνεται για αυτό (καθώς η 

δασκάλα δεν υποδεικνύει: «Πάρτε δύο ξυλάκια…».) φαίνεται να δημιουργεί 

προϋποθέσεις για την εμφάνιση της εμπειρίας ροής.  

     Η Αθηνά, όπως έχει προαναφερθεί και τονιστεί ιδιαίτερα ύστερα από την 

συνέντευξη με την νηπιαγωγό, εμφανίζει μία ¨βραδύτητα¨ στην συμπεριφορά της και 

στον τρόπο που κινείται γενικότερα. Στα πλαίσια των συγκεκριμένων στιγμιότυπων 

και των μουσικών συμπεριφορών της, η βραδύτητα αυτή εξαφανίζεται. Το 

ενδιαφέρον που της προκαλούν οι μουσικές δραστηριότητες είναι τέτοιο που πιθανόν 

να εξοβελίζει ακόμα και αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της βραδύτητά της. Από 

προηγούμενα μαθήματα μουσικής έχει δείξει ότι κατά την διάρκεια αυτών 

απελευθερώνεται κυρίως στις κινητικές δραστηριότητες, αισθάνεται και κινείται 

άνετα. Οι δραστηριότητες στα στιγμιότυπα δείχνουν να είναι ενδιαφέρουσες για την 

Αθηνά,  εφικτές στην πραγματοποίησή τους, χωρίς παράλληλα να είναι ανιαρές. 

Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην δυσκολία/πρόκληση της δραστηριότητας και στο 

επίπεδο δεξιότητας της Αθηνάς, προφανώς λειτουργεί υπέρ της συγκέντρωσης, του 

ενδιαφέροντος της ¨πρόκλησης¨, κι έτσι ενδεχομένως και στη βίωση της εμπειρίας 

ροής. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που μπορούν να 

οδηγήσουν  το παιδί  να βιώσει την ¨εμπειρία ροής¨.  

     Συνοψίζοντας την ανάλυση της συμπεριφοράς της Αθηνάς στα στιγμιότυπα, θα 

έλεγε κανείς πως είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον στο 



 39 

μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων. Στις γνωστές και συχνά επαναλαμβανόμενες 

δραστηριότητες που είναι κινητικές, η Αθηνά εμφανίζει οικειότητα με αυτές και ο 

ενθουσιασμός της είναι έντονος, περισσότερο από ότι στις δραστηριότητες που κάνει 

για πρώτη φορά. Η χαρά της, επίσης, είναι εμφανής κατά την στιγμή που 

κορυφώνονται οι αφηγήσεις των ιστοριών στις δραστηριότητες, εκεί όπου υπάρχει 

για μία στιγμή η ¨πρόκληση¨ του απρόβλεπτου. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο 

προβλέψιμο (εξοικείωση) και το απρόβλεπτο (έκπληξη), που εμφανίζεται σε κάποια 

μόνο στιγμή, φαίνεται ότι πραγματικά λειτουργεί ως συντελεστής που μπορεί να 

οδηγήσει σε εμπειρία ροής.  
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Ανάλυση και περιγραφή των στιγμιότυπων για την Λυδία:  

 

Στα δύο πρώτα στιγμιότυπα της Λυδίας, Νο1-Νο2, έχουμε την κινητική 

δραστηριότητα ενεργοποίησης του σώματος. Στο στιγμιότυπο Νο1, ενώ η Λυδία είναι 

απόλυτα εξοικειωμένη με την δραστηριότητα αυτή, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

και δεν είναι συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει. Αυτή η μεγάλη εξοικείωσή της με 

την δραστηριότητα πιθανόν να είναι και ο λόγος αυτής της αδιαφορίας που εμφανίζει. 

Προφανώς έχει βαρεθεί αυτήν την δραστηριότητα. Τα βίντεο, όπως αναφέρεται και 

στην μεθοδολογία της έρευνας, έχουν τραβηχτεί το Μάιο. Η δραστηριότητα αυτή που 

είναι κοινή σε κάθε μάθημα, γίνεται από τον Σεπτέμβριο, άρα ίσως και την έχει 

κουράσει κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, στο στιγμιότυπο Νο2 και ύστερα από μία δική 

της παρέμβαση στην δραστηριότητα, κάνοντας κάτι καινούργιο που εκείνη προτείνει, 

δείχνει να αποκτά το ενδιαφέρον της, την συγκέντρωσή της αλλά και την διάδρασή 

της με την υπόλοιπη ομάδα. Συγκεκριμένα, σε αυτήν την πρώτη δραστηριότητα, 

κάνουν κάποιες κινήσεις για να ενεργοποιηθεί το σώμα μιμούμενοι το καθημερινό 

πρωινό ξύπνημα. Σε αυτό το στιγμιότυπο, η Λυδία προτείνει να ¨λούσουν τα μαλλιά 

τους¨. Η πρότασή της βρίσκει αμέσως ανταπόκριση και από την δασκάλα αλλά και 

από τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας και αυτό  αυξάνει κατά πολύ το ενδιαφέρον που 

δείχνει για την δραστηριότητα. Εμφανίζεται λοιπόν εδώ το στοιχείο της ¨Επέκτασης¨ 

ως δείκτης ροής. Γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι ότι η ατμόσφαιρα του 

μαθήματος και η δασκάλα αφήνουν το περιθώριο για ιδέες και προτάσεις από τα 

παιδιά. Στην περίπτωση της Λυδίας, η δυνατότητα να προτείνει μία νέα ιδέα, την 

έβγαλε από την ανία και λειτούργησε ως πρόκληση, γεγονός που προκάλεσε ξανά την 

συγκέντρωση και το ενδιαφέρον της. 

