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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά σε μία έρευνα δράσης που μελετά τη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής και την πιλοτική εφαρμογή της στη σχολική τάξη στο μάθημα 

της μουσικής. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα 

μουσικής, στο σχολείο, στην ίδια την μέθοδο, καθώς και στην αυτοεκτίμησή τους. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 22 μαθητές Δ’ δημοτικού σχολείου μικρού αστικού 

κέντρου στη βόρεια Ελλάδα. Η ερευνητική παρέμβαση περιλάμβανε την εφαρμογή 

τεσσάρων μαθημάτων που οργανώθηκαν από την ερευνήτρια με βάση τη μέθοδο 

της αλληλοδιδακτικής λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των μαθητών σχετικά 

με τα θέματα που θα ήθελαν να διδαχθούν στο μάθημα της μουσικής. Για το σύνολο 

των μαθημάτων αυτών, ορίστηκαν από την ερευνήτρια τέσσερα ζευγάρια 

δασκάλων/μαθητών (ένα ζευγάρι για κάθε μάθημα), οι οποίοι κλήθηκαν να 

διδάξουν στους υπόλοιπους μαθητές όσες δραστηριότητες είχαν οργανωθεί από την 

ερευνήτρια. Για κάθε μάθημα που διδάχθηκε στην τάξη από τους 

δασκάλους/μαθητές, προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις προετοιμασίας των 

δασκάλων/μαθητών με την  δασκάλα μουσικής/ερευνήτρια. Οι δάσκαλοι/μαθητές 

ανέλαβαν τον ρόλο του δασκάλου μόνο στο μάθημα που τους είχε ανατεθεί, ενώ 

στα υπόλοιπα μαθήματα ήταν απλοί μαθητές. Διερευνήθηκε η  στάση των μαθητών 

απέναντι στην μέθοδο της αλληλοδιδακτικής και η επίδρασή της  στην 

αυτοεκτίμησή τους  πριν και μετά τη βραχύχρονη παρέμβαση.  Η ομαδική 

συζήτηση, η συνέντευξη, το «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence», το 

«Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών» και το ημερολόγιο (της ερευνήτριας και 

των μαθητών) αποτέλεσαν τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη συλλογή των 

δεδομένων, δημιουργώντας μια σύζευξη ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων 

μέτρησης.  

Από τα ευρήματα προέκυψε ότι η αλληλοδιδακτική μέθοδος  λειτουργεί το 

ίδιο αποτελεσματικά για όλους τους μαθητές, ως προς τη στάση απέναντι στο 

σχολείο και στην ίδια τη μέθοδο, ανεξαρτήτως αν είχαν αναλάβει ρόλο δασκάλου ή 

μαθητευόμενου. Τα σκορ από το «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence» 

έδειξαν μία μικρή αύξηση του επιπέδου αυτοεκτίμησης των μαθητών μετά την 

συμμετοχή τους στα μαθήματα, χωρίς ωστόσο η αύξηση αυτή να εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική. Η παρούσα έρευνα κρίνει απαραίτητη την περαιτέρω μελέτη 
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της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και προτείνει την εφαρμογή της μεθόδου στην τάξη 

της μουσικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέρα των τεσσάρων μαθημάτων, 

καθώς και την εφαρμογή της μεταξύ μαθητών διαφορετικών ηλικιών. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: αλληλοδιδακτική, αυτοεκτίμηση, μουσική, τάξη  
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Abstract 

This paper presents an action research study which investigates the method 

of peer teaching and its pilot implementation in the general music classroom. The 

purpose of this study was to investigate the effect of peer teaching method on 

students’ attitude towards the music class, the school, the method itself, as well as 

on their self-esteem.  

The sample consisted of 22 fourth-grade students of a small urban primary 

school in north Greece. The research intervention consisted of four lessons, which 

were organized by the researcher on the basis of the peer teaching method, taking 

into account students’ preferences in regards to the topics that they liked to be 

taught. For the total of these lessons, four pairs of teachers/students were set by the 

researcher (one pair of students for each lesson). Each pair was asked to teach to the 

rest of the students all the activities which were organized by the researcher. Prior to 

each lesson taught by the teachers/students in the classroom, there were three 

preparation meetings of the teachers/students with the music teacher/researcher. The 

teachers/students took up the role of the teacher only during the lesson they were 

assigned to. The rest of the time, they were just students. Students’ attitude towards 

the peer teaching method as well as the effect of the peer-teaching method on their 

self-esteem were investigated. The methodological tools employed for the collection 

of data constisted of group discussion, interview, the “Lawrence Self-Esteem 

Questionnaire”, the “Students’ Beliefs Questionnaire” and the (researcher’s and 

students’) diaries, thus creating a mixture of quantitative and qualitative research 

instruments.  

The findings indicated that the method of peer teaching is equally effective 

for all the students regarding their attitude towards school and towards the method 

itself, irrespective of their role as teachers or students. The “Lawrence Self-Esteem 

Questionnaire” scores showed a slight increase of the level of the students’ self-

esteem following their participation in the lessons, however this increase was not 

statistically significant.. Further investigation of the peer teaching method is deemed 

necessary. It is also suggested that the method is implemented for a longer –than the 

four lessons- period in the music class, as well as that with students of different age 

groups. 

