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Περίληψη 

Η μουσική διδασκαλία αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα γνωστικό αντικείμενο 

προσανατολισμένο αποκλειστικά σε μουσικούς στόχους ενώ η διδασκαλία και η 

αξιολόγηση αφορούν στην καλλιέργεια και στον έλεγχο μουσικών συμπεριφορών και 

δεξιοτήτων. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θεωρείται  σημαντικό 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το αν οι 

μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από το μάθημα της 

Μουσικής στο σχολείο. Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

α) Μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από το μάθημα 

της Μουσικής; β) Η χρήση του μουσικού βίντεο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; Επιπροσθέτως, η έρευνα εστιάζει στο να εντοπίσει σε 

πόσους και ποιους άξονες της κριτικής σκέψης οι μαθητές παρουσίασαν βελτίωση μετά 

από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής παρέμβασης. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 45 μαθητές δύο τμημάτων Στ΄ τάξης 2 δημοτικών σχολείων στην πόλη της 

Βέροιας. Καθώς η παρακολούθηση μουσικών βίντεο αποτελεί μία αγαπημένη συνήθεια 

για πολλά παιδιά και εφήβους, σχεδιάστηκε μία διδακτική-μαθησιακή παρέμβαση 

διάρκειας 8 εβδομάδων στην οποία χρησιμοποιήθηκε το μουσικό βίντεο ως βασικό 

διδακτικό-μαθησιακό εργαλείο. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση 

ερωτηματολογίου και τήρηση ημερολογίου με σημειώσεις από την εκπαιδευτικό. Η 

στρατηγική της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ανάδυση δεδομένων 

που δεν θα μπορούσαν να αντληθούν με τα προαναφερθέντα ερευνητικά εργαλεία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μάθημα της Μουσικής αποτελεί ένα 

σημαντικό πεδίο στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης ενώ το μουσικό βίντεο διαφάνηκε ότι προσφέρεται 

ως μέσο για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η διδαξιμότητα της κριτικής 
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σκέψης μέσω του μαθήματος της μουσικής. Η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στο 

πεδίο της Μουσικής Διδακτικής έγκειται στο ότι επιχειρεί να διερευνήσει την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της μουσικής 

ακολουθώντας καινοτόμους τρόπους υλοποίησης όπως είναι η σύνδεσή της με το μουσικό 

βίντεο. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει αρωγό ως προς την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών Μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση του μουσικού βίντεο 

ως εργαλείο το οποίο θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: έρευνα δράσης, κριτική σκέψη, μουσικό βίντεο, πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
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Abstract 

Music teaching is often treated as a subject oriented exclusively to musical goals while 

teaching and assessment are related to the cultivation of musical behaviors and skills. Since 

the development of critical thinking is considered an important educational outcome, the 

purpose of this research is to investigate whether students can develop critical thinking 

skills through the course of Music in school. The research attempts to answer the following 

research questions: a) Can students develop critical thinking skills through the course of 

Music? b) Is the use of music videos a useful tool for the development of critical thinking? 

Furthermore, this research is focused on identifying on how many and which critical 

thinking axes students showed improvement after applying the above teaching 

intervention. The sample consisted of 45 sixth-grade students of two elementary schools in 

the city of Veroia in Greece. As watching music videos is a favorite pastime for many 

children and adolescents, a teaching-learning intervention lasting eight weeks was 

designed in which music video was used as a basic teaching-learning tool. Data was 

collected via questionnaire, and diary keeping of the teacher. The case study strategy was 

also used for the emergence of data that could not be drawn to the aforementioned research 

tools. According to the research results, the course of Music is an important part in the 

curriculum of primary education for developing critical thinking skills and the music video 

constitutes a means to this goal. At the same time, it confirmed that critical thinking is 

teachable through teaching music. The contribution of this research in the field of Music 

Teaching is that it attempts to explore the development of critical thinking of primary 

school students through music in pursuit of innovative ways of implementing such a 

connection with the music video. Moreover, it can be helpful in informing music teachers 

at the elementary education regarding the use of music videos as a tool for the 

development of the students’ critical thinking. 
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Το μουσικό βίντεο ως εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο 

μάθημα της Μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
 

Εισαγωγή 

 
  Σε μια εποχή στην οποία οι γνώσεις πολύ γρήγορα θεωρούνται παρωχημένες, η 

γνώση μέσω της μουσικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των μαθητών σε 

διάφορους τομείς. Ένας τέτοιος τομέας είναι και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης η οποία 

καθιστά τους μαθητές ικανούς να στοχάζονται κριτικά επί όλων των διαστάσεων της 

μουσικής αλλά κατ’ επέκταση και απέναντι σε ό, τι τους περιβάλλει, διαμορφώνοντας έτσι 

μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που αντιστέκεται στη χειραγώγηση από διάφορες 

μορφές δυνάμεων. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  αναφέρεται επίσης ως επιθυμητό 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής. Εξάλλου, είναι 

γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει αρχίσει να μετατοπίζεται από τη βασική απομνημόνευση, 

στη συσσώρευση μιας σειράς δεξιοτήτων όπως η ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να 

αξιολογούν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο. Η προσπάθεια ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης μέσα από τα μουσικά βίντεο, τα οποία ενσωματώνουν οπτικές, κινητικές, 

αφηγηματικές, εμπορικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και καλλιτεχνικές διαστάσεις και 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους μαθητές καθώς αποτελούν την οπτικοακουστική μορφή 

των τραγουδιών, αποτελεί μία καινοτόμο εκπαιδευτική δράση. Η παρούσα έρευνα είναι η 

πρώτη στο πεδίο της Μουσικής Εκπαίδευσης που επιχειρεί τη διερεύνηση της ανάπτυξης 

της κριτικής σκέψης μέσα από δράσεις που αφορούν στην εκπαιδευτική χρήση του 

μουσικού βίντεο.  

 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Εννοιολογική Πλαισίωση του Όρου «Κριτική Σκέψη» 

 
Η κριτική σκέψη έχει μία μακρά ιστορική αναδρομή. Οι αναφορές στον όρο 

«κριτική σκέψη» φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα και σχετίζονται με το όνομα του 

Σωκράτη. Στη φιλοσοφική σκέψη του Σωκράτη, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται 

και μόνο ένα κριτικό μυαλό είναι σε θέση να αναλύσει τα πράγματα προχωρώντας πέρα 

από την επιφάνεια και κατ’ επέκταση να επιτύχει να φτάσει ανακαλυπτικά στην ουσία 

τους, μέσα από κατάλληλα διατυπωμένες και σαφείς ως προς το σκοπό τους ερωτήσεις 

(Cojocariu & Butnaru, 2014). Αργότερα, το πρότυπο για την ιστορία της κριτικής σκέψης 
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εντοπίζεται στις ιδέες και τα έργα του John Ford στις αρχές του 20ου αιώνα (Jahani, 2002 

στο Saadatmand & Ghaderi, 2015).  

Ο Regelski (2005), σε σχετικό άρθρο, συνδέει την κριτική σκέψη με τη δημιουργία 

της Κριτικής Θεωρίας στους Γερμανούς κοινωνικούς θεωρητικούς, οι οποίοι συνδέονται 

με το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας που ιδρύθηκε το 

1923 και σήμερα είναι γνωστοί ως «η Σχολή της Φρανκφούρτης». Επίσης, το σύστημα 

ταξινόμησης του Bloom, όσον αφορά στις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών, ειδικά 

τα τρία υψηλότερα επίπεδα (ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση), συχνά επίσης θεωρείται 

μία αναπαράσταση της κριτικής σκέψης (Massa, 2014). Η τρέχουσα κονστρουκτιβιστική 

ανάπτυξη στο τέλος του εικοστού αιώνα, οδήγησε στην εξέλιξη του κονστρουκτιβιστικού 

μοντέλου μάθησης με την ανάπτυξη διαφόρων τύπων σκέψης: του λογικού συλλογισμού, 

της σκέψης, της διατύπωσης ερωτημάτων, της διαλεκτικής σκέψης, της κριτικής σκέψης, 

κ.λπ. (Florea & Hurjui, 2015). Στις αρχές του 1950, δημιουργήθηκε το κίνημα με τίτλο 

«κίνημα κριτικής σκέψης». Το κίνημα αυτό ξεκίνησε με δύο βασικές προϋποθέσεις: 

πρώτον ότι η σκέψη είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και δεύτερον ότι η τάξη είναι το 

εργαστήριο της σοφίας (Saadatmand & Ghaderi, 2015).  

Πάρα πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να κατασκευάσουν ή να συνθέσουν 

έναν εννοιολογικό ορισμό για τον όρο «κριτική σκέψη».  Οι Saadatmand και Ghaderi 

(2015) μελέτησαν ορισμούς για την κριτική σκέψη από στοχαστές του πεδίου και τους 

συγκέντρωσαν σε ένα σώμα. Σύμφωνα με τη μελέτη τους, κατά τον Ennis, η σκέψη είναι 

κριτική «όταν ο στοχαστής προσπαθεί να αναλύσει τα θέματα προσεκτικά, επιδιώκει 

πολύτιμες μαρτυρίες και κρίσεις αποφεύγοντας προσωπικές προθέσεις, και καταλήγει σε 

μια θέση που περιλαμβάνει συμπεράσματα». Για τον Brookfield, ο οποίος επιχείρησε να 

απαριθμήσει και ταυτόχρονα να συνοψίσει τους ορισμούς που αφορούν στην κριτική 

σκέψη, η έννοια του όρου είναι πολύ πλούσια και η εύρεση συγκεκριμένου νοήματος γι’ 

αυτήν είναι πολύ δύσκολη.  

Συνολικά, οι Saadatmand και Ghaderi (2015) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ορισμοί 

για την κριτική σκέψη που την αναφέρουν ως: την ανάπτυξη των λογικών ικανοτήτων 

συλλογισμού· εποικοδομητική χρήση της κρίσης· αναζήτηση υπόθεσης·  δημιουργία, 

εφαρμογή και έλεγχο της έννοιας· συλλογιστική και αναλυτική ικανότητα· ικανότητα να 

διακρίνει κανείς τις προκαταλήψεις από γεγονότα, και τους λόγους από τα σχόλια και τις 

προσωπικές  γνώμες· στοχευμένες και εύλογες προσπάθειες για την επιστράτευση της 

σκέψης στην κατεύθυνση της κίνησης προς έναν στόχο· απελευθέρωση της μάθησης και 

διαλεκτική σκέψη. 
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Μελετώντας τη βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι η κριτική σκέψη, γίνεται αντιληπτή 

μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές και δεξιότητες. Η Halpern (2002:37) επισημαίνει 

ότι αν οι δεξιότητες αυτές δεν οδηγούν σε κριτική στάση έναντι των πραγμάτων, δεν έχουν 

λόγο ύπαρξης. Συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή γύρω από τον ορισμό της κριτικής 

σκέψης, βλέπουμε ότι ο Beyer (1985) μιλά επίσης λεπτομερώς για τα βήματα που 

ακολουθεί ο στοχαστής για τη λήψη αποφάσεων με κριτικό τρόπο και την επίλυση 

προβλημάτων. Ο ίδιος αναφέρεται σε έξι βασικές πτυχές της κριτικής σκέψης οι οποίες 

είναι οι εξής: α) Διαθέσεις (Dispositions) β) Κριτήρια γ) Επιχείρημα δ) Συλλογισμός ε) 

Άποψη και στ) Διαδικασίες για Εφαρμοσμένα Κριτήρια (Beyer, 1995). Η Kuhn (1991) 

μιλά για την κριτική σκέψη ως το είδος της σκέψης που ενσωματώνει τις εξής ικανότητες: 

α) διαφοροποίηση της προσωπικής γνώμης από τα αποδεικτικά στοιχεία β) υποστήριξη 

μιας θέσης χωρίς πλαστά αποδεικτικά στοιχεία γ) πρόταση εναλλακτικών απόψεων και 

γνώση των στοιχείων που θα τις υποστηρίζουν δ) παροχή αποδεικτικών στοιχείων τα 

οποία άμεσα υποστηρίζουν μία άποψη συνεισφέροντας παράλληλα και στη στήριξη άλλων 

απόψεων ε) υιοθέτηση μιας επιστημολογικής στάσης η οποία συμπεριλαμβάνει το ζύγισμα 

τα θετικών και αρνητικών σε κάτι που θεωρείται γνωστό (Kuhn, 1991 στο Anderson et al., 

2001).  

O Richard Paul και η εκπαιδευτική ψυχολόγος Linda Elder, οι οποίοι έχουν 

εστιάσει ιδιαίτερα στο ζήτημα της κριτικής σκέψης, δηλώνουν ότι η κριτική σκέψη αφορά 

«στον τρόπο σκέψης – σχετικά με οποιοδήποτε αντικείμενο, περιεχόμενο ή πρόβλημα – 

μέσα από το οποίο το άτομο που σκέφτεται βελτιώνει την ποιότητα της σκέψης και όταν 

επιβάλλει διανοητικά πρότυπα σε αυτή» (Paul & Elder, 2001 στο Κοκκίδου, 2014). 

Μετέπειτα, ο Richard Paul αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον Michael Scriven κατέληξε 

ότι η «κριτική σκέψη είναι μια πνευματική, πειθαρχημένη, ενεργητική διαδικασία κατά 

την οποία το άτομο,  με επιδεξιότητα , αντιλαμβάνεται, εφαρμόζει, αναλύει συνθέτει ή/και 

αξιολογεί τις πληροφορίες που συνέλεξε από τις παρατηρήσεις του, τις εμπειρίες του, τους 

στοχασμούς του, τις κρίσεις του και την επικοινωνία του με άλλους» (Κοκκίδου, 2014).

 Το γλωσσάριο όρων του Alvino παρέχει ορισμένους πολύτιμους, σύντομους και 

λειτουργικούς ορισμούς που αφορούν στη διαδικασία της σκέψης. Οι ορισμοί αυτοί είναι 

σε μεγάλο βαθμό αποδεκτοί από τους θεωρητικούς, όμως όχι καθολικά. Ο Alvino 

περιγράφει την κριτική σκέψη ως τη διαδικασία του προσδιορισμού της γνησιότητας, της 

ακρίβειας, ή της αξίας σε κάτι. Ο στοχαστής χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 

αναζητά τους λόγους και τις εναλλακτικές λύσεις, να αντιλαμβάνεται την συνολική 

κατάσταση, και να μεταβάλλει μια άποψη βασιζόμενος σε αποδεικτικά στοιχεία. 
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Ονομάζεται επίσης «λογική» και «αναλυτική» σκέψη (Alvino, 1990:50 στο Alter, 2009). 

Σύμφωνα με την Alter (2009), αυτός ο ορισμός της κριτικής σκέψης  περιλαμβάνει και τη 

μεταγνώση ως μια πτυχή της κριτικής σκέψης αν και δεν αναφέρεται ρητά στον ορισμό 

του Alvino, αλλά θα τη συναντήσουμε μεταξύ άλλων ερευνητών και στους (Halpern 2002· 

Μαυροσκούφης 2008). Η μεταγνώση περιλαμβάνει τη δυνατότητα για αυτογνωσία, 

αυτοέλεγχο και αυτορρύθμιση και έχει αναγνωριστεί από κάποιους θεωρητικούς ως το 

υψηλότερο επίπεδο της κριτικής σκέψης (βλ. Alter, 2009). 

Η νεότερη βιβλιογραφία μας πληροφορεί ότι η κριτική σκέψη είναι ένας τρόπος 

προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων που βασίζεται σε πειστικά επιχειρήματα, λογικά 

και ορθολογικά, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την επιλογή της 

σωστής απάντησης σε μια συγκεκριμένη δοκιμασία  και αιτιολογημένη απόρριψη άλλων 

εναλλακτικών λύσεων. Κριτική σκέψη είναι να μάθει το άτομο να αλληλεπιδρά με 

πληροφορίες ενεργά ώστε να εντοπίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, να τα 

αξιολογεί για να καθορίσει την αλήθεια, να μετατρέπει πληροφορίες και να παράγει νέες 

ιδέες (Florea & Hurjui, 2015). 

Συχνά οι ορισμοί της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης χρησιμοποιούνται 

παράλληλα από τους ερευνητές που ερευνούν ανώτερες πνευματικές διεργασίες. Αν και 

αυτές οι μορφές σκέψης είναι ουσιαστικά διαφορετικές και δεν θα πρέπει να συγχέονται, 

υπάρχει μια κοινή αντίληψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους. Ο Beyer, ωστόσο, 

προειδοποιεί ότι αυτή η έλξη μεταξύ των όρων μπορεί να είναι προβληματική επειδή 

θολώνει σημαντικά τα εννοιολογικά όρια (βλ. Alter, 2009). Μας πληροφορεί, όπως και η 

Halpern (2002:37), για παράδειγμα, ότι ενώ η δημιουργική σκέψη είναι αποκλίνουσα, η 

κριτική σκέψη είναι συγκλίνουσα, αν και δεν υπάρχει ομοφωνία σε αυτό. Ταυτόχρονα, 

θεωρείται ότι η δημιουργική σκέψη προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι νέο ενώ η κριτική 

σκέψη επιδιώκει να εκτιμήσει την αξία ή το κύρος σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Όταν 

σκεφτόμαστε κριτικά, αξιολογούμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας της σκέψης 

(Halpern, 2014). Ο Beyer  αναφέρει επίσης ότι η δημιουργική σκέψη προάγεται μέσα από 

την παραβίαση αποδεκτών αρχών ενώ η κριτική σκέψη προάγεται μέσα από την εφαρμογή 

αποδεκτών αρχών. Αν και οι δύο μορφές σκέψης μπορεί κάλλιστα να είναι διαφορετικές 

πλευρές του ίδιου νομίσματος, δεν είναι πανομοιότυπες (βλ. Alter, 2009). 

Η αξιολόγηση μιας προσπάθειας έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μιλάμε για κριτική 

σκέψη. Σε ό, τι αφορά την ίδια την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης, αρκετά τεστ έχουν 

δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, όπως το Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal το 

οποίο παραμένει σε χρήση. Άλλα εργαλεία είναι, μεταξύ άλλων, το College Learning 
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Assessment (2005) και το College and Work Readiness Assessment (2010), μία άλλη 

εκδοχή του πρώτου για χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνδέοντας την κριτική 

σκέψη με προβλήματα πραγματικών συνθηκών. Τα παραπάνω εργαλεία αξιολόγησης 

στοχεύουν στην διαλεκτική/επιχειρηματολογική συλλογιστική ικανότητα (βλ. Kuhn, 

2016). 

 

Κριτική Σκέψη και Εκπαίδευση 

 

Στις μέρες μας, η κριτική σκέψη  θεωρείται ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό επίτευγμα 

σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα (βλ. Esmaeili & Bagheri, 2015· Tsui, 2002· Ulaş et al., 

2012) αλλά σχετίζεται ιδιαίτερα με ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Daly, 2001· Behar-

Horenstein & Niu, 2011). Η επιστημονική γνώση αναπτύσσεται αν νοηθεί ως 

συνεχιζόμενη και αδιάκοπη κριτική συζήτηση, η οποία ανεβαίνει ποιοτικά συνεχώς, στο 

βαθμό που είναι πράγματι κριτική (Δημητράκος, 1991).  

Με τις δραστικές αλλαγές να περιβάλλουν τον κόσμο του 21ου αιώνα, έχει γίνει 

ολοένα και πιο σημαντικό να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα της κριτικής σκέψης 

και να είναι αποτελεσματικοί στη λύση προβλημάτων (Accordo, 2013). Η Kuhn, σε 

πρόσφατο άρθρο της, τονίζει ότι η κριτική σκέψη πρέπει να υιοθετηθεί ως κατευθυντήριος 

στόχος της εκπαίδευσης (Kuhn, 2016). Προκειμένου η εκπαίδευση να προωθήσει αυτές τις 

δεξιότητες, έχει αρχίσει να μετατοπίζεται από τη βασική απομνημόνευση στη 

συσσώρευση μιας σειράς δεξιοτήτων όπως η ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να 

αξιολογούν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο έτσι ώστε φράσεις όπως «κριτική 

εκπαίδευση» και «κριτικός γραμματισμός» να έρθουν στο προσκήνιο στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Myers, 1995 στο Saadatmand & Ghaderi, 2015). 

Επίσης, η σημασία της κριτικής σκέψης σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, αντλεί 

σημαντικά από το έργο του John Dewey. Ενώ στην παραδοσιακή εκπαίδευση το 

«πληροφοριακό μοτίβο» ήταν κυρίαρχο, ο στόχος της εκπαίδευσης στο σχέδιο του Dewey 

ήταν η ανάπτυξη της συλλογιστικής και της κριτικής ικανότητας στα παιδιά. O Lipman 

(1995) είναι ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι αυτός ο τύπος σκέψης οδηγεί σε 

ορθές κρίσεις και αποφάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα περιβάλλοντα 

πέραν του σχολικού (Lipman, 1995 στο Κοκκίδου, 2014)  εστιάζοντας παράλληλα και 

στην ηθική διάσταση της κριτικής σκέψης (Saadatmand & Ghaderi, 2015). Ανάλογα, ο 

φιλόσοφος Richard Paul ο οποίος τονίζει ότι η  κριτική σκέψη, μεταξύ άλλων, στοχεύει 

στο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογισμού ακριβώς σε εκείνες 
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τις περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να έχουν εγωκεντρικές και κοινωνιοκεντρικές 

προκαταλήψεις (Paul, 1984).  

Ορισμένοι σχολιαστές αναφέρονται στη σημασία της κριτικής σκέψης σαν να είναι 

δεδομένη. Για παράδειγμα, η Halpern πιστεύει ότι ο στόχος της εκπαίδευσης σε ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Halpern 1998 

στο Saadatmand & Ghaderi, 2015). Εξάλλου, το πνεύμα της επιστήμης είναι κατ’ εξοχήν 

δημοκρατικό καθώς η επιστήμη δεν δέχεται επιχειρήματα αυθεντίας (Δημητράκος, 1991). 

Τα προγράμματα σπουδών με βάση τη διαδικασία ανάπτυξης της γνωστικής λειτουργίας 

προσεγγίζουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε μαθητές και διευκολύνουν την ενεργό 

ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας-μάθησης στα σχολεία ώστε να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να επιτύχουν τους βασικούς στόχους και τα ιδανικά της 

εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων (Halpern, 1998· Hashemi-Moghaddam, 

2001 στο Saadatmand & Ghaderi, 2015).  

Στο παρελθόν, επικρατούσε η αντίληψη ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης δεν 

είναι ζήτημα μαθητών μικρής ηλικίας. Σύμφωνα με τα στάδια ανάπτυξης του Piaget, τα 

μικρά παιδιά δεν θεωρούνται ικανά ως προς τις τυπικές πράξεις που απαιτούνται στην 

κριτική σκέψη. Εν τούτοις, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι τα 

μικρά παιδιά ασχολούνται με πολλές γνωστικές διαδικασίες των ενηλίκων. Αυτό σημαίνει 

ότι υπάρχει μια θέση για την κριτική σκέψη στο πρόγραμμα σπουδών όχι μόνο των 

υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Massa, 

2014). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρητικοί και 

ερευνητές του πεδίου συμφωνούν στο ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πέρα από τα 

οφέλη τα οποία παρέχει, θεωρείται διδάξιμη και για το λόγο αυτό η ενσωμάτωσή της στα 

προγράμματα σπουδών είναι αναγκαία. Συνεπώς, «το να κάνει κανείς λόγο για την 

παιδευτική σπουδαιότητα της κριτικής σκέψης, χωρίς ταυτόχρονα να επισημαίνει το 

γεγονός ότι όχι μόνο η κριτική σκέψη διδάσκεται αλλά και ότι ήδη έχουν γίνει αποδεκτοί 

ορισμένοι τρόποι διδασκαλίας της, αποτελεί αδικαιολόγητη παράλειψη» 

(Μαραγκουδάκης, 1999). Εν τούτοις, η υπόθεση ότι η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη 

εξαρτάται από το τι εννοείται με τη «διδασκαλία» της. Αν η διδασκαλία της κριτικής 

σκέψης σημαίνει το να κάνει ένα άτομο να σκέφτεται κριτικά, τότε η απάντηση σχετικά με 

το αν η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη θα είναι αρνητική. Αυτό που χρειάζεται είναι το 

πρόγραμμα σπουδών να βοηθήσει το άτομο να λάβει τις ικανότητες ώστε να χρησιμοποιεί 

την κριτική σκέψη (İrfaner, 2002). Οι Brent και Felder (στο Stowe, 2012) επισημαίνουν 
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ότι η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη αλλά, όπως και οι άλλες μορφές μάθησης, πρέπει να 

οργανωθούν με επιτυχία από τον εκπαιδευτικό διαδικασίες ώστε οι μαθητές να είναι 

πραγματικά σε θέση να τις ακολουθήσουν. 

Στο πλαίσιο της επιδίωξης για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, κάποιοι ειδικοί 

στο πεδίο προτείνουν την Κριτική Διδασκαλία. Ο Μαυροσκούφης (2008:49) μας 

πληροφορεί ότι οι τρόποι εξάσκησης της κριτικής σκέψης στο σχολικό περιβάλλον 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες 

σχετικές με τη διαδικασία της πληροφόρησης (π.χ., να εντοπίζουν, να συλλέγουν, να 

ερμηνεύουν, να αναλύουν, να ταξινομούν κ.ά.), ερμηνευτικές (π.χ., να θέτουν ερωτήματα, 

να ορίζουν προβλήματα, να κάνουν σχέδιο δράσης κ.ά.), δεξιότητες επιχειρηματολογίας 

(π.χ., να αιτιολογούν, να εξάγουν συμπεράσματα, να διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις 

κ.ά.), δημιουργικής σκέψης (π.χ., να προτείνουν εναλλακτικές ή καινοτόμες ιδέες κ.ά.) και 

αξιολόγησης (π.χ., να διαμορφώνουν κριτήρια αξιολόγησης κ.ά.) Ο ίδιος, όμως, 

επισημαίνει ότι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της κριτικής 

σκέψης δεν είναι αρκετή η χρήση όρων όπως αναγνώριση, ταξινόμηση, συσχέτιση, 

ανάλυση, εφαρμογή, αξιολόγηση, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων διανοητικών 

κριτηρίων, τη στιγμή που πολύ συχνά παρατηρείται και σύγχυση ανάμεσα στην ανάκληση 

πληροφοριών και τη γνώση ή ανάμεσα στην αιτιολογημένη αξιολογική κρίση και την απλή 

υποκειμενική γνώμη (Μαυροσκούφης, 2008:29).  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ματσαγγούρας (2001) προτείνει μία πορεία διδασκαλίας η 

οποία είναι δομημένη σε επτά φάσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας 

παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στην παρούσα μελέτη και έχει ως εξής: η πρώτη φάση 

περιλαμβάνει ψυχολογική και γνωσιολογική προετοιμασία ενώ η δεύτερη φάση 

περιλαμβάνει την επαφή του μαθητή με τα δεδομένα.  Στην τρίτη φάση γίνεται η 

επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων (οργάνωση, ανάλυση, 

σύνθεση, συστηματοποίηση συμπερασμάτων). Στην τέταρτη φάση έχουμε την εφαρμογή 

της νέας γνώσης (εξάσκηση μαθητών σε παρόμοιες καταστάσεις, γενίκευση  και  

μεταφορά της νέας γνώσης). Η πέμπτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο και ανατροφοδότηση 

κατανόησης. Στην έκτη φάση γίνεται ανακεφαλαίωση. Τέλος, η έβδομη φάση 

επικεντρώνεται στη μαθησιακή αξιολόγηση (αξιολόγηση δηλωτικής γνώσης, αξιολόγηση 

διαδικαστικής γνώσης, αξιολόγηση στάσεων) και τη μεταγνωστική αξιολόγηση 

(προγραμματισμός, καθοδήγηση και αξιολόγηση σκέψης, συναισθηματική αντίδραση, 

γνωστικές στάσεις και έξεις). 
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Στην έρευνα των Florea και Hurjui (2015) η κριτική σκέψη εντάσσεται σε ένα 

πλαίσιο διδασκαλίας το οποίο περιλαμβάνει τρεις φάσεις: α) Πρόκληση (Evocation) 

(δημιουργία συνδέσμων με το προηγούμενο μάθημα το οποίο διδάχτηκε από την 

προοπτική του νέου θέματος), β) Υλοποίηση του νοήματος (Realization of meaning) 

(δέσμευση του ενδιαφέροντος για νέα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν) και γ) 

Αντανάκλαση (Reflection) (για τον καθορισμό και την ενίσχυση της γνώσης). 

 Οι Elder και Paul μελετώντας την εκπαιδευτική διάσταση της κριτικής σκέψης, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης ζητούν από τους μαθητές να μπορούν: 

 να δηλώσουν και να εξηγήσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους 

 να αποσαφηνίσουν τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, καθώς και τα 

προβλήματα που τίθενται προς επίλυση 

 να συλλέξουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα  

 να αξιολογήσουν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους 

παρέχονται    

 να επιδείξουν κατανόηση ορισμένων εννοιών  

 να ορίσουν δικές τους υποθέσεις   

 να αναλογιστούν τις επιπτώσεις και συνέπειες σε ένα ζήτημα  

 να εξετάσουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

 να εξετάσουν και ελέγξουν την ακρίβεια μιας πληροφορίας  

 να εστιάσουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα, χωρίς να 

επιτρέπουν στη σκέψη τους να περιπλανιέται στην τύχη 

 να εκφραστούν με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους  

 να ασχοληθούν με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων  

 να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις άλλων   

 να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα  

 να διακρίνουν τα σημαντικά από τα ασήμαντα θέματα (βλ. στο Kokkidou, 2013).  

Οι παραπάνω άξονες της κριτικής σκέψης, διατυπωμένοι ως διδακτικοί στόχοι 

εμπεριέχουν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης οι οποίες παρουσιάστηκαν στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

Κριτική Σκέψη και Μουσική Εκπαίδευση 
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Ο John Dewey, επεσήμανε ότι κάθε μάθημα του σχολείου μπορεί να προωθήσει 

την κριτική σκέψη, εάν οι εκπαιδευτικοί βασίζουν τη διδασκαλία τους σε προκλήσεις και 

θέματα που προσφέρονται για έρευνα, όπως και το να ενθαρρύνουν τον προβληματισμό σε 

τέτοιου είδους θέματα (Κοκκίδου, 2014). Η Wanda May συνδέει την κριτική σκέψη με τη 

μουσική εκπαίδευση και τονίζει ότι η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη και απαιτεί 

μεταγνωστικές δεξιότητες. Επισημαίνει ότι δραστηριότητες όπως το παίξιμο οργάνων 

μέσω της μίμησης, η ανάγνωση της παρτιτούρας και η απομνημόνευση των τραγουδιών 

δεν προωθούν την κριτική ικανότητα. Ο David Perkins αναφέρει ότι η κριτική θεώρηση 

δεν περιλαμβάνεται στη διδασκαλία και εκμάθηση των τεχνών, για αυτό θα πρέπει να 

καλλιεργείται: δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνoυν τους μαθητές να 

σκέφτονται κριτικά όπως επίσης και να τους προσφέρουν ευκαιρίες για να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις (βλ. Kokkidou, 2013). Καθώς η μουσική προσφέρει την επαναλαμβανόμενη 

πρόκληση συνθηκών στις οποίες δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη απάντηση η οποία να 

θεωρείται ορθή, αυτό μπορεί να προωθήσει την κριτική σκέψη (Κοκκίδου, 2014). Ο 

Schmidt (2013) υπονοεί ουσιαστικά μία κριτική διάσταση στη μουσική διδασκαλία όπου η 

επικοινωνία και ο διάλογος έχουν κεντρική θέση καλλιεργώντας «μια διαδραστική 

δέσμευση τόσο για την ηθική όσο και την καινοτομία».  

Στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης, αν και πολλοί παραλληλίζουν την κριτική 

και τη δημιουργική σκέψη και προτείνουν ότι πρέπει να καλλιεργούνται μαζί, υπάρχει 

στην πραγματικότητα μια σαφής διάκριση. Ενώ η δεύτερη έχει να κάνει άμεσα με την 

μουσική δημιουργία, η κριτική σκέψη είναι ένα θέμα της αξιολόγησης των μουσικών 

δημιουργιών και προσφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις για την μουσική δραστηριότητα 

μέσω των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, τη σύγκριση, την ταξινόμηση, τις 

αντανακλαστικές διαδικασίες και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων (βλ. Kokkidou, 

2013). 

Ο Elliott υποστηρίζει ότι οι μουσικοπαιδαγωγοί πρέπει να ωθούν τους μαθητές 

τους να στοχάζονται κριτικά πάνω σε όλες τις διαστάσεις τις μουσικής όπως η ακρόαση, η 

εκτέλεση, η ερμηνεία, η δημιουργία ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες 

ομαδικότητας και συνεργασίας και να μπορούν να αντιμετωπίζουν συγκριτικά ότι ακούν 

και πράττουν (βλ. Κοκκίδου, 2015). Ανάλογα η  Lucy Green (2003) εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα σταθούν κριτικά απέναντι στα 

διαφορετικά μουσικά είδη, στα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουν για να 

αξιολογήσουν ένα μουσικό έργο και στο πως οι μουσικές τους αξίες επηρεάζουν τις 

μουσικές τους πρακτικές και το αντίστροφο. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση 
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μιας ποικιλίας από μουσικά στιλ στο πρόγραμμα σπουδών και οι ιδεολογικές πεποιθήσεις  

που μπορεί να την ακολουθούν, οδηγούν όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία 

βασιζόμενοι σε ιδεολογικές πεποιθήσεις ακόμη και αν αυτές είναι ενάντια στα δικά τους 

ενδιαφέροντα, σε μια «ψευδή επίγνωση» (Green, 2003).   