     Στο στιγμιότυπο Νο3 η Λυδία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συνεχίσει η ίδια 

την δραστηριότητα που πραγματοποιείται. Δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένη, δείχνει 

όμως ενδιαφέρον και ενθουσιάζεται με την οικεία δραστηριότητα κατά την χρονική 

στιγμή που η δασκάλα της απευθύνει τον λόγο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει και το 

στοιχείο της διάδρασης με τους υπόλοιπους, ελέγχοντας κατά κάποιο τρόπο το πώς 

κινούνται οι άλλοι γύρω της. Σε αυτή την δραστηριότητα η δασκάλα θέλει την Λυδία 

να επιλέξει με ποιο τρόπο θα πουν το ¨τραγούδι του χαιρετισμού¨ (αργά ή γρήγορα, 

και σιγά ή δυνατά). Είναι παρατηρημένο πως κάθε φορά που η Λυδία παίρνει το λόγο 

κατά την διάρκεια του μαθήματος αισθάνεται χαρά και ενθουσιασμό που πιθανόν να 

μην οφείλεται στην ίδια την δραστηριότητα άλλα στο ότι το ενδιαφέρον της 
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δασκάλας και ολόκληρης της τάξης, επικεντρώνεται σε εκείνη ή στο γεγονός ότι 

αντιμετωπίζει την πρόκληση του να δώσει δικές της ιδέες. Αυτό υπογραμμίζει 

βεβαίως την ανάγκη για αυτενέργεια και δημιουργικότητα των παιδιών.    

     Στην επόμενη δραστηριότητα και στο στιγμιότυπο Νο4, λέγεται η ιστορία του 

μικρού νάνου, του ξυλοκόπου και του γίγαντα. Συνοπτικά, στην ιστορία ο μικρός 

νάνος απειλείται από τον ξυλοκόπο που θέλει να του γκρεμίσει το σπίτι του και τότε 

φωνάζει τον φίλο του τον γίγαντα για να τον βοηθήσει. Η Λυδία είναι 

συγκεντρωμένη και παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Στο στιγμιότυπο Νο5 έχει 

απορροφηθεί τόσο έντονα μέσα στην ιστορία που ρωτάει να μάθει πράγματα, 

ανεξάρτητα από την αφήγηση, με αφορμή όμως που της δίνεται μέσα από αυτήν. 

Συγκεκριμένα, επειδή κάποια στιγμή αναφέρεται ότι το σπίτι του νάνου είναι 

μονοκατοικία, ρωτάει να μάθει τι σημαίνει αυτό, και συνεχίζει περιγράφοντας το δικό 

της σπίτι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία συζήτηση γύρω από αυτό με ολόκληρη 

την τάξη. Αυτό αποτελεί  «Επέκταση» της δραστηριότητας και είναι δείκτης της 

εμπειρίας ροής. Η επέκταση που κάνει η Λυδία στο σημείο αυτό δείχνει πως για τα 

παιδιά η γνώση είναι ενιαία, δεν κατακερματίζεται σε γνωστικά αντικείμενα. Η 

ελευθερία και η δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει το μαθησιακό περιβάλλον για 

διαθεματικότητα και σφαιρική αντιμετώπιση της γνώσης είναι επομένως σημαντική.  

     Στο επόμενο στιγμιότυπο, Νο6, η Λυδία δείχνει να χάνει το ενδιαφέρον της καθώς 

δεν συμμετέχει στα σχόλια που κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Πιθανόν δεν έχει να 

κάνει κάποιο σχόλιο. Στο τελευταίο στιγμιότυπο της ίδιας δραστηριότητας, Νο7,  και 

ενώ η αφήγηση συνεχίζεται, είναι εμφανές ότι η Λυδία έχει χαλαρώσει, κάτι που το 

αντιλαμβάνεται κανείς από την στάση του σώματός της.  

     Στην επόμενη δραστηριότητα η δασκάλα ζητάει από τα παιδιά να πουν με 

ρυθμικές συλλαβές κάποιες χρονικές αξίες. Συγκεκριμένα ζητάει από τα παιδιά να 

πουν οκτώ όγδοα λέγοντας τις συλλαβές: «τί-τι, τί-τι, τί-τι, τί-τι».  Στο στιγμιότυπο 

αυτό, Νο8, η Λυδία είναι συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει και το κάνει επιτυχώς. 

Δεν εμφανίζει όμως ούτε δείγματα ενθουσιασμού ούτε ενδιαφέροντος για την 

δραστηριότητα. Αιτία για αυτή τη συμπεριφορά πιθανά να είναι ότι της φαίνεται πολύ 

απλή η δραστηριότητα και αυτό της δημιουργεί το αίσθημα της ανίας. Την ίδια 

ακριβώς στάση διατηρεί σε όλη την διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, όπως και 

φαίνεται στο στιγμιότυπο Νο9.  

     Στην επόμενη δραστηριότητα, η οποία είναι κινητική καθώς η δασκάλα ζητάει από 

τα παιδιά να περπατήσουν ρυθμικά κάποιες ρυθμικές αξίες, η Λυδία αρχικά, για λίγα 
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μόνο δευτερόλεπτα, είναι ενεργή, πολύ γρήγορα όμως γίνεται αρνητική απέναντι 

στην δραστηριότητα και δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτή. Αυτό φαίνεται στο 

στιγμιότυπο Νο10. Στην δραστηριότητα αυτή η δασκάλα έχει αντιστοιχίσει τα 

βήματα καθενός από τους ήρωες της ιστορίας με κάποια χρονική αξία. Τα βήματα 

του νάνου είναι τα όγδοα, του ξυλοκόπου είναι τα τέταρτα, και του γίγαντα τα μισά. 

Τους ζητάει, λοιπόν, να περπατήσουν διαδοχικά κάθε ένα από αυτά. Πριν ακόμα 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα η Λυδία πηγαίνει στην νηπιαγωγό η οποία εκείνη την 

στιγμή τραβάει με την κάμερα και της λέει με παράπονο ότι δεν θέλει να κάνει άλλο 

την δραστηριότητα. Πιθανές αιτίες αυτής της συμπεριφοράς είναι ή ότι δεν της άρεσε 

η δραστηριότητα, ή της φάνηκε πολύ εύκολη - μιας και για όσο συμμετείχε την έκανε 

επιτυχώς, ή ότι κουράστηκε και γι αυτό δεν ήθελε να συνεχίσει. Φαίνεται εδώ ότι δεν 

υφίσταται αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο επίπεδο δεξιότητας της Λυδίας και το 

επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας, κι έτσι η Λυδία δεν βρίσκει ¨πρόκληση¨ στην 

δραστηριότητα.    