Keywords: peer teaching, self-esteem, music, classroom. 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

7 

Περιεχόμενα 

Πρόλογος …………………………………………………………………………………...3 

Περίληψη……………………………………………………………………………………4 

Εισαγωγή/ Θεωρητικό Πλαίσιο της Εργασίας: H αλληλοδιδακτική……………...………..9 

Ιστορική Αναδρομή………………………………………………….………….....13 

Το «Σύστημα των Βοηθών» στην Ευρώπη…………………………..…....13 

  Η Αλληλοδιδακτική Μέθοδος στην Ελλάδα……………………………....14 

Μέθοδοι Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης………………………………………….17 

 Εφαρμογή της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου σε Ειδικά Περιβάλλοντα…………...23 

 Μουσική και Αλληλοδιδακτική……………..…………………………………….24 

Η Αυτοεκτίμηση του Μαθητή και οι «Σημαντικοί Άλλοι»…………………...…..28 

Στόχος της Έρευνας / Ερευνητικά ερωτήματα/  

Εννοιολογικοί και Λειτουργικοί Ορισμοί…………………………………………………30 

Μεθοδολογία……………………………………………………………….……………...33 

 Δείγμα…………………………………………………………………….………..33 

 Ερευνητικά Εργαλεία………………………………………………………...……33 

  Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence………………….………33 

  Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών……………………………….……34 

  Ημιδομημένες Συνεντεύξεις……………………………….………………35 

  Δημόσια Συζήτηση…………………………………………….…………..36 

  Ημερολόγιο Μαθητών…………………………………………….……….36 

  Ημερολόγιο Ερευνήτριας…………………………………………….……37 

Δημιουργία Σχεδιαγραμμάτων Μαθημάτων για την Παρέμβαση...…………...… 37 

Ερευνητική στρατηγική……………………………………………………………41 

Ευρήματα…………………………………………………………...……….…………….48 

 Ευρήματα από Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Lawrence……………….……..48 

 Ευρήματα από Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών……………………………50 

 Ευρήματα από Ημιδομημένες Συνεντεύξεις………………………………………53 

 Ευρήματα από Δημόσια Συζήτηση………………………………………………..55 

 Ευρήματα από Ημερολόγιο Μαθητών…………………………………………….56 

 Ευρήματα από Ημερολόγιο Ερευνήτριας………………………………………….58 

Συζήτηση - Συμπεράσματα………….…………………………………………………….62 

Επίλογος…………………………………………………………..……………………….68 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

8 

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………69 

Παραρτήματα……………………………………………………………………………...77 

 Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence…………………77 

 Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών ……………...…………….78 

 Παράρτημα Γ: Ερωτήσεις Συνέντευξης για Δασκάλους/μαθητές……...…………80 

 Παράρτημα Δ: Ερωτήσεις Δημόσιας Συζήτησης…………………………..……..81 

 Παράρτημα Ε: Σχεδιαγράμματα πιλοτικών μαθημάτων για τη μουσική τάξη...….82 

 Παράρτημα ΣΤ: Σχέδιο ημερολογίου μαθητών………………………….……….95 

            Πίνακες ……………………….…………………………………………………..96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

9 

Εισαγωγή/ Θεωρητικό Πλαίσιο της Εργασίας: H αλληλοδιδακτική 

Στην εποχή των “digital natives” (Bennett, Maton & Kervin, 2008)  που ζούμε  

όπου κάθε παιδί έχει γεννηθεί στο μαιευτήριο μέσα από μία κάμερα ή ένα κινητό 

τηλέφωνο είναι αρκετά δύσκολο να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μαθητών από την 

οθόνη. Αυτό που θα προσελκύσει την προσοχή τους και θα τους κάνει συμμέτοχους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι πραγματικά κάτι εκκεντρικό και προκλητικό για 

τους ίδιους και να είναι ικανό να προβάλλει τα ιδιαίτερα ταλέντα του καθενός, δίνοντας σε 

κάθε μαθητή την ευκαιρία της «ιδιοκτησίας» της ιδέας ή του ταλέντου. Η αναζήτηση ενός 

τρόπου διδασκαλίας που θα αφορά τον μαθητή, τις ανάγκες του και θα ανταποκρίνεται 

στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες ήταν ανέκαθεν προβληματισμός όλων των 

εμπνευσμένων παιδαγωγών. Ο Dewey, ήδη από 1910, (Houssaye, 2000) υποστηρίζει ότι 

τα προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

διδασκαλία. Αναζητά ο ίδιος ένα είδος μάθησης που θα είναι πιο ελκυστικό στον μαθητή. 

Απορρίπτει τους παραδοσιακούς δυισμούς μεταξύ σώματος – πνεύματος, ψυχολογικής – 

κοινωνικής διάστασης, και μαθητή – αναλυτικού προγράμματος, και υποστηρίζει την 

ενιαία, ολιστική αντιμετώπισή τους. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδαγωγικής 

έρευνας γίνεται λόγος για τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής και της αλληλομάθησης 

γενικότερα, κάτι που πραγματικά γεννά ένα έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργικότητά της 

και την εφαρμοσιμότητά της.  