Από την άλλη πλευρά, το να αναπτύξουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί  κριτική 

συνείδηση, δηλαδή την ικανότητα να προβληματίζονται σχετικά με ό, τι οι άλλοι θεωρούν 

δεδομένο, είναι μερικές φορές δύσκολο. Οι στοχαστές της Κριτικής Θεωρίας τονίζουν ότι 

οι άνθρωποι συχνά δυσανασχετούν και αντιστέκονται σε κάθε τι που απειλεί δυνητικά το 

κατεστημένο, ακόμη και όταν η αξιολόγηση είναι κριτική ή αμερόληπτη, καθώς το 

κατεστημένο, το status quo όπως το λέει  χαρακτηριστικά ο Regelski, είναι γεμάτο με 

κρίσεις νομιμοποίησης. Βέβαια, ο ίδιος επισημαίνει ότι ένα τέτοιο εγχείρημα αξίζει τον 

κόπο καθώς η ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα για το πώς η καινοτομία και η 

πρόοδος προέκυψαν μέσα από το πρώτο στάδιο του προβληματισμού και απορρίπτοντας 

δογματικές και ορθόδοξες απόψεις του status quo (Regelski, 2005).   

  Όσον αφορά στη σύνδεση των στρατηγικών της κριτικής σκέψης με τα διάφορα 

πεδία της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης, η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει α) στο πεδίο 

της μουσικής δημιουργίας (π.χ., ο μαθητής δοκιμάζει διάφορες λύσεις, πειραματίζεται με 

τις ηχητικές πηγές, εξηγεί και αναδιαμορφώνει τους στόχους του), β) στο πεδίο της 

μουσικής εκτέλεσης (π.χ., ο μαθητής διακρίνει τα όρια και τους περιορισμούς σε μία 

μουσική εκτέλεση, αναγνωρίζει τα λάθη του και αυτοβελτιώνεται), γ) στο πεδίο της 

μουσικής ακρόασης (π.χ., ο μαθητής ακούει και συνειδητά το μουσικό έργο, αξιολογεί το 

αποτέλεσμα, εντοπίζει  ουσιώδη χαρακτηριστικά, επιχειρηματολογεί για τις προτιμήσεις 

του, αποκωδικοποιεί τους στίχους σύγχρονων τραγουδιών για να μάθει να αντιμετωπίζει 

με κριτικό τρόπο ποικίλα κοινωνικά ζητήματα, μαθαίνει να ακούει συγκριτικά διάφορες 

εκτελέσεις και να καταλήγει σε κρίσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο των πολυεθνικών 

δισκογραφικών εταιριών στη διαμόρφωση του γούστου), δ) στο πεδίο του μουσικού 

γραμματισμού (π.χ., ο μαθητής συλλέγει πληροφορίες για μια μουσική περίοδο και 

επιχειρεί να εντοπίσει τις κυρίαρχες τάσεις, μπορεί να εφαρμόσει τη νέα γνώση στην 

καθημερινή ζωή), ε) στο πεδίο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης (π.χ., ο μαθητής 

κατανοεί το ρόλο της κυρίαρχης κουλτούρας σε μια κοινωνία, αντιστέκεται στην τάση για 

μαζικοποίηση, αποδέχεται τις διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις των άλλων), στ) στο 

πεδίο ελέγχου του μουσικού περιβάλλοντος (π.χ., ο μαθητής χρησιμοποιεί την κριτική 

σκέψη για να φιλτράρει και να αξιολογεί διάφορες πληροφορίες, μαθαίνει να αναζητά 

αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, αντιλαμβάνεται και αξιολογεί την ακολουθία μιας σειράς 
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συμβάντων, επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας συνθήκης και κάνει υποθέσεις, 

θέτει ερωτήματα, εντοπίζει αιτιώδεις σχέσεις σε ένα ζήτημα), (Κοκκίδου, 2014· 2015). 

Ανάγοντας την Κριτική Θεωρία στη μουσική, προκύπτει ο «κριτικός μουσικός 

γραμματισμός». Ο «κριτικός μουσικός γραμματισμός» (Σαρρής, 2016) δεν εξαιρείται από 

τη δυσκολία ενός ικανοποιητικού ορισμού. Όμως δεν είναι απαραίτητο να συναντήσουμε 

το συγκεκριμένο όρο για να δούμε τη σύνδεση της Κριτικής Θεωρίας με τη μουσική. Ο 

«κριτικός μουσικός γραμματισμός» περιλαμβάνει την κριτική θεώρηση των 

οπτικοακουστικών θεαμάτων, τη σύνδεση της μουσικής με τα ιστορικά γεγονότα όπως 

επίσης και τη σύνδεσή της με τη μαζική κουλτούρα και την πολιτισμική βιομηχανία (βλ. 

«Κριτική Θεωρία» και «Σχολή της Φρανκφούρτης»), (Σαρρής, 2016).   

Η σύνδεση της κριτικής σκέψης με τη μουσική εκπαίδευση σε ερευνητικό πλαίσιο 

δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Περακάκη (2010) η 

οποία διεξάχθηκε σε τέσσερα ελληνικά Γυμνάσια, βάσει του μοντέλου διδασκαλίας που 

προτείνει ο Ματσαγγούρας (2001). Στην έρευνα συμμετείχαν 295 μαθητές από τέσσερα 

γυμνάσια αγροτικής περιοχής και είχε διάρκεια 7 μηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, η εφαρμογή του μοντέλου στο μάθημα της μουσικής είναι εφικτή και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών ήταν αρκετά 

σημαντική. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) το 

πρόγραμμα της Κριτικής Διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί στο μάθημα της Mουσικής, 

εγείροντας διαρκώς το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μουσική και αυξάνοντας της 

συμμετοχικότητά τους (participatory skills), β) οι μαθητές και των δύο ομάδων ανέπτυξαν 

δεξιότητες κριτικής σκέψης, περισσότερο όμως, εκείνοι της πειραματικής ομάδας, γ) η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης έχει διαφορετικό ρυθμό σε κάθε μαθητή, ρυθμός 

ο οποίος εξαρτάται, κυρίως, από το ευρύτερο γνωστικό του επίπεδο και δ) η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων (metacognitive skills), (Περακάκη, 2010). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το μάθημα της Mουσικής – όπως και 

κάθε μάθημα που θα αντιμετωπίζεται από τους εκπαιδευτικούς με ανάλογο τρόπο – 

μετατρέπεται σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά της άκριτης συμμόρφωσης σε 

πολιτικές, της προσκόλλησης σε στερεότυπα και προκαταλήψεις, της μισαλλοδοξίας, της 

υιοθέτησης μιας μαζικής κουλτούρας, του καταναλωτισμού, της έκπτωσης ηθικών αξιών 

και γενικά κατά της χειραγώγησης από διάφορες μορφές δυνάμεων.  
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Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

Προβληματική, Σκοπός και Δείγμα της Έρευνας 

 

Η μουσική διδασκαλία αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα γνωστικό αντικείμενο 

προσανατολισμένο αποκλειστικά σε μουσικούς στόχους ενώ η διδασκαλία και η 

αξιολόγηση αφορούν στην καλλιέργεια και στον έλεγχο μουσικών συμπεριφορών και 

δεξιοτήτων. Δεδομένου ότι το μάθημα της μουσικής έχει ποσοτικά μικρή έως ελάχιστη 

παρουσία στο ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπεται συχνά 

σε εργαλείο διεκπεραίωσης σχολικών εορτών. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αναφέρεται ως 

επιθυμητό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής, καθιστά 

σαφές ότι η εκπαίδευση έχει αρχίσει να μετατοπίζεται από τη βασική απομνημόνευση, στη 

συσσώρευση μιας σειράς δεξιοτήτων όπως η ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να 

αξιολογούν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το αν οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από το μάθημα της Μουσικής στο σχολείο.   

Για το εν λόγω σκοπό, σχεδιάστηκε μία διδακτική-μαθησιακή παρέμβαση διάρκειας 8 

εβδομάδων στην οποία χρησιμοποιήθηκε το μουσικό βίντεο ως βασικό διδακτικό-

μαθησιακό εργαλείο. Η προσπάθεια ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσα από τα μουσικά 

βίντεο, των οποίων η παρακολούθηση αποτελεί μία αγαπημένη συνήθεια για πολλά παιδιά 

και εφήβους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως καινοτόμος εκπαιδευτική δράση.  

Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω 2 ερευνητικά ερωτήματα: α) 

Μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από το μάθημα της 

Μουσικής; β) Η χρήση του μουσικού βίντεο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; Επιπροσθέτως, η έρευνα εστιάζει στο να εντοπίσει σε 

πόσους και ποιους άξονες της κριτικής σκέψης οι μαθητές παρουσίασαν βελτίωση μετά 

από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής παρέμβασης.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 45 μαθητές δύο τμημάτων Στ΄ τάξης 2 

δημοτικών σχολείων στην πόλη της Βέροιας. Το τμήμα Α, όπως θα ονομάζεται στην 

παρούσα εργασία, αποτελείται από 13 αγόρια και 13 κορίτσια εκ των οποίων μόνο ένας 

μαθητής λαμβάνει συστηματική μουσική εκπαίδευση τα τελευταία 5 χρόνια. Στο 

συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν και δύο μαθήτριες οι οποίες ανήκουν στη φυλή των Ρομά 

καθώς και ένας μαθητής με στοιχεία αυτισμού. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι το τμήμα Α 

προέρχεται από συνένωση τμημάτων, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει επίδραση ως ένα 



 23 

βαθμό στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Το τμήμα Β, όπως θα ονομάζεται στην παρούσα 

εργασία, αποτελείται από 8 αγόρια και 11 κορίτσια εκ των οποίων 3 από τις μαθήτριες 

αυτές λαμβάνουν ή λάμβαναν στο παρελθόν μουσική εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι το 

τμήμα Β είναι λίγο περισσότερο εξοικειωμένο με τις διαδικασίες κριτικής σκέψης καθώς η 

δασκάλα της τάξης εισήγαγε τους μαθητές στο πλαίσιο αυτό ήδη από την προηγούμενη 

χρονιά.  

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στους άξονες της κριτικής σκέψης τους οποίους 

προσδιόρισαν οι Elder και Paul, καθώς οι ίδιοι έχουν εστιάσει ειδικά στο πεδίο της 

κριτικής σκέψης. Επιπλέον, θεωρούνται έγκυροι και αξιόπιστοι καθώς στην επισκόπηση 

των πιο σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης δεν έχει εντοπιστεί καμία 

άλλη έρευνα που να αμφισβητεί το δικό τους θεωρητικό μοντέλο διδασκαλίας. Εξάλλου, 

παρόμοιοι διδακτικοί στόχοι παρουσιάζονται και σε νεότερες έγκυρες ερευνητικές πηγές 

(βλ. Rezaei, et al., 2011). Αναφορικά με το συγκεκριμένο μοντέλο, να προσθέσουμε ότι η 

διατύπωσή του είναι ιδιαίτερα σαφής, διευκολύνοντας την εφαρμογή του από τον 

εκπαιδευτικό.  

Η ενότητα που ακολουθεί στη συνέχεια, μας βοηθά στο να αντλήσουμε στοιχεία τα 

οποία θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση και επεξεργασία του μουσικού βίντεο που θα 

χρησιμοποιήσουμε στην τάξη. 

   

Μουσικό βίντεο. 

 

Το μουσικό βίντεο (ή βιντεοκλίπ) είναι μια μορφή οπτικοακουστικής επικοινωνίας 

στο οποίο η έννοια- νόημα δημιουργείται μέσω μεταφοράς των πληροφοριών, όπως η 

μουσική, οι στίχοι και οι κινούμενες εικόνες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Carlsson, 

1999). Ο Soares (2014), βασιζόμενος στους Paul Zumthor and Simon Frith, ισχυρίζεται ότι 

το μουσικό βίντεο είναι ένα υπόστρωμα της εκτέλεσης του τραγουδιού επιτρέποντας την 

αναγνώριση της σωματικότητας η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε οπτικοακουστικές 

δυνατότητες. Μουσικό βίντεο, επομένως, θεωρεί την υλοποίηση των χειρονομιών, μορφές 

χορού και τη δράση των σωμάτων των ίδιων των καλλιτεχνών. 

  Το κίνημα της video art, το οποίο από τη δεκαετία του 1960 είχε εκφραστεί από 

καλλιτέχνες όπως ο Nam June Paik, ο Wolf Vostel, ο Robert Breer, θεωρούσε την βίντεο 

τεχνολογία σαν ένα αυτόνομο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης με μεγάλο εύρος 

δυνατοτήτων τόσο για την δημιουργία του οπτικοακουστικού κειμένου όσο και για την 

καλλιτεχνική παρουσίαση βίντεο εγκαταστάσεων (βίντεο-γλυπτική κ.λπ.). Παράλληλα 
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όμως, είχε συλλάβει μια σειρά από νέα εκφραστικά σχήματα για την κινούμενη εικόνα. 

Στην δεκαετία του 1980 πολλές από τις αισθητικές καινοτομίες του κινήματος της video 

art υιοθετήθηκαν από τους παραγωγούς  των μουσικών βίντεο κλιπ τα οποία αποτελούν 

την οπτικοακουστική μορφή των τραγουδιών, με χαρακτήρα καλλιτεχνικό, που σκοπό έχει 

την προώθηση των πωλήσεων των αντίστοιχων δίσκων (Τσαγκάρης, 2004). 

O Peeters (2004) μιλάει για μία ανεξάρτητη μορφή που θα μπορούσε σε κάποιες 

περιπτώσεις να χαρακτηριστεί ως τέχνη. Εν ολίγοις, τα μουσικά βίντεο έχουν μετατραπεί 

σε ένα κέντρο εμπορικού, μαζικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Άλλωστε, το γεγονός 

ότι τα μουσικά βίντεο μπορούν να φθάσουν στο κοινό μέσω διαφόρων φορέων, όπως η 

τηλεόραση, το διαδίκτυο, βίντεο, DVD, είναι στοιχείο που παραπέμπει σε ένα αυτοτελές 

είδος ή ένα ανεξάρτητο μέσο. 

Αναφορικά με το σκοπό της δημιουργίας τους, τα βιντεοκλίπ αποτελούν την 

οπτικοακουστική μορφή των τραγουδιών, με χαρακτήρα καλλιτεχνικό, που σκοπό έχει την 

προώθηση των πωλήσεων των αντίστοιχων δίσκων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ο σκοπός του 

βιντεοκλίπ είναι να συνδυάσει την εικόνα με τη μουσική με τέτοιο τρόπο ώστε ο ρυθμός 

του τραγουδιού να μπορεί πολύ εύκολα να εγγραφεί στην ανθρώπινη μνήμη (Τσαγκάρης, 

2004). Ο βασικός σκοπός, όμως, του βιντεοκλίπ είναι η δημιουργία των σταρ. Ο σταρ 

γίνεται το κέντρο γύρω από το οποίο συνδέονται όλες οι οπτικές, κινητικές, αφηγηματικές, 

εμπορικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και καλλιτεχνικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό ο 

Peeters (2004) διαφωνεί με όσους κριτικούς θεωρούν τα μουσικά βίντεο απεικονίσεις ενός 

τραγουδιού (Peeters, 2004· Goodwin, 2004:149).  

Ο Carlsson (1999) κάνει λόγο για «σύγχρονη μυθική ενσάρκωση» όταν αναφέρεται 

στους ερμηνευτές των μουσικών βίντεο, διακρίνοντας τις εξής κατηγορίες: Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκει ο «εμπορικός επιδειξίας» που εμπορεύεται τα πάντα (φωνή, πρόσωπο, 

τρόπο ζωής, δίσκους, κ.ά.). Επιζητά την επιτυχία στο καλλιτεχνικό στερέωμα, επικαλείται 

τη σεξουαλικότητά του, επιχειρεί να γίνει πρότυπο. Δεύτερος τύπος ερμηνευτή είναι αυτός 

του «τηλεοπτικού βάρδου» που προσπαθεί μέσω της τηλεόρασης να τραγουδήσει μια 

ιστορία εισάγοντας εικόνες που θα βοηθήσουν στην αφήγηση της ιστορίας. Τρίτος τύπος 

ερμηνευτή είναι αυτός του «ηλεκτρονικού σαμάνου». Ο ηλεκτρονικός σαμάνος είναι ο 

οδηγός μας σε ένα πνευματικό ταξίδι μέσα από εικόνες και μαγικές ιδιότητες. Υπόσχεται 

ότι ζούμε σε μια μαγική, μυθική πραγματικότητα. «Η φωνή του ηλεκτρονικού σαμάνου 

και ο ρυθμός αποτελούν τη γραμμή ζωής που συνδέει εικόνες και ήχο ταυτόχρονα 

δημιουργώντας νέες εμπειρίες και ενώσεις για όσους συμμετέχουν σε ένα ταξίδι συνεχούς 

ροής, εκτός τόπου και χρόνου».  
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Οι Hansen και Hansen (2000) αναφέρονται στη στενή σχέση της ποπ μουσικής με 

το μουσικό βίντεο: Η ποπ μουσική διαφέρει από τα υπόλοιπα είδη μουσικής λόγω του ότι 

τα υπόλοιπα είδη απορρίπτουν την κυρίαρχη κουλτούρα ενώ η ποπ μουσική την 

αγκαλιάζει. Ο συνδυασμός του μουσικού βίντεο δίνει το έναυσμα και μεγιστοποιεί την 

επιθυμία για την αναπαραγωγή της. Αλλά το περιεχόμενο των μουσικών βίντεο μπήκε 

πολλές φορές στο στόχαστρο της δημόσιας κριτικής, ιδιαίτερα λόγω σεξουαλικών και 

βίαιων αναφορών (Hansen & Hansen, 2000· Baxter et al., 1985). Είναι γεγονός ότι τα 

μουσικά βίντεο αποτελούν μια πρόσθετη πηγή πληροφόρησης σχετικά με ζητήματα όπως 

οι κοινωνικοί ρόλοι, ο καταναλωτισμός και ο πολιτισμός (Hansen & Hansen, 2000).  

Σε κάθε περίπτωση, η παγκόσμια κυριαρχία και εξάπλωση των μουσικών βίντεο ως 

μέσο για την προώθηση, την ψυχαγωγία και την τέχνη, και ο μηχανισμός των κλιπ όπως 

τον γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει, αν δεν υπήρχε η μουσική 

τηλεόραση (Peeters, 2004). Με τη δημιουργία της μουσικής τηλεόρασης, με αφετηρία το 

κανάλι  MTV, οι νέες υπηρεσίες απορροφήθηκαν με ευκολία από τις ήδη υπάρχουσες 

δομές, με παρακολούθηση σε οικιακό και εθνικό επίπεδο (Frith, 1993:80) και μάλιστα 

εξαρχής μουσικού προγράμματος (Frith, 1993:70) χωρίς να υπάρχει επιπλέον οικονομικό 

κίνητρο ώστε ο θεατής να περιορίσει την προβολή, να επιλέξει προγράμματα με σύνεση 

κ.λπ. (Burns, 1985). Σήμερα, οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν ένα κανάλι 

αφιερωμένο μόνο στην μουσική, δηλαδή στην προβολή μουσικών βίντεο (Antal, 2015).    

  Όσον αφορά τους καταναλωτές μουσικών βίντεο,  η ομάδα-στόχος είναι αυτή των 

νέων μεταξύ δεκατεσσάρων και είκοσι πέντε ετών, που είναι σε αναζήτηση της δικής τους 

ταυτότητας και πρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα για αυτό (Peeters, 2004).  Υπάρχει μια 

ισχυρή παρώθηση για αυτήν την ηλικία να ταυτιστεί με αυτές τις συλλογικές 

αναπαραστάσεις και να τις χρησιμοποιήσει ως «κατευθυντήριες μυθοπλασίες». Μέσω 

αυτών οι έφηβοι εν μέρει σχηματοποιούν και συνθέτουν τη δική τους νοητική 

αναπαράσταση για τον κόσμο (Frith & Goodwin, 2006:24). Ανάλογα με το ψυχολογικό 

και πολιτισμικό υπόβαθρο του θεατή, τη δεδομένη στιγμή αλλά πάνω απ’ όλα 

χρησιμοποιώντας το ίδιο το κείμενο, οι ομάδες παραγωγής είναι σε θέση να χειριστούν 

ερεθίσματα και να καθοδηγήσουν τους αποδέκτες στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως 

απάντηση, οι θεατές αντί να αλλάξουν κανάλι, μένουν συντονισμένοι στους δέκτες τους, 

αγοράζουν το cd ή μιμούνται τις χορευτικές κινήσεις, το στιλ και τα καταναλωτικά 

πρότυπα του σταρ (Peeters, 2004). Η Avriyanty (2016), αναφερόμενη συγκεκριμένα στο 
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YouTube
1
, θεωρεί ότι το κοινό ασκεί κριτική στα μουσικά βίντεο, γεγονός το οποίο μπορεί 

να φανεί από το συνολικό αριθμό των σχολίων και τη συζήτηση που προκύπτει. Θεωρεί 

επίσης το YouTube ως ένα λειτουργικό χώρο που δίνει νόημα σε ένα ψηφιακό κείμενο. 

Παράλληλα, το κοινό ελέγχει τη μετάδοση περιεχομένου με έμμεσο τρόπο λόγω του ότι οι 

επιλογές του είναι αντικείμενο μέτρησης από τις αντίστοιχες εταιρείες. Οι διαφημιζόμενοι 

παρέχουν το σύνολο των εσόδων ως σπόνσορες του μουσικού προγράμματος έχοντας τον 

έλεγχο στα χέρια τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό καθώς και πιο άμεσα από το κοινό 

(Burns, 1985). 

Οι κινούμενες εικόνες στο μουσικό βίντεο αποτελούν τη σκηνοθεσία της μουσικής. 

Σε ένα μουσικό βίντεο λείπει συνήθως μια συνεκτική αφήγηση. Οι εικόνες συνδέονται 

μεταξύ τους με το ρυθμό και άλλα μουσικά χαρακτηριστικά. Η οπτική μορφή είναι κοντά 

στην μουσική φόρμα. Tο χρώμα, η κίνηση, η ένδυση κ.ά. είναι μερικά από τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπτικών μοτίβων, έτσι ώστε το έργο να αποτελεί ένα 

σύνολο (Carlsson, 1999). Ο Andrew Goodwin έχει επιχειρήσει μια ανάλυση που να 

λαμβάνει υπόψη μουσικούς κώδικες, διαδικασίες και τεχνικές όπως τα παρεχόμενα μέσα 

με τα οποία μπορεί να είναι δομημένη εικόνα του βίντεο (Vernallis, 1998). Ο Goodwin 

(1992) επιχειρεί να αποδείξει ότι η μουσικολογία μπορεί να διαφωτίσει το μουσικό υλικό 

και υποστηρίζει ότι τα μουσικά φαινόμενα έχουν τα οπτικά ισοδύναμά τους.   

Το μουσικό βίντεο μπορεί να αγνοεί την αριστοτελική δομή της αφήγησης, τη 

λογική και τις συμβάσεις της οπτικοακουστικής έκφρασης χάριν της αισθητικής της 

εκάστοτε εικόνας.  Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος και η ταχύτητα εναλλαγής των 

εικόνων, δηλαδή η λειτουργία του μοντάζ και η χρονική διάρκεια των σκηνών 

(Τσαγκάρης, 2004). Κατά τον Carlsson (1999), όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ του 

περιεχομένου, των στίχων και των εικόνων (μεταφορικό πλαίσιο), τόσο πιο δύσκολο 

γίνεται για τους θεατές να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν αυτό το πλαίσιο. Το αντίθετο 

της μεταφορικής σύνδεσης των στίχων με τις εικόνες συμβαίνει όταν η εικόνα που 

δημιουργούν οι στίχοι απλά φαίνεται από την οπτική της απεικόνιση. Ο Peeters (2004) 

επισημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ των λήψεων και των 

ακολουθιών  στα μουσικά βίντεο, μια σύνδεση που συχνά περνάει απαρατήρητη, αλλά 

είναι εξαιρετικά σημαντική για τη δημιουργία και την προβολή του σταρ. Ο ίδιος ο σταρ 

                                                 
1
  Το YouTube, ως μια σελίδα στο διαδίκτυο από αυτές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα για την 

παρακολούθηση διαφόρων ειδών βίντεο, διευκολύνει το κοινό στο να παρακολουθήσει και να ανεβάσει 

πλήθος μουσικών βίντεο. Εκτός από αυτό, επιτρέπει στους θεατές να αντιδράσουν στα βίντεο που 

παρακολουθούν γράφοντας ένα άμεσο σχόλιο στο χώρο που παρέχεται.  
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είναι η σύνδεση και το κέντρο του «ουτοπικού» σύμπαντος. Επιπλέον, τα μουσικά βίντεο 

δηλαδή δεν δεσμεύονται με τα όρια της χωρικής και χρονικής πραγματικότητα στη σκηνή. 

Μπορούμε να υιοθετήσουμε πολλές προσεγγίσεις για την ανάλυση ενός μουσικού 

βίντεο. Ο Carlsson (1999) υιοθετώντας την προσέγγιση του «άσπρου-μαύρου» χωρίζει τα 

βίντεο σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα εκτελεστικά (performance) και τα εννοιολογικά 

(conceptual). Άλλα είδη βίντεο αποτελούν τα βίντεο αφήγησης, τα ιμπρεσιονιστικά, 

animation, σουρεαλιστικά κ.ά. (Κοκκίδου, 2014). Ο Andrew Goodwin (1992) εντόπισε 

κάποια βασικά θέματα που κατέχουν εξέχουσα θέση στα μουσικά βίντεο, στο βιβλίο του 

«Dancing in the Distraction Factory» του. Μερικά από τα θέματα αυτά αναφέρονται 

παρακάτω:  

 Τα μουσικά βίντεο επιδεικνύουν χαρακτηριστικά του είδους της μουσικής στο 

οποίο ανήκουν (π.χ., εκτέλεση επί σκηνής σε βίντεο metal μουσικής ή 

συγχρονισμένος χορός  σε μουσικά βίντεο γυναικείων συγκροτημάτων).  

 Υπάρχει μια σχέση μεταξύ στίχων και εικόνων (είτε διευκρινιστική, είτε 

ενισχυτική, είτε αντιφατική).  

 Υπάρχει μια σχέση μεταξύ μουσικής και οπτικών εφέ (είτε διευκρινιστική, είτε 

ενισχυτική, είτε αντιφατική). 

 Οι απαιτήσεις της δισκογραφικής εταιρίας περιλαμβάνουν την ανάγκη για πολλά 

κοντινά πλάνα του καλλιτέχνη  και ο καλλιτέχνης μπορεί να αναπτύξει κεντρικές 

ιδέες που επαναλαμβάνονται σε ολόκληρη τη δουλειά του (ένα οπτικό στυλ), όλα 

με στόχο την προώθηση του καλλιτέχνη.   

 Κάθε μουσικό βίντεο είτε θα ανήκει σε μία από τις εξής κατηγορίες: αφηγηματικό, 

εννοιολογικό ή βίντεο εκτέλεσης, είτε θα είναι συνδυασμός τους. 

Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την πρόσληψη της μουσικής σε συνδυασμό 

με οπτικά ερεθίσματα. Ορισμένες από αυτές τις μελέτες επικεντρώνονται στη διδασκαλία, 

τις πρόβες και την αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ άλλες επικεντρώνονται σε 

συναισθηματικές και γνωστικές αποκρίσεις των συμμετεχόντων. Στην έρευνα του Lichner 

(2008) σκοπός του ήταν να εξετάσει την αισθητική απόκριση στη μουσική με και χωρίς τη 

χρήση βίντεο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μουσικούς και μη μουσικούς. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μη-μουσικοί είχαν ισχυρότερη απόκριση στα ερεθίσματα από 

τους μουσικούς, ιδιαίτερα όταν η μουσική συνδυαζόταν με το βίντεο αν και με σημαντικές 

διαφορές ως προς την αισθητική τους απόκριση στο ερέθισμα.  
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Γενικά, το μουσικό βίντεο έχει χαρακτηριστεί ως το πιο χαρακτηριστικό μέσο της 

μεταμοντέρνας κουλτούρας (βλ. Straw, 1988). Θεωρείται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο 

για την προώθηση στο εσωτερικό της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και μια ισχυρή 

ιδεολογική δύναμη, σύμφωνα με τον Peeters (2004). Αν και από πολλούς αναλυτές τα 

μουσικά βίντεο είναι μια μορφή παρουσίασης χαμηλής αισθητικής, για άλλους είναι 

σήμερα μια μορφή τέχνης με τους δικούς της ιδιαίτερους κώδικες. 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μουσικά βίντεο, 

δεδομένου ότι είναι πολύ δημοφιλή, ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή στο κοινό και ειδικά 

στους νέους επηρεάζοντας τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους. Ο σκοπός 

δημιουργίας τους δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα το κοινό, το οποίο σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά ως «καταναλωτές». Η ιδιαίτερη αισθητική και το 

περιεχόμενο των μουσικών βίντεο θα μπορούσε λοιπόν να αποτελεί αντικείμενο στο 

μάθημα της Μουσικής στο σχολείο με στόχο όχι μόνο την ψυχαγωγία ή την επίτευξη 

μουσικών στόχων αλλά την κριτική θεώρησή τους και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη άλλων 

πολύ σημαντικών δεξιοτήτων για τη μετέπειτα ζωή των μαθητών όπως είναι η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης.  

 

Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης 

 

  Στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης, κεντρικό θέμα αποτελεί ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ως ερευνητή αλλά είναι επίσης ο ίδιος που επιθυμεί την επίλυση μιας 

προβληματικής κατάστασης μέσω της παρέμβασης (βλ. Σπανακά, 2008). Η εμπλοκή του 

εκπαιδευτικού-ερευνητή στη διαδικασία της δράσης αλλάζει ουσιαστικά την οπτική του 

και του επιτρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες και το πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη 

δράση (Στάμου, 2008). Σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος έρευνας, ο Elliott αναφέρεται 

στην ηθική διάστασης της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης θεωρώντας ότι η εκπαιδευτική 

έρευνα δράσης είναι μια μορφή ηθικής έρευνας, στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

συλλογίζονται σχετικά με το πώς να διδάξουν χρησιμοποιώντας τρόπους που συνάδουν με 

τους εκπαιδευτικούς τους στόχους και τις αξίες τους (Elliott, 2010).  H συγκεκριμένη 

έρευνα χαρακτηρίζεται ως έρευνα δράσης αφού περιλαμβάνει παρέμβαση από την 

εκπαιδευτικό της τάξης με έλεγχο πριν και μετά από την παρέμβαση (pre-test και post-test) 

μίας διδακτικής ενότητας αποτελούμενης από 8 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών για 

χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε τα χαρακτηριστικά του 

project και ξεκίνησε μέσα στον μήνα Οκτώβριο όπου οι μαθητές είχαν προσαρμοστεί στις 

αλλαγές του νέου σχολικού έτους. Να σημειωθεί ότι στο κείμενο όπου χρησιμοποιείται 
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γενικά ο όρος «μαθητής» ή «μαθητές» και δεν συμπληρώνεται με τον όρο «μαθήτρια» ή 

«μαθήτριες» γίνεται μόνο για την οικονομία του κειμένου και πέρα από τα έμφυλα 

στερεότυπα.  

 

Μεθοδολογικά Εργαλεία 
 

  Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση ερωτηματολογίου το οποίο 

περιλαμβάνει 11 ερωτήσεις εκ των οποίων 9 είναι ανοικτού τύπου και 2 κλειστού τύπου. 