     Στο στιγμιότυπο Νο11 τα παιδιά έχουν καθίσει ξανά στο χαλί. Η δασκάλα ζητάει 

να χτυπήσουν τα βήματα του κάθε ήρωα της ιστορίας με παλαμάκια. Εδώ η Λυδία  

έχει αρχίσει να ανακτά το ενδιαφέρον της και παρατηρεί την δασκάλα, ενώ 

συμμετέχει κανονικά σε ό,τι τους ζητηθεί. Αυτό πιθανά να συμβαίνει γιατί α) 

πρόκειται για μια καινούργια δραστηριότητα, είτε β) γιατί η δραστηριότητα δεν 

περιέχει κίνηση. Οπότε αν υποθέσουμε ότι ο λόγος που δεν συμμετείχε στην 

προηγούμενη δραστηριότητα είναι ότι ήταν κουρασμένη, ο λόγος αυτός, είχε τώρα 

αναιρεθεί.  

     Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά λένε το τραγούδι της καλοκαιρινής 

γιορτής που πρόκειται να γίνει σε λίγες εβδομάδες. Στο στιγμιότυπο αυτό, Νο12, η 

Λυδία εμφανίζει δύο παρατηρήσιμους δείκτες ροής. Ο πρώτος είναι αυτός της   

«αυτο-ανάθεσης». Εδώ το άτομο θέτει από μόνο του τι ακριβώς είναι αυτό που είναι 

να κάνει. Συγκεκριμένα η Λυδία αναλαμβάνει από μόνη της να τραγουδήσει πολύ 

δυνατά έτσι ώστε να παρακινήσει και τους υπόλοιπους. Ο δεύτερος δείκτης 

παρατήρησης είναι αυτός της «Εκούσιας Χειρονομίας». Όταν τραγουδούν οι 

υπόλοιποι, η Λυδία κινεί το σώμα της ρυθμικά, αντί να χτυπάει παλαμάκια όπως 

χτυπούν οι άλλοι. Στο στιγμιότυπο αυτό  φανερώνει εξοικείωση με την 

δραστηριότητα, δείχνει αρκετό ενδιαφέρον και παρατηρεί έντονα την δασκάλα. 

Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι βιώνει ροή επειδή της δίνεται η δυνατότητα 

να αυτενεργήσει.  
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     Στο επόμενο στιγμιότυπο, Νο13, η Λυδία καλείται να κάνει έναν διαχωρισμό: να 

επιλέξει ένα όργανο και να το τοποθετήσει στην σωστή κατηγορία με τα αντίστοιχα 

όργανα. Αν και η Λυδία, όπως και όλα τα παιδιά, έχει από προηγούμενα μαθήματα 

έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα όργανα, φαίνεται τελείως αδιάφορη. Δεν δείχνει 

ενθουσιασμένη με την δραστηριότητα, ούτε το κάνει με ενδιαφέρον. Δείχνει σαν να 

το κάνει επειδή ¨πρέπει¨, επειδή ¨ήρθε η σειρά της¨. Παρ όλα αυτά το κάνει επιτυχώς. 

Προφανώς τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας είναι τέτοια που δεν είναι ικανά 

να δημιουργήσουν πρόκληση για την Λυδία.  

     Στο στιγμιότυπο Νο14 η Λυδία έχει επιλέξει το όργανο της αρεσκείας της. Πιάνει 

σωστά το όργανο που έχει διαλέξει και με έντονο το στοιχείο της κίνησης στα χέρια 

της, παίζει με αρκετό ενδιαφέρον αυτό που τους έχει ζητηθεί. Όταν παίξει αυτό που 

τους ζητείται, χάνεται το ενδιαφέρον της. Αυτή η συμπεριφορά της Λυδίας, είναι 

διαφορετική από άλλες περιστάσεις, όπου ο ενθουσιασμός για τα όργανα ήταν 

μεγάλος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διάθεση του παιδιού στο συγκεκριμένο 

μάθημα ή στο γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας της δραστηριότητας είναι τόσο 

χαμηλός σε σχέση με τις δεξιότητες/γνώσεις της Λυδίας, που δεν είναι σε θέση να της 

προκαλέσει το ενδιαφέρον.  

     Συνοψίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα στιγμιότυπα της Λυδίας,   

θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα παιδί που χάνει πολύ εύκολα το ενδιαφέρον του. 

Αυτό σημαίνει πως ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει συνεχή ανατροφοδότηση 

σε μία δραστηριότητα αν θέλει να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της Λυδίας στο 

μάθημα. Παρ ότι γενικά είναι συγκεντρωμένη στο μεγαλύτερο μέρος των 

δραστηριοτήτων και πειθαρχημένα κάνει ό,τι της ζητηθεί, η Λυδία ενθουσιάζεται σε 

κινητικές δραστηριότητες, όπου συχνά εμφανίζει το στοιχείο της διαδραστικότητας 

με τα άλλα παιδιά.  Γενικότερα σε δραστηριότητες όπου μπορεί να συμβάλει με δικές 

της ιδέες, να αυτενεργήσει και να αυτοσχεδιάσει, εμφανίζει ηγετική συμπεριφορά και 

όταν μπορεί να είναι δημιουργική, γίνεται προσηλωμένη, χαρούμενη, ενεργητική, 

διαδραστική. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνει τον ενθουσιασμό της, πέφτει ψυχολογικά, 

γκρινιάζει. Η Λυδία λοιπόν, θα μπορούσε να βιώσει ¨εμπειρία ροής¨ κατά την 

διάρκεια μίας δραστηριότητας στην οποία όχι μόνο συμμετέχει, αλλά έχει τη 

δυνατότητα να προτείνει ιδέες, να αυτενεργήσει και να επεκτείνει την δραστηριότητα. 