Η αλληλομάθηση μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση της γνώσης και  δεξιότητας 

μέσω της ενεργητικής βοήθειας και στήριξης μεταξύ  ίσων ή ταιριαστών συνεργατών. Σε 

αυτήν εμπλέκονται άτομα από παρόμοιες κοινωνικές ομάδες που δεν είναι επαγγελματίες 

εκπαιδευτικοί και οι οποίοι βοηθούν ο ένας τον άλλο να μάθει, αλλά ταυτόχρονα 

μαθαίνουν και μόνοι  τους μέσα από αυτήν την διαδικασία. (Topping, 2005). Δύο είναι οι 

φόρμες αλληλομάθησης που έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τον Topping (2005), 

περισσότερο από τους ερευνητές: η αλληλοδιδακτική (peer tutoring, PT) και η 

συνεργατική μάθηση (cooperative learning, CL). Η αλληλοδιδακτική χαρακτηρίζεται από 

την ανάληψη του ρόλου του εκπαιδευτή ή εκπαιδευομένου εστιάζοντας στο περιεχόμενο 

της διδακτέας ύλης και συνήθως με ξεκάθαρη αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, οι 

οποίοι λαμβάνουν κάποια γενική ή ειδική εκπαίδευση. Η συνεργατική μάθηση 

περιγράφεται από τον Slavin (1990) ως «δόμηση θετικής αλληλοεξάρτησης» και είναι κάτι 

παραπάνω από το «δουλεύουμε μαζί». Η Αναγνωστοπούλου(2001) συμφωνεί με τον 

Ματσαγγούρα (1998) και αναφέρει ότι θετική αλληλεξάρτηση αναπτύσσεται όταν τα μέλη 
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της ομάδας συνειδητοποιήσουν «ότι το έργο και η επιτυχία σ’ αυτό ενός μέλους εξαρτάται 

από τη συμβολή και των υπολοίπων μελών της ομάδας, καθώς και επίσης ότι η επιτυχία 

της ομάδας εξαρτάται από την ατομική επιτυχία των μελών της…» (Ματσαγγούρας, 

1998). Ωστόσο, σε έσχατες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στο  «o τυφλός καθοδηγεί τον 

τυφλό» ή «η συνένωση της άγνοιας» (Buchs, Butera & Mugny, 2004).  

Οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν μέσα από προσωπικό 

προβληματισμό της ερευνήτριας, προϊόν μια μακρόχρονης διδακτικής εμπειρίας στη 

μουσική σχολική πράξη. Η συνεχής ανάγκη για ανανέωση στη διδασκαλία και η 

ταυτόχρονη ανάγκη των μαθητών για κάτι καινούριο και ενδιαφέρον που θα τους εξιτάρει 

συνηγόρησαν προς την πρόταση αυτή. Διατυπώθηκαν σκέψεις και έγιναν προτάσεις από 

την ερευνήτρια προς τους μαθητές, και το θέμα που αναδύθηκε και υπερίσχυσε ήταν αυτό 

της αλληλοδιδακτικής. Επομένως, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να φέρει τους 

μαθητές σε μια πρώτη σύντομη επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου μέσα από την εφαρμογή προσαρμοσμένων μαθημάτων στη 

μουσική τάξη και να διερευνήσει κατά πόσο  η μέθοδος αυτή επηρεάζει την αυτοεκτίμηση 

των μαθητών, στηριζόμενη στις ήδη υπάρχουσες έρευνες.  

Εάν διατρέξει κανείς το κείμενο της παρούσας έρευνας, στο κεφάλαιο «Θεωρητικό 

Πλαίσιο της Εργασίας: η Αλληλοδιδακτική» θα συναντήσει το θεωρητικό υπόβαθρο που 

αναφέρεται στην αλληλομάθηση, την αλληλοδιδακτική και την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, γενικότερα, στα πλαίσια της γενικής, ειδικής και μουσικής εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια, στο κεφάλαιο «Στόχοι της έρευνας/εννοιολογικοί και λειτουργικοίορισμοί», 

γίνεται αναφορά στην αυτοεκτίμηση των μαθητών και τους «σημαντικούς άλλους» και 

ακολουθούν τα ερευνητικά ερωτήματα με τους εννοιολογικούς και λειτουργικούς 

ορισμούς της έρευνας. Στο κεφάλαιο «Μεθοδολογία», περιγράφονται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε με το δείγμα και τα ερευνητικά εργαλεία,  η ερευνητική στρατηγική, το 

πλάνο μαθημάτων παρέμβασης. Στο κεφάλαιο «Ευρήματα», γίνεται λόγος για τα 

ευρήματα που προέκυψαν από όλα τα ερευνητικά εργαλεία και τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης, ενώ στο κεφάλαιο «Συζήτηση-Συμπεράσματα» εκτίθενται τα 

θέματα προς συζήτηση και τα συμπεράσματα, οι αδυναμίες της έρευνας και οι μελλοντικές 

προτάσεις προς τους ερευνητές. Ακολουθούν η Βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και 

ξενόγλωσση, και το Παράρτημα με τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το 

πλάνο μαθημάτων και τους πίνακες της στατιστικής ανάλυσης.  
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Έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες σχετικά με την αλληλοδιδακτική στον τομέα της 

μουσικής διδασκαλίας.. Σε αυτό το σημείο και προκειμένου να προάγουμε τη μουσική 

διδασκαλία, αξίζει να σημειωθεί ότι ο  Eisner (1978) κάνει λόγο για τη σημασία της 

μελέτης ενός διαφορετικού πλαισίου αναφοράς από αυτό που υπαγόμαστε. Αναφερόμενος 

στα λόγια του Γκαίτε ότι «όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα έχει την ευκαιρία να 

μάθει καλύτερα τη μητρική του γλώσσα», δίνεται η αφορμή για τη μελέτη της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου και των εφαρμογών της στο χώρο της παιδαγωγικής σε διεθνές 

επίπεδο. Η συγκεκριμένη μελέτη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσουμε 

γνώση των παραμέτρων της αλληλοδιδακτικής σε άλλες χώρες, μέσω των αναλυτικών 

προγραμμάτων, ερευνών ή άλλων καινοτομιών, μια και δεν υπάρχουν ανάλογες εφαρμογές 

στον ελλαδικό χώρο, και να στοιχειοθετήσουμε κατόπιν μια πειραματική εφαρμογή της 

στην εγχώρια μουσική τάξη. 