Παράλληλα, η συλλογή των δεδομένων περιλαμβάνει τήρηση ημερολογίου με σημειώσεις 

από την εκπαιδευτικό. Οι σημειώσεις ημερολογίου μπορεί να είναι περιγραφικές, να 

περιγράφουν δηλαδή τους συμμετέχοντες και τις πράξεις τους, μεθοδολογικές σημειώσεις 

που να αφορούν στις πληροφορίες στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της 

έρευνας και θεωρητικές  ερμηνευτικές (βλ. Κεδράκα, 2008). Η έρευνα δράσης είναι γενικά 

ανοικτή στη χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας ερευνητικών μεθόδων συμπεριλαμβανομένης 

και της μελέτης περίπτωσης (Σπανακά, 2008). Έτσι η παρούσα έρευνα, χρησιμοποιεί 

επιπλέον τη στρατηγική της μελέτης περίπτωσης ως τρίτο μεθοδολογικό εργαλείο για την 

ανάδυση δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να αντληθούν με τα προαναφερθέντα 

ερευνητικά εργαλεία. Μία τέτοια προσέγγιση επιτρέπει μεταξύ άλλων στον ερευνητή να 

παραμείνει στα ολιστικά και ουσιαστικά γεγονότα (βλ. Yin, 2003· Kohlbacher, 2006) που 

συμβαίνουν κατά την ερευνητική διαδικασία. Αναλυτικότερα, εξετάζονται 2 μαθητές από 

κάθε τμήμα φροντίζοντας ώστε να εκπροσωπείται και ο μαθητής υψηλών σχολικών 

επιδόσεων αλλά και ο μαθητής χαμηλών σχολικών επιδόσεων για κάθε τμήμα. Λόγω των 

συνθηκών (κλείσιμο σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων) δεν ήταν εφικτό να 

πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους 4 μαθητές οι οποίοι επιλέχθηκαν ως μελέτη 

περίπτωσης. Συνεπώς, τα δεδομένα για τη μελέτη περίπτωσης συλλέχθηκαν από το 

ημερολόγιο, τα “Minute Book” (βλ. περιγραφή μαθημάτων) και τα ερωτηματολόγια. Σε 

αυτό το σημείο να διευκρινιστεί ότι στο ημερολόγιο παρατήρησης των μαθημάτων 

καταγράφηκαν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τους 4 αυτούς 

μαθητές. Όσον αφορά στο τμήμα Α, θα ονομάζουμε Α1 το μαθητή του οποίου οι σχολικές 

επιδόσεις είναι υψηλές και Α2 το μαθητή του οποίου οι σχολικές επιδόσεις 

χαρακτηρίζονται πιο χαμηλές. Ο μαθητής Α1 είναι ο μοναδικός στο τμήμα αυτό ο οποίος 

ασχολείται συστηματικά με την εκμάθηση κάποιου οργάνου (παρακολουθεί μαθήματα 

κιθάρας τα τελευταία 5 χρόνια). Αναφορικά με το τμήμα Β, θα ονομάζουμε Β1 τη 

μαθήτρια της οποίας οι σχολικές επιδόσεις είναι υψηλές και Β2 το μαθητή του οποίου οι 

σχολικές επιδόσεις χαρακτηρίζονται χαμηλές. 
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Επειδή η παρέμβαση ήταν συγκεκριμένης διάρκειας, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να 

εστιάσουμε κυρίως στους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές καλούνται  

 να συλλέξουν πληροφορίες και δεδομένα  

 να ασχοληθούν με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων  

 να εξετάσουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

 να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις άλλων  

 να εστιάσουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

 να εκφραστούν με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους  

 να οργανώσουν πληροφορίες και δεδομένα  

 να αξιολογήσουν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους 

παρέχονται  

 να αναλογιστούν τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα  

 να δηλώσουν και να εξηγήσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους  

 να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα. 

Οι συγκεκριμένοι άξονες συνάδουν με το πλαίσιο διδασκαλίας στο ελληνικό δημοτικό 

σχολείο. Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι άξονες της κριτικής σκέψης δεν θεωρούνται 

αμελητέοι αλλά παραλείπονται λόγω του ότι η παρέμβαση είναι περιορισμένη από άποψη 

χρόνου.  

Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων. Σε 

σχέση με την πρώτη ομάδα ερωτήσεων οι οποίες αφορούν στο μουσικό βίντεο, η πρώτη 

και δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου (Α1 και Α2) εξετάζουν τη γνώση που αναδύθηκε 

μέσω της παρέμβασης. Η τρίτη ερώτηση (Α3) αφορά στην κατανόηση και στην ερμηνεία 

του βίντεο από την πλευρά των μαθητών. Η τέταρτη ερώτηση (Α4) αφορά στο να 

αξιολογήσουν οι μαθητές σε βάθος το περιεχόμενο του μουσικού βίντεο μέσω της 

σύγκρισής του με άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζουν. Η πέμπτη ερώτηση (Α5) αφορά 

στο να οργανώσουν οι μαθητές πληροφορίες και δεδομένα όπως οι στίχοι του τραγουδιού 

και να αξιολογήσουν σε βάθος τη σχέση τους με το περιεχόμενο των εικόνων μέσω της 

διαδικασίας της σύνθεσης ενώ η έκτη ερώτηση (Α6) αφορά στο να αξιολογήσουν σε βάθος 

τη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο των εικόνων με το σκοπό δημιουργίας των μουσικών 

βίντεο, όπως προτείνεται και από τον Goodwin (1992) σε σχέση με την ανάλυση του 

μουσικού βίντεο. Η έβδομη ερώτηση (Α7) στοχεύει στο να αναλογιστούν οι μαθητές τις 

επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς  και στο να 

εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα. Η όγδοη ερώτηση (Α8) όπως και οι 
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τρεις πρώτες ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας ερωτήσεων (Β1, Β2 και Β3) βασίζονται 

επίσης στον άξονα της έκφρασης χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα. Η ερώτηση Β3 

εμπίπτει παράλληλα στον άξονα του να δηλώσουν και να εξηγήσουν οι μαθητές τους 

στόχους και τις επιδιώξεις τους. Η τελευταία ερώτηση Β4 βασίζεται στον άξονα συλλογής 

και οργάνωσης πληροφοριών και δεδομένων καθώς οι μαθητές θα πρέπει να συνοψίσουν 

τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συνέλεξαν.   

Στο τέλος κάθε μαθήματος ανάλυσης βίντεο οι μαθητές απαντούσαν γραπτώς στις 

2 ερωτήσεις μέσα από τη διαδικασία «The Minute Book» (βλ. Cojocariu & Butnaru, 

2014). Η συγκεκριμένη διαδικασία (βλ. περιγραφή μαθημάτων) είχε χαρακτήρα σύνοψης 

των μαθημάτων και βοήθησε συμπληρωματικά στη συλλογή των δεδομένων. Επιπλέον, 

διευκόλυνε τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά στη λεπτομερή παρατήρηση των 

μαθητών που επιλέχθηκαν ως μελέτη περίπτωσης. 

Ακολούθησε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου. Η 

επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

έγινε με το εργαλείο ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Καθώς η πλειονότητα των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση από τους μαθητές 

είναι ανοιχτού τύπου, δεν έγινε στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα δεδομένα από τα 

ερωτηματολόγια εξετάστηκαν συνδυαστικά με τις σημειώσεις του ημερολογίου της 

ερευνήτριας και με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη διαδικασία «The Minute Book».  

  

Ερευνητική Στρατηγική 
 

Αρχικά το μουσικό βίντεο μαζί με τη μετάφραση των στίχων στα ελληνικά 

παρουσιάστηκε σε μία ομάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά των ομάδων του δείγματος ώστε 

να γίνει στη συνέχεια μία πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου. Έπειτα το βίντεο 

παρουσιάστηκε στους μαθητές οι οποίοι, στα πλαίσια της γνωριμίας με το συγκεκριμένο 

βίντεο τραγούδησαν το κομμάτι και διαβάζοντας τους στίχους έκαναν τα δικά τους σχόλια 

για το περιεχόμενο του κειμένου. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου οι οποίες, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, βασίζονται σε 

συγκεκριμένους  άξονες της κριτικής σκέψης όπως προτείνονται στη βιβλιογραφία.  

Οι στίχοι του τραγουδιού δόθηκαν στα αγγλικά και σε μετάφραση στα ελληνικά με 

τη μορφή φύλλου εργασίας. Τα επόμενα 5 εβδομαδιαία μαθήματα μουσικής ήταν 

αφιερωμένα στην ανάλυση του μουσικού βίντεο. Στα μαθήματα αυτά εφαρμόστηκαν από 

την εκπαιδευτικό δραστηριότητες οι οποίες είχαν στόχο την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες βασίστηκαν στη συζήτηση μέσα 
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στην τάξη. Η συζήτηση μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της 

εστιασμένης συζήτησης στοχεύει στη συλλογή δεδομένων τα οποία παράγονται μέσα από 

την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Είναι γεγονός ότι η ανταλλαγή ιδεών και ο 

διάλογος που αναπτύσσονται σε συνθήκες ομαδικής συζήτησης παρέχουν πλούσια 

πληροφόρηση για την κατανόηση του θέματός μας αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας 

(Σαραφίδου, 2011) όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τάξη. Η δυναμική της 

ομάδας αξιοποιήθηκε και για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάπτυξης επιχειρημάτων η 

οποία θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της κριτικής σκέψης.  Η 

επιχειρηματολογία είναι, σύμφωνα με την Kuhn, συλλογική πρακτική η οποία στα πλαίσια 

διαλόγου αποτελεί παραγωγικό μέσο για την ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και της 

διαλογικής ικανότητας ανάπτυξης επιχειρημάτων (Kuhn, 2016). 

Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 μαθημάτων ακολουθήθηκε μία πορεία διδασκαλίας 

βασισμένη σε μία σειρά από ερωτήματα (βλ. Παράρτημα). Στη διαδικασία αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν τα πιο σημαντικά εργαλεία της κριτικής σκέψης, δηλαδή οι ερωτήσεις. 

Οι Cojocariu και Butnaru (2014) τονίζουν ότι η γνώση και η κατανόηση θα πρέπει να 

προκύπτουν μέσα από τη συνεχή έρευνα των ερωτήσεων. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές 

να σκεφτούν κριτικά, να αναλύσουν πολλαπλές σημασίες, να εκφράσουν τις ιδέες τους με 

σαφήνεια και εμπιστοσύνη καθώς και να προβούν σε άλλες ερωτήσεις. Αυτός είναι ένας 

από τους πιο κατάλληλους τρόπους ώστε οι μαθητές να μοιραστούν την εξέταση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου, τραγουδιού, πίνακα ή άλλου έργου τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται και η ανάλυση ενός μουσικού βίντεο. Η συζήτηση στην τάξη δεν έγινε σε 

αυστηρά δομημένο πλαίσιο καθώς ήταν ημι-καθοδηγούμενη. Όπως είναι φυσικό, τα δύο 

τμήματα δεν ήταν δυνατό να συμβαδίσουν χρονικά απόλυτα ως προς τα θέματα με τα 

οποία ασχολήθηκαν στη διάρκεια αυτής της σειράς μαθημάτων. Οι απαντήσεις των 

μαθητών πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη καθώς και οι διαφορετικού είδους 

συμπεριφορές που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια αυτών των 5 μαθημάτων καταγράφηκαν 

από την εκπαιδευτικό στο ημερολόγιο παρατήρησης ως ερευνητικά δεδομένα αναφορικά 

με τους άξονες της κριτικής σκέψης. Δεν έγιναν αλλαγές όσον αφορά στους τρόπους 

διδασκαλίας - μάθησης αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική πρακτική ή τη μετωπική 

διδασκαλία τις οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί των 2 τμημάτων. Συγκεκριμένα, στο 

τμήμα Α διατηρήθηκε η διάταξη των θρανίων ώστε να δημιουργούνται 5 ομάδες μαθητών. 

Στο τμήμα Β επίσης διατηρήθηκε η διάταξη στην οποία τα μισά περίπου θρανία 

σχηματίζουν Π ενώ τα υπόλοιπα είναι τοποθετημένα στο κέντρο της τάξης σύμφωνα με τη 

μετωπική διδασκαλία.  
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Στο τελευταίο μάθημα της διδακτικής αυτής ενότητας  οι μαθητές επανέλαβαν τη 

διαδικασία απάντησης στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στο οποίο απάντησαν στο 

δεύτερο μάθημα.  

 

Επιλογή του Μουσικού Βίντεο 
 

Πριν από το σχεδιασμό της συγκεκριμένης παρέμβασης ζητήθηκε η άποψη των 

μαθητών για τα μουσικά βίντεο. Από την προ-έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

θεωρούν την παρακολούθηση μουσικών βίντεο μία αγαπημένη συνήθεια η οποία θα 

ήθελαν να εντάσσεται στο μάθημα της μουσικής. Έτσι επιλέχθηκε το μουσικό βίντεο ως 

βασικό διδακτικό-μαθησιακό εκπαιδευτικό εργαλείο. Για την επιλογή του μουσικού βίντεο 

προηγήθηκε η διερεύνηση των προτιμήσεων των μαθητών σε σχέση με τα μουσικά βίντεο 

που συνηθίζουν να παρακολουθούν. Οι μαθητές πρότειναν μουσικά βίντεο τραγουδιών με 

ελληνικό ή αγγλικό στίχο. Καθώς τα βίντεο τα οποία πρότειναν οι μαθητές είχαν 

ακατάλληλο περιεχόμενο για σχολική χρήση, το συγκεκριμένο βίντεο επιλέχθηκε από την 

ερευνήτρια-διδάσκουσα λαμβάνοντας υπόψη τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών αλλά 

και το γεγονός ότι η πλειονότητα των μαθητών είναι σε γενικές γραμμές εξοικειωμένοι με 

την αγγλική γλώσσα. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διδασκαλίας επιλέχθηκε το 

μουσικό βίντεο του τραγουδιού Paradise του βρετανικού συγκροτήματος Coldplay.
2
 Αν 

και πρόκειται για ένα βίντεο δημοφιλούς μουσικής, το συγκεκριμένο βίντεο θα λέγαμε ότι 

ως ένα βαθμό έρχεται σε αντίθεση με όσα είπαμε παραπάνω, όσον αφορά στον τρόπο 

παρουσίασης των σταρ μέσα σε αυτό καθώς αρχικά δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει 

καθόλου η παρουσία του καλλιτέχνη αλλά ο ήρωας του βίντεο είναι ένας άνθρωπος 

ντυμένος ελέφαντας –αν και σε ένα σημείο ο τραγουδιστής του συγκροτήματος 

αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Το συγκεκριμένο βίντεο ανήκει στην κατηγορία του 

εννοιολογικού-αφηγηματικού βίντεο ενώ παράλληλα έχει χαρακτηριστικά ενός βίντεο 

εκτέλεσης-σουρεαλιστικού. Παρόλο που τα μουσικά βίντεο τα οποία επικεντρώνονται στο 

περιβάλλον πολλαπλασιάστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, και παρά την 

αναγνωρισμένη επίδρασή τους στις νεότερες γενιές λόγω της εκφραστικής τους δύναμης, 

                                                 
2
  Οι Coldplay  είναι βρετανικό συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ μουσικής που δημιουργήθηκε στο 

Λονδίνο το 1996. Το συγκρότημα αποτελείται από τους Chris Martin (πρώτη φωνή, πλήκτρα, κιθάρα),  

Jonny Buckland (πρώτη κιθάρα), Guy Berryman (μπάσο) και Will Champion (ντραμς, φωνητικά και άλλα 

μουσικά όργανα). Το τραγούδι Paradise κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2011 ως το δεύτερο single 

από το πέμπτο άλμπουμ τους με τίτλο Mylo Xyloto. Το τραγούδι δέχτηκε θετικές κριτικές από την 

πλειονότητα των κριτικών μουσικής (δεδομένα από το: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_(Coldplay_song). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_(Coldplay_song))
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τέτοιου είδους μουσικά βίντεο που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα έχουν 

αποτελέσει σχετικά σπάνια το αντικείμενο ερευνητικών προσπαθειών (Maier & Cross, 

2013). Το συγκεκριμένο μουσικό βίντεο προωθεί ένα προβληματισμό γύρω από τα 

δικαιώματα των ζώων και την καταπάτηση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό 

οι μαθητές να ευαισθητοποιούνται σε καίρια ζητήματα μέσω του μουσικού βίντεο. Έτσι, η 

επιλογή του συγκεκριμένου  μουσικού βίντεο έγινε με γνώμονα και το γεγονός ότι μπορεί 

να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με περιβαλλοντικά και ηθικά 

ζητήματα.  

 

Περιγραφή Μαθημάτων 

 

Η διδακτική παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με τη χρήση 

μουσικού βίντεο στο μάθημα της Μουσικής οργανώθηκε ως project το οποίο είχε διάρκεια 

8 εβδομάδων. Ειδικότερα, στο πρώτο μάθημα της διδακτικής αυτής ενότητας οι μαθητές 

ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο μουσικό βίντεο. Αφού 

παρακολούθησαν το βίντεο, στη συνέχεια, τραγούδησαν το τραγούδι, του οπoίου το 

ρεφρέν είναι ιδιαίτερα εύληπτο, και έκαναν τα δικά τους σχόλια για το περιεχόμενο των 

στίχων οι οποίοι δόθηκαν στους μαθητές στα αγγλικά και σε μετάφραση στα ελληνικά με 

τη μορφή φύλλου εργασίας. Να σημειωθεί ότι δεν έγιναν αλλαγές όσον αφορά στους 

τρόπους διδασκαλίας-μάθησης αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική ή τη μετωπική 

διδασκαλία τις οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί των 2 τμημάτων. Για τη διατήρηση 

της προσοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κάποιες φορές 

χρησιμοποιήθηκε μια μικρή μπάλα την οποία πετούσε κατά βούληση ο μαθητής ο οποίος 

είχε το λόγο, στον επόμενο μαθητή ο οποίος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη συζήτηση 

εκφράζοντας την άποψή του.  

Στο δεύτερο μάθημα επαναλήφθηκε η παρακολούθηση του βίντεο και οι μαθητές 

απάντησαν γραπτώς στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Σε μερικές περιπτώσεις 

χρειάστηκε να δοθούν διευκρινήσεις κατανόησης μερικών ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, 

μερικοί μαθητές ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με το τι σημαίνει «δημιουργός του 

τραγουδιού» και «δημιουργός του μουσικού βίντεο» (ερωτήσεις Α1 και Α2) καθώς και για 

το νόημα του περιεχομένου της είδησης στην ερώτηση Α7 το οποίο επαναδιατυπώθηκε 

προφορικά με πιο απλό τρόπο για την καλύτερη κατανόησή του. 

Από το τρίτο έως και το έβδομο μάθημα εφαρμόστηκαν από την ερευνήτρια-

εκπαιδευτικό δραστηριότητες οι οποίες είχαν στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι 

περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω της συζήτησης 
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στην τάξη ήταν στο πλαίσιο ανάλυσης του μουσικού βίντεο. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με 

διάφορα θέματα και ερωτήματα των οποίων η διατύπωση προβαλλόταν με PowerPoint με 

τη βοήθεια προτζέκτορα ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προσοχή από τους μαθητές. 

Αναλυτικότερα, στο τρίτο μάθημα οι μαθητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν και να 

περιγράψουν όσα είδαν και όσα άκουσαν στο μουσικό βίντεο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε 

στο πώς ξεκινά το βίντεο και τι θυμίζει. Για το λόγο αυτό έγινε από την εκπαιδευτικό 

αναφορά στους διάφορους κώδικες που λαμβάνουμε υπόψη στην ανάλυση ενός βίντεο. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν, να 

περιγράψουν και να συζητήσουν για διάφορα στοιχεία του βίντεο όπως η μουσική, ο 

φωτισμός, η επιλογή των χρωμάτων, η ενδυμασία, οι χαρακτήρες (όπως η επιλογή του 

ελέφαντα και όχι κάποιου άλλου ζώου), οι γωνίες λήψης του ελέφαντα στα διάφορα πλάνα 

καθώς και η συμμετρία η οποία είναι χαρακτηριστική σε ορισμένα πλάνα.  

Το τέταρτο μάθημα αρχικά εστίασε στον τρόπο παρουσίασης κάποιων στίχων  του 

τραγουδιού γραμμένων σε χαρτόνι, τις λεγόμενες cue cards. Έγινε αναφορά στις 

διακειμενικές αναφορές του βίντεο. Επιπλέον, οι μαθητές συλλέγοντας στοιχεία από το 

βίντεο και ανακαλώντας σκηνές επιχείρησαν να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις όπως, 

για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι τον ελέφαντα μέσα στο βίντεο, 

να περιγράψουν τα συναισθήματά του και να εντοπίσουν σκηνές στις οποίες είναι έντονο 

το στοιχείο του χιούμορ.      

Στο πέμπτο κατά σειρά μάθημα, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε 

περιβαλλοντικά και ηθικά ζητήματα. Οι μαθητές σχολίασαν και προσπάθησαν να 

αξιολογήσουν μια πληροφορία σχετική με τη χρησιμοποίηση των ζώων για την παραγωγή 

φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων χημικών ουσιών και κατ’ επέκταση ασχολήθηκαν με 

την πολύπλοκη φύση προβλημάτων και θεμάτων όπως αυτό της εκμετάλλευσης των ζώων 

στη βιομηχανία φαρμάκων.  

Το έκτο μάθημα επικεντρώθηκε περισσότερο σε μουσικούς στόχους όπως η σχέση 

μουσικής και οπτικών εφέ (το πώς απεικονίζονται οι μουσικές διαφορές ανάμεσα στο 

πρώτο και στο δεύτερο ρεφρέν, τα κοινά χαρακτηριστικά δεύτερου ρεφρέν με την εικόνα, 

η σχέση του μοντάζ με το ρυθμό της μουσικής). Παράλληλα, εστίασε στη σχέση του 

περιεχομένου των στίχων με την εικόνα καθώς και στη χρήση συγκεκριμένων 

αντικειμένων στο βίντεο με τους μαθητές να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για τα 

παραπάνω θέματα και ερωτήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή του ποδηλάτου 

ως αντικειμένου το οποίο σχετίζεται με την απόδραση του ελέφαντα.    
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Στο έβδομο μάθημα η συζήτηση στράφηκε σε θέματα που σχετίζονται με τη 

μουσική βιομηχανία αλλά και τη δύναμη της μουσικής γενικότερα ως μέσο 

ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι μαθητές 

προβληματίστηκαν αναφορικά με τον πραγματικό στόχο δημιουργίας των μουσικών 

βίντεο και εντόπισαν στοιχεία στο συγκεκριμένο βίντεο που έχουν στόχο την προβολή του 

συγκροτήματος. Επιπλέον, η συζήτηση επεκτάθηκε σε αυτά που χρειάζονται γενικότερα οι 

άνθρωποι ώστε να είναι ευτυχισμένοι με τους μαθητές να εκφράζουν την προσωπική τους 

άποψη για το θέμα. 

Στο όγδοο και τελευταίο μάθημα της διδακτικής αυτής ενότητας δόθηκε ξανά προς 

συμπλήρωση το ερωτηματολόγιο χωρίς να δοθούν ιδιαίτερες διευκρινίσεις καθώς οι 

μαθητές ένιωθαν περισσότερο εξοικειωμένοι με τις ερωτήσεις.  

Στο τέλος των μαθημάτων ανάλυσης μουσικού βίντεο (τρίτο έως και έβδομο 

μάθημα) οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους μερικά λεπτά ώστε να απαντήσουν γραπτώς 

στις 2 ερωτήσεις του “Minute Book” (βλ. Cojocariu & Butnaru, 2014) το οποίο ήταν ένα 

φύλλο διπλωμένου χαρτιού με τίτλο The Minute Book που περιείχε δύο ερωτήσεις κάθε 

φορά. Οι απαντήσεις των μαθητών ήταν ατομικές ενώ σε ένα από τα πέντε μαθήματα 

ανάλυσης του μουσικού βίντεο προέκυψαν μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Η 

δραστηριότητα αυτή είχε χαρακτήρα σύνοψης των μαθημάτων και βοήθησε στην 

καταγραφή της γενικότερης τάσης των μαθητών ως προς αυτό που οι ίδιοι θεωρούσαν 

σημαντικότερη γνώση σε κάθε μάθημα, τις ερωτήσεις στις οποίες έδωσαν έμφαση ή τις 

απόψεις τους για ένα θέμα. Επιπλέον, διευκόλυνε την έρευνα όσον αφορά στη συλλογή 

δεδομένων αναφορικά με τους μαθητές οι οποίοι επιλέχθηκαν ως μελέτη περίπτωσης. Στα 

τρία από τα πέντε μαθήματα στα οποία οι μαθητές ασχολήθηκαν με την ανάλυση του 

μουσικού βίντεο, το Minute Book περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

1) Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες σήμερα; 

2) Ποια ερώτηση από το σημερινό μάθημα θυμάσαι πιο έντονα; 

Στο τελευταίο μάθημα ανάλυσης του μουσικού βίντεο το Minute Book είχε την εξής 

μορφή: 

1) Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες σήμερα; 

2) Τι πιστεύετε ότι χρειάζονται γενικότερα οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις απαιτούν από τους μαθητές δεξιότητες της κριτικής σκέψης όπως 

κατανόηση, εστίαση, ανάκληση, οργάνωση και σύνθεση των πληροφοριών και δεδομένων.  

Σε μία από τις πέντε αυτές διδασκαλίες οι μαθητές ανέπτυξαν στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας συμπλήρωσης του Minute Book τις παρακάτω φράσεις σε ομάδες:  
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1) Είμαι υπέρ της χρήσης ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών 

διότι… 

2) Δεν είμαι υπέρ της χρήσης ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών 

διότι… 

Δόθηκε ένα Minute Book προς συμπλήρωση  σε κάθε μία από τις 5 ομάδες του τμήματος 

Α και ένα σε κάθε μία από τις 4 ομάδες που σχηματίστηκαν για τις ανάγκες της 

δραστηριότητας στο τμήμα Β. 

 

 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μετά από την 

επεξεργασία των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν με τη βοήθεια των ερευνητικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την τήρηση ημερολογίου, 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση και 

από το εργαλείο της μελέτης περίπτωσης. Να σημειωθεί ότι οι όροι «μουσικό βίντεο» και 

«βιντεοκλίπ» χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι.  

 

Ημερολόγιο Παρατήρησης 

 

 Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των σημειώσεων ημερολογίου η τήρηση 

των οποίων έγινε συστηματικά από την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό για 5 συνεχόμενες 

εβδομάδες. Εξαιρέθηκαν η πρώτη και η δεύτερη εβδομάδα διότι τα δύο πρώτα μαθήματα 

αφιερώθηκαν στη γνωριμία των μαθητών με το μουσικό βίντεο του τραγουδιού και τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πριν από την παρέμβαση καθώς και η τελευταία 

εβδομάδα διότι επαναλήφθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μετά την 

παρέμβαση. Τα ημερολόγια παρατήρησης στην παρούσα έρευνα στοχεύουν στον 

εντοπισμό και την καταγραφή απαντήσεων και συμπεριφορών των μαθητών γενικότερα, οι 

οποίες είναι σύμφωνες με τους άξονες της κριτικής σκέψης όπως καθορίστηκαν από τους 

Elder και Paul (βλ. στο Kokkidou, 2013).  

 Ήδη από την πρώτη επαφή των μαθητών με το μουσικό βίντεο και τους στίχους 

του τραγουδιού φάνηκε να υπάρχουν δείγματα κριτικής σκέψης καθώς οι μαθητές 

διατύπωσαν τα σχόλιά τους σχετικά με το νόημα των στίχων. Για παράδειγμα, σχολίασαν 

ότι «όταν το κορίτσι (που αναφέρεται στους στίχους) ήταν παιδί έκανε όνειρα αλλά όταν 

μεγάλωσε μπήκε στον πραγματικό κόσμο» και «τώρα ονειρεύεται μόνο όταν ακούει 
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μουσική». Άλλες απαντήσεις  στις οποίες φαίνονται οι απόψεις των μαθητών είναι οι 

παρακάτω: «Όταν μεγαλώνεις εύχεσαι να ήσουν παιδί», «Καθώς οι άνθρωποι 

μεγαλώνουν, ωριμάζουν και δεν θέλουν πια τα ίδια πράγματα», «Όταν μεγαλώνεις, χάνεις 

τη φαντασία σου», «Όλα σου φαίνονται βλακείες». Κάποιοι μαθητές ερμηνεύουν το στίχο 

“and the bullets catch in her teeth” ως το ότι «πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα εκφράσει 

με λόγια και τα εκφράζει με μουσική». Παρακάτω οι μαθητές σχολιάζουν ότι η ζωή γίνεται 

φορτική (“it gets so heavy”) γιατί «δεν υπάρχουν χρήματα», «οι άνθρωποι ξεχνούν τα 

όνειρά τους», «δεν έχεις μια καλή δουλειά επειδή δεν είχες καλούς βαθμούς στο σχολείο», 

«οι άλλοι δεν της έδιναν σημασία». Αναφορικά με το στίχο “I know the sun is set to rise” 

μία μαθήτρια έδωσε την ερμηνεία ότι «κάθε μέρα υπάρχει ελπίδα και μπορεί να τα 

καταφέρει». 

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων από το ημερολόγιο 

παρατήρησης, ξεχωριστά για κάθε τμήμα, σύμφωνα με τους υπό μελέτη άξονες της 

κριτικής σκέψης.  

 

Ημερομηνία: 8/11/2016        Τμήμα: A 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές παρατηρούν και περιγράφουν όσα βλέπουν και όσα 

ακούν σε πρώτη φάση στο μουσικό βίντεο. Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κυρίως 

μετά από συνεχή παρότρυνση της εκπαιδευτικού. Έτσι π.χ., στην αρχή παρατηρούν ότι το 

βίντεο με βάση τα συγκεκριμένα πλάνα θυμίζει «Αφρική», «ιστορία», «ταινία» κ.ά. Καθώς 

πρόκειται για ένα εννοιολογικό-αφηγηματικό μουσικό βίντεο, έχουν κατανοήσει και 

εξοικειωθεί πλήρως με την πλοκή της ιστορίας μέσα από τις εικόνες. Με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού εστιάζουν την προσοχή τους και σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου μουσικού βίντεο όπως τα πλάνα, τα χρώματα κ.ά. Συνειδητοποιούν το 

χώρο όπου διαδραματίζονται αρχικά οι σκηνές με τον ελέφαντα, μέσα από τα αντικείμενα 

που υπάρχουν στο βίντεο όπως π.χ., ο κόκκινος τηλεφωνικός θάλαμος. Όσον αφορά στα 

πλάνα, ένας μαθητής παρατηρεί από μόνος του ότι ο σκηνοθέτης έχει βάλει κάποια πλάνα 

βάζοντάς μας στη θέση του ελέφαντα! Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για τη 

μουσική του συγκεκριμένου βίντεο είναι πιο περιορισμένη. Μια μαθήτρια παρατηρεί ότι 

«η μουσική ταιριάζει» με τα πλάνα που δείχνουν τον ελέφαντα τη στιγμή που βρίσκει τα 

υπόλοιπα μέλη της μπάντας.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα 
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Σε κάποια σημεία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι περισσότεροι μαθητές 

προτείνουν απαντήσεις ή λένε την άποψή τους είτε δικαιολογώντας τις απαντήσεις τους, 

είτε όχι. Στην ερώτηση «γιατί επιλέχθηκε ως ζώο ο ελέφαντας και όχι κάποιο άλλο ζώο» οι 

μαθητές θεωρούν ότι επιλέχθηκε επειδή «είναι συνηθισμένο να αιχμαλωτίζουν τους 

ελέφαντες», «είναι χαριτωμένοι», «είναι ζώο υπό εξαφάνιση», «είναι μοναχικοί», «είναι 

ήρεμοι και δεν μας πειράζουν άρα πρέπει να τους αφήνουμε ελεύθερους». Στη σκηνή όπου 

μικρά παιδιά προσφέρουν χρήματα στον ελέφαντα, κάποιοι μαθητές τονίζουν ότι «τα 

παιδιά αγαπούν πολύ τα ζώα» και «έχουν μεγαλύτερη καρδιά από τους μεγάλους».  

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα 

Είναι σε θέση να ανακαλέσουν σκηνές οι οποίες απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις. 

Οι απαντήσεις τους, όμως, είναι γενικά περιορισμένες σε έκταση.  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα 

Η οργάνωση των πληροφοριών αφορά κυρίως στη σύνδεση της εικόνας σε σχέση 

μες την αφήγηση της ιστορίας. Οι μαθητές δεν φαίνεται να συνδυάζουν ιδιαίτερα τις 

μουσικές πληροφορίες με τις πληροφορίες της εικόνας. 

 

Για τους άξονες της κριτικής σκέψης σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές 

λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών και εκφράζουν τη σκέψη τους με 

λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση.  

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να 

ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων, να εξετάζουν 

ερωτήματα από πολλές απόψεις, να αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των 

πληροφοριών που τους παρέχονται, να σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις 

συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και να δηλώνουν και να εξηγούν τους στόχους και τις 

επιδιώξεις τους,  δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 8/11/2016        Τμήμα: Β 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Οι μαθητές παρατηρούν και περιγράφουν όσα βλέπουν και όσα ακούν στο μουσικό 

βίντεο σε πρώτη φάση. Εστιάζουν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ιδιαίτερα σε κάποια 

χαρακτηριστικά-κώδικες. Έτσι παρατηρούν ότι τα χρώματα «είναι έντονα όπως ο ήλιος 

γιατί είναι παράδεισος» ενώ παράλληλα «είναι σαν να δίνουν ζωή» και «γαλήνη». Επίσης, 
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παρατηρούν την ομοιότητα του συγκεκριμένου μουσικού βίντεο με ταινία και προσθέτουν 

ότι αυτό συμβαίνει για να κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Όταν αναφέρεται ο κώδικας του 

φωτός οι μαθητές παρατηρούν ότι κάποιες σκηνές είναι επίτηδες θολές. Παραλληλίζουν τα 

θολά πλάνα με την έννοια της προοπτικής στη ζωγραφική και διατυπώνουν, όσον αφορά 

τα πλάνα, την άποψη ότι «ό, τι είναι μπροστά, είναι πιο σημαντικό». Σχετικά με διάφορα 

σύμβολα που δηλώνουν το χώρο όπως ο τηλεφωνικός θάλαμος, ένας μαθητής αναφέρεται 

στον Παρθενώνα ως ελληνικό σύμβολο. Κατά τη διάρκεια του μουσικού βίντεο, οι 

μαθητές εντοπίζουν κι άλλες λεπτομέρειες στην εικόνα και κάνουν εικασίες, ειδικότερα ως 

προς το φως και τα πλάνα. Το φως στη σκηνή όπου ο ελέφαντας βρίσκει τα άλλα μέλη του 

γκρουπ υποδηλώνει –σύμφωνα με τους μαθητές– «γαλήνη», «ηρεμία», «παράδεισο» και 

«ελπίδα». Γενικά, η προσοχή των περισσοτέρων μαθητών είναι διαρκής, παρατηρούν 

αρκετές λεπτομέρειες στην εικόνα και δίνουν απαντήσεις χωρίς ιδιαίτερη παρότρυνση από 

την εκπαιδευτικό. Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων ως προς τη μουσική, είναι πιο 

περιορισμένη.  