Επίσης είναι φανερό ότι αυτή η ελευθερία που χρειάζεται να έχει η Λυδία για 

αυτενέργεια και διάδραση, είναι ένα εργαλείο με το οποίο η ίδια αυξάνει το βαθμό 
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δυσκολίας της δραστηριότητας, έτσι ώστε η εξοικείωση που έχει με αυτήν να μην την 

οδηγεί σε ανία.   
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Ανάλυση και περιγραφή των στιγμιότυπων του Κωνσταντίνου:  

 

Στα δύο πρώτα στιγμιότυπα Νο1-Νο2, φαίνεται η έναρξη του μαθήματος. Εδώ η 

δασκάλα καλεί τα παιδιά να συγκεντρωθούν γύρω της για να κινηθούν στο ρυθμό του 

γνωστού, μετά από οχτώ πλέον μήνες, για όλα τα παιδιά, τραγουδιού ενεργοποίησης 

του σώματος.   Στο πρώτο στιγμιότυπο, Νο1, ο Κωνσταντίνος δεν συμμετέχει και 

αδιαφορεί. Πρόκειται, όπως έχει προαναφερθεί, για μία άκρως κινητική 

δραστηριότητα και απόλυτα οικεία προς όλα τα παιδιά, στην οποία ο Κωνσταντίνος 

δεν συμμετέχει καθόλου. Παρ όλα αυτά στο στιγμιότυπο Νο2 φαίνεται πολύ έντονα 

στο βλέμμα του να παρατηρεί από μακριά αυτό που συμβαίνει. Θα έλεγε κανείς ότι 

συμμετέχει στην δραστηριότητα νοητά και όχι σωματικά.  

     Στην επόμενη δραστηριότητα, στιγμιότυπο Νο3, στο «Τραγούδι του 

Χαιρετισμού», ο Κωνσταντίνος εξακολουθεί να μην συμμετέχει. Τώρα έχει ξαπλώσει 

στο πάτωμα, σε αρκετή απόσταση από το χώρο που πραγματοποιείται η 

δραστηριότητα, και από εκεί παρακολουθεί την διαδικασία. Από το βλέμμα ενός 

παιδιού, από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάζει, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς 

πότε ένα παιδί παρατηρεί συγκεντρωμένα μία διαδικασία και πότε απλά και μόνο την 

βλέπει. Ο Κωνσταντίνος δείχνει απλά να κοιτάζει προς το μέρος που γίνεται η 

δραστηριότητα ενώ εμφανίζει ταυτόχρονα το στοιχείο της διάδρασης με τον δίδυμο 

αδερφό του χωρίς όμως αυτό να φαίνεται να είναι συνέπεια  της δραστηριότητας.      

     Στα στιγμιότυπα Νο4-Νο5-Νο6-Νο7, πραγματοποιείται η δραστηριότητα της 

αφήγησης μίας ιστορίας. Στα δύο πρώτα στιγμιότυπα Νο4-Νο5, ο Κωνσταντίνος 

δείχνει συγκεντρωμένος και παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη της ιστορίας. 

Αυτό φαίνεται από την στάση στην οποία είναι καθισμένος: στέκεται ακίνητος στα 

γόνατά του, με τα μάτια του ορθάνοιχτα και το βλέμμα κυριολεκτικά καρφωμένο 

στην δασκάλα. Όσο περνάει η ώρα, ο Κωνσταντίνος  χαλαρώνει καθώς βγαίνει από 

την πλήρη ακινησία που βρίσκονταν προηγουμένως και έχει μία κάποια διάδραση με 

τους γύρω του. Φαίνεται ότι όσο προχωράει η εξοικείωσή του με την δραστηριότητα 

της αφήγησης, μειώνεται η αρχική ένταση της προσοχής του, χωρίς όμως γενικότερα 

να χάνει την συγκέντρωσή του. Στα ίδια αυτά στιγμιότυπα,  ο Κωνσταντίνος κάνει 

μία κίνηση με τους ώμους του τους οποίους ανεβοκατεβάζει, επικοινωνώντας μη 

λεκτικά με τους γύρω του. Στο τελευταίο στιγμιότυπο της αφήγησης, Νο7, ο 

Κωνσταντίνος εξακολουθεί να είναι συγκεντρωμένος στην ιστορία χωρίς όμως να την 

παρακολουθεί με το ίδιο ενδιαφέρον που έδειχνε ως τώρα. Αυτό φαίνεται στο βλέμμα 
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του. Ως τώρα, τα μάτια του ήταν καρφωμένα στην δασκάλα. Τώρα το βλέμμα αλλάζει 

κατεύθυνση, κοιτάει χαμηλά, κοιτάει γύρω του, ξανακοιτάει την δασκάλα ανά 

διαστήματα. Το ενδιαφέρον του στο στιγμιότυπο αυτό πιθανόν χάθηκε γιατί 

σταμάτησε η αφήγηση και ξεκίνησε μία συζήτηση της δασκάλας  με την ομάδα για το 

αν πρέπει να κόβουμε τα δέντρα στα δάση, και για το πόσο σημαντικό είναι για τους 

ανθρώπους το οξυγόνο. Στην συζήτηση αυτή ο Κωνσταντίνος δεν συμμετέχει, 

παρακολουθεί ωστόσο αυτά που ακούγονται από τους υπόλοιπους.  

     Στο στιγμιότυπο Νο8, τα παιδιά πρέπει να πουν κάποιες ρυθμικές αξίες. Ο 

Κωνσταντίνος συμμετέχει έντονα στην δραστηριότητα αυτή και αυτό είναι 

σημαντικό, γιατί όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως,  το συγκεκριμένο παιδί δεν 

συμμετείχε ποτέ ως τώρα στο μάθημα της μουσικής. Εδώ  ο Κωνσταντίνος εμφανίζει 

δύο από τους παρατηρήσιμους δείκτες της εμπειρίας ροής, την «Εκούσια 

Χειρονομία» και την «Επέκταση». Αρχικά παίρνει την πρωτοβουλία, εκεί που όλοι οι 

άλλοι είναι καθισμένοι να σηκωθεί όρθιος με λυγισμένα τα γόνατά του και να 

φωνάζει τα ρυθμικά σχήματα της δραστηριότητας. Στην συνέχεια, μένοντας στην ίδια 

στάση, επεκτείνει την δραστηριότητα καθώς κινείται ρυθμικά με το σώμα του 

προσθέτοντας έτσι μία κίνηση που δεν υπήρχε μέσα σε αυτήν την άσκηση. Ο 

Κωνσταντίνος σηκώνεται κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, μόλις έχουν 

ακουστεί, για πρώτη φορά, τα όγδοα που πρέπει να πουν. Επιπλέον, η δασκάλα 

ζητώντας τους να λένε μόνο ότι δείχνει (έχει σχεδιάσει οχτώ όγδοα σε ένα πίνακα), 

προσπαθεί να τους ξεγελάσει και να τους μπερδέψει. Αυτό αυξάνει το βαθμό 

δυσκολίας της δραστηριότητας και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από την πλευρά των 

παιδιών. Σε όλους δείχνει να αρέσει, χαμογελούν και ανάμεσα τους ο Κωνσταντίνος 

είναι ενθουσιασμένος. Είναι φανερό ότι η προσπάθεια της δασκάλας να μπερδέψει τα 

παιδιά, λειτουργεί ως ¨πρόκληση¨ και δημιουργεί ροή. 