Ο Dewey, ήδη από 1910, (Houssaye, 2000) υποστηρίζει ότι τα αναλυτικά 

προγράμματα πρέπει να αποτελούν εφόδιο στα χέρια του εκπαιδευτικού και να καλύπτουν 

τις ανάγκες των μαθητών που απορρέουν από τη φυσική περιέργειά τους. Το πρόγραμμα 

σπουδών θα πρέπει να βασίζεται σε δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τον μαθητή για να 

πετύχει την ενεργητική συμμετοχή του. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής συμβάλλει 

συνεχώς και ενεργά στην ανοικοδόμηση της εμπειρίας του, στην ανοικοδόμηση της 

εκπαίδευσής του.  

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το επικαιροποιημένο ελληνικό Πρόγραμμα 

Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής (2011) κάνει λόγο για την προώθηση του μαθητή – 

δασκάλου που αναλαμβάνει ένα μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού μουσικής και βοηθά 

τον συμμαθητή του, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει στον εκπαιδευτικό τις απαραίτητες 

γνώσεις και τα διδακτικά εργαλεία για να εφαρμόσει τη μέθοδο της «Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 2000), ονομαζόμενη ως reciprocal teaching, όπως 

προτείνεται (ΠΣ μουσικής, σελ.9).1 Συγκεκριμένα, το επικαιροποιημένο ΠΣ για το μάθημα 

της μουσικής αναφέρεται στην ανοιχτότητα και την ευελιξία του σχεδιασμού του, ο 

οποίος: «διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό να οργανώσει και να σχεδιάσει το μάθημα 

                                                           
1http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%
B5%CF%82%20-
%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
%20%E2%80%94%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE
%B1%C2%B4/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%9
4%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf 
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μουσικής σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του/της, 

ακολουθώντας την αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από καινοτόμες 

διδακτικές προσεγγίσεις…» (σελ.1). Ειδικότερα, για την ομαδοσυνεργατική διδακτική 

μέθοδο, και δη για την αλληλοδιδακτική στην οποία αφορά η παρούσα έρευνα, στο 

κεφάλαιο «1.8. Μεθοδολογία Διδασκαλίας Μουσικής: μερικές επισημάνσεις» αναφέρεται 

ότι: 

«Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τους μαθητές προς τη σωστή 

κατεύθυνση, επιβλέποντας τη μάθηση και τις μουσικές διεργασίες, λειτουργώντας 

ταυτόχρονα ως μοντέλο σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και μάθησης. Οι 

μαθητές αναλαμβάνουν ένα μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού, αποτελούν 

μοντέλο ο ένας για τον άλλον, βοηθούν ο ένας τον άλλο ώστε να αποκτήσουν 

μουσικές δεξιότητες και γνώσεις (reciprocal teaching)…..Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν με φυσικό τρόπο μια ποικιλία μουσικών ρόλων και καθηκόντων» 

(σελ.9). 

Ωστόσο, σε μια διαγώνια ανάγνωση του ΠΣ, δεν εντοπίζονται προτεινόμενες 

δραστηριότητες που να συμβάλλουν στην προώθηση της Αμοιβαίας Διδασκαλίας ή της 

ανάληψης του ρόλου του δασκάλου από τον ίδιο τον μαθητή. Η προτεινόμενη έρευνα 

φιλοδοξεί να διερευνήσει τις επιδράσεις από την εφαρμογή ενός προγράμματος 

αλληλοδιδακτικής και να παρέχει μακροπρόθεσμα προτάσεις για ένα σημαντικό διδακτικό 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών μουσικής στο σχολείο, εμπλουτίζοντας το σχολικό 

περιβάλλον και τις εμπειρίες των μαθητών, δημιουργώντας κίνητρα για μουσική 

ενασχόληση και  καλύτερη δυναμική της ομάδας μέσα στη σχολική τάξη. 

 Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, σε αυτό το σημείο, γιατί να 

στραφούμε προς την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, γενικότερα, και προς την 

αλληλοδιδακτική πιο ειδικά. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2008), οι λόγοι που 

καθιστούν αναγκαία τη στροφή προς την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, απόγονο της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου, είναι κοινωνικοί, οικονομικοί και εκπαιδευτικοί. Ένα 

σημαντικό ποσοστό της σημερινής οικογένειας έχει απορρίψει το μοντέλο της αυστηρής 

και αυταρχικής διαπαιδαγώγησης του παρελθόντος με αποτέλεσμα η προσαρμογή κάποιων 

παιδιών στην εξουσία του σχολείου να καθιστά πιο δύσκολη και χρονοβόρα την 

κοινωνικοποίησή τους. Επομένως, ο δάσκαλος καλείται να βρει έναν πετυχημένο τρόπο 

για να τιθασεύσει τους μαθητές που έχουν ήδη καλλιεργημένη μια τάση  για αμφισβήτηση. 