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

Η πλειονότητα των μαθητών αναφέρεται σε ηθικά ζητήματα σχετικά με τα ζώα και 

τη μεταχείρισή τους από τον άνθρωπο παρόλο που η διδασκαλία παρόλο που η διδασκαλία 

είναι βασισμένη περισσότερο στην περιγραφή του μουσικού βίντεο.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις 

Οι μαθητές διατυπώνουν οι ίδιοι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στις 

ερωτήσεις της εκπαιδευτικού δίνονται διάφορες απαντήσεις από διαφορετικούς μαθητές. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το τελευταίο πλάνο για το οποίο οι μαθητές εξηγούν το 

γεγονός ότι οι ελέφαντες τρέχουν προς το μέρος των θεατών είτε γιατί  «μπορεί να είμαστε 

εμείς (ως θεατές) ο παράδεισός τους» είτε γιατί «τα ζώα έχουν δύναμη όπως οι άνθρωποι 

και ίσως θέλουν να μπουν στο δικό μας κόσμο».  

 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών  

Οι μαθητές φαίνεται να εκφράζουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους λαμβάνοντας 

υπόψη τις απόψεις των συμμαθητών τους. Κάποιοι μαθητές χρησιμοποιούν όρους όπως 

«συμφωνώ με ...» και συμπληρώνουν τις απαντήσεις των άλλων συμμαθητών τους. 

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  
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Οι μαθητές γίνονται αρκετά αναλυτικοί ως προς το πρώτο πλάνο που απεικονίζει 

τον ελέφαντα. Μερικές από τις απαντήσεις τους είναι οι εξής: «Ο πρωταγωνιστής είναι 

στο κέντρο για να δώσει έμφαση… η προσοχή μας πηγαίνει πάντα στο κέντρο», «Θέλει να 

δείξει το αντίθετο από τον τίτλο», «Αν ήταν δεξιά ή αριστερά, η προσοχή μας θα πήγαινε 

στο τοπίο», «Αν μας έδειχνε τον παράδεισο δεν θα είχε κάποιο νόημα, ενώ τώρα 

αγωνίζεται για να τον δει».  

 

Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται:  

Οι μαθητές δικαιολογούν την ύπαρξη του μικρού κοριτσιού που προσφέρει μια 

μικρή οικονομική βοήθεια στον ελέφαντα με βάση την άποψή τους για τα παιδιά 

γενικότερα τα οποία θεωρούνται από τους μαθητές περισσότερο ευαισθητοποιημένα 

σχετικά με τα ζώα.  

 

Για τους άξονες της κριτικής σκέψης σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές 

εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα, οργανώνουν 

πληροφορίες και δεδομένα και εκφράζουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα 

παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να σκέφτονται 

τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και να δηλώνουν 

και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 15/11/2016        Τμήμα: Α 

Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες καθώς ο 

υπολογιστής της τάξης παρουσίασε προβλήματα με αποτέλεσμα το μάθημα να στηριχθεί 

κυρίως σε προφορικές ερωτήσεις. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη μείωση της προσοχής από 

τους μαθητές, καθυστέρηση κατά την έναρξη ενώ η διδασκαλία δεν ακολούθησε την 

προβλεπόμενη πορεία.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

Σε ερώτηση που αφορά στη χρήση των “cue cards”, πριν από τις αναφορές στη 

διακειμενικότητα, οι μαθητές λένε την άποψή τους χωρίς όμως την ύπαρξη πολλών 

απόψεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο ελέφαντας το κάνει αυτό γιατί «δεν μπορεί να 

μιλήσει». Πολλές από τις απαντήσεις τους δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχες.  
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Αντίθετα, δίνουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση 

του ελέφαντα από τους ανθρώπους μέσα στο αστικό περιβάλλον: «Πιστεύουν ότι ντύθηκε 

έτσι για να ζητιανέψει.», «Δεν παραξενεύονται επειδή υπήρχε κάμεραμαν». Σύμφωνα με 

τους μαθητές, οι άνθρωποι σκέφτονται είτε ότι «θα μπορούσε να είναι φάρσα που θα 

παιχτεί στην τηλεόραση» είτε ο ελέφαντας να είναι «μέλος οργάνωσης για ζώα υπό 

εξαφάνιση». Κάποιοι από τους μαθητές υποθέτουν ότι «ντύθηκε έτσι επειδή εμείς τα 

παιδιά έχουμε φαντασία και θα μπορούσε να παίξει μαζί μας», ότι «ντύθηκε για κάποιο 

φιλανθρωπικό σκοπό», ότι «γυρίζεται ένα βίντεο», ότι είναι «τρελός» ή «μασκότ». Επίσης, 

για τον τρόπο αντιμετώπισης του ελέφαντα χρησιμοποιήθηκε το επίρρημα «χαλαρά». 

Προσθέτουν ότι οι άνθρωποι αγνοούν τον ελέφαντα επειδή τον θεωρούν «ασήμαντο» ή 

επειδή όλα αυτά μπορεί να μη συμβαίνουν στην πραγματικότητα αλλά στη φαντασία του.  

 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών 

Δύο μαθήτριες από την ίδια ομάδα εκφράζουν τις αντίθετες απόψεις που έχουν 

μεταξύ τους για την αντιμετώπιση του ελέφαντα: 

 «Ο κόσμος δε νοιάζεται για τίποτα, αδιαφορεί για ό, τι συμβαίνει».  

 «Δεν είναι αλήθεια, δεν αδιαφορούν όλοι σ’ αυτό τον κόσμο».  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

  Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι ο ελέφαντας δεν είναι ελεύθερος να ταξιδέψει και 

αναφέρουν λίγες σκηνές όπου φαίνεται κάτι τέτοιο χωρίς να εστιάζουν με επιμονή.  

Αντίθετα, εστιάζουν με μεγαλύτερη επιμονή στο πως αντιδρούν οι άνθρωποι 

βλέποντας τον ελέφαντα και με ποιο τρόπο ίσως θα αντιδρούσαν οι ίδιοι. Επιπλέον, 

σκέφτονται ανάλογες περιπτώσεις που έχουν δει.  

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα  

Οι απαντήσεις των μαθητών όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ελέφαντα από 

τους ανθρώπους μέσα στο αστικό περιβάλλον συγκεντρώνουν μερικά από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά.  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα  

Είναι σε θέση, π.χ. να ανακαλέσουν και να αναφέρουν χιουμοριστικές σκηνές 

(κώδικας του χιούμορ).  
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Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται  

Κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο 

επιφανειακές. Για παράδειγμα, φράσεις όπως «να κυνηγώ τα όνειρά μου», «να είμαι 

ελεύθερος» εμφανίζονται ως η νέα γνώση της ημέρας.  

 

Για τον άξονα της κριτικής σκέψης σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές εκφράζουν 

τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη 

έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να συλλέγουν 

πληροφορίες και δεδομένα, να ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και 

θεμάτων, να σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα 

καθώς και να δηλώνουν και εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν 

δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 15/11/2016         Τμήμα: B 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα 

Σε αυτό το μάθημα, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται οι διακειμενικές αναφορές του 

τραγουδιού. Μία από αυτές αφορά στη χρήση των “cue cards” που χρησιμοποιήθηκαν στο 

βιντεοκλίπ του τραγουδιού Subterranean Homesick Blues του Bob Dylan. Οι μαθητές 

δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή την άποψη παρουσίασης. 

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων  

Αρκετοί μαθητές αναφέρονται σε ηθικά ζητήματα που αφορούν στην προστασία 

των ζώων.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

Οι μαθητές γενικά δίνουν ποικίλες απαντήσεις σχετικά με τη «χρήση» του 

ελέφαντα στο βιντεοκλίπ: Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί τον ελέφαντα γιατί «είναι ζώο που 

το αιχμαλωτίζουν συχνά στο τσίρκο», «είναι γλυκούλης», «άκακος», «είναι μεγάλος και 

δυνατός οπότε θα τραβήξει την προσοχή μας αλλά και θα καταφέρει να ξεπεράσει τις 

δυσκολίες». Σε άλλη ερώτηση, όσον αφορά στη χρήση των “cue cards”, οι μαθητές 

πιστεύουν ότι αυτές χρησιμοποιούνται για να μας θυμίσουν είτε «ζητιάνους», είτε 

«ξεναγούς», είτε «να μας υπενθυμίσουν τον προορισμό του» κατ’ αναλογία με τις καρτ 

ποστάλ.  
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Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη φράση «όπως είπε και ο/η…» αλλά περιορισμένα. 

Παρόλα αυτά το γεγονός ότι δίνουν εναλλακτικές απαντήσεις χωρίς να επαναλαμβάνουν 

τα λόγια κάποιου συμμαθητή/τριάς τους δείχνει ότι λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των 

άλλων συμμαθητών έστω και περιορισμένα.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Οι μαθητές εστιάζουν στο τι προσπαθεί να πετύχει ο ελέφαντας: (π.χ., «Να ξεφύγει 

από τη φυλακή» και «να βρει τον παράδεισο»). Αναφέρουν σκηνές όπως το πλάνο με τους 

τρεις ζωγραφισμένους ελέφαντες στην αρχή καθώς στη συνέχεια φαίνεται ότι τους 

αναζητά, ή τα πλάνα που δείχνουν το αεροπλάνο. Επιπλέον, οι μαθητές εστιάζουν και 

προτείνουν τη δική τους εκδοχή για τη «χρήση» του ελέφαντα στο συγκεκριμένο 

βιντεοκλίπ και όχι κάποιου άλλου ζώου καθώς και για τη χρήση των “cue cards”. Στη 

συνέχεια, οι μαθητές εστιάζουν στην αντιμετώπιση του ελέφαντα από τους ανθρώπους 

μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Αναφέρουν ότι οι άνθρωποι δεν του δίνουν σημασία 

«γιατί δεν είναι ευαισθητοποιημένοι» και σκέφτονται τι θα έκαναν οι ίδιοι σε αντίστοιχη 

περίπτωση. Κάνουν υποθέσεις ότι μπορεί να είναι «τρελός», «μασκότ κάποιας ομάδας», 

«επαγγελματίας ο οποίος γύριζε από παράσταση» ή «μέλος κάποιας ομάδας που 

ασχολείται με το περιβάλλον».  

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα  

Οι μαθητές περιγράφουν με συγκεκριμένους όρους τα συναισθήματα του ελέφαντα 

κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ο ελέφαντας αισθάνεται «λύπη», «θυμό», «μοναξιά», 

«ανακούφιση», «φόβο», «αγωνία», «χαρά» κ.ά. ανάλογα με τη σκηνή στην οποία τον 

βλέπουν οι μαθητές. Ακόμη, οι πιο πολλοί αναφέρονται στις καρτέλες χρησιμοποιώντας 

τον όρο “cue cards”.  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα  

Οι μαθητές απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις που απαιτούν ανάκληση 

συγκεκριμένων σκηνών (π.χ.,  σε ό, τι αφορά τον κώδικα του χιούμορ).  

 

Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται  

Κάποιοι μαθητές αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία όσων είδαν και 

άκουσαν. Έτσι αρκετές από τις απαντήσεις των μαθητών σε σχέση με αυτό που 
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αποκόμισαν από το σημερινό μάθημα συνοψίζονται στο ότι «όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 

είναι ευαισθητοποιημένοι» ενώ κάποιες άλλες στο ότι σε κάθε βιντεοκλίπ όλα παίζουν 

ρόλο ανάλογα με τα μηνύματα που θέλουν να μας περάσουν.  

 

Για τον άξονα της κριτικής σκέψης σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές εκφράζουν 

τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη 

έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να σκέφτονται 

τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και το να δηλώνουν 

και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 22/11/2016        Τμήμα: Α 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Βλέποντας συνολικά το βίντεο οι περισσότεροι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι το 

ποδήλατο είναι ένα αντικείμενο που συνδέεται με την απόδραση και εμφανίζεται ιδιαίτερα 

συχνά. Μερικοί μαθητές αναφέρουν και το αεροπλάνο. 

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων  

Οι μαθητές προβληματίζονται αναφορικά με τη χρήση πειραματόζωων στην 

παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών δίνοντας απαντήσεις όπως: «Τα ζώα έχουν ζωή και 

δικαιώματα, δεν πρέπει να είναι φυλακισμένα». 

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις 

Αντιλαμβάνονται το ποδήλατο ως σύμβολο ελευθερίας αλλά και προώθησης μιας 

οικολογικής συνείδησης μέσα από τη συζήτηση.  

Στο ερώτημα αν μπορεί η μουσική να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σε 

περιβαλλοντικά θέματα οι μαθητές εστιάζουν κυρίως στα μουσικά βίντεο και όχι στη 

μουσική γενικότερα. Παραθέτουν διάφορες μεμονωμένες κυρίως απόψεις όπως η προβολή 

εικόνων στα βιντεοκλίπ που να δείχνουν ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, 

η «ζωηρή μουσική», ο «έξυπνος» στίχος αλλά και την πιο δημοφιλή άποψη σύμφωνα με 

την οποία «με κάθε view ή like να σώζεται ένα δέντρο». Μία άλλη απάντηση σχετική με 

το περιεχόμενο των εικόνων είναι η εξής: «Θα πρέπει να δείχνει κάτι ώστε ο άλλος να 

νιώσει ενοχές και να συγκινηθεί».  
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Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν αναφερόμενοι και στις 

δύο εκδοχές (την άποψη ότι είναι υπέρ ή κατά της μεταχείρισης ζώων για την παραγωγή 

φαρμάκων και καλλυντικών). Γενικά, υπάρχει ομοφωνία ως προς την αρνητική στάση των 

μαθητών σχετικά με τη μεταχείριση ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών. 

Μία ομάδα μαθητών αναφέρεται και στις δύο εκδοχές: Δηλώνει κατά της χρήσης 

πειραματόζωων γιατί «πεθαίνουν» αλλά από την άλλη «ορισμένα φάρμακα θα μας 

βοηθήσουν πολύ στο μέλλον». 

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Παραθέτουν διάφορες απόψεις σχετικά με τη χρήση της μουσικής και περισσότερο 

του βιντεοκλίπ ως μέσο για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα 

Μερικοί μαθητές ανακαλούν σκηνές στις οποίες εμφανίζονται τα αντικείμενα τα 

οποία συνδέονται με απόδραση, χωρίς την παρότρυνση της εκπαιδευτικού. 

 

Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται 

Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σε 

μορφή κειμένου σχετικά με τη μεταχείριση ζώων ως πειραματόζωα. Οι ίδιοι δεν φαίνεται 

να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της πληροφορίας. Υπάρχει μόνο μία 

απάντηση η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση της πληροφορίας: «Είναι πολύ σημαντική 

γιατί μας ενημερώνει για τα ζώα...». 

 

Σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα  

Σχετικά με τη μεταχείριση ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών 

μία ομάδα μαθητών καταλήγει στο ότι «χάνεται η ζωή πολλών ζώων και έτσι εξαφανίζεται 

σιγά-σιγά η πανίδα».  

 

Εκφράζουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα  

Σε αυτό το μάθημα γίνεται παράλληλα λόγος για το τι σημαίνει να δικαιολογούν οι 

μαθητές τις απαντήσεις τους με επιχειρήματα. Αν και φαίνεται η προσπάθειά τους να 

χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητή η έννοια του 

επιχειρήματος. 
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Βελτίωση στους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να 

λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών καθώς και να εκφράζονται με 

ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή /και με επιχειρήματα, παρατηρήθηκε σε 

περιορισμένη έκταση. 

Στον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές είναι σε θέση να δηλώνουν και να 

εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 22/11/2016        Τμήμα: B 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Το μάθημα ξεκινά με την προβολή του βιντεοκλίπ Subterranean Homesick Blues 

του Bob Dylan με αφορμή την έννοια της διακειμενικότητας που αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο μάθημα. Οι μαθητές παρακολουθούν το παραπάνω βιντεοκλίπ με 

ενδιαφέρον.  

Από το σύνολο των υπό ανάλυση καρέ του βιντεοκλίπ, οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται ότι το ποδήλατο εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά ως αντικείμενο που 

συνδέεται με την απόδραση (αν και επεκτείνονται και σε άλλα αντικείμενα που δεν έχουν 

σχέση με το στοιχείο της απόδρασης).  

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

Μία μαθήτρια εκφράζει την προσωπική της άποψη ότι «τα περισσότερα παιδιά δεν 

νοιάζονται για το περιβάλλον». Αντίθετα, «θεωρούν ότι ο κόσμος γύρω τους είναι ένας 

κόσμος για μεγάλους». Μία άλλη μαθήτρια παρεμβαίνει λέγοντας ότι «έτσι κι αλλιώς δεν 

μπορούν να κάνουν κάτι» θίγοντας ένα άλλο θέμα για το οποίο δεν έγινε συζήτηση. 

Επιπλέον, οι μαθητές προβληματίζονται για τη χρήση πειραματόζωων στην παραγωγή 

φαρμάκων και καλλυντικών: «Αν και τα ζώα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

ανθρώπους, έχουν δικαίωμα στη ζωή».  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

 Όσον αφορά στην επιλογή του ποδηλάτου οι μαθητές το συνδέουν με την 

ελευθερία, το γεγονός ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον, την οικονομική δυνατότητα 

του ελέφαντα, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται («Δεν έχει δίπλωμα οδήγησης ο 

ελέφαντας» καθώς και το γεγονός ότι του είναι πιο προσιτό). 

Στο ερώτημα αν μπορεί η μουσική να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σε 

περιβαλλοντικά θέματα οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει μέσω των 
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στίχων. Άλλες απόψεις που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι αν οι καλλιτέχνες «κάνουν καλές 

πράξεις», το κοινό τους είναι πιθανό να τους μιμηθεί καθώς αποτελούν παραδείγματα προς 

μίμηση. Μια μαθήτρια διατυπώνει την άποψη ότι «χρησιμοποιώντας το ποδήλατο που δεν 

ρυπαίνει τα περιβάλλον, έδωσε ένα μήνυμα σε αυτούς που το βλέπουν». Άλλη απάντηση 

(λιγότερο σαφής) παραπέμπει στην εκφραστικότητα της μουσικής και στο ότι μπορεί να 

ενισχύει το μήνυμα. (Γενικά, επικεντρώνονται περισσότερο στο βιντεοκλίπ και όχι στη 

μουσική γενικότερα). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν 

αναφερόμενοι και στις δύο εκδοχές (την άποψη ότι είναι υπέρ ή κατά της μεταχείρισης 

ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών). Γενικά, υπάρχει ομοφωνία στην 

αρνητική στάση των μαθητών σχετικά με τη μεταχείριση ζώων για την παραγωγή 

φαρμάκων και καλλυντικών καθώς κανένας μαθητής δεν επιχειρηματολογεί εκφράζοντας 

αντίθετη άποψη. 

 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μία μαθήτρια χρησιμοποίησε τη φράση «όπως 

είπε και η Κ. …». Παράλληλα, πολλοί μαθητές φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 

των συμμαθητών τους γιατί φροντίζουν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που 

έχουν ακουστεί.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Με αφορμή το ποδήλατο-αντικείμενο μία μαθήτρια αναρωτιέται για τη χρήση των 

αντικειμένων γενικά στα βιντεοκλίπ καθώς και γιατί επιλέχθηκε συγκεκριμένα το 

ποδήλατο. Αντιλαμβάνονται ότι είναι μέσο φυγής. Παραθέτουν τις απόψεις τους για την 

επιλογή του ποδηλάτου.  

Με βάση τις πληροφορίες κειμένου σχετικά με τη μεταχείριση ζώων ως 

πειραματόζωα δείχνουν ιδιαίτερη επιμονή και ευαισθησία στο θέμα κάνοντας τις δικές 

τους προεκτάσεις πάνω σε αυτό.  

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα  

Οι απαντήσεις που αναφέρονται στους παραπάνω άξονες συγκεντρώνουν πολλά 

από αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται 
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Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σε 

μορφή κειμένου σχετικά με τη μεταχείριση ζώων ως πειραματόζωα. Οι μαθητές 

ασχολούνται λιγότερο με την αξιολόγηση της πληροφορίας και περισσότερο αναπτύσσουν 

σε βάθος τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Σχετικά με την αξιολόγηση της 

πληροφορίας, δύο μαθητές αναφέρουν αντίστοιχα ότι «είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι 

βάζουμε τα ζώα κάτω από εμάς» όπως επίσης και το ότι «εμένα μου μαθαίνει να μην κάνω 

κι εγώ το ίδιο όταν θα γίνω σαν και αυτούς».  

 

Σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα  

Οι σκέψεις των μαθητών αναφορικά με την παραπάνω δραστηριότητα 

αντανακλούν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες στο ζήτημα της μεταχείρισης ζώων ως 

πειραματόζωα. Κάποιοι μαθητές αναφέρουν ότι «παραβιάζουμε τη φύση με αυτό». Μία 

μαθήτρια προσθέτει ότι «μετά η φύση σε εκδικείται» ενώ μία άλλη μαθήτρια αναφέρεται 

στις αρνητικές συνέπειες που θα είχε στον άνθρωπο η διακοπή της δοκιμής φαρμάκων στα 

ζώα.  

 

Δηλώνουν και εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους 

Μία μαθήτρια με αφορμή τις πληροφορίες σε μορφή κειμένου σχετικά με τη 

μεταχείριση ζώων ως πειραματόζωα συνειδητοποιεί κατά τη γνώμη της την ευθύνη στο 

ζήτημα αυτό ακόμη και των ίδιων των παιδιών: «Εγώ σκέφτομαι ότι εμείς τα παιδιά 

ακόμη, αν είχαμε ευαισθητοποιηθεί για τα ζωάκια αυτά, θα είχαμε όλοι στόχο να γίνουμε 

επιστήμονες για να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα».  

 

Εκφράζουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα  

Ένας μαθητής εκφράζει τη σκέψη ότι ο ελέφαντας εμφανίζεται να προσπαθεί να 

αποδράσει με ένα ποδήλατο επειδή «είναι πιο δύσκολο να συναντήσει κανείς π.χ., ένα 

αυτοκίνητο μέσα στο ζωολογικό κήπο και μάλιστα ανοιχτό!»  

 

Στον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές είναι σε θέση να οργανώνουν 

πληροφορίες και δεδομένα, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 29/11/2016        Τμήμα: A 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  
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Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες που συνοδεύουν το πρώτο κουπλέ του 

τραγουδιού και μερικοί συνειδητοποιούν ότι δεν είναι σε αντιστοιχία με τους στίχους. 

Προσπαθούν να βρουν αντιστοιχίες όπως οι στίχοι “flew away from her reach” και “she 

expected the world” με την εικόνα του τρένου που φεύγει.  

Όσον αφορά στις μουσικές διαφορές ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο ρεφρέν, οι 

περισσότεροι μαθητές αντιλαμβάνονται τη διαφορά στη δυναμική.  

Εστιάζοντας στα οπτικά εφέ του δεύτερου ρεφρέν παρατηρούν σε κάποια πλάνα τα 

οποία «παγώνει» η εκπαιδευτικός τις αντιθέσεις χρωμάτων, την εναλλαγή ήλιου και σκιάς, 

τα «λαμπερά και ζωντανά χρώματα» όπως είπε ένας μαθητής, τα οποία συνδέονται με τα 

χαρούμενα συναισθήματα του ελέφαντα. Η προσοχή τους πέφτει κυρίως στο πλάνο που 

δείχνει τα παπούτσια του ελέφαντα.  

Παρατηρώντας οι μαθητές την κίνηση του ποδηλάτου σε σχέση με το ρυθμό του 

τραγουδιού δεν υπάρχει ομοφωνία στο αν αυτά τα δύο συγχρονίζονται, ούτε δίνουν κάποια 

εξήγηση για το γεγονός ότι δεν συγχρονίζονται.  

Επιπλέον, η σχέση μοντάζ και ρυθμού της μουσικής δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα 

σαφής στους μαθητές. Παρόλα αυτά, παρατηρούν ότι προς το τέλος του βιντεοκλίπ τα 

μέλη του γκρουπ χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού.  

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν τον στόχο δημιουργίας των βιντεοκλίπ και κατ’ 

επέκταση το ποιος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Αρχικά, οι μαθητές απαντούν με βάση 

το συγκεκριμένο βιντεοκλίπ. Εστιάζουν στο ότι δεν αναπαριστά επακριβώς τους στίχους 

και κατά τη γνώμη τους «δεν βγαίνει νόημα». Ένας μαθητής συμπληρώνει ότι υπάρχουν 

άλλου είδους βιντεοκλίπ που αναπαριστούν το περιεχόμενο των στίχων. Καταλαβαίνουμε 

ότι δεν έχει γίνει σαφές το ότι το συγκεκριμένο μουσικό βίντεο επιδέχεται πολλές 

ερμηνείες. Άλλες απαντήσεις αναφέρουν ως στόχο το ενδιαφέρον, την ελκυστικότητα του 

βίντεο, την έμφαση στην εικόνα, την απεικόνιση «της ζωής των ανθρώπων». Σταδιακά, η 

σκέψη τους γίνεται πιο σύνθετη. Μια μαθήτρια αναφέρει ότι τα βιντεοκλίπ «κάνουν αυτόν 

που τραγουδά διάσημο». Άλλος ένας μαθητής εκφράζει τη σκέψη ότι ο τραγουδιστής 

πληρώνεται όσο περισσότερα είναι τα “like”. Επεκτείνοντας το θέμα στο ποιος τελικά 

κερδίζει από τη δημιουργία των βίντεο κλιπ αναφέρουν «το σκηνοθέτη», «το μάνατζερ», 

«τον τραγουδιστή», «το συγκρότημα», «τον οπερατέρ», μία σειρά δηλαδή ατόμων τα 

οποία εργάζονται στη μουσική βιομηχανία. Με δικά τους λόγια κάνουν λόγο για κέρδη 
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από χορηγούς ή τοποθέτηση προϊόντων. Στη συνέχεια του μαθήματος, αναφέρονται λίγα 

πράγματα για το ρόλο των δισκογραφικών εταιριών.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις  

Συνειδητοποιούν ότι ο τραγουδιστής βγάζει τη μάσκα «για να τον δουν» ή για να 

δείξει ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι «αληθινά». 

 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών  

Σχολιάζουν μεταξύ τους το αν έχει σχέση το περιεχόμενο των στίχων με την 

εικόνα.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα 

Μερικοί μαθητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν την αναντιστοιχία των εικόνων και 

των στίχων στο πρώτο κουπλέ του τραγουδιού θεωρώντας ότι το κάνει είτε «για να μας 

μπερδέψει» είτε γιατί δείχνοντας την αρχή της διαδρομής του ελέφαντα από την αρχή, ο 

θεατής θα κατανοήσει καλύτερα το ότι ο ελέφαντας κουράστηκε αλλά πέτυχε τους 

στόχους του.  

Με αφορμή το πλάνο που δείχνει τα παπούτσια του ελέφαντα, οι μαθητές δίνουν 

τις δικές τους ερμηνείες λέγοντας ότι το κάνουν «για να κερδίσουν χρήματα» μέσω 

διαφήμισης. Επίσης, κατά τη γνώμη τους, το πλάνο μας υπενθυμίζει «ότι είναι άνθρωπος». 

Μία μαθήτρια προχωρώντας σε σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα για τη σημασία των 

πλάνων, σκέφτεται ότι σε περίπτωση που τον έδειχνε από ψηλά, «ο ελέφαντας δεν θα είχε 

τόση δύναμη». Ένας μαθητής ερμηνεύει τη σκηνή ως εξής: «Η σκόνη των παπουτσιών 

πετάγεται όπως η φιλία τους. Στην αρχή ήταν εγκλωβισμένη όπως η φιλία τους».  

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα  

Το πρώτο ρεφρέν χαρακτηρίζεται «στενοχωρημένο», «λυπημένο», «σιγανό» ενώ 

το δεύτερο «χαρούμενο», «ενθουσιασμένο», «δυνατό». Τα χρώματα χαρακτηρίζονται 

«λαμπερά και ζωντανά». Μεγάλος αριθμός μαθητών αναφέρει τον όρο «μοντάζ».  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα  

Αντιστοιχίζουν το χαρακτήρα του πρώτου ρεφρέν με το ότι ο ελέφαντας περπατά 

και είναι στεναχωρημένος ενώ το χαρακτήρα του δεύτερου ρεφρέν με το ότι ο ελέφαντας 

τρέχει και είναι χαρούμενος (σχέση μουσικής με εικόνα). 
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Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται  

Γενικότερα, οι μαθητές δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις πληροφορίες για το 

ρόλο των δισκογραφικών εταιριών. Μία μαθήτρια αναφορικά με τη δημιουργία των 

βιντεοκλίπ σκέφτεται το γεγονός ότι οι εταιρείες «δίνουν τόσα λεφτά (για τη δημιουργία 

του βίντεο) και αυτά τα λεφτά, τα ξανακερδίζουν». 

 

Για τον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές είναι σε θέση να εκφράζουν τη 

σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να σκέφτονται 

τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και να δηλώνουν 

και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 29/11/2016        Τμήμα: B 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες που συνοδεύουν το πρώτο κουπλέ του 

τραγουδιού και παρατηρούν ότι δεν έχει άμεση αλλά «έμμεση» σχέση όπως είπε μία 

μαθήτρια. Άλλες μαθήτριες παρατηρούν ότι αντί για αντιστοιχίες υπάρχουν αντιθέσεις:  

«Το τραγούδι λέει “she expected the world” όμως βγαίνοντας στον πραγματικό κόσμο 

κανείς δεν δίνει σημασία στον ελέφαντα» ο οποίος εισπράττει αδιαφορία. Οι στίχοι “flew 

away from her reach” και “run away in her sleep” σχετίζονται με τις εικόνες της φυγής 

από το ζωολογικό κήπο.  

Όσον αφορά στις μουσικές διαφορές ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο ρεφρέν, οι 

πιο πολλοί μαθητές αντιλαμβάνονται τη διαφορά στη δυναμική. Στο δεύτερο ρεφρέν 

παρατηρούν τις έντονες κινήσεις και τα όργανα που «κορυφώνουν». Συνδέοντάς τα με τις 

εικόνες, μία μαθήτρια παρατηρεί επίσης το ότι στο πρώτο ρεφρέν δίνεται έμφαση μόνο σε 

ένα πρόσωπο ενώ στο δεύτερο σε περισσότερα και έτσι εξηγείται η κορύφωση των 

οργάνων.  

Σχετικά με τα οπτικά εφέ στο δεύτερο ρεφρέν, εστιάζουν κυρίως στο φως και τα 

χρώματα: τα «φωτεινά» χρώματα θεωρούνται χαρούμενα και τα «απαλά» θυμίζουν 

παράδεισο, το φως θεωρούν ότι δίνει «έμφαση». «Έτσι όπως πέφτει το φως, μας περνάει 

αυτό που θέλει να δείξει πιο γλυκά» είναι μία άλλη σκέψη. Επίσης παρατηρούν τη 

συμμετρία σε κάποια πλάνα που έχει «παγώσει» η εκπαιδευτικός.  
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Εστιάζοντας στη σχέση μοντάζ και ρυθμού της μουσικής, αρχικά δεν φαίνεται να 

καταλαβαίνουν τη σχέση. Δεν εστιάζουν στο ρυθμό, δεν θεωρείται εκφραστικό μέσο. Στη 

συνέχεια συνειδητοποιούν ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση: «Αλλάζει εικόνα μόλις τελειώνει 

μία φράση».  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Εντοπίζοντας μουσικές διαφορές στο πρώτο και δεύτερο ρεφρέν οι μαθητές 

εστιάζουν στο ότι το πρώτο έχει «λιγότερη ενέργεια» που συνδέεται με την απογοήτευση 

ενώ το δεύτερο έχει περισσότερη γιατί συνδέεται με την επίτευξη του στόχου.  

Η κίνηση του ποδηλάτου σε σχέση με το ρυθμό κάνει τους μαθητές αρκετά 

παρατηρητικούς: «Κάθε φορά που βάζει δύναμη στο ποδήλατο, δυναμώνει και η 

μουσική», «Κάθε παλαμάκι (παλμός) είναι στο αριστερό πόδι», «Όχι μόνο το ποδήλατο 

αλλά και τα σύννεφα μας δίνουν την αίσθηση του χρόνου καθώς κινούνται».   

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα  

Ανακαλούν τους όρους «φόρτε» και «πιάνο» για τις δυναμικές. Κάποια μαθήτρια 

αναρωτιέται αν υπάρχει κώδικας που να σχετίζεται με την κίνηση. Αναφέρεται ο κώδικας 

του φωτός και συχνότερα ο όρος «μοντάζ».  

 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να λαμβάνουν 

υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών καθώς και να εκφράζουν τη σκέψη τους με 

λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση (π.χ., η 

ταλαιπωρία του ελέφαντα φαίνεται στο πλάνο που δείχνει τα παπούτσια του, όπως 

παρατήρησε μία μαθήτρια).  

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να 

ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων, να εξετάζουν 

ερωτήματα από πολλές απόψεις, να οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα, να αξιολογούν 

σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται, να σκέφτονται 

τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και να δηλώνουν 

και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 6/12/2016        Τμήμα: A 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  
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Οι μαθητές παρατηρούν δύο συγκεκριμένες εικόνες όπου εντοπίζουν ομοιότητες 

και διαφορές. 