     Στην επόμενη δραστηριότητα στην οποία πρέπει να περπατήσουν κάποιες 

ρυθμικές αξίες, ο Κωνσταντίνος, για άλλη μια φορά, συμμετέχει με αρκετό 

ενδιαφέρον. Κινείται στο χώρο επιτυχώς ενώ παράλληλα είναι έντονο το 

χαρακτηριστικό της διάδρασης καθώς κάνει την δραστηριότητα αυτή ¨μαζί¨ με άλλο 

ένα παιδί της τάξης. Αυτό φαίνεται στο στιγμιότυπο Νο9, στο οποίο ο Κωνσταντίνος 

πηγαίνει πίσω από τον αδερφό του και προσπαθώντας να τον ¨πειράξει¨ , κάνει την 

δραστηριότητα (βηματισμός των οχτώ όγδοων), και μάλιστα επιτυχώς. 

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι αν στο σημείο αυτό, η δασκάλα παίρνοντας αφορμή από 

το στιγμιότυπο αυτό, έδινε οδηγία να περπατήσουν τα παιδιά σε ζευγάρια τις 
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συγκεκριμένες ρυθμικές αξίες, θα αύξανε το βαθμό δυσκολίας της δραστηριότητας. 

Έτσι, οι αρχικοί σαφείς στόχοι θα ανατροφοδοτούνταν και θα γίνονταν πιο 

προκλητικοί, δημιουργώντας προϋποθέσεις για εμπειρία ροής στα παιδιά.  

     Στα επόμενα στιγμιότυπα, Νο10-Νο11, φαίνεται η μετάβαση από μία 

δραστηριότητα σε μία άλλη. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται σε μία διαρκή κίνηση ακόμα 

και όταν κατά την αλλαγή της δραστηριότητας η υπόλοιπη ομάδα είναι καθισμένη. 

Είναι συγκεντρωμένος άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Είναι λιγότερο 

συγκεντρωμένος κατά την διάρκεια που βηματίζουν (για αρκετή ώρα πλέον) τις 

ρυθμικές αξίες. Αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί βαρέθηκε τόση ώρα να κάνει τα ίδια 

πράγματα, γι αυτό  παράλληλα ¨παίζει¨ με τον αδερφό του. Στο ίδιο στιγμιότυπο η 

δασκάλα τους λέει να καθίσουν ξανά στο χαλί και σε αυτό το σημείο είναι που 

ξαναβρίσκει το ενδιαφέρον του, καθώς η δασκάλα ζητάει να κάνουν κάτι καινούργιο 

τώρα, να χτυπήσουν τις ρυθμικές αξίες με παλαμάκια. Για αρκετή ώρα δεν χάνει το 

ενδιαφέρον του, πράγμα σπάνιο για το συγκεκριμένο παιδί. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο ότι η δραστηριότητα γίνεται συνεχώς πιο προκλητική, δημιουργώντας έτσι μία 

ισορροπία ανάμεσα στην προκλητικότητα της δραστηριότητας και την δεξιότητα του 

παιδιού, μία σημαντική σχέση για την ¨εμπειρία ροής¨.   Στο στιγμιότυπο Νο11 

μάλιστα, η χαρά και ο ενθουσιασμός είναι αρκετά εμφανείς. Είναι πολύ σημαντική η 

προσπάθεια που καταβάλλει ο Κωνσταντίνος προκειμένου να επιτύχει την 

δραστηριότητα. Σε αυτό, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση που αναφέρεται 

παραπάνω για την πρόκληση και την δεξιότητα.  

     Στο στιγμιότυπο Νο12 όπου γίνεται εκμάθηση του τραγουδιού της καλοκαιρινής 

γιορτής, ο Κωνσταντίνος δεν συμμετέχει καθόλου. Ωστόσο είναι παρατηρητικός τόσο 

με τα υπόλοιπα παιδιά που τραγουδούν γύρω του, όσο και με την δασκάλα η οποία 

συνοδεύει με μία κιθάρα. Η συμπεριφορά αυτή του Κωνσταντίνου δεν είναι 

πρωτοφανής καθώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν συμμετείχε στην εκμάθηση των διαφόρων 

τραγουδιών που διδάχθηκαν  κατά την διάρκεια της χρονιάς. Η συγκέντρωση που 

εμφανίζει ο Κωνσταντίνος, ωστόσο, φαίνεται να έχει σχέση με την κιθάρα που παίζει 

η δασκάλα. Ένα όργανο που δεν το βλέπει και δεν το ακούει καθημερινά του 

προκαλεί το ενδιαφέρον. Το καινούργιο προκαλεί την παρατήρηση και τον 

ενθουσιασμό των παιδιών τις περισσότερες φορές.   

     Στο στιγμιότυπο Νο13 ο Κωνσταντίνος έχει να επιλέξει και αυτός ένα όργανο και 

να το τοποθετήσει σε μία από τις κατηγορίες που έχουν διαχωρίσει τα όργανα 

προηγουμένως. Είναι συγκεντρωμένος και ακολουθεί την διαδικασία με ενδιαφέρον. 
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     Στην επόμενη δραστηριότητα παίζει στο όργανο που έχει επιλέξει ένα ρυθμικό 

σχήμα που του το έχει αναθέσει η δασκάλα. Δείχνει εξοικειωμένος με την 

δραστηριότητα και με το κάθε όργανο, και δεν αισθάνεται την ανάγκη να το 

επεξεργαστεί , όπως συνηθίζει να κάνει ένα παιδί όταν έρχεται σε επαφή για πρώτη 

φορά με κάποιο όργανο. Το κυριότερο είναι ότι χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια 

διαδοχικά, χτυπώντας σωστά το ρυθμό πάνω στο όργανο. Και σε αυτό το στιγμιότυπο 

είναι συγκεντρωμένος και φαίνεται να συμμετέχει με ενδιαφέρον. 

     Συνοψίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα στιγμιότυπα του 

Κωνσταντίνου, θα λέγαμε ότι έχει κάνει γενικά πρόοδο στο μάθημα της μουσικής. 

Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς ο Κωνσταντίνος δεν συμμετείχε καθόλου. 

Σταδιακά άρχισε να κάνει περισσότερα πράγματα, και στα τελευταία μαθήματα της 

χρονιάς η εξέλιξή του θα χαρακτηριζόταν θεαματική. Το μάθημα της μουσική, όπως 

το κάνει η συγκεκριμένη δασκάλα, εμπλουτισμένο με στοιχεία μουσικοκινητικής 

αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, φαίνεται να είναι σε θέση να κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που το 

μάθημα περιείχε μόνο εκμάθηση τραγουδιών.  Ένας δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί 

και να αφουγκράζεται τις συμπεριφορές  των παιδιών, και να βρίσκει τρόπους να 

κινητοποιεί την προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Ο Κωνσταντίνος έδειχνε  

συγκεντρωμένος στο μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων. Συμμετείχε με 

ενδιαφέρον, ενώ όποτε έπεφτε το επίπεδο πρόκλησης της δραστηριότητας, εμφάνιζε  

στοιχεία μείωσης της προσοχής και της  διαδραστικότητας με τα άλλα παιδιά. Στα 

στιγμιότυπα που έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή, όπως για παράδειγμα στα στιγμιότυπα 

Νο4, Νο5, Νο6 και Νο7, στην αφήγηση της ιστορίας, είναι πολύ πιθανό να βίωσε την 

¨εμπειρία ροής¨. Η δραστηριότητα αυτήν ήταν αυξανόμενης δυσκολίας, ωστόσο ήταν 

εφικτή στην πραγματοποίησή της από τον Κωνσταντίνο, και μέσα από  την συζήτηση 

της δασκάλας  με τα παιδιά, απαιτούσε την απόλυτη συγκέντρωσή τους.  
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4. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

     Συνοψίζοντας τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα παρατήρησης που 

περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, παρατηρεί κανείς τα εξής για τις τρεις 

περιπτώσεις παιδιών που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας μελέτης. 

     Η Αθηνά είναι ένα παιδί που στη γενικότερη κινητική συμπεριφορά του 

εμφανίζεται εξαιρετικά βραδύ. Ωστόσο, αυτό το βασικό της ιδιοσυγκρασιακό 

χαρακτηριστικό φαίνεται να εξαφανίζεται στο μάθημα της μουσικής, όπως άλλωστε 

πιστοποιείται από τα σχετικά στιγμιότυπα όπου αναλύεται η συμπεριφορά της. Η 

Αθηνά φαίνεται να απολαμβάνει την εξοικείωσή της με τις δραστηριότητες, ενώ η 

δυνατότητα για αυτενέργεια που δίνει η δασκάλα μέσα στο πλαίσιο των γνώριμων 

δραστηριοτήτων, την εξιτάρει και προκαλεί τη συγκέντρωση και τον ενθουσιασμό 

της. Η ελευθερία που δίνει στα παιδιά η δασκάλα να εκφράσουν ιδέες για τη 

συνέχιση της μουσικής δραστηριότητας λειτουργεί ως κλειδί ενθουσιασμού και ροής 

για την Αθηνά. Η δυνατότητα επίσης για διάδραση με τους συνομηλίκους στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας φαίνεται ότι λειτουργεί καταλυτικά για τον ενθουσιασμό 

της να συνεχίσει. Η Αθηνά εμφανίζει δείκτες ροής όταν το μάθημα φορτίζεται 

συγκινησιακά, όπως συμβαίνει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης της ιστορίας του νάνου και του γίγαντα, όπου η χροιά της φωνής της 

δασκάλας αλλάζει για να μεταφέρει στα παιδιά το αίσθημα του φόβου και της 

απειλής που βιώνει ο νάνος. Η Αθηνά φαίνεται να αισθάνεται ασφάλεια μέσα στη 

ρουτίνα και το συνηθισμένο της μουσικής δράσης στο μάθημα, καθώς αυτό 

δημιουργεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο νιώθει άνετα να εκφραστεί ή να εκτεθεί. 

Μέσα σε αυτό το γνώριμο, οικείο πλαίσιο όπου αισθάνεται ότι το επίπεδο δυσκολίας 

της δραστηριότητας είναι απόλυτα ελεγχόμενο από αυτήν, εμφανίζεται ο θετικότατος 

τρόπος με τον οποίο προσκαλεί τη δυνατότητα να δώσει ιδέες στην τάξη, να 

αυτοσχεδιάσει, να αυτενεργήσει. Η οικειότητά της με τη γνώριμη δραστηριότητα της 

παρέχει την ανατροφοδότηση της ασφάλειας, ενώ η δυνατότητα για αυτοσχεδιασμό 

της παρέχει την ‘πρόκληση’ που χρειάζεται για να βελτιώνει τις ικανότητές της και το 

επίπεδο δεξιότητάς της καθώς η δραστηριότητα γίνεται τώρα όχι μόνο περισσότερο 

ενδιαφέρουσα αλλά και δυσκολότερη. Όπως προειπώθηκε, φαίνεται να λειτουργεί μία 

διαδικασία ‘φυσιολογικής καμπύλης’ σχετικά με την εξοικείωση και τη 

συγκέντρωση/ενθουσιασμό. Η εξοικείωση ως ένα βαθμό λειτουργεί θετικά και 

ανατροφοδοτεί τη συμπεριφορά του παιδιού ενώ από κάποιον βαθμό και πέρα οδηγεί 
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σε μείωση του ενδιαφέροντος και ανία. Η ισορροπία ανάμεσα στο οικείο/γνώριμο και 