Από την άλλη μεριά, ο περιορισμός των μελών της οικογένειας λόγω της 

υπογεννητικότητας, του μεγάλου ποσοστού διαζυγίων και της απουσίας προγονικών 

μελών (γιαγιάδες – παππούδες) από την πυρηνική οικογένεια, και η από πολύ μικρή ηλικία 
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ένταξη των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ., έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά 

τις διαδικασίες  κοινωνικοποίησης των παιδιών  (Ματσαγγούρας, 2008) σε σημείο να 

γίνεται λόγος για την εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας (Postman, 1997⸱Ματσαγγούρας, 

2008). Η ευρύτατη παρουσία της τεχνολογίας μέσα σε κάθε σύγχρονο σπίτι, έχει επίσης 

δημιουργήσει νέες συνθήκες διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και παιχνιδιού των 

παιδιών και μπορεί συχνά να λειτουργεί σε βάρος της ζωντανής επικοινωνίας που θα είχε 

με κάποιον φίλο του ή με κάποιον ενήλικα. Οι παραπάνω αλλαγές αναδιαμορφώνουν τον 

ρόλο του σχολείου, το οποίο πλέον καλείται να καλύψει τις νέες συνθήκες ή ελλείψεις που 

έχουν γεννηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η σημερινή κοινωνία με τον 

πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της εμφανίζει συχνά στοιχεία 

προκατάληψης, ξενοφοβίας, ανταγωνισμού, κι εκμετάλλευσης, συνθήκες που γίνονται 

αντιληπτές από τους μαθητές και μέσα στις οποίες καλούνται να επιβιώσουν και να 

προοδεύσουν. Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα που καλλιεργείται μέσα στο σχολείο, και δη 

η αλληλοδιδακτική, μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

Το «Σύστημα των Βοηθών» στην Ευρώπη. Ο Meyer (1987) αναφέρει ότι το   

«Σύστημα των βοηθών» είναι γνωστό από τον Μεσαίωνα και μπορεί κάποιος κατά 

την εφαρμογή του να αναγνωρίσει αρκετά από τα γνωρίσματα της μετέπειτα 

ομαδικής διδασκαλίας. Η ίδρυση καινούριων σχολείων την εποχή της 

Μεταρρύθμισης (16ος αιώνας) και ο χαμηλός μισθός των δασκάλων οδήγησαν σε 

τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών, γεγονός που έγινε αφετηρία να ξεκινήσει μια 

προσπάθεια να γίνουν μικρότερες μαθητικές ομάδες με στόχο τη διατήρηση της 

τάξης και της πειθαρχίας. Στα αγγλικά σχολεία του 18ου και 19ου αιώνα ήταν 

γνωστή η μέθοδος διδασκαλίας των Bell και Lancaster (στο Meyer, 1987) όπου 

ένας καλός μαθητής βοηθούσε έναν αδύναμο μαθητή. Η ύλη χωριζόταν σε 

μικρότερες διδακτικές ενότητες, οι ομάδες των μαθητών συγκροτούνταν ελεύθερα 

και κάθε ομάδα επεξεργαζόταν το θέμα διδασκαλίας που της είχε ανατεθεί μέσα 

στον κύκλο της ομάδας. Η σύνθεση των πρώτων αλληλοδιδακτικών σχολείων για 

τους φτωχούς μαθητές (Birchenough, 1920) από τους παιδαγωγούς Bell και 

Lancaster υιοθετήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς και από την Γαλλία (Λεοντσίνης, 

2009). Στα γαλλικά σχολεία του 18ου και 19ου αιώνα το «Σύστημα των βοηθών» 

που εφάρμοζε ο P.G.Girard (στο Meyer, 1987) δημιουργούσε ένα κοινωνικό 
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φαινόμενο, καθώς  η μέθοδος χρησιμοποιούνταν ανάμεσα σε μαθητές 

διαφορετικού οικονομικού επιπέδου, γι’ αυτό και ονομάζονταν «διδασκαλία των 

μαθητών μέσω των μαθητών σε σειρά βαθμίδων». Στην Γερμανία με το «Σύστημα 

των βοηθών» ασχολήθηκε ο Pestalozzi, ο οποίος δημιούργησε τους «βοηθούς 

διδασκαλίας» και τους «βοηθούς ευταξίας» που συνέβαλαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και στην οργάνωση της κοινής ζωής της ομάδας των μαθητών 

αντίστοιχα (στο Meyer, 1987). Στο γερμανικό σύστημα βοηθών, οι μεγαλύτεροι 

μαθητές βοηθούσαν τους μικρότερους. Ο «βοηθός διδασκαλίας» δεν ήταν 

υποχρεωμένος να διδάξει, αλλά ασχολούταν με τις ασκήσεις και την επανάληψη. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου των βοηθών διδασκαλίας ήταν η 

προετοιμασία τους για τον ρόλο αυτό προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν 

τους συνομήλικούς τους και ταυτόχρονα να προοδεύσουν οι ίδιοι μέσα από αυτή 

τη διαδικασία. 

 

Η αλληλοδιδακτική Μέθοδος στην Ελλάδα. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος ήταν 

γνωστή στον ελλαδικό χώρο πριν από την εποχή της Επανάστασης.. Ο Γεώργιος 

Κλεόβουλος ο Φιλιππουπολίτης ίδρυσε το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο το 

1819 στο Ιάσιο. Ο Λεοντσίνης (2009) αναφέρει ότι ο δάσκαλος και συγγραφέας 

Αραβατινός Παναγιώτης (1809-1870) είχε έρθει σε επαφή με την αλληλοδιδακτική 

μέθοδο παρακολουθώντας φιλολογικά μαθήματα στην Ιόνια Ακαδημία (Κέρκυρα), 

από δασκάλους που είχαν σπουδάσει στη Δ. Ευρώπη και είχαν διδαχθεί την 

μέθοδο. Ο Αραβατινός διηγείται ότι περίπου 150 αλληλοδιδάσκαλοι αποφοίτησαν 

κατά τη διάρκεια των δικών του σπουδών από την ακαδημία και δίδαξαν πρώτοι τη 

μέθοδο στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Μακεδονία (στον Λεοντσίνη, 2009). 