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για τη 

μεταχείριση των ζώων στο τσίρκο. Όλες οι απαντήσεις είναι αντίθετες με αυτή την 

πρακτική: «Τα ζώα έχουν ζωή και δικαιώματα.», «Μπορεί να είναι είδη υπό εξαφάνιση 

και να χαλάσει η αλυσίδα.», «Μπορεί να τραυματιστούν και να πεθάνουν». Μία μαθήτρια 

εστιάζει στο ότι μπορεί να είναι διασκεδαστικό για εμάς αλλά για τα ίδια πολλές φορές 

είναι βασανιστικό.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις 

Οι μαθητές, παρατηρώντας τις δύο εικόνες (με το συγκρότημα στη φύση και έπειτα 

στη συναυλία) εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι θεωρούν «παράδεισο» για 

τους καλλιτέχνες: «Να είναι ενωμένοι και να τραγουδάνε.», «Να κάνουν τον κόσμο 

ευτυχισμένο.», «Να γίνουν πλούσιοι». Η συζήτηση μεταφέρεται από το «φυσικό 

περιβάλλον» για έναν καλλιτέχνη στο «φυσικό περιβάλλον» που χρειάζονται τα ζώα.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Παρατηρώντας δύο συγκεκριμένες φωτογραφίες με πλάνα από το βιντεοκλίπ οι 

μαθητές εκφράζουν διάφορες σκέψεις. Για παράδειγμα, μια μαθήτρια σκέφτεται ότι  «από 

τη φύση προσπαθούν να φτάσουν στη σκηνή και να δείξουν το ταλέντο τους και αλλού».  

 Όσον αφορά στα πλάνα τα οποία δείχνουν το κοινό του συγκροτήματος, αυτά είτε 

προσδίδουν, σύμφωνα με τους μαθητές, αληθοφάνεια είτε μας κάνουν να πιστεύουμε ότι 

είναι ένα όνειρο με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα λευκά καρέ. Σύμφωνα με άλλη 

μαθήτρια, εξαιτίας της παρουσίας των οπαδών του συγκροτήματος θα τους αναζητήσουν 

και άλλοι (θα αυξηθεί το κοινό τους). 

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές εστιάζουν σε αυτά που χρειάζονται κατά τη 

γνώμη τους οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι: Σε γενικές γραμμές πολλοί μαθητές 

αναφέρουν την υγεία, την αγάπη, τα χρήματα, την ειρήνη, ενώ μεμονωμένα αναφέρεται η 

«συντροφιά», οι γνώσεις που οδηγούν σε καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, η 

ισότητα καθώς και υλικά αγαθά (tablet, παιχνίδια κτλ.) 

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή /και με επιχειρήματα  
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Ένας μαθητής χρησιμοποιεί τον όρο “Cosplay” για την αμφίεση του 

συγκροτήματος ενώ μία μαθήτρια χρησιμοποιεί τον όρο «αντισυμβατικό»  για το εν λόγω 

μουσικό βίντεο.  

 

Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται  

Ένας μαθητής φαίνεται να έχει αναλύσει σε βάθος τα σημερινά θέματα καθώς 

γράφει ότι αυτό που έμαθε στο σημερινό μάθημα είναι «ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να 

είναι πλεονέκτες και να προσπαθούν για το καλύτερο»  ενώ ένας άλλος «το ότι πρέπει να 

κυνηγάμε τα όνειρά μας» . 

 

Εκφράζουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα  

Οι απόψεις των μαθητών για τη μεταχείριση των ζώων στο τσίρκο έχουν, γενικά, 

στοιχεία τεκμηρίωσης. 

 

Για τον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές  λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 

των άλλων συμμαθητών παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να οργανώνουν 

πληροφορίες και δεδομένα, να σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες 

σε ένα ζήτημα καθώς και να δηλώνουν και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, 

δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: 6/12/2016        Τμήμα: Β 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα  

Οι μαθητές εντοπίζουν σκηνές στις οποίες προβάλλεται ιδιαίτερα το συγκρότημα 

όπως οι σκηνές εκτέλεσης μουσικής στη φύση και οι σκηνές με πλάνα συναυλίας. 

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

Οι μαθητές στοχάζονται πάνω στο θέμα του πραγματικού στόχου δημιουργίας των 

βιντεοκλίπ. Πολλοί από τους μαθητές θεωρούν ότι τα βιντεοκλίπ στοχεύουν στο να μας 

περάσουν μηνύματα είτε θετικά είτε αρνητικά. Άλλοι μαθητές αναφέρονται στην 

ψυχαγωγία, στη φιλανθρωπία (όταν συγκεντρώνονται χρήματα με βάση τον αριθμό των 

like για έναν σκοπό), στην καλύτερη κατανόηση των στίχων. Μερικοί μαθητές θεωρούν 

κίνητρο τα χρήματα και τη διαφήμιση των καλλιτεχνών. Επίσης, μία μαθήτρια αναφέρει 
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ότι τα βιντεοκλίπ «είναι μια διευκόλυνση» για να γνωρίσουμε πρωτοεμφανιζόμενους 

καλλιτέχνες». 

Στη συνέχεια προσπαθούν να σκεφτούν ποιοι κερδίζουν από τη δημιουργία ενός 

βιντεοκλίπ. Αναφέρουν διάφορα επαγγέλματα όπως «διαφημιστές», «παραγωγοί», 

«τραγουδιστές», «σκηνοθέτες», «σκηνογράφοι», «χορευτές» κ.α. Γίνεται λόγος για την 

ύπαρξη των δισκογραφικών εταιριών τις οποίες οι μαθητές, αν και γνωρίζουν, αγνοούν το 

ρόλο τους.  

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις 

Παρατηρώντας  δύο φωτογραφίες με πλάνα από το βιντεοκλίπ οι μαθητές 

εκφράζουν τις απόψεις τους για την έννοια του «παραδείσου» από διάφορες οπτικές 

γωνίες: Για το συγκρότημα παράδεισο αποτελεί η μουσική, για άλλους ανθρώπους η 

«επαγγελματική επιτυχία». Σιγά-σιγά, μέσα από τη συζήτηση, ανακαλύπτουν ότι 

παράδεισος για τους καλλιτέχνες μπορεί να είναι η σκηνή, για τους φαν η ίδια η συναυλία 

ενώ για τα ζώα η φύση.  

 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών  

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη πολύ συχνά τις απόψεις των 

άλλων συμμαθητών τους καθώς χρησιμοποιούν φράσεις όπως «συμφωνώ κι εγώ με ...», 

«όπως είπε και ο/η...». Ακόμη, κάποιες φορές εκφράζουν αντίθετη άποψη. Για 

παράδειγμα, μία μαθήτρια διαφωνεί με την άποψη ενός μαθητή ο οποίος υποστηρίζει ότι 

τα βιντεοκλίπ βοηθούν στην κατανόηση των στίχων αφού, σύμφωνα με τη μαθήτρια, οι 

στίχοι δεν έχουν πάντα σχέση με την εικόνα.  

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα  

Εστιάζουν στην προβολή πλάνων από μία συναυλία και προσπαθούν να 

αιτιολογήσουν την άποψή τους. Οι περισσότερες απαντήσεις έχουν να κάνουν με το ότι το 

συγκρότημα δείχνει έτσι να είναι αγαπητό, να έχει μεγάλη αποδοχή και «αξία»: «Το 

κάνουν για να δούμε ότι έχουν πολλούς θαυμαστές και να γίνουμε κι εμείς θαυμαστές 

τους».  

Στο τέλος του μαθήματος, εστιάζουν σε αυτά που χρειάζονται κατά τη γνώμη τους 

οι άνθρωποι ώστε να είναι ευτυχισμένοι. Η ελευθερία, η αγάπη, οι φίλοι, η φροντίδα, η 

γνώση, η οικογένεια, τα χρήματα για τα βασικά είναι από τα πιο σημαντικά που ανέφεραν.  
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Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή /και με επιχειρήματα  

Αναφέρουν διάφορα επαγγέλματα τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή ενός 

βιντεοκλίπ καθώς και τον όρο «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».  

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα  

Μια μαθήτρια σκέφτεται ότι κάτω από τα περισσότερα βιντεοκλίπ στο You Tube 

υπάρχει το λογότυπο “VEVO” συνδυάζοντάς το με όσα ειπώθηκαν στην τάξη για το ρόλο 

των δισκογραφικών εταιριών. 

 

Σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα  

Σχετικά με τη μεταχείριση ζώων στο τσίρκο οι μαθητές αναφέρονται στις 

αρνητικές επιπτώσεις όπως το ότι τα ζώα βασανίζονται και ζουν σε άσχημες συνθήκες. 

Θεωρούν ότι «είναι κόντρα στη φύση» και συμπληρώνουν ότι «δεν θα θέλαμε να είμαστε 

στη θέση τους». Μια μαθήτρια αναφέρεται στο πόσο άσχημο είναι «να μεταχειριζόμαστε 

τους άλλους για το συμφέρον μας».  

 

Για τον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές εκφράζουν τη σκέψη τους με 

λογικά επιχειρήματα παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε περιορισμένη έκταση. 

Για τους άξονες σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές είναι σε θέση να αξιολογούν 

σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται καθώς και να 

δηλώνουν και να εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, δεν υπάρχουν δεδομένα. 

 

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των 

απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο πριν και μετά την παρέμβαση.  

Στην κλειστή ερώτηση Α1, η οποία αναφέρεται στο δημιουργό του τραγουδιού του 

οποίου το μουσικό βίντεο παρακολούθησαν οι μαθητές, σημειώθηκε μέτρια ποσοτικά 

αύξηση των σωστών απαντήσεων των μαθητών (από Ν=33 σε Ν=39) μετά την 

παρέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στο τμήμα Β 

δεν μεταβλήθηκε μετά την παρέμβαση παραμένοντας πολύ υψηλό (Ν=18).   

Στην κλειστή ερώτηση Α2, η οποία αναφέρεται στο δημιουργό του συγκεκριμένου 

μουσικού βίντεο το οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές, παρατηρήθηκε ελαφρώς μέτρια 

ποσοτικά μείωση των σωστών απαντήσεων των μαθητών (από Ν=42 σε Ν=37) μετά την 
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παρέμβαση. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στο τμήμα Β επίσης 

δεν μεταβλήθηκε μετά την παρέμβαση παραμένοντας πολύ υψηλό (Ν=18).  

Στην ερώτηση Α3, η οποία ζητούσε από τους μαθητές να γράψουν με μία λέξη το 

θέμα του μουσικού βίντεο, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών έδωσε απάντηση μετά 

την παρέμβαση (από Ν=39 σε Ν=44). Στο τμήμα Α, μετά την παρέμβαση, το θέμα του 

μουσικού βίντεο συνδέθηκε πολύ περισσότερο με το ίδιο το μουσικό βίντεο και τον τίτλο 

του καθώς οι περισσότεροι μαθητές (Ν=17) ανέφεραν τη λέξη «παράδεισος» ενώ 

ταυτόχρονα υπήρξαν και κάποιες μεμονωμένες απαντήσεις όπως π.χ., «ελευθερία», 

«ελπίδα», «χαρά», «απελευθέρωση». Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στη 

συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι στο τμήμα Β διαπιστώθηκε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο 

αφαιρετικής σκέψης σε αντίθεση με το τμήμα Α καθώς περίπου οι μισοί μαθητές (Ν=9) 

ανέφεραν ως απάντηση τη λέξη «ελευθερία» ενώ λιγότεροι ανέφεραν τη λέξη 

«παράδεισος». Άλλες μεμονωμένες απαντήσεις ήταν οι εξής: «περιπέτεια», 

«συναισθήματα», «γαλήνη».    

Στην ερώτηση Α4 (σχετικά με το αν το βίντεο του τραγουδιού Paradise μοιάζει ή 

είναι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζουν οι μαθητές) 

διαπιστώθηκε μέτρια αύξηση των απαντήσεων που περιλαμβάνουν αιτιολόγηση (από 

Ν=18 σε Ν=23) παρά το γεγονός ότι η ερώτηση δεν το ζητούσε ρητά από τους μαθητές. Οι 

απαντήσεις που περιλαμβάνουν αιτιολόγηση υπάγονται στις εξής θεματικές: α) απαντήσεις 

σχετικές με το αφηγηματικό περιεχόμενο του βίντεο (π.χ., το βίντεο παρουσιάζει «την άγρια 

φύση» ή «την προσπάθεια του ελέφαντα»), β) απαντήσεις σχετικές με έννοιες-μηνύματα 

του βίντεο (π.χ., «μιλά για την οικογένεια και τους φίλους» ή «για την ελπίδα») και γ) 

απαντήσεις σχετικές με το βίντεο ως οπτικοακουστικό μουσικό μέσο (π.χ., το βίντεο είναι 

διαφορετικό γιατί «έχει κάποιο νόημα» ή «θέλει να πει κάτι», «δεν δείχνει τα πρόσωπα του 

συγκροτήματος», «μοιάζει με ταινία»). Συνολικά, μετά την παρέμβαση έγινε φανερή μια 

μεγάλη ποσοτικά αύξηση (από Ν=7 σε Ν=19) στις απαντήσεις οι οποίες ήταν σχετικές με 

το βίντεο ως οπτικοακουστικό μουσικό μέσο (π.χ., «θέλει να μας κάνει να το 

παρακολουθήσουμε όπως όλα τα άλλα βίντεο», «δεν μοιάζει γιατί στα άλλα βίντεο δεν 

φοράνε στολές», είναι διαφορετικό γιατί δεν έχει στόχο «τα λεφτά» ή το να «γίνουν 

διάσημοι»). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπήρξε σημαντική βελτίωση στους 

άξονες οργάνωσης πληροφοριών και δεδομένων και έκφρασης με λογικά επιχειρήματα. Να 

αναφερθεί ότι οι 11 από τις 19 απαντήσεις οι οποίες ήταν σχετικές με το βίντεο ως 

οπτικοακουστικό μουσικό μέσο εντοπίστηκαν στο τμήμα Β. Το τελευταίο υπάγεται και 

στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.   
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Στην ερώτηση Α5 (σχετικά με το αν η ιστορία που δημιουργούν οι εικόνες του 

βίντεο ταιριάζει με τους στίχους του τραγουδιού) σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις 

απαντήσεις που περιλαμβάνουν αιτιολόγηση (από Ν=14 σε Ν=21) παρά το γεγονός ότι η 

ερώτηση αυτή επίσης δεν ζητούσε ρητά από τους μαθητές να αιτιολογήσουν την απάντησή 

τους. Οι περισσότεροι μαθητές δικαιολόγησαν τις απαντήσεις τους πριν και μετά την 

παρέμβαση με βάση το περιεχόμενο των στίχων σε σχέση με την εικόνα (π.χ., «οι στίχοι 

του τραγουδιού μιλούν για ένα κορίτσι ενώ το βίντεο δείχνει ένα ελέφαντα») με τη 

διαφορά ότι στο τμήμα Α παρατηρήθηκε μία μικρή διαφορά στην ποικιλία των 

απαντήσεων μετά την παρέμβαση (π.χ., «μπορεί και να ταιριάζει γιατί δείχνει ένα 

ελεφαντάκι να ακολουθεί τα όνειρά του», «το κοινό που έχουν είναι ότι το τραγούδι 

κάποια στιγμή αναφέρεται στην ελπίδα και ταιριάζει με το ότι ο πρωταγωνιστής είχε 

ελπίδες ότι θα τα καταφέρει»). Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφάνηκε από τις απαντήσεις 

στη συγκεκριμένη ερώτηση βελτίωση στους άξονες  οργάνωσης πληροφοριών και 

δεδομένων και έκφρασης με λογικά επιχειρήματα.   

Στην ερώτηση Α6 (σχετικά με το αν υπάρχουν σκηνές στο μουσικό βίντεο που 

έχουν στόχο την προβολή του τραγουδιστή ή του συγκροτήματος) υπάρχει μία μέτρια 

ποσοτικά αυξητική τάση στις απαντήσεις όπου οι μαθητές δικαιολόγησαν την απάντησή 

τους (από Ν=22 σε Ν=30) αναφέροντας στην πλειονότητά τους μία ή δύο χαρακτηριστικές 

σκηνές από το μουσικό βίντεο (π.χ., Υπάρχει «μόνο μία σκηνή στην οποία ο τραγουδιστής 

βγάζει τη μάσκα», «κάποια στιγμή ο τραγουδιστής βγάζει τη μάσκα και στο τέλος τους 

δείχνει να είναι πάνω σε μία σκηνή», «στη συναυλία γιατί τους δείχνει σαν να είναι πολύ 

διάσημοι και τους προμοτάρει»). Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι μαθητές ήδη πριν την 

παρέμβαση κατάλαβαν τη συγκεκριμένη λειτουργία του βίντεο. Άλλες μεμονωμένες 

απαντήσεις μετά την παρέμβαση που έχουν ενδιαφέρον και εκφράζουν την αντίθετη 

άποψη είναι για παράδειγμα το ότι δεν υπάρχουν τέτοιες σκηνές «γιατί ο σκηνοθέτης δεν 

θέλει να φανούν» ή το ότι οι σκηνές αυτές είναι περιορισμένες «γιατί έχουν στόχο να 

περάσουν ένα μήνυμα και όχι τη διαφήμιση» (συλλογή πληροφοριών και δεδομένων καθώς 

και –σε πιο περιορισμένο βαθμό– αξιολόγηση σε βάθος του νοήματος της σημασίας των 

πληροφοριών). 

Στην ερώτηση Α7, ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν με ποιο τρόπο θα 

μπορούσε να επηρεάσει το κοινό μία συγκεκριμένη είδηση (βλ. Παράρτημα) η οποία 

ανακοινώθηκε σε δημοφιλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αφορούσε στη γνωστή 

τραγουδίστρια Shakira. Η ερώτηση αυτή φαίνεται να είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας 

για τους μαθητές, καθώς πριν την παρέμβαση ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι δεν 
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απάντησαν ανέρχεται σε Ν=12 ενώ μετά την παρέμβαση σε Ν=7. Με βάση το περιεχόμενο 

των απαντήσεων διακρίνονται δύο βασικές θεματικές: α) μία πρώτη ομάδα απαντήσεων οι 

οποίες είναι σχετικές με την ευαισθητοποίηση του κοινού (π.χ., «Θα μπορούσε να 

επηρεάσει το κοινό κάνοντάς το να προσπαθήσει κι αυτό να βοηθήσει φτωχά παιδιά», 

«όσοι είναι θαυμαστές της θα ευαισθητοποιηθούν και αυτοί») και β) μία δεύτερη ομάδα 

απαντήσεων οι οποίες είναι σχετικές με την ωφέλεια του καλλιτέχνη από τέτοιου είδους 

φιλανθρωπικές δράσεις (π.χ., «Πιστεύω ότι η καριέρα της θα επηρεαστεί θετικά και το 

κοινό της θα αυξηθεί», «Θα έχει περισσότερες προβολές» στο διαδίκτυο). Πιο 

συγκεκριμένα, πριν από την παρέμβαση οι απαντήσεις οι οποίες ήταν σχετικές με την 

ευαισθητοποίηση του κοινού ανέρχονται σε Ν=18 ενώ μετά την παρέμβαση σε Ν=22. 

Εντοπίστηκαν λίγες απαντήσεις στο τμήμα Β (Ν=3) πριν την παρέμβαση οι οποίες ήταν 

σχετικές με την ωφέλεια του καλλιτέχνη από ανάλογες δράσεις ενώ μετά την παρέμβαση ο 

αριθμός τους αυξήθηκε συνολικά και στα δύο τμήματα σε Ν=9 εκ των οποίων Ν=7 στο 

τμήμα Β. Παρουσιάστηκε μέτρια βελτίωση στον άξονα σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές 

μπορούν να αναλογιστούν τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα. 

Μεμονωμένοι μαθητές ερμήνευσαν την ερώτηση διαφορετικά προτείνοντας τρόπους με 

τους οποίους η τραγουδίστρια θα μπορούσε να συμβάλει επιπλέον στην ευαισθητοποίηση 

του κοινού (π.χ., «με ένα συγκινητικό τραγούδι»).    

Στην ερώτηση Α8 ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν στο αν θα 

προτιμούσαν να ακούσουν ξανά αυτό το τραγούδι μέσα από το βίντεο ή χωρίς το βίντεο 

και παράλληλα να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Συνολικά, παρατηρήθηκε μικρή 

ποσοτικά αύξηση στις απαντήσεις που περιλαμβάνουν αιτιολόγηση (από Ν=37 σε Ν=43) 

και κατ’ επέκταση μικρή βελτίωση στον άξονα έκφρασης με λογικά επιχειρήματα. Οι 

απαντήσεις των μαθητών φανερώνουν είτε την υποκειμενική στάση των μαθητών ως 

αποδέκτες του συγκεκριμένου μουσικού βίντεο με συχνή χρήση του επιθετικού 

προσδιορισμού «ωραίο» είτε περιλαμβάνουν αιτιολόγηση σύμφωνα με τη λειτουργία του 

μουσικού βίντεο (π.χ., «με το βίντεο γιατί οι εικόνες σε βοηθούν να κατανοήσεις τους 

στίχους», είναι προτιμότερος ο «συνδυασμός» εικόνας και ήχου κ.α.). Αναλυτικότερα, ο 

αριθμός των απαντήσεων που φανερώνουν την υποκειμενική στάση των μαθητών δεν 

μεταβλήθηκε συνολικά μετά την παρέμβαση (Ν=26). Αντίθετα, υπήρξε μία μικρή 

ποσοτικά αύξηση (από Ν=11 σε Ν=17) των απαντήσεων που αιτιολογήθηκαν με βάση τη 

λειτουργία του μουσικού βίντεο (μεταδεδομένα) η οποία φανερώνει παράλληλα και 

ανάπτυξη της μεταγνωστικής σκέψης των μαθητών η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

θεωρείται ο πιο υψηλός βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.  



 61 

Στην ερώτηση Β1 ζητήθηκε η προσωπική άποψη των μαθητών σχετικά με το αν τα 

ζώα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους. Περίπου τα δύο τρίτα των μαθητών 

απάντησαν θετικά πριν και μετά την παρέμβαση ενώ ένας μικρός αριθμός μαθητών (από 

Ν=3 σε Ν=8) επικεντρώθηκε στο ότι υπάρχουν κοινά δικαιώματα μεταξύ ανθρώπων και 

ζώων. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι το ότι μετά 

την παρέμβαση διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των μαθητών οι οποίοι 

δικαιολόγησαν την απάντησή τους χωρίς να τους έχει ζητηθεί στην εκφώνηση της 

ερώτησης και κατά συνέπεια σημαντική βελτίωση στον άξονα της έκφρασης με λογικά 

επιχειρήματα (από Ν=27 σε Ν=38). Ειδικότερα στο τμήμα Α παρατηρήθηκε 

σημαντικότερη ποσοτικά αύξηση των απαντήσεων που περιλαμβάνουν δικαιολόγηση (από 

Ν=15 σε Ν=23). Μερικά παραδείγματα απαντήσεων των μαθητών είναι τα εξής: 

«Πιστεύω πως πρέπει να έχουν δικαιώματα, όχι όμως τα ίδια γιατί τα ζώα  δεν έχουν 

αναπτύξει τον πολιτισμό τους όσο οι άνθρωποι. Βέβαια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως πειραματόζωα ή να τα σκοτώνουμε για να πάρουμε τη γούνα τους.», «Ναι, όμως 

μερικά από αυτά όπως για παράδειγμα η ελευθερία», «Ναι, γιατί και αυτά είναι ψυχές και 

πρέπει να ζουν ελεύθερα», «Όχι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τα ζώα ό, τι ακριβώς 

κάνουν και οι άνθρωποι».          

Στην ερώτηση Β2 οι μαθητές έδωσαν τη σημασία του όρου «ελευθερία του 

ανθρώπου». Οι μαθητές στην πλειονότητά τους αναφέρθηκαν στα δικαιώματα του 

ανθρώπου όπως η ελευθερία του λόγου ή έδωσαν τη σημασία του όρου περιγράφοντας τι 

δεν είναι κατά τη γνώμη τους η «ελευθερία του ανθρώπου» (βία-πόλεμος). Να σημειωθεί 

ότι στο τμήμα Α παρατηρείται συχνή χρήση των λέξεων «δικαιώματα» και «ελεύθερος» 

ενώ μόνο ένας μαθητής αναφέρθηκε στην ελευθερία του λόγου σε αντίθεση με το τμήμα Β 

στο οποίο ένας μεγάλος αριθμός μαθητών αναφέρθηκε εξαρχής σε αυτή (έκφραση με 

ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους). Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές μετά την παρέμβαση στις 

απαντήσεις ενός μεγάλου αριθμού μαθητών (Ν=26). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικής σκέψης (π.χ., μετά 

την παρέμβαση, οι μαθητές του τμήματος Α οι οποίοι αναφέρθηκαν στη θεματική αυτή 

της ελευθερίας του λόγου ανέρχονται σε Ν=6). Άλλοι μαθητές επέκτειναν είτε κάνοντας 

περισσότερο συγκεκριμένες τις απαντήσεις τους μέσα από παραδείγματα είτε πρόσθεσαν 

επιπλέον στοιχεία (έννοιες όπως π.χ., ο σεβασμός και η ισότητα). Άλλοι μαθητές 

περιέγραψαν περισσότερες πτυχές της ελευθερίας σημειώνοντας βελτίωση στο να 

εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις. Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι ένας 
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μικρός αριθμός μαθητών (Ν=4) μετά την παρέμβαση έδωσε απαντήσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια σε αντίθεση με τις αντίστοιχες απαντήσεις πριν την 

παρέμβαση (έκφραση με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους). Παράλληλα, σε μερικές 

απαντήσεις παρατηρήθηκε αλλαγή στη νοηματοδότηση του όρου ή αξιολόγηση σε βάθος 

το νοήματος και της σημασίας του όρου. Τέλος, εντοπίστηκαν δείγματα μεταγνωστικής 

σκέψης καθώς σε κάποιες από τις απαντήσεις η αλλαγή είχε άμεση σχέση με το 

περιεχόμενο του βίντεο.       

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα των απαντήσεων των μαθητών στην 

ερώτηση Β2 πριν και μετά την παρέμβαση ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι διαφορές 

ποιοτικού χαρακτήρα: Ένας μαθητής πριν την παρέμβαση δηλώνει ότι «ελευθερία του 

ανθρώπου για μένα σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό, τι θέλει και να 

μην τον διατάζει κανείς ή να τον βασανίζει» ενώ μετά αναφέρεται στην ελευθερία του 

λόγου απαντώντας ότι «ελευθερία για μένα σημαίνει να λες ελεύθερα τη γνώμη σου και 

όχι να σε διατάζουν και να σε χτυπάνε». Σε μία άλλη απάντηση στην «ελευθερία του 

λόγου» προστίθεται μετά την παρέμβαση η «ψήφος» και η «συμμετοχή στη διοίκηση». 

Μία μαθήτρια απαντά πριν την παρέμβαση ως εξής: «Ελευθερία του ανθρώπου για μένα 

είναι να μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου, να ζεις ελεύθερος και γενικά να μη σε 

διευθύνουν οι άλλοι». Μετά την παρέμβαση δηλώνει ότι «ελευθερία του ανθρώπου για 

εμένα σημαίνει ότι μπορείς να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου, να έχεις ίσα δικαιώματα και 

να σε σέβονται».  Άλλο παράδειγμα στο οποίο δίνεται άλλο νόημα στην ελευθερία του 

ανθρώπου είναι το παρακάτω: «Ελευθερία σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει 

ό, τι θέλει εκτός αν είναι επικίνδυνο ή το απαγορεύει ο νόμος». Μετά την παρέμβαση η 

ίδια μαθήτρια απαντά ότι «ελευθερία σημαίνει ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι 

ελεύθεροι γιατί καθένας έχει τα ίδια δικαιώματα άσχετα τι γλώσσα μιλάνε, τι θρησκεία 

έχουν και τι χρώμα έχουν». Μία άλλη μαθήτρια μη έχοντας κατανοήσει πλήρως το 

περιεχόμενο της ερώτησης πριν την παρέμβαση απαντά ότι «ναι, υπάρχουν τέτοιοι 

άνθρωποι» ενώ μετά την παρέμβαση ότι «ελευθερία σημαίνει για μένα ζωή». Παράδειγμα 

αξιολόγησης είναι η απάντηση «άμα δεν έχεις ελευθερία δεν έχεις τίποτα» ενώ ένα 

παράδειγμα μεταγνωστικής σκέψης είναι η μετάβαση από την άποψη σύμφωνα με την 

οποία ελευθερία του ανθρώπου είναι «ότι ο άνθρωπος κάνει ό, τι θέλει» στο ότι ελευθερία 

του ανθρώπου σημαίνει «να ακολουθεί τα όνειρά του».  

Στην ερώτηση Β3 οι μαθητές καλούνται να δηλώσουν και να εξηγήσουν τους 

στόχους και τις επιδιώξεις τους σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρούσαν για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη ερώτηση αλλαγή της προηγούμενης 
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απάντησης σημειώθηκε σε πάνω από τις μισές απαντήσεις (Ν=24) ενώ μετά την 

παρέμβαση μειώθηκε οριακά και ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι δεν έδωσαν απάντηση 

(από Ν=6 σε Ν=4). Οι τρεις βασικές θεματικές στις οποίες εντάσσονται οι απαντήσεις των 

μαθητών πριν από την παρέμβαση είναι οι εξής: α) ευαισθητοποίηση του κοινού (π.χ., «Θα 

προσπαθούσα να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο ώστε να βοηθήσουμε»), β) περιβαλλοντικές 

δράσεις (π.χ., δενδροφύτευση, ανακύκλωση κ.α.) και γ) αίτηση για βοήθεια από τους 

μεγαλύτερους (π.χ., «Θα έλεγα στο δήμαρχο να βοηθήσει, θα το καθάριζα με τη βοήθεια 

των φίλων μου και της οικογένειάς μου και θα έλεγα και στους κατοίκους της περιοχής να 

βοηθήσουν»). Μετά την παρέμβαση προστίθενται οι εξής δύο θεματικές: οι απαντήσεις 

των μαθητών περιλαμβάνουν τεκμηρίωση σύμφωνα με τη λειτουργία του μουσικού βίντεο 

καθώς και σύμφωνα με τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. Αναφορικά με τα Μ.Μ.Ε. οι μαθητές 

αναφέρονται στις αφίσες, τα πανό, τις εφημερίδες και τα βιβλία. Ιδιαίτερα οι απαντήσεις οι 

οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του μουσικού βίντεο (μεταδεδομένα) φανερώνουν 

μεταγνωστική σκέψη: «Θα έστελνα μήνυμα σε κάποιον τραγουδιστή για να κάνει ένα 

βιντεοκλίπ.», «Θα παρουσίαζα στους φίλους μου βίντεο με την καταστροφή του πλανήτη 

και θα τους συμβούλευα να…», «Θα προχωρούσα στις ελκυστικές διαφημίσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος». Εκτός από την εμφάνιση της μεταγνωστικής σκέψης 

παρατηρήθηκε βελτίωση σε συγκεκριμένους άξονες της κριτικής σκέψης. Ειδικότερα, 

μερικοί μαθητές αναφέρουν περισσότερα παραδείγματα περιβαλλοντικών δράσεων μετά 

την παρέμβαση (π.χ., «Θα προχωρούσα στην ανακύκλωση, στην αναδάσωση και στην 

κομποστοποίηση», «Θα καθάριζα το περιβάλλον, θα φύτευα δέντρα, θα προσπαθούσα να 

μη χρησιμοποιώ πετρέλαιο»). Γίνεται εμφανές ότι οι μαθητές είναι σε θέση να εξετάζουν 

ερωτήματα από πολλές απόψεις (π.χ., αναφέρουν διαφορετικά παραδείγματα), να 

εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους (π.χ., «απαγόρευση υλοτομίας», 

«κομποστοποίηση», «ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσω των κοινωνικών δικτύων», 

«προστασία των απειλούμενων ειδών») και να δηλώνουν και να εξηγούν τους στόχους και 

τις επιδιώξεις τους. Μία μεμονωμένη απάντηση παραπέμπει στην ενασχόληση με την 

πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων: «Θα προσπαθούσα να βρω τρόπο να 

επιδείξω και στους άλλους το γιατί το περιβάλλον είναι ένα μέρος της ζωής μας».  