στο καινούργιο/έκπληξη φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για το μάθημα της 

Μουσικής. Ο γνωστός αμερικανός ερευνητής και μουσικοπαιδαγωγός Edwin Gordon 

(1997) υποδείκνυε ότι κάθε μάθημα μουσικής πρέπει να αποτελείται κατά το 

πλείστον (σε ποσοστό περίπου 75%) από γνώριμο υλικό, και κατά το υπόλοιπο (25%) 

από καινούργιο υλικό, από το στοιχείο της έκπληξης κλπ. Στην περίπτωση της 

Αθηνάς, φαίνεται λοιπόν η αναγκαιότητα μέσα στη σχολική τάξη για α) 

συγκινησιακά βιώματα, β) ισορροπία ανάμεσα στο γνώριμο και στο καινούργιο, γ) 

δυνατότητα για αυτενέργεια και προσφορά ιδεών από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Στην περίπτωση της Αθηνάς, φαίνεται ότι αυτά τα τρία στοιχεία 

ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό συνεμφανίζονται άρα και συσχετίζονται με δείκτες της 

εμπειρίας ροής.  

 

     Σε αντίθεση με την Αθηνά που απολαμβάνει τη ρουτίνα και την επανάληψη, η 

Λυδία, το δεύτερο παιδί του δείγματος, φαίνεται ότι έχει φτάσει και ξεπεράσει ήδη 

την αιχμή της φυσιολογικής καμπύλης της εξοικείωσης, κι εμφανίζει σημάδια ανίας 

και έλλειψης πρόκλησης στις δραστηριότητες αυτές του μαθήματος μουσικής οι 

οποίες της είναι οικείες εδώ και μήνες. Το μόνο που φαίνεται να ‘σπάει’ αυτόν τον 

κλοιό της έλλειψης ζωηρού ενδιαφέροντος είναι η ίδια η προσπάθεια της Λυδίας να 

‘προκαλέσει’ το ενδιαφέρον της, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα και προτείνοντας 

νέες ιδέες για την εκτέλεσή της. Πρόκειται ουσιαστικά για την προσπάθεια της 

Λυδίας να αυξήσει το βαθμό δυσκολίας της δραστηριότητας ώστε να αντιστοιχεί στο 

βαθμό δεξιότητάς της, ώστε αυτή να λειτουργήσει ως ‘πρόκληση’ και ως πόλος έλξης 

του ενδιαφέροντός της, οδηγώντας την επίσης για λίγο να εμφανίσει δείκτες 

εμπειρίας ροής. Πρόκειται για ένα παιδί που δείχνει συγκέντρωση κι ενθουσιασμό 

κυρίως όταν του δίνεται ο λόγος, όταν του ζητείται να προτείνει ιδέες, ή έχει τη 

δυνατότητα να αυτενεργήσει. Απολαμβάνει να λειτουργεί ‘ηγετικά’ και δημιουργικά, 

ενώ η δυνατότητα που της προσφέρει η ατμόσφαιρα του μαθήματος και η 

προσωπικότητα της δασκάλας για σχετική ελευθερία και μαθητοκεντρισμό, 

διαθεματικότητα και σφαιρική αντιμετώπιση της γνώσης, είναι για τη Λυδία κομβική. 

Στις ομαδικές δραστηριότητες που απλά υποδεικνύονται από τη δασκάλα, η Λυδία 

χάνει το ενδιαφέρον της και χαλαρώνει. Φαίνεται πως το επίπεδο δυσκολίας των 

δραστηριοτήτων δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο δεξιότητας της Λυδίας, με αποτέλεσμα 

να βιώνει απουσία ενδιαφέροντος και ανία. Συμμετέχει βεβαίως κι εκτελεί σύμφωνα 
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με τις υποδείξεις της δασκάλας, όμως σίγουρα δεν εμφανίζει τον ενθουσιασμό, τη 

συγκέντρωση και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εμπειρία ροής. Η Λυδία έχει 

ανάγκη την συνεχή πρόκληση και ανατροφοδότηση ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον 

της. Στην περίπτωσή της, η ισορροπία μεταξύ πρόκλησης και δεξιότητας ισχύει μόνο 

όταν η ίδια ανεβάζει το επίπεδο της πρόκλησης προτείνοντας νέες ιδέες εκτέλεσης 

των δραστηριοτήτων, καθώς οι ομαδικές δραστηριότητες που προτείνονται από τη 

δασκάλα αντιμετωπίζονται ως εύκολες και μάλλον ανιαρές. Το στοιχείο της κίνησης 

φαίνεται να μπορεί να συμβάλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντός της, κυρίως 

διότι της προσφέρει δυνατότητα για διάδραση με τους συνομηλίκους της. Στην 

περίπτωση της Λυδίας, γίνεται ολοφάνερη η αναγκαιότητα για α) μαθητοκεντρισμό 

και ενθάρρυνση της αυτενέργειας των μαθητών, β) χρήση της κίνησης μέσα στο 

μάθημα της μουσικής, και γ) ενίσχυση της συνεργατικότητας και διάδρασης με τους 

συνομηλίκους μέσα στην τάξη. 

 

     Τέλος, ο Κωνσταντίνος είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση παιδιού που στο 

παρελθόν εμφανίζονταν τελείως αμέτοχος στο μάθημα της μουσικής. Το μάθημα τότε 

διενεργούνταν από άλλον διδάσκοντα, κάτι που πιθανόν να έπαιξε κάποιο ρόλο τον 

οποίο είναι αδύνατο βέβαια να εντοπίσει κανείς εκ των υστέρων. Ο Κωνσταντίνος 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες του μαθήματος που επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς, χωρίς να συμμετέχει. Για τον Κωνσταντίνο, η διάδραση με 