Σύμφωνα με τον Ι.Ν.Κανάκη (1995), οι πρώτοι απόφοιτοι αλληλοδιδάσκαλοι, 

μαθητές των 150 που αποφοίτησαν από την Ιόνια Ακαδημία, ήταν ενήλικες 

απόφοιτοι του προηγούμενου παραδοσιακού σχολείου, με γνώσεις γραμματικής, 

που είχαν παρακολουθήσει πρώτα ένα τρίμηνο μαθημάτων στην αλληλοδιδακτική 

και είχαν, μετά από σχετικές εξετάσεις αποκτήσει το απαραίτητο δίπλωμα και 

συστατικές επιστολές για να διδάξουν. Επομένως, οι αλληλοδιδάσκαλοι δεν ήταν 

παρά μαθητές που αποφοιτούσαν από το αλληλοδιδακτικό σχολείο χωρίς κάποια 

ειδική εκπαίδευση σε κάποιο πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό παρείχε τη 

δυνατότητα ίσων μορφωτικών ευκαιριών και για τους μαθητές των χαμηλότερων 
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οικονομικών στρωμάτων προκαλώντας τη δυσαρέσκεια τόσο των εύπορων όσο και 

της Εκκλησίας με τη δικαιολογία ότι εάν όλοι μορφώνονταν, δεν θα υπήρχε κανείς 

για να εργαστεί (Λεοντσίνης, 2009). 

Ο Ι.Ν.Κανάκης (1995) περιγράφει την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία του 

νεοελληνικού δημοτικού σχολείου στην αμέσως μετέπειτα εποχή (1828-1831) του 

Ι.Καποδίστρια Όπως αναφέρει ο Χατζηστεφανίδης (2005), ο Ι.Καποδίστριας είχε 

ορίσει επιτροπή, η οποία αρχικά πρότεινε την διαίρεση της εκπαίδευσης σε τρεις 

κύκλους: δημοτικό, λύκειο και πανεπιστήμιο. Λόγω όμως των οικονομικών 

προβλημάτων και του απελευθερωτικού αγώνα της χώρας, πρότεινε ο ίδιος την 

εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Από επίσημη έκθεση του 

Ν.Χρυσόγελου, του Υπουργού Παιδείας το 1831, υπάρχουν στοιχεία για τη 

λειτουργία 121 αλληλοδιδακτικών σχολείων με 9.426 μαθητές στον ελλαδικό 

χώρο. Ο Κανάκης (1995) αναφέρει ότι το 1829 ο Κυβερνήτης της Ελλάδας όρισε 

την «Επί της Προπαιδείας Επιτροπήν», αποτελούμενη από τον Γάλλο A. Dutrone, 

τον Ι.Π.Κοκκώνη και τον Ν.Νικητόπλο, για τη σύνταξη ενός κανονισμού για το 

αλληλοδιδακτικό σχολείο. Η επιτροπή προσανατολίστηκε στη μετάφραση από τα 

γαλλικά του «Εγχειριδίου» του Sarazin που ονομάστηκε «Εγχειρίδιον δια τ’ 

αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου υπό Σαραζίνου». 

Ο οδηγός προδιέγραφε κάθε λεπτομέρεια του χώρου. Η αίθουσα έπρεπε να έχει 

σχήμα τετράπλευρου ορθογώνιου επιμήκους, τα παράθυρα  έπρεπε να είναι ψηλά 

και αντικρυστά. Ορίζονταν ακόμη και με ακρίβεια εκατοστού το μέγεθος της 

αίθουσας. Υπήρχε το βάθρο πάνω στο οποίο στεκόταν ο δάσκαλος και σκαλάκια 

που οδηγούσαν σε αυτό ώστε ο μαθητής ερχόμενος να κοιτάει κάτω για να μην 

σκοντάψει, και γενικά να έχει χαμηλωμένο το βλέμμα όταν πλησιάζει τον δάσκαλο 

γιατί έπρεπε να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στην αυθεντία του δασκάλου. 

Υπήρχαν οι «πινακοστάτες» οι οποίοι αναλάμβαναν το κρέμασμα των 

υποδειγμάτων γραφής από τους υπαγορευτές. Στη αίθουσα ήταν τοποθετημένα τα 

ημικύκλια σε διάφορα σημεία στον χώρο φτιαγμένα από κομμάτια ξύλου, επάνω 

στα οποία στέκονταν 9 μαθητές και στη μέση ο «πρωτόσχολος» για την καλύτερη 

αξιοποίηση του χώρου και τη διατήρηση της τάξης. 

Στον οδηγό δεν γίνεται αναφορά στον σκοπό του αλληλοδιδακτικού σχολείου, 

όμως στην «Περίληψιν της αναφοράς του προς την επί της Προπαιδείας Επιτροπήν», 

ο Κοκκώνης αναφέρει ότι στόχος του αλληλοδιδακτικού σχολείου ήταν  η 
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καλλιέργεια της ευταξίας, της υπακοής, των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων 

των μαθητών σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο και με το λιγότερο δυνατό κόστος 

χρημάτων:  

«Οι μαθητές κατατάσσονταν ανάλογα με τις γνώσεις τους σε οκτώ 

διαφορετικές κλάσεις για κάθε μάθημα…...ήταν ανομοιογενείς ως προς την 

επίδοση και την ηλικία. Για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και τη διατήρηση 

της ευταξίας ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε βοηθούς από τους ικανότερους και 