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου (Β4) είναι σχετική με τη νέα γνώση 

που αναδύθηκε μέσα από το συγκεκριμένο project κυρίως στο πλαίσιο της συλλογής και 

οργάνωσης των νέων πληροφοριών και δεδομένων. Στη συγκεκριμένη ερώτηση αλλαγή 

της προηγούμενης απάντησης σημειώθηκε σε πάνω από τις μισές απαντήσεις (Ν=24) ενώ 

μετά την παρέμβαση μειώθηκε οριακά και ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι δεν έδωσαν 
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κάποια απάντηση (από Ν=9 σε Ν=7). Όλες οι απαντήσεις των μαθητών πριν την 

παρέμβαση αναφέρονται σε έννοιες που συνδέονται με το περιεχόμενο του βίντεο όπως η 

φιλία, τα δικαιώματα γενικότερα, με ιδιαίτερα συχνή αναφορά στο δικαίωμα της 

ελευθερίας, η προσωπική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων καθώς και λίγες 

μεμονωμένες αναφορές σε άλλες έννοιες όπως π.χ., η ελπίδα, ο σεβασμός  για το 

περιβάλλον και τα ζώα κ.α. Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών που υπάγονται σε αυτή 

τη θεματική η οποία εξακολουθεί να είναι βασική και μετά την παρέμβαση είναι οι 

παρακάτω: «Η φιλία είναι σημαντικό αγαθό στη ζωή του ανθρώπου», «Κάθε ζωντανός 

οργανισμός έχει δικαιώματα», «Έμαθα ότι άνθρωποι και ζώα πρέπει να είμαστε 

ελεύθεροι», «Έμαθα πως πρέπει να αγωνιστείς για να φτάσεις το στόχο σου», «Να 

κυνηγάω τα όνειρά μου». Μετά την παρέμβαση, από τις απαντήσεις των μαθητών 

προκύπτουν άλλες δύο θεματικές εκτός από τις έννοιες που συνδέονται με το περιεχόμενο 

του βίντεο. Μεμονωμένοι μαθητές παίρνουν αφορμή για να προτείνουν δράσεις 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα (π.χ., «Έμαθα ότι πρέπει να προστατεύουμε πιο πολύ τα ζώα 

και το περιβάλλον από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις»). Η τρίτη θεματική αφορά στα 

μεταδεδομένα (μεταγνωστικά). Σύμφωνα με την τρίτη θεματική μερικοί μαθητές (Ν=4)  

αναφέρθηκαν στο μουσικό βίντεο ως μέσο δίνοντας τις παρακάτω απαντήσεις: «Έμαθα ότι 

στα βιντεοκλίπ υπάρχουν κώδικες», «να αναλύω μουσικά βίντεο», «πώς γυρίζεται ένα 

βιντεοκλίπ», «όλους τους κώδικες  στα βιντεοκλίπ».  

 

Μελέτη Περιπτώσεων 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα, χρησιμοποιεί το μεθοδολογικό 

εργαλείο της μελέτης περίπτωσης με στόχο την εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου της 

μελέτης της εστιάζοντας στη μαθησιακή εμπειρία 4 μαθητών. Παρουσιάζεται η εικόνα των 

μαθητών αυτών στα 5 μαθήματα ανάλυσης μουσικού βίντεο καθώς και τα δεδομένα τα 

οποία συγκεντρώθηκαν από τα Minute Book και τα ερωτηματολόγια πριν και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση. Αναλυτικότερα, επιλέχθηκαν 2 μαθητές από κάθε τμήμα, με 

κριτήριο τη σχολική τους επίδοση: ένας μαθητής υψηλών σχολικών επιδόσεων και ένας 

μαθητής χαμηλών σχολικών επιδόσεων για κάθε ένα από τα δύο τμήματα. Όλα τα ονόματα 

των μαθητών είναι ψευδώνυμα. Ο Μιχάλης (Α1) και ο Βασίλης (Α2) είναι μαθητές του 

τμήματος με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών (Ν=26), το οποίο στην παρούσα έρευνα 

ονομάζεται τμήμα Α. Η Δήμητρα (Β1) και ο Νίκος (Β2) είναι μαθητές του τμήματος Β (με 

αριθμό μαθητών Ν=19), όπως ονομάζεται το εν λόγω τμήμα στην παρούσα έρευνα. 

Στοιχεία τα οποία αφορούν στην περιγραφή των τμημάτων αναφέρονται σε προηγούμενο 
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σημείο της έρευνας.  Στην αξιολόγηση της ποιότητας συμμετοχής των μαθητών, οι άξονες 

της κριτικής σκέψης εμφανίζονται σε πλάγια γραμματοσειρά. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Α1. 

 

Ο Μιχάλης διακρίνεται στο τμήμα αυτό για την υψηλή του επίδοση συνολικά σε 

όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Ήταν σημαιοφόρος της Στ΄ τάξης για την πρώτη περίοδο 

του σχολικού έτους. Επιπλέον, είναι ο μόνος στο τμήμα αυτό ο οποίος λαμβάνει 

συστηματική μουσική εκπαίδευση τα τελευταία 5 έτη καθώς σπουδάζει κλασική κιθάρα 

στο ωδείο. Έχει μία μικρότερη αδερφή στη Β΄ τάξη η οποία επίσης σπουδάζει βιολί στο 

ωδείο. Σαν χαρακτήρας είναι γενικά εξωστρεφής. Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, ο 

Μιχάλης χαρακτηρίζεται επιμελής, εύστροφος, δημιουργικός, σκεπτόμενος και με 

αυξημένη την κριτική του ικανότητα. Για την ηλικία του επιδεικνύει ωριμότητα και 

παραμένει σταθερός στις απόψεις του. Εμφανίζει ηγετικές τάσεις αλλά δεν έρχεται σε 

σύγκρουση με τους συμμαθητές του. Η δασκάλα της τάξης τόνισε επίσης το γεγονός ότι 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ως προς τους συμμαθητές του σε θέματα που σχετίζονται 

με τις σχολικές επιδόσεις και τη βαθμολογία. Την περίοδο της διδακτικής παρέμβασης τα 

θρανία της τάξης του ήταν διατεταγμένα σε 5 ομάδες με τον Μιχάλη να βρίσκεται σε 

ομάδα αποτελούμενη από 6 άτομα και σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες σε πιο 

απομακρυσμένο σημείο από την έδρα και τον πίνακα προβολής του μουσικού βίντεο. 

Στο πρώτο μάθημα, ο Μιχάλης συμμετείχε και διατηρούσε την προσοχή του κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κυρίως μετά από 

παρότρυνση του εκπαιδευτικού. Στις ερωτήσεις σύνοψης που υπάρχουν στο Minute Book 

ανέφερε ως το σημαντικότερο πράγμα που έμαθε στο σημερινό μάθημα το ότι «δεν πρέπει 

να αιχμαλωτίζουμε τα ζώα γιατί και αυτά έχουν ζωή». Εστιάζει στην ηθική διάσταση της 

κακής μεταχείρισης των ζώων από τον άνθρωπο παρόλο που η διδασκαλία αφορούσε 

κυρίως την περιγραφή του μουσικού βίντεο. Η ερώτηση στην οποία έδωσε μεγαλύτερη 

σημασία αφορούσε στην επιλογή του ελέφαντα ως πρωταγωνιστή έναντι κάποιου άλλου 

ζώου.  

Στο δεύτερο μάθημα, ο Μιχάλης συμμετείχε στο μάθημα αλλά ήταν λιγότερο 

προσεκτικός και λιγότερο εύστοχος σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα. Συχνά δεν 

εκφραζόταν με συγκεκριμένους όρους. Εστίασε περισσότερο στις χιουμοριστικές σκηνές 

του βίντεο. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο μάθημα υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες που 

επηρέασαν την προσοχή όλων των μαθητών. 
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Στο τρίτο μάθημα, ο Μιχάλης συμμετείχε στο μάθημα αν και κάποιες φορές η 

προσοχή του ήταν αποσπασμένη. Θυμήθηκε τον όρο «οικολογική συνείδηση» ενώ στην 

ερώτηση που υπήρχε στο Minute Book για τη χρήση πειραματόζωων αναφέρθηκε στα 

δικαιώματα των ζώων. Είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να αξιολογήσει την 

πληροφορία σε μορφή κειμένου.  

Στο τέταρτο μάθημα ο Μιχάλης ήταν αρκετά προσεκτικός και συμμετείχε στο 

μάθημα αλλά δεν εκφραζόταν με ιδιαίτερη ακρίβεια ή με συγκεκριμένους όρους. Σε αυτό 

το μάθημα οι απαντήσεις του ήταν πιο επιφανειακές. Στις ερωτήσεις του Minute Book 

ανέφερε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθε είναι ότι «τα βιντεοκλίπ στο εξωτερικό 

δεν έχουν σχέση με τους στίχους» παρατηρώντας ίσως την «ανοιχτή» ερμηνεία μερικών 

βίντεο κλιπ. Επίσης, αναφέρθηκε στην ερώτηση που είχε σχέση με το μοντάζ αν και το 

θέμα του μοντάζ είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην κατανόηση.  

Στο πέμπτο μάθημα ο Μιχάλης συμμετείχε στο μάθημα ενεργά αλλά μερικές φορές 

τα υπόλοιπα άτομα στην ομάδα του, του αποσπούσαν την προσοχή με αποτέλεσμα να μην 

εστιάζει εξίσου σε όλες τις ερωτήσεις. Παρόλα αυτά, απαντούσε πρόθυμα και ανακαλούσε 

ή συνδύαζε στοιχεία από προηγούμενα μαθήματα. Βλέποντας τα πλάνα από την συναυλία 

στη σκηνή όπου το συγκρότημα συνεχίζει να φορά τις μάσκες, θυμήθηκε και συνδύασε 

την πληροφορία ότι ο τραγουδιστής και ο σκηνοθέτης δεν είχαν την ίδια γνώμη για την 

εμφάνιση των προσώπων τους. Όσον αφορά στο πιο σημαντικό στοιχείο της σημερινής 

διδασκαλίας, αναφέρεται στο ότι «δεν πρέπει να βάζουμε τα ζώα στο τσίρκο» , δηλαδή 

εστιάζει στο ηθικό ζήτημα της αιχμαλωσίας των ζώων.  

Συνολικά, στη διάρκεια όλων των μαθημάτων συμμετείχε ενεργά και διατηρούσε 

την προσοχή του. Στο πρώτο μάθημα απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κυρίως μετά από 

παρότρυνση του εκπαιδευτικού αλλά στα επόμενα μαθήματα αρκετές φορές απαντούσε με 

δική του πρωτοβουλία. Κάποιες φορές υπήρχαν στιγμές όπου ήταν λιγότερο προσεκτικός 

και λιγότερο εύστοχος ως προς τις απαντήσεις του καθώς τα υπόλοιπα άτομα στην ομάδα 

του, του αποσπούσαν την προσοχή ενώ παράλληλα δεν εκφραζόταν με ιδιαίτερη ακρίβεια 

ή με συγκεκριμένους όρους.  

Αναφορικά με τους άξονες της κριτικής σκέψης, από τις προφορικές και γραπτές 

απαντήσεις του στα Minute Book μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε θέση να συλλέξει 

πληροφορίες και δεδομένα (π.χ., στοιχεία που δείχνουν ότι το περιεχόμενο του βιντεοκλίπ 

δεν έχει πάντα σχέση με τους στίχους, παρατηρώντας ίσως την «ανοιχτή» ερμηνεία 

μερικών βίντεο κλιπ|), να ασχοληθεί με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων 

(π.χ., την ηθική διάσταση της κακής μεταχείρισης των ζώων από τον άνθρωπο), να 
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οργανώνει πληροφορίες και δεδομένα (π.χ., να ανακαλεί τις χιουμοριστικές σκηνές του 

βίντεο ή να ανακαλεί και να συνδυάζει στοιχεία από προηγούμενα μαθήματα). Επιπλέον, 

προσπάθησε να αξιολογήσει την πληροφορία σε μορφή κειμένου.  

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στο ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε κάποιες ερωτήσεις έδωσε διαφορετική 

απάντηση πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση ενώ σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, οι 

απαντήσεις του είναι παρόμοιες με την πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα,  στις κλειστές 

ερωτήσεις (Α1 και Α2) απάντησε σωστά πριν και μετά την παρέμβαση στην τάξη. Στην 

ερώτηση Α3 περιέγραψε το βίντεο με τη λέξη «φιλία» ενώ τη δεύτερη φορά με τη λέξη 

«παράδεισος». Στην ερώτηση Α4 (αξιολόγηση του περιεχομένου του μουσικού βίντεο σε 

βάθος μέσω της σύγκρισής του με άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζουν) απάντησε με 

διαφορετικό τρόπο πριν και μετά την παρέμβαση αλλά  οι απαντήσεις του είχαν σχέση με 

το βίντεο ως οπτικοακουστικό μουσικό μέσο, γεγονός που φανερώνει κριτική σκέψη: «Το 

βίντεο του τραγουδιού “Paradise” μοιάζει με κάποια βίντεο γιατί έχει κάποιο νόημα». Τη 

δεύτερη φορά φαίνεται ότι αφομοίωσε κάποια στοιχεία της διδασκαλίας καθώς απάντησε 

ότι «είναι διαφορετικό διότι δεν δείχνει πολύ τα πρόσωπα του συγκροτήματος». Στην 

ερώτηση Α5 (οργάνωση των πληροφοριών και δεδομένων όπως οι στίχοι του τραγουδιού 

καθώς και αξιολόγηση σε βάθος του περιεχομένου των στίχων σε σχέση με το περιεχόμενο 

των εικόνων μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης) έδωσε την ίδια απάντηση και τις δύο 

φορές δικαιολογώντας την άποψή του: «όχι δεν ταιριάζει γιατί στο βίντεο δείχνει έναν 

ελέφαντα ενώ οι στίχοι μιλάνε για ένα κορίτσι». Στην ερώτηση Α6 (αξιολόγηση σε βάθος 

της σχέσης ανάμεσα στο περιεχόμενο των εικόνων με το σκοπό δημιουργίας των 

μουσικών βίντεο) ο μαθητής αναφέρθηκε στη σκηνή όπου ο τραγουδιστής βγάζει τη 

μάσκα του και στη σκηνή όπου φαίνεται όλο το συγκρότημα επί σκηνής. Στην ερώτηση 

Α7 η οποία στοχεύει κυρίως στο να αναλογιστούν οι μαθητές τις επιπτώσεις (ή τον 

αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και στο να εκφράσουν τη σκέψη τους με 

λογικά επιχειρήματα, ο μαθητής και τις δύο φορές εστίασε στις «καλές πράξεις» της 

τραγουδίστριας οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κοινό χωρίς να δικαιολογεί 

περαιτέρω την απάντησή του. Στην ερώτηση Α8 (η οποία στοχεύει στο να εκφραστούν οι 

μαθητές χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα), ο μαθητής και τις δύο φορές ανέφερε ότι 

θα προτιμούσε να ξανακούσει το τραγούδι παράλληλα με το βίντεο καθώς το χαρακτήρισε 

«ενδιαφέρον».  

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, δεν υπάρχουν πολλές διαφορές στο περιεχόμενο  των απαντήσεων 
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εκτός από την τελευταία ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση Β1 (η οποία στοχεύει 

στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων αλλά 

και να εκφραστούν χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα) ο μαθητής απάντησε θετικά 

δικαιολογώντας την απάντησή του: «Όλα τα ζώα έχουν ίδια δικαιώματα με τους 

ανθρώπους γιατί και αυτά έχουν ζωή». Στην ερώτηση Β2 (έκφραση με λογικά 

επιχειρήματα) υπήρξε βελτίωση της απάντησης πριν και μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται την ελευθερία του ανθρώπου ως το «να έχει δικαιώματα» ενώ τη δεύτερη 

φορά ως το «να λέει τη γνώμη του ελεύθερα και να μην είναι σκλαβωμένος διότι έχει 

ζωή». Στην ερώτηση Β3 η οποία έχει στόχο να εξηγήσουν οι μαθητές τους στόχους και τις 

επιδιώξεις τους ο μαθητής πριν την παρέμβαση απάντησε ότι θα απευθυνόταν στον 

δήμαρχο της πόλης προκειμένου να πάρει κάποια μέτρα ενώ τη δεύτερη φορά επεκτείνει 

την απάντησή του: «Θα πρότεινα στο δήμαρχο να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες 

δηλαδή να τοποθετήσει περισσότερους κάδους ανακύκλωσης». Στην τελευταία ερώτηση 

Β4 (συλλογή και οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων) ο μαθητής αλλάζει σημαντικά 

την απάντησή του: πριν την παρέμβαση δηλώνει ότι από το συγκεκριμένο βίντεο έμαθε 

πως «η φιλία είναι πολύ σημαντικό αγαθό στην ζωή του ανθρώπου» (έννοια η οποία 

συνδέεται με το περιεχόμενο του βίντεο) ενώ τη δεύτερη φορά «ότι στα βίντεο υπάρχουν 

κώδικες», πληροφορία η οποία είναι σχετική καθαρά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

όσον αφορά στην ανάλυση του μουσικού βίντεο (μεταδεδομένα). 

Συνοψίζοντας, ο Μιχάλης είχε ενεργή συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα αν και 

κάποιες φορές ήταν λιγότερο προσεκτικός και λιγότερο εύστοχος ως προς τις απαντήσεις 

του καθώς τα υπόλοιπα άτομα στην ομάδα του, του αποσπούσαν την προσοχή ενώ 

παράλληλα δεν εκφραζόταν με ιδιαίτερη ακρίβεια ή με συγκεκριμένους όρους. 

Ανταποκρίθηκε στους περισσότερους άξονες της κριτικής σκέψης που έχουν σχέση με τις 

ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην τάξη. Φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε ακόμη καλύτερα στις 

γραπτές απαντήσεις του ερωτηματολογίου και κατ’ επέκταση στους αντίστοιχους άξονες 

της κριτικής σκέψης. Μερικές από τις απαντήσεις του είχαν σχέση με το βίντεο ως 

οπτικοακουστικό μουσικό μέσο, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη μεταγνωστικής 

σκέψης. Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του Μιχάλη στο ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε κάποιες ερωτήσεις έδωσε διαφορετική 

απάντηση πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση αφομοιώνοντας κάποια στοιχεία της 

διδασκαλίας ενώ σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, οι απαντήσεις του είναι παρόμοιες με την 

πρώτη φορά. Σχετικά με τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, δεν 

υπάρχουν πολλές διαφορές στο περιεχόμενο των απαντήσεων (υπάρχουν κάποιες 
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προσθήκες) εκτός από την τελευταία ερώτηση στην οποία η απάντησή του είναι σχετική 

καθαρά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσον αφορά στην ανάλυση του μουσικού 

βίντεο (μεταγνώση). 

Η εικόνα της συμμετοχής του, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δασκάλας της 

τάξης, ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενη. Το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στους 

περισσότερους άξονες της κριτικής σκέψης πιθανότατα σχετίζεται με τις υψηλές σχολικές 

επιδόσεις, την έμφυτη ανταγωνιστικότητά του αλλά και το ενδιαφέρον για το μάθημα, 

όπως συμβαίνει συχνά με τους μαθητές οι οποίοι σπουδάζουν κάποιο μουσικό όργανο. 

Επίσης, το γεγονός ότι δεν άλλαξαν κάποιες από τις απαντήσεις του, είναι πιθανόν να 

οφείλεται στο ότι είχε ήδη αρκετά ανεπτυγμένη την κριτική του σκέψη καθώς και στο ότι 

χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, σταθερός στις απόψεις του. Τέλος, η 

διάταξη των θρανίων (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και η θέση του μέσα στην τάξη 

ίσως επηρέασαν κάποιες φορές τη συγκέντρωση της προσοχής του κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Α2. 

 

Ο Βασίλης έχει σχετικά χαμηλές σχολικές επιδόσεις αλλά είναι περισσότερο 

επιμελής από άλλους μαθητές επίσης χαμηλών σχολικών επιδόσεων στο τμήμα αυτό. Σαν 

χαρακτήρας δείχνει εσωστρεφής αλλά και ευγενικός καθώς και φιλικός με τους 

συμμαθητές του. Δεν ασχολείται με κάποιο μουσικό όργανο ούτε έλαβε κάποιου είδους 

μουσική εκπαίδευση εκτός σχολικού περιβάλλοντος στο παρελθόν. Σύμφωνα με τη 

δασκάλα της τάξης, ο Βασίλης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υπάκουος και δείχνει ιδιαίτερη 

εμπιστοσύνη στις προτροπές και συμβουλές της δασκάλας. Έχει επίγνωση των χαμηλών 

σχολικών του επιδόσεων, ωστόσο προσπαθεί με μεγάλο ζήλο να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του και στις απαιτήσεις του σχολείου σημειώνοντας αρκετή πρόοδο το 

τελευταίο διάστημα. Να σημειωθεί ότι εξαιρέθηκαν οι 3 μαθητές με χαμηλότερες 

επιδόσεις από το Βασίλη διότι ο ένας μαθητής παρουσιάζει στοιχεία αυτισμού και οι δύο 

μαθήτριες ανήκουν στη φυλή των Ρομά. Την περίοδο της διδακτικής παρέμβασης τα 

θρανία της τάξης του ήταν διατεταγμένα σε 5 ομάδες με τον Βασίλη να βρίσκεται επίσης 

σε ομάδα αποτελούμενη από 6 άτομα ενώ παράλληλα η θέση του βρισκόταν πολύ κοντά 

στον πίνακα προβολής του μουσικού βίντεο. 

Στο πρώτο μάθημα, ο Βασίλης διατηρεί την προσοχή του κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος αλλά δεν εκφράζει τις σκέψεις ή τις απόψεις του ούτε μετά από παρότρυνση 

του εκπαιδευτικού. Στις αντίστοιχες ερωτήσεις του Minute Book θεωρεί ότι το πιο 



 70 

σημαντικό πράγμα το οποίο έμαθε στο πρώτο μάθημα είναι ότι «στα ζώα αξίζει η 

ελευθερία τους» εστιάζοντας και ο ίδιος στην ηθική διάσταση του θέματος. Παρόλα αυτά, 

αναφορικά με τις ερωτήσεις πάνω στο συγκεκριμένο βίντεο, δεν δίνει κάποια γραπτή 

απάντηση. 

Στο δεύτερο μάθημα, ο Βασίλης δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος αν και δεν δημιουργούσε πρόβλημα στη ροή του μαθήματος. Δεν 

απάντησε στις γραπτές ερωτήσεις του Minute Book στο τέλος του μαθήματος. Να 

σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο μάθημα υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες που επηρέασαν την 

προσοχή όλων των μαθητών. 

Στο τρίτο μάθημα, ο Βασίλης δείχνει να παρακολουθεί με ενδιαφέρον και να 

λαμβάνει υπόψη τις σκέψεις και απόψεις των συμμαθητών του. Στο ερώτημα αν μπορεί η 

μουσική να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα εστιάζει μόνο στο 

βιντεοκλίπ και την προβολή εικόνων που παραπέμπουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Στο τέταρτο μάθημα, ο Βασίλης ήταν πολύ προσεκτικός και συμμετείχε ίσως και 

περισσότερο από κάποιους μαθητές πιο υψηλών σχολικών επιδόσεων. Αν και οι 

προφορικές απαντήσεις του δεν ήταν πολύ εύστοχες, στο Minute Book έγραψε ότι το πιο 

σημαντικό πράγμα που έμαθε σήμερα ήταν ότι «όλοι αυτοί που φτιάχνουν το βιντεοκλίπ 

είναι μία ομάδα και συνεργάζονται ομαδικά για να πετύχει το βίντεο κλιπ».  

Στο πέμπτο μάθημα, ο Βασίλης ήδη από την αρχή του μαθήματος προσπαθεί να 

εντοπίσει διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες που προβάλλονται. Φαίνεται να παρατηρεί 

και να ακούει με προσοχή τους συμμαθητές του. Οι απαντήσεις του δεν είναι ιδιαίτερα 

σύνθετες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη σχετικά με το τι πιστεύουν οι 

μαθητές ότι χρειάζονται οι άνθρωποι ώστε να είναι ευτυχισμένοι, προσθέτει το στοιχείο 

της ισότητας στις απαντήσεις των συμμαθητών του ενώ στο Minute Book αναφέρεται 

στην έννοια της φιλίας.  

Γενικά, αν και στα πρώτα δύο μαθήματα δεν συμμετείχε ενεργά αποφεύγοντας να 

εκφράσει τις σκέψεις ή τις απόψεις του, έδειξε αξιοσημείωτη βελτίωση στα επόμενα τρία 

μαθήματα που ακολούθησαν με αντικείμενο την ανάλυση του συγκεκριμένου μουσικού 

βίντεο.  

Αναφορικά με τους άξονες τις κριτικής σκέψης, από τις προφορικές και γραπτές 

απαντήσεις του στα Minute Book μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε θέση να ασχολείται με 

την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων εστιάζοντας στην ηθική διάσταση της 

κακής μεταχείρισης των ζώων από τον άνθρωπο. Στο ερώτημα αν μπορεί η μουσική να 
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βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα εστιάζει μόνο στο βιντεοκλίπ 

και προτείνει την προβολή εικόνων που παραπέμπουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών του καθώς παρακολουθεί 

με ενδιαφέρον και ακούει με προσοχή τα λεγόμενά τους.  Επιπλέον, φαίνεται να συλλέγει 

πληροφορίες και δεδομένα καθώς και να τα αξιολογεί σε βάθος. Για παράδειγμα, στο 

Minute Book έγραψε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθε σήμερα ήταν ότι «όλοι αυτοί 

που φτιάχνουν το βιντεοκλίπ είναι μία ομάδα και συνεργάζονται ομαδικά για να πετύχει το 

βίντεο κλιπ». Η συγκεκριμένη απάντηση φανερώνει ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

γεγονός σημαντικό στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης. Στο τελευταίο κατά σειρά 

μάθημα προσπαθεί να εντοπίσει διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες που προβάλλονται 

(εστιάζει με επιμονή σε ερωτήσεις).  

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στο ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε πολλές ερωτήσεις έδωσε εντελώς 

διαφορετική απάντηση πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση ενώ σε κάποιες άλλες 

ερωτήσεις, οι απαντήσεις του είναι παρόμοιες με την πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα,  

στην κλειστή ερώτηση (Α1) η οποία ήταν σχετική με το δημιουργό του τραγουδιού την 

πρώτη φορά απάντησε «Parlophone» ενώ τη δεύτερη «Coldplay» γεγονός που δείχνει 

παρά τη λανθασμένη απάντηση την προσοχή του μαθητή στο βίντεο. Στην ερώτηση Α2 

δεν απάντησε επιτυχώς τη δεύτερη φορά καθώς δεν μπορούσε να ανακαλέσει το όνομα 

του δημιουργού του μουσικού βίντεο. Στην ερώτηση Α3 περιέγραψε το βίντεο με τη λέξη 

«ελευθερία» ενώ τη δεύτερη φορά με τη λέξη «παράδεισος». Στις ερωτήσεις Α4 

(αξιολόγηση του περιεχομένου του μουσικού βίντεο σε βάθος μέσω της σύγκρισής του με 

άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζουν) και Α5 (οργάνωση των πληροφοριών και δεδομένων 

όπως οι στίχοι του τραγουδιού καθώς και αξιολόγηση σε βάθος του περιεχομένου των 

στίχων σε σχέση με το περιεχόμενο των εικόνων μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης) 

απάντησε με τον ίδιο τρόπο πριν και μετά την παρέμβαση:  

  Α4: «Είναι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζω.» 

A5: «Όχι, δεν ταιριάζει.» 

Στην ερώτηση Α6 (αξιολόγηση σε βάθος της σχέσης ανάμεσα στο περιεχόμενο των 

εικόνων με το σκοπό δημιουργίας των μουσικών βίντεο) ο μαθητής έδωσε μια πιο εύστοχη 

απάντηση τη δεύτερη φορά: Την πρώτη φορά αναφέρει ότι «υπάρχει ένας ελέφαντας που 

θέλει να βρει την οικογένειά του» ενώ τη δεύτερη αναφέρθηκε στη σκηνή όπου «οι 

ελέφαντες τραγουδούν στη μουσική συναυλία». Στην ερώτηση Α7 η οποία στοχεύει 

κυρίως στο να αναλογιστούν οι μαθητές τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες 
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σε ένα  ζήτημα καθώς και στο να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα, ο 

μαθητής δεν έδωσε κάποια απάντηση και τις δύο φορές. Στην ερώτηση Α8 (η οποία 

στοχεύει στο να εκφραστούν οι μαθητές χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα), πριν την 

παρέμβαση ο μαθητής απάντησε ότι θα προτιμούσε να ξανακούσει το τραγούδι 

παράλληλα με το βίντεο «γιατί (οι εικόνες) είναι πολύ λυπητερές» ενώ μετά την 

παρέμβαση εστίασε στις «πολλές εντυπωσιακές εικόνες». 

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, υπάρχουν πολλές διαφορές στο περιεχόμενο  των απαντήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα στην ερώτηση Β1 (η οποία στοχεύει στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την 

πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων αλλά και να εκφραστούν χρησιμοποιώντας 

λογικά επιχειρήματα) ο μαθητής απάντησε θετικά αλλά μονολεκτικά πριν την παρέμβαση 

ενώ μετά προσπάθησε να δικαιολογήσει την απάντησή του: «Ναι γιατί (τα ζώα) δεν πρέπει 

να αιχμαλωτίζονται σε κλουβιά». Στην ερώτηση Β2 (έκφραση με λογικά επιχειρήματα) 

υπήρχε αλλαγή της απάντησης πριν και μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής αντιλαμβάνεται 

την ελευθερία του ανθρώπου ως το «να ζει κανείς χωρίς πόλεμο» ενώ τη δεύτερη φορά ως 

το «να εκφράζει τη γνώμη του ελεύθερα». Στην ερώτηση Β3 η οποία έχει στόχο να 

εξηγήσουν οι μαθητές τους στόχους και τις επιδιώξεις τους ο μαθητής πριν την παρέμβαση 

απαντά ότι θα έκανε ανακύκλωση ενώ μετά την παρέμβαση, φανερά επηρεασμένος από τις 

συζητήσεις μέσα στην τάξη απαντά ότι «θα προχωρούσε στις ελκυστικές διαφημίσεις για 

την προστασία του περιβάλλοντος». Η απάντησή του δείχνει ότι ο μαθητής κατανόησε τη 

δύναμη του βίντεο και χαρακτηρίζεται επίσης ως ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Στην τελευταία ερώτηση Β4 (συλλογή και οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων) επίσης 

ο μαθητής αλλάζει την απάντησή του: πριν την παρέμβαση δηλώνει ότι έμαθε «πως δεν 

πρέπει ποτέ να τα παρατάει» ενώ μετά την παρέμβαση εστιάζει στο ζήτημα της ελευθερίας 

(«έμαθα πως τα ζώα πρέπει να είναι ελεύθερα»). 

Συνοψίζοντας, ο Βασίλης έδειξε αξιοσημείωτη βελτίωση στα τρία τελευταία 

μαθήματα τα οποία είχαν ως αντικείμενο την ανάλυση του συγκεκριμένου μουσικού 

βίντεο. Άκουγε με προσοχή τα λεγόμενά των συμμαθητών του, συνέλεγε πληροφορίες και 

δεδομένα στη διάρκεια των μαθημάτων, προσπαθούσε να εντοπίσει διαφορές όπου είχε 

ζητηθεί κ.α. Ανταποκρίθηκε τουλάχιστον σε 4 άξονες της κριτικής σκέψης που έχουν 

σχέση με τις ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην τάξη. Φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική 

βελτίωση σε κάποιες από τις γραπτές απαντήσεις του ερωτηματολογίου και κατ’ επέκταση 

στους αντίστοιχους άξονες της κριτικής σκέψης εκτός από την ερώτηση Α7 η οποία 

στόχευε κυρίως στο να αναλογιστούν οι μαθητές τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις 
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συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και στο να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά 

επιχειρήματα, όπου ο μαθητής δεν έδωσε κάποια απάντηση και τις δύο φορές. Σχετικά με 

τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ο Βασίλης δικαιολόγησε όλες τις 

απαντήσεις του ενώ κάποιες από αυτές δείχνουν ότι επηρεάστηκε σημαντικά από τη 

συζήτηση στην τάξη και ανέπτυξε ως ένα βαθμό μεταγνωστικές δεξιότητες. 

Στην περίπτωση του Βασίλη, ο οποίος έχει σχετικά πιο χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις, οι διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση φαίνεται να είναι πιο εμφανείς. Σε 

αυτό ίσως να συντέλεσε παράλληλα η θέση του μαθητή μέσα στο χώρο της τάξης  η οποία 

διευκόλυνε τη συγκέντρωση και την προσοχή του στη διάρκεια των μαθημάτων. Το 

γεγονός ότι δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στις προτροπές, τα ενθαρρυντικά σχόλια και τις 

συμβουλές της δασκάλας του, πιθανότατα, λειτουργεί ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» 

με αποτέλεσμα να σημειώνει γενικότερα αρκετή πρόοδο το τελευταίο διάστημα.   

 

Μελέτη Περίπτωσης: Β1. 

 

Η Δήμητρα διακρίνεται στην τάξη για τις υψηλές σχολικές επιδόσεις της. Είναι 

εξωστρεφής χαρακτήρας, έχει άνεση με τη χρήση του λόγου (προφορικά και γραπτά) και 

της αρέσει να εκφράζει τις απόψεις της δημόσια. Η αγάπη της για τη μουσική γενικότερα 

είναι έντονη. Αν και δεν έχει λάβει κάποιου είδους συστηματική μουσική εκπαίδευση 

εκτός σχολικού περιβάλλοντος, υπάρχει μουσικό όργανο στο σπίτι (αρμόνιο) με το οποίο 

ασχολείται συχνά. Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, η Δήμητρα διαθέτει επιμονή, είναι 

πολύ εργατική, τελειομανής αλλά ταυτόχρονα και αρκετά ανασφαλής καθώς επιζητά 

συνεχώς την έγκριση του εκπαιδευτικού σε ό, τι κάνει. Την περίοδο της διδακτικής 

παρέμβασης τα μισά θρανία της τάξης ήταν διατεταγμένα σε «Π» (σε ένα από αυτά 

καθόταν και η ίδια) ενώ τα άλλα μισά ήταν τοποθετημένα σύμφωνα με τη μετωπική 

διδασκαλία, λόγω έλλειψης χώρου. Η θέση της σχετικά κοντά στον πίνακα προβολής του 

μουσικού βίντεο διευκόλυνε την παρακολούθησή του.  