άλλα παιδιά της τάξης, όπως με τον αδερφό του, είναι συνέπεια της έλλειψης 

ενδιαφέροντος που έχει για τις δραστηριότητες, καθώς δεν πληρούται η προυπόθεση 

της ισορροπίας πρόκλησης/δυσκολίας της δραστηριότητας και του επιπέδου της δικής 

του δεξιότητας. Η δραστηριότητα της αφήγησης που είναι συγκινησιακά φορτισμένη, 

κινητοποιεί όπως και στην περίπτωση της Αθηνάς, την προσοχή και το απόλυτο 

ενδιαφέρον του, όσο όμως προχωρά η εξοικείωσή του με τη δραστηριότητα, και 

κυρίως όταν η αφήγηση διακόπτεται από μια παρενθετική συζήτηση μεταξύ 

δασκάλας και παιδιών, την προσήλωσή του διαδέχεται η απλή παρακολούθηση της 

δραστηριότητας. Σε άλλες δραστηριότητες, όπως αυτή με την απαγγελία των 

ρυθμικών αξιών, ο Κωνσταντίνος εμφανίζει δείκτες της εμπειρίας ροής όταν μπαίνει 

στη διαδικασία να αυτενεργήσει και να προτείνει στην ομάδα άλλους τρόπους να 

εκτελέσουν τη δραστηριότητα. Η διαμόρφωση της δραστηριότητας σε παιχνίδι όπου 

η δασκάλα προσπαθεί να ‘μπερδέψει’ τα παιδιά, ανεβάζει το επίπεδο πρόκλησης της 

δραστηριότητας και προσελκύει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό όχι μόνο του 
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Κωνσταντίνου, αλλά και της πλειοψηφίας των παιδιών της τάξης. Η δασκάλα δεν 

δίνει στη δραστηριότητα αυτή δυνατότητα για διάδραση, ούτε εκμεταλλεύεται προς 

την κατεύθυνση αυτή την ιδέα που δίνει ο Κωνσταντίνος για κίνηση σε ζευγάρια 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, κάτι που θα αύξανε το επίπεδο δυσκολίας άρα 

και ‘πρόκλησης’ της δραστηριότητας. Ο Κωνσταντίνος φαίνεται ότι επιζητά τη 

διάδραση με τους συμμαθητές του στο πλαίσιο του μαθήματος, ένα στοιχείο που αν η 

δασκάλα είχε αφουγκραστεί, θα  το αξιοποιούσε κατάλληλα για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος και του ενθουσιασμού τόσο του Κωνσταντίνου όσο και των άλλων 

μαθητών. Ο Κωνσταντίνος συμμετέχει στο μάθημα της μουσικής πολύ περισσότερο 

από όσο συμμετείχε παλιότερα, όταν το μάθημα διενεργούνταν από άλλη δασκάλα. 

Ωστόσο, η συμμετοχή του εμφανίζει σπανίως σημεία ενθουσιασμού ή ροής, τόσο για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν όσο πιθανότατα και για άλλους που δεν ήταν 

δυνατό να εντοπιστούν στο πλαίσιο παρατήρησης της παρούσας μελέτης. Στην 

περίπτωση του Κωνσταντίνου, γίνεται ολοφάνερη η αναγκαιότητα για α) ενθάρρυνση 

της αυτενέργειας των μαθητών, β) ενίσχυση της δυνατότητας διάδρασης με τους 

συνομηλίκους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του μαθήματος, και γ) αύξηση του 

επιπέδου πρόκλησης, ιδιαίτερα των γνώριμων δραστηριοτήτων, μέσα από το στοιχείο 

της έκπληξης, του ανταγωνισμού ή τη συναισθηματική κινητοποίηση των παιδιών.  

 

     Από τη σύγκριση των συμπερασμάτων για κάθε παιδί, εύκολα μπορεί κανείς να 

δει ότι η ανάγκη για ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της ισορροπίας μεταξύ 

πρόκλησης και δεξιότητας, εμφανίζεται και στις τρεις μελέτες περίπτωσης. Η 

ενίσχυση της δυνατότητας διάδρασης μεταξύ των μαθητών αναδύεται επίσης ως 

σημαντικός παράγοντας για το ενδιαφέρον των παιδιών και τη δυνατότητά τους να 

βιώσουν εμπειρία ροής, έναν ρόλο που φαίνεται επίσης να παίζει και η κίνηση στην 

περίπτωση της Λυδίας.  

 

     Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν προηγούμενα ερευνητικά 

ευρήματα (Csikzentmihalyi & Csikzentmihalyi, 1988 Csikzentmihalyi, 1990, 1997 

McCall, 1995 Custodero & Stamou, 2006 Stamou & Custodero, 2007a, 2007b), 

σύμφωνα με τα οποία η εμπειρία ροής πιθανά προκύπτει όταν οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται μια ισορροπία ανάμεσα στη δυσκολία μιας κατάστασης και στις 

δικές τους δεξιότητες ώστε να αξίζει να ασχοληθούν με την πρόκληση αυτή. Η 
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εξοικείωση που αποκτούν σταδιακά οι μαθητές με τις δραστηριότητες που 

διενεργούνται μέσα στο μάθημα, δημιουργεί εμφανώς την ανάγκη να αυξάνεται 

σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας και πρόκλησης της δραστηριότητας, δημιουργώντας 

τη δυναμική αλληλεπίδραση πρόκλησης – δεξιότητας, γνωστή και ως 

«αναπτυσσόμενη παρότρυνση» (Csikzentmihalyi, 1978). Τα ευρήματα της 

παρατήρησης των τριών περιπτώσεων στην παρούσα μελέτη επιβεβαίωσαν επίσης 

προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα (Stamou & Custodero, 2007a Stamou & 

Custodero, 2007b), σύμφωνα με τα οποία η καλή μουσική διδασκαλία είναι 

διαδραστική, λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών, και επιτρέπει στο 

δάσκαλο και/ή στους μαθητές να δημιουργήσουν, να αυτοσχεδιάσουν, να 

αποδράσουν από το προγραμματισμένο, και παρέχει ανατροφοδότηση στη στιγμή. Η 

διερεύνηση της εμπειρίας ροής και των συμπεριφορών των παιδιών μέσα στο πλαίσιο 

των μαθημάτων μουσικής σε διάφορα περιβάλλοντα είναι ζωτικής σημασίας αν μας 

ενδιαφέρει να αναζητήσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να 

συντελούν στη μάθηση, την ανάπτυξη της ικανότητας και τη συναισθηματική 

ασφάλεια των παιδιών μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον.   
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