φρονιμότερους μαθητές των ανωτέρων τάξεων, τους «πρωτόσχολους». Οι 

«πρωτόσχολοι»  διακρίνονται σε μερικούς και γενικούς….Για την εκλογή 

ενός γενικού πρωτόσχολου ο δάσκαλος πρόβαλλε στους μαθητές δύο ή τρεις 

και τους καλούσε να επιλέξουν με ψηφοφορία ποιον προτιμούσαν. Οι 

πρωτόσχολοι ήταν αναγκαίοι για την καλή λειτουργία του αλληλοδιδακτικού 

σχολείου…..Σε ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο, ο δάσκαλος και οι γενικοί 

πρωτόσχολοι πήγαιναν στο σχολείο στις 8 π.μ. Ο γενικός πρωτόσχολος 

απάγγελε καθαρά την προσευχή….κτυπούσε το κουδούνι και πρόσταζε…Όλη 

η σχολική εργασία ρυθμιζόταν με προστάγματα…». (Κανάκης, 1995, 

σελ.43,44) 

 

Κύριο μέσο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα ήταν οι «πίνακες» , οι οποίοι ήταν 

κολλημένοι στους μαυροπίνακες και εκεί αναγράφονταν τα μαθήματα και οι 

ασκήσεις. Στους τοίχους ήταν αναρτημένα διάφορα γνωστά γνωμικά που 

συνέβαλαν στη σωστή διαγωγή των μαθητών, καθώς και ανάλογοι κανόνες για τη 

διατήρηση της ευταξίας.  

Στα παιδονομικά μέσα που χρησιμοποιούσε ο δάσκαλος συγκαταλέγονταν τόσο οι 

τιμωρίες όσο και οι επιβραβεύσεις. Ο δάσκαλος έπρεπε να χρησιμοποιεί σπάνια τις 

τιμωρίες για να μην τις συνηθίζουν οι μαθητές. Ωστόσο, οι τιμωρίες των 

πρωτόσχολων ήταν διπλάσιες, γιατί έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα στους 

υπόλοιπους. Αρκετά ήταν τα είδη βραβεύσεων για τους μαθητές με υψηλή 

απόδοση. Σε αυτές συγκαταλέγονταν τα «γραμμάτια αμοιβής» που δίνονταν στον 

μαθητή που αναδεικνυόταν πρώτος μετά το τέλος των ασκήσεων, το «Γραμμάτιον 

εξετάσεως» που ισοδυναμούσε με πέντε εύσημα  και δίνονταν στον μαθητή που 

προβιβαζόταν σε επόμενη τάξη, οι «επιστολαί ευχαριστήσεως» στους συγγενείς των 

άριστων μαθητών, ο «Μεγαλόφωνος έπαινος» για τον μαθητή που έκανε κάποια 

καλή πράξη, η «καταγραφή εις τον μικρό πίνακα της τιμής» των καλύτερων 

μαθητών που βρίσκονταν μέσα στην τάξη, η «καταγραφή εις τον μεγάλον πίνακα 

τιμής» που φυλάγονταν στο σχολείο των καλύτερων μαθητών, τα «γραμμάτια 
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ευχαριστήσεως» που απονέμονταν στους καλύτερους μαθητές κάθε Κυριακή στην 

εκκλησία και τα «επίσημα», ένα είδος βραβείου/μεταλλίου που κρεμούσαν οι 

καλύτεροι μαθητές στον λαιμό τους. Μια φορά τον μήνα μετά την εκκλησία, οι 

μαθητές έδιναν στον δάσκαλο τα «πιττάκια» που είχαν κερδίσει, ένα είδος 

βραβείου, και έπαιρναν κάποιο δώρο χρήσιμο για το σχολείο όπως διαβήτες, 

χάρακες, τετράδια.  Ο οδηγός όριζε ότι ρόλος του δασκάλου ήταν να διατηρεί την 

τάξη, να κάνει τις βραβεύσεις των μαθητών και την απονομή των ποινών 

αντίστοιχα και να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων. Επιπλέον, απαγορευόταν 

τόσο στον ίδιο όσο και στους πρωτόσχολους να χρησιμοποιούν  περιφρονητικά 

σχόλια ή να μιλούν με υπεροπτικό ύφος στους μαθητές.  

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, που σύμφωνα με τον Κανάκη (1987) μπορεί να 

θεωρηθεί πρόδρομος των μαθητικών ομάδων εργασίας, μπορούσε να πάρει τη 

μορφή ενός  μηχανικού συστήματος όταν η εκπαίδευση αφήνονταν στα χέρια 

άπειρων μαθητών. Όταν η εφαρμογή ήταν πιο ελεύθερη, η καθοδήγηση των 

νεότερων μαθητών από τους μεγαλύτερους μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 

φιλικών μεταξύ τους σχέσεων. Κατά τον Λεοντσίνη (2009), «η αλληλοδιδακτική 

μέθοδος γεφύρωσε τον παλαιότερο με τον νεότερο κόσμο, κατοχυρώνοντας τη 

φιλελεύθερη πορεία του ελληνικού έθνους-κράτους» (σελ.39). 