Στο πρώτο μάθημα, η Δήμητρα συμμετέχει στο μάθημα με αμείωτο ενδιαφέρον και 

εκφράζει τις σκέψεις και τις απόψεις της για κάθε ερώτηση ενώ μερικές φορές διατυπώνει 

τις δικές της ερωτήσεις. Ερμηνεύει την αρχή του μουσικού βίντεο το οποίο ξεκινά σαν 

ταινία ως σύνδεση με ολόκληρο το album Mylo Xyloto το οποίο «είναι από μόνο του μία 

ιστορία». Οι απαντήσεις της είναι λεπτομερείς με συνεχείς προεκτάσεις.  

 «Αν μας έδειχνε κατευθείαν τον παράδεισο, δεν θα είχε νόημα, ενώ τώρα αγωνίζεται για να 

δει τον παράδεισο».  
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 «Το ελεφαντάκι θέλει να σπάσει τα δεσμά που το κρατάνε σ’ αυτόν τον οδυνηρό κόσμο και 

να πετάξει όπως το αεροπλάνο».  

 «Αν δεις ένα ζητιάνο, θα σκεφτείς τον υπόκοσμο, την κοινωνία… ενώ το ελεφαντάκι είναι 

γλυκούλι, μας προκαλεί χαρά».  

Στις ερωτήσεις του Minute Book αναφέρει ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθε 

από αυτό το μάθημα είναι το ότι «ο άνθρωπος συχνά φεύγει για να βρει την ελευθερία του 

και να ξαναβρεί τους φίλους και την οικογένειά του», ενώ η κατάσταση αυτή την κάνει να 

σκέφτεται τους σημερινούς πρόσφυγες. Γενικά, εστιάζει με επιμονή σε διάφορα 

ερωτήματα και θέματα ενώ παράλληλα εκφράζεται με ακρίβεια και συγκεκριμένους 

όρους.  

Στο δεύτερο μάθημα, η Δήμητρα συμμετέχει πολύ ενεργά σε όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος. Ανακαλεί σκηνές όπου χρειάζεται και συνδέει-οργανώνει τις πληροφορίες που 

συλλέγει. (Για παράδειγμα, παρατηρεί ότι το πλάνο με τους τρεις ζωγραφιστούς ελέφαντες 

έχει άμεση σχέση με το τέλος του βιντεοκλίπ.) Επίσης, σχετικά με τη χρήση του ελέφαντα 

προβάλει ως επιχείρημα το ότι επιλέγεται ώστε να μπορούμε να δούμε τη μεγάλη πορεία 

του από το Λονδίνο ως την Αφρική. Λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των άλλων 

συμμαθητών και μερικές φορές συμπληρώνει τα λεγόμενά τους. Κάποιες φορές κάνει 

προεκτάσεις με αφορμή μια σκηνή ή κάποιο ερώτημα οι οποίες άλλοτε είναι εύστοχες και 

άλλοτε δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα.  

Στο τρίτο μάθημα η Δήμητρα συμμετέχει πολύ ενεργά. Αρχικά, παρακολουθεί με 

ενδιαφέρον τα βίντεο που αναφέρονται στη διακειμενικότητα κάνοντας κάποια σχόλια. 

Είναι η μόνη που αναφέρεται στη ρόδα ως σύμβολο διαφυγής αλλά και ελευθερίας 

παράλληλα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος κάνει περισσότερο τις δικές προεκτάσεις 

στα διάφορα ερωτήματα, γι’ αυτό οι απαντήσεις της μερικές φορές δείχνουν φαινομενικά 

να μην σχετίζονται απόλυτα με τις ερωτήσεις. Ασχολείται ιδιαίτερα με την πολύπλοκη 

φύση του θέματος της δοκιμής χημικών ουσιών σε πειραματόζωα αναδεικνύοντας 

παράλληλα την ευθύνη – κατά τη γνώμη της – όλων των ανθρώπων, ακόμη και των 

παιδιών.  

Στο τέταρτο μάθημα, η Δήμητρα συμμετέχει στο μάθημα εκφράζοντας συχνά τις 

σκέψεις της πάνω στο βίντεο. Κάνει συνεχώς προεκτάσεις οι οποίες μερικές φορές δεν 

είχαν σχέση με το υπό συζήτηση θέμα. Φαίνεται να έχουν γίνει αντιληπτά πολλά από τα 

εκφραστικά μέσα του συγκεκριμένου μουσικού βίντεο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «το 

φόρτε και το πιάνο σε κάνουν να αναρωτηθείς». Πιο σημαντικές θεωρεί τις πληροφορίες 

σχετικά με το μοντάζ, όπως γράφει στο Minute Book.  
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Στο πέμπτο μάθημα, η Δήμητρα συμμετέχει και δίνει απαντήσεις σε όλες τις 

ερωτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Χρησιμοποιεί φράσεις ώστε να δείξει το βαθμό 

συμφωνίας της με άλλους συμμαθητές της. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναφέρει τον 

όρο «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», «views» κ.α. Επιπλέον, προβληματίζεται έντονα σε 

θέματα που είναι πολύπλοκα ως προς τη φύση τους. Στο τέλος του μαθήματος αναφέρει 

ότι οι άνθρωποι πρέπει να κυνηγούν τα όνειρά τους ώστε να είναι ευτυχισμένοι 

(αξιολόγηση σε βάθος). 

Γενικά, η Δήμητρα συμμετείχε πολύ ενεργά σε όλα τα μαθήματα εκφράζοντας 

σκέψεις, απόψεις, διατυπώνοντας ερωτήσεις και κάνοντας προεκτάσεις με αφορμή τα 

θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη. 

Αναφορικά με τους άξονες τις κριτικής σκέψης, από τις προφορικές και γραπτές 

απαντήσεις της στα Minute Book μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε θέση να οργανώνει 

πληροφορίες και δεδομένα (π.χ., σχέση κάποιων πλάνων με το συνολικό album), να 

ασχολείται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων όπως για παράδειγμα η 

χρήση χημικών ουσιών σε πειραματόζωα και να εστιάζει με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα 

ή προβλήματα. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών της χρησιμοποιώντας 

ανάλογες εκφράσεις. Επιπλέον, εκφράζεται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους (π.χ., 

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης») και με επιχειρήματα. Τέλος, ερμηνεύει σε βάθος 

πληροφορίες (π.χ., «οι άνθρωποι πρέπει να κυνηγούν τα όνειρά τους ώστε να είναι 

ευτυχισμένοι»). 

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις της μαθήτριας στο ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε άλλες ερωτήσεις ήταν περισσότερο 

περιγραφική την πρώτη φορά και σε άλλες ερωτήσεις τη δεύτερη. Είναι χαρακτηριστικό 

το ότι απαντά με ιδιαίτερη σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, στις κλειστές ερωτήσεις (Α1 και 

Α2) απάντησε επιτυχώς και τις δύο φορές. Στην ερώτηση Α3 περιέγραψε επίσης και τις 

δύο φορές το βίντεο με τη λέξη «ελευθερία». Στην ερώτηση Α4 (αξιολόγηση του 

περιεχομένου του μουσικού βίντεο σε βάθος μέσω της σύγκρισής του με άλλα μουσικά 

βίντεο που γνωρίζουν) επικεντρώνεται στα νοήματα του βίντεο: την πρώτη φορά αναφέρει 

ότι το βίντεο είναι διαφορετικό «διότι εξηγεί τις δυσκολίες που περνά κάποιος που 

απελευθερώνεται από τη δική του υπαρκτή ή νοητή φυλακή αλλά έρχεται αντιμέτωπος με 

τα δεινά του κόσμου» ενώ τη δεύτερη «διότι (το συγκεκριμένο μουσικό βίντεο) περνά 

μηνύματα που δεν περνούν άλλα μουσικά βίντεο όπως π.χ., η ελευθερία». Στην ερώτηση 

Α5 (οργάνωση των πληροφοριών και δεδομένων όπως οι στίχοι του τραγουδιού καθώς και 

αξιολόγηση σε βάθος του περιεχομένου των στίχων σε σχέση με το περιεχόμενο των 
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εικόνων μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης) την πρώτη φορά αιτιολόγησε την απάντησή 

της  («Ταιριάζει αρκετά γιατί και τα δύο μιλούν για την απελευθέρωση του πνεύματος του 

ανθρώπου») ενώ τη δεύτερη άλλαξε την απάντησή της (χωρίς αιτιολόγηση): « Όχι 

ιδιαίτερα, αλλά ούτε και δεν έχουν καμία σχέση». Στην ερώτηση Α6 (αξιολόγηση σε βάθος 

της σχέσης ανάμεσα στο περιεχόμενο των εικόνων με το σκοπό δημιουργίας των 

μουσικών βίντεο) κατανοεί τη συγκεκριμένη λειτουργία του βίντεο καθώς την πρώτη φορά 

αναφέρει μία σκηνή (συναυλία επί σκηνής) κάνοντας την προέκταση (η οποία βέβαια δεν 

σχετίζεται απόλυτα με τη ερώτηση) ότι η σκηνή αυτή μας δείχνει παράλληλα «ότι 

εντάσσονται στην κοινωνία ξεχνώντας φυλή, χρώμα ή εμφάνιση». Τη δεύτερη φορά 

ανακαλεί δύο σκηνές, τη σκηνή όπου ο τραγουδιστής βγάζει τη μάσκα του και τη 

συναυλία του συγκροτήματος επί σκηνής. Στην ερώτηση Α7 η οποία στοχεύει κυρίως στο 

να αναλογιστούν οι μαθητές τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα 

καθώς και στο να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά επιχειρήματα, η μαθήτρια την πρώτη 

φορά εξετάζει το ερώτημα από πολλές απόψεις: «Θα μπορούσε να επηρεάσει το κοινό 

θετικά, διότι η ονομαζόμενη τραγουδίστρια έχει πολλούς θαυμαστές. Αλλά μπορεί οι 

άνθρωποι που αντιπαθούν τη Shakira να κάνουν αρνητικά σχόλια». Τη δεύτερη φορά 

αναφέρεται μόνο στη μία περίπτωση βελτιώνοντας όμως την απάντησή της: «Θα 

μπορούσε να επηρεάσει το κοινό θετικά, διότι όταν ακούμε κάποια είδηση και ειδικά για 

κάποιους διάσημους, βελτιώνουμε την εικόνα μας γι’ αυτούς». Στην ερώτηση Α8 (η οποία 

στοχεύει στο να εκφραστούν οι μαθητές χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα), πριν την 

παρέμβαση η μαθήτρια απαντά ότι θα προτιμούσε να ξανακούσει το τραγούδι παράλληλα 

με το βίντεο εστιάζοντας στο «σημαντικό μήνυμα» που περνά καθώς και για να δει αν 

υπάρχει αντιστοιχία με το «μήνυμα» που περνούν οι στίχοι. Μετά την παρέμβαση εστιάζει 

και πάλι στα «μηνύματα» του βίντεο καθώς και στις ωραίες εικόνες αλλά αναφέρεται και 

στα εκφραστικά στοιχεία του τραγουδιού. 

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις της μαθήτριας στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, φαίνεται ότι η μαθήτρια μετά την παρέμβαση γίνεται περισσότερο 

αναλυτική σε κάποιες ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση Β1 (η οποία στοχεύει 

στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων αλλά 

και να εκφραστούν χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα) η μαθήτρια και τις δύο φορές 

υποστηρίζει ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα αλλά όχι ίδια με τους ανθρώπους δίνοντας 

παραδείγματα. Πριν την παρέμβαση δικαιολογεί την απάντησή της με βάση «τις 

δυνατότητες του κάθε ζωντανού οργανισμού». Στην ερώτηση Β2 (έκφραση με λογικά 

επιχειρήματα) και στην ερώτηση Β3 η οποία έχει στόχο να εξηγήσουν οι μαθητές τους 
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στόχους και τις επιδιώξεις τους οι απαντήσεις της μαθήτριας είναι πιο αναλυτικές μετά την 

παρέμβαση. Αρχικά, «ελευθερία του ανθρώπου» σημαίνει κάποιος «να είναι ελεύθερος, να 

εκφράζει τη γνώμη του, να έχει δικαιώματα και γενικά να ζει χωρίς περιορισμούς». Μετά 

την παρέμβαση η μαθήτρια απαντά ως εξής: «Πολλοί άνθρωποι, συγκεκριμένα οι 

πρόσφυγες, στερούνται την ελευθερία τους και δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα τους 

όπως κι εμείς. Ελευθερία του ανθρώπου για μένα σημαίνει να ζεις χωρίς κάποιος να σε 

ελέγχει, όχι όμως να σε επιτηρεί». Στην ερώτηση Β3 πριν την παρέμβαση η μαθήτρια 

περιορίζεται στον όρο «περιβαλλοντικές δράσεις» ενώ μετά την παρέμβαση δίνει 

παραδείγματα όπως π.χ., «δενδροφύτευση», «ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσω των 

κοινωνικών δικτύων» εξετάζοντας το θέμα από πολλές απόψεις. Στην τελευταία ερώτηση 

Β4 (συλλογή και οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων) η μαθήτρια αλλάζει την 

απάντησή της: πριν την παρέμβαση δηλώνει ότι έμαθε «για τη ζωή των ανθρώπων που 

ζουν στη δική τους φυλακή και μετά όταν απελευθερώνονται πρέπει να αντιμετωπίσουν 

τον κόσμο» ενώ μετά την παρέμβαση εστιάζει στο ζήτημα της προσωπικής προσπάθειας, 

δηλαδή σε έννοιες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο του βίντεο. («Έμαθα ότι όσα 

εμπόδια κι αν συναντήσεις, πρέπει να ακολουθήσεις το μονοπάτι σου για να βρεις τον 

παράδεισό σου»). 

Συνοψίζοντας, η Δήμητρα συμμετείχε πολύ ενεργά σε όλα τα μαθήματα 

εκφράζοντας σκέψεις, απόψεις, διατυπώνοντας ερωτήσεις και κάνοντας προεκτάσεις με 

αφορμή τα θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη. Το περιεχόμενο των προφορικών και 

γραπτών απαντήσεών της στα Minute Book συνάδει τουλάχιστον με 6 από τους άξονες της 

κριτικής σκέψης οι οποίοι έχουν σχέση με τις ερωτήσεις που εξετάστηκαν στα πέντε 

μαθήματα με αντικείμενο την ανάλυση μουσικού βίντεο. Εξετάζοντας τις γραπτές 

απαντήσεις της μαθήτριας στο ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

βλέπουμε ότι σε άλλες ερωτήσεις ήταν περισσότερο περιγραφική πριν την παρέμβαση ενώ 

σε άλλες ερωτήσεις μετά την παρέμβαση. Όσον αφορά στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, η μαθήτρια μετά την παρέμβαση ήταν περισσότερο αναλυτική ως προς 

τις απαντήσεις της, παρουσιάζοντας πολλές από τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης. 

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το ότι απαντούσε με ιδιαίτερη σαφήνεια και συγκεκριμένους 

όρους. 

  Η εικόνα της Δήμητρας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ειδικότερα σε ό, τι 

αφορά την ενεργό συμμετοχή της στο μάθημα ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενη δεδομένης 

της αγάπης που έχει για το μάθημα της Μουσικής και τη μουσική γενικότερα. Παράλληλα, 

θα πρέπει να συνυπολογιστούν και στοιχεία του χαρακτήρα της όπως η τελειομανία, η 
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εργατικότητα αλλά και η ανάγκη της να επιβεβαιώνεται από τον εκπαιδευτικό για τις 

επιδόσεις της. Το γεγονός ότι της αρέσει να εκφράζει τις απόψεις της δημόσια διευκόλυνε 

αρκετά τα μαθήματα τα οποία ήταν αφιερωμένα στην ανάλυση βίντεο και τη βελτίωσή της 

σε μερικούς άξονες της κριτικής σκέψης. 

 

Μελέτη Περίπτωσης: Β2. 

 

Ο Νίκος δεν διακρίνεται για την υψηλή σχολική επίδοσή του αλλά δεν ανήκει στις 

ακραίες τιμές του εύρους όσον αφορά την παράμετρο των σχολικών επιδόσεων. Στο 

συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν τρεις μαθητές με ακόμη πιο χαμηλές σχολικές επιδόσεις 

και ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και για το λόγο αυτό δεν επιλέχθηκαν ως μελέτη 

περίπτωσης. Ακόμη, ο Νίκος δείχνει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δραστηριότητες 

μέσα στην τάξη όταν δέχεται κάποιου είδους ενθάρρυνση. Δεν ασχολείται με κάποιο 

μουσικό όργανο ούτε έλαβε κάποιου είδους μουσική εκπαίδευση εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος στο παρελθόν.  

Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, είναι υπερκινητικός όταν βρίσκεται στο σπίτι 

και πιο υποτονικός όταν βρίσκεται στο σχολείο. Η προσοχή του διασπάται εύκολα. Το 

οικογενειακό του περιβάλλον έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και για το 

λόγο αυτό έχει απευθυνθεί σε εργασιοθεραπευτή. Δεν μπορεί να διαχειριστεί πάντα με 

αποτελεσματικό τρόπο τη συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του ιδιαίτερα την 

ώρα του διαλείμματος αν και στην τάξη ελέγχει αρκετά τη συμπεριφορά του 

καταβάλλοντας αρκετή προσπάθεια σε ό, τι αφορά τα μαθήματα και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις με συμμαθητές του. Την περίοδο της διδακτικής παρέμβασης η θέση του μέσα 

στην τάξη ήταν σχετικά λίγο απομακρυσμένη από τον πίνακα προβολής του μουσικού 

βίντεο. 

Στο πρώτο μάθημα, ο Νίκος συμμετέχει αρκετά περιορισμένα στο μάθημα αλλά 

δίνει λίγο μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο. Η προσοχή του 

διασπάται εύκολα από τους συμμαθητές του και δεν προθυμοποιείται να πάρει το λόγο αν 

δεν του απευθύνει το λόγο ο εκπαιδευτικός. Σε σχετική ερώτηση με τη χρήση του φωτός 

σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, αναφέρει ότι το «φως μπορεί να δείχνει θέληση για αυτό που 

θέλει να κάνει». Ομοίως, στην ερώτηση «ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες 

σήμερα;» απαντά γραπτώς «η θέληση και η δύναμη που μπορεί να έχει κάποιος όταν θέλει 

να κάνει κάτι» 

Στο δεύτερο μάθημα ανάλυσης βίντεο, η προσοχή του Νίκου αποσπάται εύκολα 

ενώ δεν εκφράζει την άποψή του για κάποια ερώτηση προφορικά. Στις γραπτές ερωτήσεις 
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του Minute Book αναφέρει ότι το σημαντικότερο πράγμα που αποκόμισε από το σημερινό 

μάθημα ήταν το ότι «πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα». Το ερώτημα που του έμεινε πιο 

έντονα αφορά στα συναισθήματα του ελέφαντα σε όλη τη διάρκεια του βιντεοκλίπ.  

Στο τρίτο μάθημα η προσοχή του Νίκου αποσπάται συχνά δεδομένου ότι μερικοί 

συμμαθητές του    επίσης χαμηλών σχολικών επιδόσεων    συμβάλλουν στο να του 

αποσπούν την προσοχή. Αποφεύγει να πάρει το λόγο και να εκφράσει προφορικά στην 

τάξη τις σκέψεις και τις απόψεις του για τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα. 

Περιορίζεται στο να συμφωνεί σε κάποια πράγματα με τους συμμαθητές του.  

Στο τέταρτο μάθημα ο Νίκος ήταν πιο προσεκτικός σε σχέση με το προηγούμενο 

μάθημα. Δεν ήταν πρόθυμος να απαντήσει σε προφορικές ερωτήσεις αλλά η προσοχή του 

ήταν συνήθως στραμμένη στην προβολή του βίντεο. Συμφωνούσε με τις παρατηρήσεις 

των συμμαθητών του για τη συμμετρία που υπάρχει σε κάποια πλάνα, στοιχείο το οποίο 

θεώρησε αρκετά σημαντικό όπως φάνηκε μέσα από τις γραπτές απαντήσεις του.  

Στο πέμπτο μάθημα, ο Νίκος έδωσε κάποιες απαντήσεις μετά από παρότρυνση της 

εκπαιδευτικού. Κάποιες από αυτές ήταν λιγότερο εύστοχες και το λεξιλόγιό του όχι 

πλούσιο. Αρχικά, η επεξεργασία των ερωτήσεων με τη βοήθεια της μπάλας κράτησε τους 

μαθητές σε εγρήγορση και περισσότερο πρόθυμους στο να συμμετέχουν όπως και τον ίδιο. 

Στο Minute Book ανέφερε ότι αυτό που αποκόμισε από το σημερινό μάθημα είναι «ότι δεν 

πρέπει να τα κάνουμε όλα για τα λεφτά» ενώ η οικογένεια είναι γι’ αυτόν ο πιο 

σημαντικός παράγοντας ευτυχίας ενός ανθρώπου. 

Γενικά, είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων η προσοχή 

του Νίκου μπορούσε να αποσπαστεί εύκολα από τους συμμαθητές του. Στα πρώτα τρία 

μαθήματα πάνω στην ανάλυση του μουσικού βίντεο συμμετείχε αρκετά περιορισμένα στο 

μάθημα αποφεύγοντας να πάρει το λόγο και να εκφράσει προφορικά στην τάξη τις σκέψεις 

και τις απόψεις του. Έδινε λίγο μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της προβολής του 

βίντεο. Κάποιες φορές απαντούσε στις ερωτήσεις μόνο μετά από παρότρυνση του 

εκπαιδευτικού. Πολλές από τις προφορικές απαντήσεις του ήταν λιγότερο εύστοχες και το 

λεξιλόγιό του δεν ήταν πλούσιο. Στα δύο τελευταία μαθήματα παρουσίασε σχετική 

βελτίωση από άποψη προσοχής σε σχέση με τα προηγούμενα. Η χρήση της μπάλας 

λειτούργησε θετικά από άποψη εγρήγορσης και προθυμίας στο να συμμετέχει. Θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι στις γραπτές απαντήσεις του ιδιαίτερα στα Minute Book ήταν πιο 

περιγραφικός απ’ ότι στον προφορικό λόγο. 

Αναφορικά με τους άξονες της κριτικής σκέψης, από τις προφορικές και γραπτές 

απαντήσεις του στα Minute Book μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε θέση να εστιάζει -έστω 
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περιορισμένα- σε θέματα όπως π.χ., η χρήση του φωτός σε  ένα συγκεκριμένο πλάνο, να 

λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών του (π.χ., συμφωνούσε σε κάποια 

θέματα με τους συμμαθητές του ή με τις παρατηρήσεις τους (π.χ., ύπαρξη συμμετρίας σε 

ορισμένα πλάνα). Περισσότερο, θα λέγαμε ότι ανταποκρίθηκε στον άξονα αξιολόγησης σε 

βάθος του νοήματος και της σημασίας των πληροφοριών που παρέχονται καθώς φαίνεται να 

ανέλυσε ο ίδιος κάποιες πληροφορίες και δεδομένα από το μάθημα συνοψίζοντας τις 

σημαντικές πληροφορίες που αποκόμισε όπως για παράδειγμα «η θέληση και η δύναμη 

που μπορεί να έχει κάποιος όταν θέλει να κάνει κάτι», το ότι «πρέπει να προστατεύουμε τα 

ζώα» ή το ότι «δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα για τα λεφτά». 

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στο ερωτηματολόγιο πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε κάποιες ερωτήσεις έδωσε διαφορετική 

απάντηση πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση αλλά πιο σημαντικό είναι το ότι 

επεκτείνει τις απαντήσεις του προσπαθώντας να τις δικαιολογήσει. Πιο συγκεκριμένα, 

στην πρώτη κλειστή ερώτηση (Α1) η οποία ήταν σχετική με το δημιουργό του τραγουδιού 

απάντησε σωστά και τις δύο φορές. Στην δεύτερη κλειστή ερώτηση (Α2) δεν απάντησε 

επιτυχώς τη δεύτερη φορά καθώς δεν μπορούσε να ανακαλέσει το όνομα του δημιουργού 

του μουσικού βίντεο. Στην ερώτηση Α3 περιέγραψε το βίντεο με τη λέξη «παράδεισος» 

ενώ τη δεύτερη φορά με την αντίστοιχη λέξη στα αγγλικά (“Paradise”) η οποία συμπίπτει 

με τον τίτλο του τραγουδιού. Στις ερωτήσεις Α4 (αξιολόγηση του περιεχομένου του 

μουσικού βίντεο σε βάθος μέσω της σύγκρισής του με άλλα μουσικά βίντεο που 

γνωρίζουν) και Α5 (οργάνωση των πληροφοριών και δεδομένων όπως οι στίχοι του 

τραγουδιού καθώς και αξιολόγηση σε βάθος του περιεχομένου των στίχων σε σχέση με το 

περιεχόμενο των εικόνων μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης) την πρώτη φορά απάντησε 

μονολεκτικά ενώ τη δεύτερη προσπάθησε να δικαιολογήσει τις απαντήσεις του: 

  A4: «Είναι διαφορετικό διότι έχει σχέση με την οικογένεια και τους φίλους». 

  A5: «Όχι, γιατί το τραγούδι μιλάει για τον παράδεισο ενώ το βίντεο είναι άσχετο». 

Στην ερώτηση Α6 (αξιολόγηση σε βάθος της σχέσης ανάμεσα στο περιεχόμενο των 

εικόνων με το σκοπό δημιουργίας των μουσικών βίντεο) ο μαθητής και τις δύο φορές 

αναφέρθηκε στη σκηνή όπου ο τραγουδιστής βγάζει τη μάσκα του. Στην ερώτηση Α7 η 

οποία στοχεύει κυρίως στο να αναλογιστούν οι μαθητές τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και 

τις συνέπειες σε ένα ζήτημα καθώς και στο να εκφράσουν τη σκέψη τους με λογικά 

επιχειρήματα, η απάντηση του μαθητή ήταν ασαφής χωρίς να προτείνει ο ίδιος κάποιο 

τρόπο ενώ τη δεύτερη φορά η απάντησή του είναι σαφώς πιο βελτιωμένη καθώς 

αναφέρεται στον εθελοντισμό. Στην ερώτηση Α8 (η οποία στοχεύει στο να εκφραστούν οι 
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μαθητές χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα), πριν την παρέμβαση ο μαθητής απάντησε 

ότι θα προτιμούσε να ξανακούσει το τραγούδι παράλληλα με το βίντεο «γιατί βγάζει 

συναισθήματα» ενώ μετά την παρέμβαση θα ήθελε να το ακούσει «με το βίντεο για να 

βγάζει νόημα». 

Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του μαθητή στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, υπάρχουν επίσης διαφορές στο περιεχόμενο  των απαντήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα στην ερώτηση Β1 (η οποία στοχεύει στο να ασχοληθούν οι μαθητές με την 

πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων αλλά και να εκφραστούν χρησιμοποιώντας 

λογικά επιχειρήματα) ο μαθητής απάντησε θετικά αλλά μονολεκτικά πριν την παρέμβαση 

ενώ μετά προσπάθησε να δικαιολογήσει την απάντησή του: «Ναι, γιατί δεν θα άρεσε 

στους ανθρώπους να τους φέρονται άσχημα». Στην ερώτηση Β2 (έκφραση με λογικά 

επιχειρήματα) υπήρχε αλλαγή της απάντησης πριν και μετά την παρέμβαση: Ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται την ελευθερία του ανθρώπου με τις λέξεις «χαρά – χαμόγελο» ενώ τη 

δεύτερη φορά ως το «να έχει ελευθερία μέχρι εκεί που χρειάζεται» υπονοώντας κάποιους 

περιορισμούς στη συμπεριφορά. Στην ερώτηση Β3 η οποία έχει στόχο να εξηγήσουν οι 

μαθητές τους στόχους και τις επιδιώξεις τους ο μαθητής απαντά με παρόμοιο τρόπο: «Θα 

απευθυνόμουν στην κυβέρνηση/ στο δήμαρχο της πόλης». Στην τελευταία ερώτηση Β4 

(συλλογή και οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων) επίσης ο μαθητής αλλάζει την 

απάντησή του: πριν την παρέμβαση δηλώνει ότι έμαθε «ότι πρέπει να σεβόμαστε το 

περιβάλλον» εστιάζοντας στην οικολογική συνείδηση που προωθεί το βίντεο ενώ μετά την 

παρέμβαση εστιάζει περισσότερο στις σχέσεις των ανθρώπων («έμαθα ότι όλοι θέλουν την 

οικογένεια και τους φίλους τους»). 

Συνοψίζοντας, σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων η προσοχή του Νίκου μπορούσε 

να αποσπαστεί εύκολα από τους συμμαθητές του. Στα πρώτα τρία μαθήματα ανάλυσης 

μουσικού βίντεο συμμετείχε αρκετά περιορισμένα στο μάθημα αποφεύγοντας να πάρει το 

λόγο και να εκφράσει προφορικά στην τάξη τις σκέψεις και τις απόψεις του. Έδινε λίγο 

μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο. Κάποιες φορές 

απαντούσε στις ερωτήσεις μόνο μετά από παρότρυνση του εκπαιδευτικού. Στα δύο 

τελευταία μαθήματα παρουσίασε σχετική βελτίωση από άποψη προσοχής σε σχέση με τα 

προηγούμενα. Οι γραπτές απαντήσεις του στα Minute Book ήταν πολύ πιο εύστοχες και 

περιγραφικές σε σχέση με τον προφορικό λόγο δείχνοντας ότι αφομοίωνε στοιχεία κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Από τις προφορικές και γραπτές απαντήσεις του στα Minute 

Book φαίνεται να ανταποκρίθηκε τουλάχιστον σε 3 άξονες της κριτικής σκέψης με τους 

οποίους σχετίζονταν οι ερωτήσεις που συζητήθηκαν στα πέντε μαθήματα ανάλυσης 
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βίντεο. Εξετάζοντας τις γραπτές απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση βλέπουμε ότι σε κάποιες ερωτήσεις έδωσε διαφορετική απάντηση 

πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση αλλά πιο σημαντικό είναι το ότι πριν την 

παρέμβαση έδωσε κάποιες μονολεκτικές απαντήσεις τις οποίες δικαιολόγησε μετά την 

παρέμβαση.  

Επιλογικά, ο Νίκος άργησε να μπει στο «πνεύμα» των μαθημάτων πιθανότατα 

λόγω του ότι η προσοχή του διασπάται εύκολα, αλλά φάνηκε ότι τελικά ωφελήθηκε από 

την παρέμβαση, όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις που έδωσε γραπτώς. Η βελτίωσή του 

μετά την παρέμβαση ίσως να οφείλεται και στη συστηματική βοήθεια που του παρέχεται 

εκτός σχολείου καθώς ήταν σε εξέλιξη.  

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 
Από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε μία τάση ανάπτυξης  δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης, σύμφωνα με τους άξονες των Elder και Paul, ο βαθμός της οποίας πρέπει να 

ερμηνευτεί σε σχέση με το μικρό αριθμό του δείγματος καθώς και τον περιορισμένο χρόνο 

της παρέμβασης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης είναι 

διδάξιμες, όπως αναφέρεται και στη σχετική βιβλιογραφία (Μαραγκουδάκης, 1999· 

Irfaner, 2002· Stowe, 2012· Kokkidou, 2013). Τέλος, διαφάνηκε ότι το μουσικό βίντεο 

προσφέρεται ως μέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο μάθημα της Μουσικής. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μία αρκετά σαφή εικόνα όσον αφορά στους 

άξονες της κριτικής σκέψης όπως καθορίστηκαν από τους Elder και Paul (στο Kokkidou, 

2013) στους οποίους οι μαθητές παρουσίασαν βελτίωση μετά από την εφαρμογή της 

διδακτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στον άξονα συλλογής 

πληροφοριών και δεδομένων σημειώθηκε σημαντική βελτίωση μέσω της προσεκτικής 

παρατήρησης των περισσότερων εκφραστικών μέσων του μουσικού βίντεο η οποία αρχικά 

ήταν πιο εμφανής μετά από παρότρυνση της εκπαιδευτικού ενώ στη διάρκεια των 

επόμενων μαθημάτων ήταν πιο αυθόρμητη. Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 

σχετικά με τη μουσική του συγκεκριμένου βίντεο, ως περισσότερο αφηρημένη έννοια, 

παρουσιάστηκε σε περιορισμένο βαθμό αρχικά και βελτιώθηκε στη συνέχεια των 

μαθημάτων. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν στον άξονα της ενασχόλησης με την πολύπλοκη 

φύση των προβλημάτων και θεμάτων κυρίως εκφράζοντας την άποψή τους σε ηθικά 

ζητήματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων καθώς και σε ό, τι αφορά τον πραγματικό 
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λόγο δημιουργίας των βιντεοκλίπ. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα και από τους  μαθητές της 

μελέτης περίπτωσης. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η μουσική προσφέρει την επαναλαμβανόμενη 

πρόκληση συνθηκών στις οποίες δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη απάντηση η οποία να 

θεωρείται ορθή και αυτό το γεγονός μπορεί να προωθήσει την κριτική σκέψη (Κοκκίδου, 

2014). Η παραπάνω άποψη επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας ιδιαίτερα σε 

σχέση με τον άξονα σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές εξετάζουν ερωτήματα από πολλές 

απόψεις. Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται ένα πλήθος απόψεων, οπτικών και 

εναλλακτικών λύσεων σε θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με το μουσικό βίντεο αλλά 

και σε θέματα τα οποία συζητήθηκαν με αφορμή το μουσικό βίντεο (π.χ., περιβαλλοντικά, 

ηθικά κ.ά.). Ο συγκεκριμένος άξονας ίσως δεν θα μπορούσε αναπτυχθεί επαρκώς αν η 

διαδικασία της παρέμβασης δεν ήταν συλλογική αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας 

(Σαραφίδου, 2011). Να σημειωθεί ότι βελτίωση στον άξονα αυτό διαπιστώθηκε μόνο στη 

μαθήτρια με υψηλές σχολικές επιδόσεις η οποία επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης. Η 

βελτίωση στον άξονα αυτό καθώς και στους δύο άξονες που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

φαίνεται να ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στο τμήμα Β, τουλάχιστον στα μαθήματα 

ανάλυσης μουσικού βίντεο. 

Ανάλογη βελτίωση παρατηρήθηκε στον άξονα του να λαμβάνουν οι μαθητές υπόψη 

τις απόψεις των άλλων (στην περίπτωση αυτή τις απόψεις των συμμαθητών τους). 

Ιδιαίτερα στο τμήμα Β κατά τη συζήτηση στην τάξη μερικοί μαθητές χρησιμοποιούσαν 

εκφράσεις οι οποίες δήλωναν το βαθμό συμφωνίας τους με τους συμμαθητές τους. Δεν 

μπορεί να λεχθεί το ότι στο τμήμα Α δεν παρατηρήθηκε βελτίωση αλλά ήταν πιο 

περιορισμένη. Σε αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι το τμήμα Β ήρθε σε 

επαφή με περισσότερες δραστηριότητες κριτικής σκέψης ήδη από την προηγούμενη τάξη. 

Οι μαθητές εστίασαν με επιμονή σε κάποιες ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα, 

ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία ήταν πιο κοντά στις δικές τους εμπειρίες. Ο βαθμός εστίασης 

στα διάφορα ερωτήματα που συζητήθηκαν στην τάξη ήταν διαφορετικός μεταξύ των δύο 

τμημάτων. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχει το γεγονός ότι στη βελτίωση του 

συγκεκριμένου άξονα συνέβαλλε επίσης το ότι στα μαθήματα ανάλυσης αξιοποιήθηκε η 

δυναμική της ομάδας.  

Η ικανότητα έκφρασης των μαθητών με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους 

μελετήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση. Η βελτίωση στο συγκεκριμένο άξονα 

επιβεβαιώνεται σε εύρος από το ότι υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές σε ένα 

μεγάλο αριθμό μαθητών στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου μετά την παρέμβαση. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις σημειώσεις ημερολογίου, στα πρώτα μαθήματα η βελτίωση σε 

αυτό τον άξονα παρατηρήθηκε σε πιο περιορισμένη έκταση και φαίνεται να συμβαδίζει με 

τις γενικότερες σχολικές επιδόσεις. Εστιάζοντας σε μεγαλύτερο βάθος, βελτίωση σε αυτόν 

τον άξονα εντοπίστηκε κυρίως στη μαθήτρια με υψηλές σχολικές επιδόσεις αναφορικά με 

τους μαθητές οι οποίοι επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης.  

Μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο και στα μαθήματα 

ανάλυσης αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να οργανώνουν πληροφορίες και 

δεδομένα. Αν και δεν υπήρχαν δεδομένα για τον άξονα αυτό σε όλα τα μαθήματα 

ανάλυσης, η βελτίωση στον συγκεκριμένο άξονα φαίνεται από τις απαντήσεις των 

μαθητών σε 3 τουλάχιστον ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση σε αυτό τον 

άξονα έγινε μέσα από διάφορα κριτήρια όπως για παράδειγμα η ικανότητα των μαθητών 

να ανακαλούν τις κατάλληλες κάθε φορά σκηνές, να τις συσχετίζουν μεταξύ τους, να 

οργανώνουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν καταλήγοντας σε ένα συμπέρασμα (π.χ., τη 

γνώση που αναδύθηκε από το project). Εστιάζοντας σε μεγαλύτερο βάθος, σύμφωνα με το 

εργαλείο της μελέτης περίπτωσης και οι 4 μαθητές οι οποίοι περιγράφηκαν με λεπτομέρεια 

δραστηριοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο άξονα. Να αναφερθεί ότι οι μαθητές 

συνάντησαν, αρχικά τουλάχιστον, μεγαλύτερη δυσκολία στο συσχετισμό μουσικών 

πληροφοριών με πληροφορίες εικόνας.  

Στον άξονα της αξιολόγησης σε βάθος του νοήματος και της σημασίας των 

πληροφοριών με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι μαθητές παρατηρήθηκε μέτρια βελτίωση 

καθώς τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με αυτό τον άξονα από τις σημειώσεις 

ημερολογίου και τα ερωτηματολόγια ήταν ελαφρώς πιο περιορισμένα σε σχέση με τα 

δεδομένα αναφορικά με άλλους άξονες. Δείγματα βελτίωσης αυτού του άξονα 

εμφανίστηκαν σε όλους τους μαθητές που περιγράφηκαν ως μελέτη περίπτωσης. Να 

σημειωθεί ότι το τμήμα Β φάνηκε να παρουσιάζει πιο σημαντική βελτίωση σε αυτόν τον 

άξονα σε σχέση με το τμήμα Α.   

Αρκετά περιορισμένη παρουσία στις σημειώσεις ημερολογίου είχε και ο άξονας 

σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές είναι σε θέση να αναλογιστούν τις επιπτώσεις (ή τον 

αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα. Αναλυτικότερα, εμφανίστηκε σε 2 από τα 5 

μαθήματα ανάλυσης στο τμήμα Β ενώ στο τμήμα Α υπήρξε μία μεμονωμένη απάντηση. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο πριν και μετά 

την παρέμβαση διαπιστώθηκε μέτρια βελτίωση στο συγκεκριμένο άξονα. Εστιάζοντας σε 

μεγαλύτερο βάθος, από τη μελέτη περιπτώσεων έγινε εμφανές ότι στον άξονα αυτό 

δραστηριοποιήθηκαν οι 2 μαθητές με υψηλές σχολικές επιδόσεις. Ομοίως, ελάχιστη 
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παρουσία στις σημειώσεις ημερολογίου είχε και ο άξονας σύμφωνα με τον οποίο οι 

μαθητές είναι σε θέση να δηλώσουν και να εξηγήσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους 

(υπήρξε μία μεμονωμένη απάντηση). Οι μαθητές αναφέρθηκαν στους στόχους και στις 

επιδιώξεις τους σε σχετική ερώτηση στο ερωτηματολόγιο με αρκετές ποιοτικές διαφορές 

μετά την παρέμβαση. Να τονιστεί ότι ο σχεδιασμός της παρέμβασης έδωσε λιγότερες 

ευκαιρίες στους μαθητές να ασχοληθούν με τους συγκεκριμένους άξονες δεδομένου ότι 

μέσω της παρέμβασης έπρεπε να δοθούν ευκαιρίες βελτίωσης σε αρκετούς άξονες μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με την Kuhn (2016) η κριτική ανάλυση και η σύνθεση των νέων 

πληροφοριών που προκύπτουν οδηγούν στην δεύτερη διάσταση της κριτικής σκέψης, το 

επιχείρημα. Στην παρούσα έρευνα, η παρέμβαση επικεντρώθηκε σημαντικά στην 

ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους με επιχειρήματα. 

Γενικά, αν και έγινε φανερή η προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα 

χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους «γιατί» ή «διότι», μάλλον δεν έγινε απόλυτα 

κατανοητή η έννοια του επιχειρήματος. Η παρουσία επιχειρημάτων ήταν πιο περιορισμένη 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ανάλυσης του μουσικού βίντεο αλλά αξιοσημείωτο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά την παρέμβαση διαπιστώθηκε σημαντική 

αύξηση στον αριθμό των μαθητών οι οποίοι δικαιολόγησαν τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, χωρίς ακόμα να τους έχει ζητηθεί στην εκφώνηση της 

ερώτησης. Με βάση αυτό το κριτήριο μπορεί να συναχθεί ότι σημειώθηκε σημαντική 

βελτίωση στον άξονα της έκφρασης με λογικά επιχειρήματα. Δείγματα βελτίωσης στο 

συγκεκριμένο άξονα διαπιστώθηκαν σε όλους τους μαθητές που επιλέχθηκαν ως μελέτη 

περίπτωσης αν και οι μαθητές με πιο χαμηλές σχολικές επιδόσεις δεν αξιοποίησαν όλες τις 

ευκαιρίες ώστε να εκφραστούν με λογικά επιχειρήματα ή να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις 

με την ευρύτερη έννοια του επιχειρήματος. 

Η διαδικασία του Minute Book διευκόλυνε την έρευνα παρέχοντας επιπλέον 

δεδομένα. Επίσης, βοήθησε στο να περιοριστούν παράγοντες όπως ο περιορισμένος 

χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές ενός πολυμελούς τμήματος ώστε να 

εκφράσουν τις απόψεις τους καθώς και η ανασφάλεια ή αμηχανία ορισμένων μαθητών να 

εκφράσουν την άποψή τους προφορικά μέσα στην τάξη. Οι απαντήσεις των μαθητών 

αποτέλεσαν σημαντική ανατροφοδότηση της παρέμβασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι μέσα από τις απαντήσεις στα Minute Book φαίνεται ότι οι μαθητές προσλαμβάνουν 

πληροφορίες και εστιάζουν σε στοιχεία και έννοιες ή αποκαλύπτουν τη στάση τους για 

ορισμένα θέματα χωρίς αυτό να γίνεται πάντα εμφανές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
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Καθώς η διαδικασία είχε χαρακτήρα σύνοψης κάθε μαθήματος, μερικοί μαθητές επέδειξαν 

υψηλού επιπέδου δεξιότητες οργάνωσης και σύνθεσης των πληροφοριών που συνέλεξαν.   

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση 

είναι η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Συνολικά, μετά την παρέμβαση 

διαπιστώθηκε μια σημαντική ποσοτικά αύξηση στις απαντήσεις οι οποίες ήταν σχετικές με 

το βίντεο ως οπτικοακουστικό μουσικό μέσο καθώς και μία μικρή ποσοτικά αύξηση των 

απαντήσεων που αιτιολογήθηκαν με βάση τη λειτουργία του μουσικού βίντεο 

(μεταδεδομένα). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη της μεταγνωστικής 

σκέψης σε έναν αριθμό μαθητών (Περακάκη, 2010) η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

θεωρείται ο πιο υψηλός βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Alter, 2009· Halpern, 

2002· Μαυροσκούφης 2008). Παρόλο που το επίπεδο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

διαμορφώθηκε ελαφρώς διαφορετικά μεταξύ των δύο τμημάτων με το τμήμα Β να 

παρουσιάζει συνολικά λίγο υψηλότερες επιδόσεις πριν και μετά την παρέμβαση, αυτό το 

οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στο τμήμα Α 

μετά την παρέμβαση σε συνδυασμό με τα ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη 

μεταγνωστικής σκέψης συνολικά και στα δύο τμήματα, επιβεβαιώνουν παράλληλα την 

άποψη σύμφωνα με την οποία η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη (Μαραγκουδάκης, 1999; 

Irfaner, 2002; Stowe, 2012; Kokkidou, 2013). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ότι 

ορισμένοι σχολιαστές αναφέρονται στη σημασία της κριτικής σκέψης σαν να είναι 

δεδομένη (Saadatmand & Ghaderi, 2015). Παράλληλα, με βάση τα αποτελέσματα από τη 

μελέτη περιπτώσεων, οι διαφορές στην ποιότητα σκέψης των 2 μαθητών με πιο χαμηλές 

σχολικές επιδόσεις ήταν πιο εμφανείς μετά την παρέμβαση σε σχέση με τους 2 μαθητές 

υψηλών σχολικών επιδόσεων των οποίων η εικόνα ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενη, 

γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση για τη διδαξιμότητα της κριτικής σκέψης. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε στη προηγούμενη παράγραφο, από την έρευνα προέκυψε 

ότι το επίπεδο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης διαμορφώθηκε ελαφρώς διαφορετικά 

μεταξύ των δύο τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Β η ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων ήταν ποσοτικά λίγο μεγαλύτερη, εντοπίστηκαν απαντήσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικής σκέψης ενώ παράλληλα η βελτίωση σε 

συγκεκριμένους άξονες της κριτικής σκέψης ήταν ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με το 

τμήμα Α. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η γενική 

επίδοση των μαθητών στο προηγούμενο σχολικό έτος, η μουσική εκπαίδευση των 

μαθητών εκτός σχολείου, η επαφή με δραστηριότητες κριτικής σκέψης σε προηγούμενη 

τάξη, οι μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης και το επίπεδο των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. 
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Σχετικά με τη γενική επίδοση των μαθητών, στο τμήμα Β το ποσοστό των μαθητών οι 

οποίοι προήχθησαν στην επόμενη τάξη με γενικό βαθμό «άριστα 10» είναι ελαφρώς 

υψηλότερο σε σύγκριση με το τμήμα Α (Ν= 17 σε σύνολο Ν=26 στο τμήμα Α και Ν=16 

σε σύνολο Ν=20 στο τμήμα Β) αν και η γενική επίδοση των μαθητών στα δύο τμήματα 

δεν αποτελεί ένα αντικειμενικό παράγοντα αφού δεν είναι γνωστά τα κριτήρια 

αξιολόγησης των μαθητών. Επιπλέον, το ενδιαφέρον για το μάθημα της μουσικής ίσως 

είναι λίγο μεγαλύτερο στο τμήμα Β καθώς 3 από τις μαθήτριες του τμήματος λαμβάνουν ή 

λάμβαναν στο παρελθόν κάποιου είδους μουσική εκπαίδευση ενώ παράλληλα η 

εκπαιδευτικός στο μάθημα της μουσικής διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα για έκτη 

συνεχή χρονιά. Να σημειωθεί ότι το τμήμα Β είναι λίγο περισσότερο εξασκημένο σε 

δραστηριότητες κριτικής σκέψης καθώς η προηγούμενη δασκάλα της τάξης εισήγαγε τους 

μαθητές στο πλαίσιο αυτό ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Αντιθέτως, το τμήμα Α 

προέρχεται από συνένωση τμημάτων, πράγμα το οποίο μπορεί να είχε επίδραση ως ένα 

βαθμό στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης καθώς αυτή 

ξεκίνησε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους. 

Από τη συνδυαστική εξέταση των παραπάνω διαπιστώσεων συνάγεται ότι ο 

βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης συνδέεται με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών 

αλλά και με το επίπεδο του ενδιαφέροντος που δείχνουν για ένα αντικείμενο. Αυτό 

συνάδει με τη βιβλιογραφία όπου τεκμηριώνεται ότι οι μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με 

διαδικασίες κριτικού στοχασμού μπορούν να αναπτύξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

δεξιότητες κριτικής σκέψης. Επίσης, ενισχύει την υπόθεση ότι για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης συμβάλλουν πολλοί παράγοντες και το έργο των εκπαιδευτικών 

χρειάζεται μελετημένο σχεδιασμό  (Epstein, 2008· Kokkidou, 2013: Stowe, 2012). Το 

σημαντικό όμως είναι ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής 

σκέψης, ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις τους. Αυτό που διαφέρει είναι το επίπεδο 

και το εύρος ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων. Επ’ αυτού υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα 

που τεκμηριώνουν ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης έχει διαφορετικό ρυθμό 

σε κάθε μαθητή και ότι ο ρυθμός εξαρτάται, κυρίως, από το ευρύτερο γνωστικό του 

επίπεδο (Περακάκη, 2009· 2010). 

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας-μάθησης στο τμήμα Α ίσως συνέβαλε 

αρνητικά στη διατήρηση της προσοχής των μαθητών μέσα στην τάξη. Αυτό είναι αρκετά 

σημαντικό εύρημα καθώς η εν λόγω μέθοδος θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική για τη 

σύγχρονη εκπαίδευση (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2007). Ωστόσο, σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος πρέπει 

να χρησιμοποιείται υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους.  

Αναφορικά με τον παράγοντα της εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα, παρόλο 

που οι περισσότεροι μαθητές λαμβάνουν συστηματική εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα 

εκτός σχολείου, οι στίχοι του τραγουδιού δόθηκαν και σε μετάφραση στα ελληνικά ώστε 

να μην επηρεαστεί η κατανόησή τους από τους μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

και στα δύο τμήματα συνολικά θα πρέπει να ερμηνευτούν επίσης σε σχέση με τις 

γενικότερες συνθήκες τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς το κλίμα αναμονής για το 

κλείσιμο των σχολείων λόγω διακοπών των Χριστουγέννων φαίνεται να επηρέασε ως ένα 

βαθμό τα τελευταία μαθήματα κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης (την περίοδο 

αυτή οι μαθητές συνδέουν το μάθημα της Μουσικής με την εκμάθηση 

Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και άλλες ανάλογες δραστηριότητες). Τέλος, εξίσου 

σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 

ο δάσκαλος ή η δασκάλα του κάθε τμήματος ανάλογα με τις δραστηριότητες τις οποίες 

εισάγει στη διδασκαλία του και το «προσωπικό» του αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για 

τα μαθήματα τα οποία διδάσκει. Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για αυτά τα θέματα, 

θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι και για τις δύο δασκάλες των δύο τμημάτων είναι η 

πρώτη χρονιά διδασκαλίας στα συγκεκριμένα τμήματα.       

Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μάθημα της Μουσικής 

αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

την άποψη σύμφωνα με την οποία η μουσική εκπαίδευση προσφέρει τις κατάλληλες 

συνθήκες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Κοκκίδου, 2014) ενώ διαψεύδει την 

άποψη ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σχετίζεται ιδιαίτερα με ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (Daly, 2001· Behar-Horenstein & Niu, 2011) καθώς και το 

θεωρητικό μοντέλο του Piaget στο οποίο σύμφωνα με τα στάδια ανάπτυξης τα μικρά 

παιδιά δεν θεωρούνται ικανά ως προς τις τυπικές πράξεις που απαιτούνται στην κριτική 

σκέψη (Massa, 2014). Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τη θέση ότι 

κανένα διδακτικό αντικείμενο του οποίου η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη στη  

διδασκαλία της κριτικής σκέψης δεν μπορεί να κάνει ένα άτομο να σκέφτεται κριτικά, 

αλλά το πρόγραμμα σπουδών ενός αντικειμένου μπορεί να βοηθήσει το άτομο να λάβει τις 

ικανότητες ώστε να χρησιμοποιεί την κριτική σκέψη (Ιrfaner, 2002). Εξάλλου στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται από τους ερευνητές συχνή χρήση των ουσιαστικών 

όπως «ενίσχυση», «ενεργοποίηση», «προώθηση», «ανάπτυξη» της κριτικής σκέψης. 
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Επιπλέον, από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι η χρήση του μουσικού βίντεο αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και όπως επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση (Stowe, 2012) έγκειται στον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει 

ένα επιτυχημένο πλαίσιο αν οι μαθητές είναι πραγματικά σε θέση να ακολουθήσουν τη 

διαδικασία.  

 

Σύνοψη 

 

Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως αντικείμενο να διερευνήσει το αν οι μαθητές μπορούν 

να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσα από το μάθημα της Μουσικής στο 

δημοτικό σχολείο χρησιμοποιώντας το μουσικό βίντεο ως βασικό διδακτικό-μαθησιακό 

εργαλείο. Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι το μάθημα της Μουσικής αποτελεί ένα 

επιπλέον σημαντικό πεδίο στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης ενώ παράλληλα το μουσικό βίντεο αναδείχθηκε 

σε ένα χρήσιμο εργαλείο για το σκοπό αυτό εγείροντας σημαντικά το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Μέσω της διδακτικής-μαθησιακής παρέμβασης η οποία σχεδιάστηκε για το 

σκοπό αυτό διαπιστώθηκε σε γενικές γραμμές μία τάση ανάπτυξης  δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης ο βαθμός της οποίας πρέπει να ερμηνευτεί σε σχέση με το μικρό αριθμό του 

δείγματος καθώς και τον περιορισμένο χρόνο της παρέμβασης, δεδομένου ότι η 

εγκαθίδρυση της κριτικής σκέψης είναι γενικά μία μακροχρόνια διαδικασία.  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας συνάγεται το συμπέρασμα ότι όλοι οι 

μαθητές είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης μέσω του μαθήματος 

της Μουσικής, το επίπεδο, το εύρος και ο ρυθμός ανάπτυξης της οποίας επηρεάζονται 

μεταξύ άλλων από το γενικότερο γνωστικό υπόβαθρο, την εξοικείωση των μαθητών με 

δραστηριότητες κριτικού στοχασμού και το ενδιαφέρον για τη μουσική. Τα παραπάνω 

συμπεράσματα ενισχύονται από το γεγονός ότι παρατηρήθηκε βελτίωση στους 

περισσότερους άξονες της κριτικής σκέψης στους οποίους βασίστηκε η παρούσα έρευνα 

με εμφανείς διαφορές στην ποιότητα σκέψης των μαθητών με πιο χαμηλές σχολικές 

επιδόσεις καθώς και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στοιχεία που επιβεβαιώνουν το 

ότι η κριτική σκέψη είναι διδάξιμη μέσω του κατάλληλου πλαισίου που θα δημιουργήσει ο 

εκπαιδευτικός στο μάθημα της Μουσικής.   
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Περιορισμοί / Αδυναμίες της Έρευνας 

 
Το γεγονός ότι το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές προερχόμενοι μόνο από δύο 

τμήματα μίας συγκεκριμένης περιοχής συγκαταλέγεται στους περιορισμούς της έρευνας. 

Έτσι, η έρευνα δεν προσφέρει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων αν και η ίδια 

ως έρευνα ποιοτικού χαρακτήρα δεν αξιώνει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, το χρονικό 

περιθώριο για την ανάπτυξη των επιθυμητών δεξιοτήτων ήταν περιορισμένο καθώς η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης είναι γενικά μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο. 

Συνεπώς, προτείνεται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο αριθμητικά δείγμα, παρέμβαση 

μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και η εφαρμογή της και σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.  

 

Συμβολή της Έρευνας στην Επιστήμη και στην Πρακτική 

 

Η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Διδακτικής 

έγκειται στο ότι επιχειρεί να διερευνήσει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της μουσικής ακολουθώντας καινοτόμους τρόπους 

υλοποίησης όπως είναι η σύνδεσή της με το μουσικό βίντεο. Επιπλέον, μπορεί να 

αποτελέσει αρωγό ως προς την ενημέρωση των εκπαιδευτικών Μουσικής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη χρήση του μουσικού βίντεο ως εργαλείο το οποίο θα βοηθούσε στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, πράγμα το οποίο στην ουσία απουσιάζει από 

το συμβατικό τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το μάθημα πρακτικά, παραπέμποντας στο 

γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου.  
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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα Α 

Ερωτήματα στα Οποία Βασίστηκε η Συζήτηση Μέσα στην Τάξη 

  

 Παρατηρούμε και περιγράφουμε όσα βλέπουμε και όσα ακούμε στο μουσικό 

βίντεο.  

 Πώς ξεκινά το βίντεο; Τι μας θυμίζει; (παρατήρησε μουσική, φως, χρώματα, κ.α.) 

 Γιατί ο σκηνοθέτης διαλέγει τον ελέφαντα και όχι κάποιο άλλο ζώο;  

 Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αρχικά ο ελέφαντας; Τι προσπαθεί να πετύχει; Από 

πού το καταλαβαίνουμε; (Αναφέρουμε σκηνές) 

 Γιατί πιστεύετε ότι κάποια από τα λόγια του τραγουδιού είναι γραμμένα σε 

χαρτόνι;  

 Μερικές φορές τα βίντεο κλιπ αναφέρονται σε άλλα μουσικά βίντεο κλιπ, 

καλλιτέχνες, γνωστά βιβλία, ταινίες, πίνακες, έργα τέχνης κ.ά. Μπορείς να 

εντοπίσεις τέτοιες αναφορές σε αυτό το μουσικό βίντεο; 

 Ο ελέφαντας μπορεί να ταξιδέψει όπου θέλει και με όποιο τρόπο θέλει;  

 Πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι τον συγκεκριμένο ελέφαντα; 

 Μπορείς να περιγράψεις τα συναισθήματα του ελέφαντα σε όλη τη διάρκεια του 

βίντεο;   

 Κώδικας: χιούμορ! (Αναφέρουμε σκηνές όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο του 

χιούμορ) 

 Υπάρχει κάποιο αντικείμενο που εμφανίζεται συχνά και μας δείχνει ότι ο 

ελέφαντας θέλει να αποδράσει; 

 Γιατί επιλέγεται το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο; 

 Από τι είδους εικόνες συνοδεύεται το 1
ο
 κουπλέ και γιατί; (Σχέση στίχων με 

εικόνα) 

 Εντοπίζουμε μουσικές διαφορές ανάμεσα στο 1
ο
 και 2

ο
 ρεφρέν. Πώς φαίνεται αυτό 

μέσα από τις εικόνες;  
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 Κοινά χαρακτηριστικά 2
ου

 ρεφρέν με εικόνα (Σχέση μουσικής και οπτικών 

στοιχείων) 

 Συγχρονίζεται η κίνηση του ποδηλάτου με το ρυθμό του τραγουδιού;  

 Σχέση μοντάζ και ρυθμού της μουσικής 

 Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος δημιουργίας των μουσικών βίντεο; 

 Υπάρχουν σκηνές στο συγκεκριμένο βίντεο που προβάλλουν ιδιαίτερα τον 

τραγουδιστή ή το συγκρότημα;  

 Ποιοι κερδίζουν από τη δημιουργία ενός βιντεοκλίπ και με ποιο τρόπο; 

 Μπορεί η μουσική να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για 

περιβαλλοντικά προβλήματα; Με ποιο τρόπο;  

 Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι μια πληροφορία όπως η παρακάτω; 

 «Πάνω από 100 εκατομμύρια ζώα υποφέρουν και θανατώνονται κάθε χρόνο 

στο όνομα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα 2/3 των πειραμάτων δεν έχουν 

σχέση με την ιατρική και την ανθρώπινη υγεία αλλά με καλλυντικά, προϊόντα 

καθαρισμού, διάφορες χημικές ουσίες, στρατιωτική χρήση, κ.α. Όσον αφορά στα 

πειράματα για ιατρική χρήση, οι επιστήμονες δεν μπορούν να αντιγράψουν τις 

περισσότερες ανθρώπινες αρρώστιες στα ζώα.  Συνεπώς, τα περισσότερα φάρμακα 

τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα κρίνονται ακατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και 

αποσύρονται.» 

 Να απαντήσετε με επιχειρήματα στις παρακάτω φράσεις:  

Είμαι υπέρ της χρήσης ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών 

επειδή…  

Δεν είμαι υπέρ της χρήσης ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και 

καλλυντικών επειδή…  

 Να σχολιάσετε τις δύο φωτογραφίες. (Αντιπαραβάλλονται δύο «φυσικά» 

περιβάλλοντα)

 Πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε ενάντια στη χρήση ζώων στα τσίρκο; 
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 Τι πιστεύετε ότι χρειάζονται γενικότερα οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι;   
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Παράρτημα Β 

Στίχοι του Τραγουδιού

 

Paradise 

When she was just a girl, 

She expected the world 

But it flew away from her reach, 

So she ran away in her sleep. 

Dreamed of para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Every time she closed her eyes. 

When she was just a girl, 

She expected the world 

But it flew away from her reach, 

And the bullets catch in her teeth. 

Life goes on, 

It gets so heavy, 

The wheel breaks the butterfly. 

Every tear, a waterfall. 

In the night, the stormy night 

She closed her eyes. 

In the night, the stormy night 

Away she flied. 

Dreamed of para-para-paradise, 

Para-para-paradise, Para-para-paradise, 

Whoa-oh-oh -oh-oh... 

 

 

 

 

She dreamed of para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Whoa-oh-oh -oh-oh... 

So lying underneath the stormy skies 

She said (oh-oh-oh-oh-oh-oh), 

I know the sun's set to rise. 

This could be para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Para-para-paradise, 

Whoa-oh-oh -oh-oh. 
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Μετάφραση 

 

Παράδεισος  

Όταν ήταν μόνο ένα κορίτσι 

προσδοκούσε τον κόσμο, 

αλλά αυτό πέταξε μακριά από το πεδίο 

της 

οπότε, δραπέτευε στον ύπνο της. 

Ονειρευόταν έναν παρά-παρά-

παράδεισο, 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια της. 

Όταν ήταν μόνο ένα κορίτσι 

προσδοκούσε τον κόσμο, 

αλλά αυτό πέταξε μακριά από το πεδίο 

της, 

και σφαίρες πιάστηκαν στα δόντια της. 

Η ζωή συνεχίζεται, 

γίνεται τόσο φορτική, 

ο τροχός σχίζει την πεταλούδα. 

Κάθε δάκρυ, ένας καταρράχτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα στη νύχτα, τη θυελλώδη νύχτα, 

έκλεισε τα μάτια της. 

Μέσα στη νύχτα, τη θυελλώδη νύχτα, 

πέταξε μακριά. 

[Ρεφρέν] 

Ονειρεύομαι έναν παρά-παρά-

παράδεισο, 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

Ω-ω-ω-ω-ω ω-ω-ω 

Ονειρευόταν έναν παρά-παρά-

παράδεισο, 

 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

Παρά-παρά-παράδεισο, 

Ω-ω-ω-ω-ω ω-ω-ω 

Ακόμη ξαπλωμένη κάτω από τους 

θυελλώδεις ουρανούς. 

Είπε "Ω-ω-ω-ω-ω-ω. 

Ξέρω πως ο ήλιος φτιάχτηκε για να 

ανατέλλει. 
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Παράρτημα Γ 

Ερωτηματολόγιο 

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….   Φύλο: A….    Θ…. 

 

Τμήμα:………     Σχολείο:……………………………... 

 

Ημερομηνία:……………………………………………. 

 

Μουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου:…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

Ερωτήσεις: 

 

A. 1) Ποιος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού του οποίου το μουσικό βίντεο 

παρακολουθήσατε;  

 

 

     2) Ποιος είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου μουσικού βίντεο; 

 

 

     3) Γράψε με μία λέξη το θέμα του μουσικού βίντεο: 

 

 

     4) Το βίντεο του τραγουδιού Paradise μοιάζει ή είναι διαφορετικό σε σχέση με τα 

άλλα μουσικά βίντεο που γνωρίζεις; 
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      5) Η ιστορία που δημιουργούν οι εικόνες του βίντεο ταιριάζει με τους στίχους του 

τραγουδιού;  

 

 

 

    

 

     6) Υπάρχουν σκηνές στο μουσικό βίντεο που έχουν στόχο την προβολή του 

τραγουδιστή ή του συγκροτήματος; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

 

 

 

 

 

       

      

     7) Η παρακάτω είδηση ανακοινώθηκε σε δημοφιλή ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επηρεάσει το κοινό; 

 «Η διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια Shakira έγινε πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της 

UNICEF. Πλέον, ασχολείται συστηματικά με τις συνθήκες ζωής των παιδιών σε χώρες της 

Λατινικής Αμερικής, ενώ δημιούργησε και συγχρηματοδότησε δύο ιδρύματα με σκοπό την 

περίθαλψη, σίτιση, στέγαση καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε φτωχά παιδιά τους 

Κολομβίας.» 

 

 

 

 

 

     8) Θα προτιμούσες να ακούσεις ξανά αυτό το τραγούδι μέσα από το βίντεο ή χωρίς 

το βίντεο; Γιατί; 

 

 

 

 



 103 

B. 1) Πιστεύεις ότι τα ζώα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους; 

 

 

 

 

 

     2) Εκτός από τα ζώα, τα οποία βρίσκονται συχνά σε αιχμαλωσία αντί να ζουν 

ελεύθερα (π.χ. χρήση ζώων στα τσίρκο), υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που 

στερούνται την ελευθερία τους. Τι σημαίνει για σένα «ελευθερία του ανθρώπου»;    

 

 

 

 

 

 

     3) Αν είχες τη δύναμη ως μαθητής/μαθήτρια, βλέποντας πως καταστρέφεται το 

περιβάλλον, σε ποιες ενέργειες θα προχωρούσες; 

 

 

 

 

 

     

 

      4) Τι καινούργιο έμαθες από αυτό το βίντεο; 

 

 

 

 

 

Σε ευχαριστώ πολύ! 
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Παράρτημα Δ 

Ημερολόγιο Παρατήρησης 

 

 

Ημερομηνία    -------------------                       Σχολείο-------------  Τμήμα--------------- 

 

Συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα: 

 

 

 

 

 

 

 

Ασχολούνται με την πολύπλοκη φύση των προβλημάτων και θεμάτων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάζουν ερωτήματα από πολλές απόψεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των άλλων συμμαθητών: 

 

 

 

 

 

 

 

Εστιάζουν με επιμονή σε ερωτήσεις, θέματα και προβλήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

Εκφράζονται με ακρίβεια και με συγκεκριμένους όρους ή/και με επιχειρήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα: 
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Αξιολογούν σε βάθος το νόημα και τη σημασία των πληροφοριών που τους παρέχονται:  

 

 

 

 

 

 

Σκέφτονται τις επιπτώσεις (ή τον αντίκτυπο) και τις συνέπειες σε ένα ζήτημα:  

 

 

 

 

 

 

Δηλώνουν και  εξηγούν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους: 

 

 

 

 

 

 

 

Εκφράζουν τη σκέψη τους με ορθολογικά επιχειρήματα: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