 

Μέθοδοι Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης 

Υπάρχουν κυρίως τρείς μέθοδοι ομαδοσυνεργατικής μάθησης: η CWPT (Class 

Wide Peer Tutoring) που χαρακτηρίζεται ως η παλαιότερη και η μέθοδος που έχει 

μελετηθεί περισσότερο από τους ερευνητές, η PALS (Peer Assisted Learning Strategies), 

και η START, όπως αυτές περιγράφονται στην συγκριτική έρευνα των  Maheady, Mallette 

και Harper (2006), με την καθεμία από αυτές να διέπεται από τους δικούς τους κανόνες 

και τη δική της μεθοδολογία χωρίς όμως να παρεκκλίνουν τελείως μεταξύ τους. Ο Baudrit 

(2007) ασχολείται με την ιστορική διάσταση και τις σύγχρονες τάσεις στην 

ομαδοσυνεργατική μάθηση, σημειώνοντας τις σημαντικότερες μεθόδους της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας από Ευρώπη και Αμερική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

γνώση των ερευνητών για τις μεθόδους της ομαδοσυνεργατικής μάθησης δεν είναι πλήρης, 

μια και αρκετοί ερευνητές έχουν λειτουργήσει εμπειρικά και δεν έχουν παρουσιάσει στην 

ερευνητική κοινότητα το έργο τους. Ωστόσο, οι Αμερικάνοι ερευνητές κατέχουν τα 

πρωτεία στον τομέα αυτό, και γι’ αυτό το λόγο μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι στις 
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παρακάτω μεθόδους  που συνθέσαν, κυριαρχεί το στοιχείο του ανταγωνισμού, μια και το 

ίδιο στοιχείο αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της κουλτούρας τους (Baudrit, 2007, σελ.35).  

Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

- Η μέθοδος TGT (Teams – Games – Tournaments), ιδιαίτερα  διαδεδομένη στις 

ΗΠΑ, οργανώθηκε από τους Edwards και DeVries (1972, 1974). Σε αυτήν την 

μέθοδο γίνεται συγκρότηση τεσσάρων ομάδων που χαρακτηρίζονται από 

ανομοιογένεια ως προς το σχολικό επίπεδο των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται 

ομαδικά πάνω σε κάποιο θέμα που έχει παρουσιαστεί ήδη από τον εκπαιδευτικό. 

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν τις γνώσεις τους ομαδικά, παίρνουν βαθμούς 

σύμφωνα με τις ατομικές επιδόσεις και το άθροισμά τους καθορίζει την 

βαθμολογία της ομάδας. Πρόκειται για ανταγωνιστικό μοντέλο τόσο σε ατομικό 

και όσο και συλλογικό επίπεδο με επιβράβευση των ομάδων ως «καλή ομάδα» ή 

«super ομάδα» και ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε τιμητικό πίνακα.  

- Η δεύτερη πιο χαρακτηριστική μέθοδος είναι η STAD (Student Teams – 

Achievement Divisions) που επινοήθηκε από τον Slavin (1983α) και είναι 

συγγενής με την προηγούμενη. Η διαφορά με την προηγούμενη μέθοδο είναι ότι ο 

μαθητής πλέον βαθμολογείται σε ατομικό επίπεδο τόσο για την πρόοδό του όσο 

και για την έλλειψη προόδου επηρεάζοντας τα τελικά αποτελέσματα. Η πρόκληση 

σε αυτήν την περίπτωση είναι περισσότερο ατομική και όχι συλλογική, αμβλύνεται 

η ανταγωνιστική διάσταση της μεθόδου σε επίπεδο ομάδας, και ο μαθητής 

καταλήγει να ανταγωνίζεται περισσότερο τον εαυτό του παρά τους υπόλοιπους. Ο 

Slavin (1995a) χαρακτηρίζει την μέθοδο TGT ως διαρκώς ανταγωνιστική, ενώ την 

STAD ως περιστασιακά ανταγωνιστική (στο Baudrit, 2007, σελ.38).. 

- Η μέθοδος Jigsaw, σχεδιασμένη τους Aronson, Blaney, Stephan Sikes και Snapp 

(1978), χρησιμοποιεί μια συγγενή τεχνική με τις προηγούμενες μεθόδους στο θέμα 

της συγκρότησης των ομάδων με βάση την ανομοιογένεια των μαθητών, ως προς 

το σχολικό επίπεδο, το φύλο, ακόμη και τον χαρακτήρα. Εφαρμόζεται η συνθετική 

εργασία (παζλ) όπου κάθε μέλος διδάσκει στα υπόλοιπα ένα μέρος του θέματος το 

οποίο έχουν να επεξεργαστούν, χωρίς ανταμοιβή, με εναλλασσόμενους ρόλους και  

διαδοχική αλληλοδιδασκαλία. 

- Η μέθοδος LT (Learning Together Method), που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 

από τους Johnson & Johnson(1987), βασίζεται σε ανομοιογενείς ομάδες των 5 

ατόμων. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη θετικής αλληλεξάρτησης και της 
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υπευθυνότητας σε ατομικό επίπεδο, με γνώμονα το γεγονός ότι η ατομική αποτυχία 

επηρεάζει το συλλογικό έργο. Δεν υπάρχει ανταμοιβή και κυριαρχεί η ιδέα της 

«πρόκλησης του μαθητή». 

- Η μέθοδος Co-op Co-op που σχεδιάστηκε από  τον Kagan (1985, 1992) 

περιλαμβάνει τη συνεργασία ομάδων, οι οποίες μελετούν ένα θέμα και μοιράζονται 

τις νέες γνώσεις με τους  «συντρόφους μάθησης». Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται 

σε 9 στάδια, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) την συζήτηση στην τάξη για την 

αναζήτηση του θέματος, β) την επιλογή και συγκρότηση ομάδων μάθησης, γ) την 

επιλογή θεμάτων μελέτης για τις ομάδες, δ) την επιλογή μικρο-θεμάτων 

(καταμερισμός εργασίας ενός ομάδας), ε) την προετοιμασία μικρο-θεμάτων 

(ατομική μελέτη θεμάτων), στ) την  παρουσίαση των μικρο-θεμάτων (παρουσίαση 

ατομικών εργασιών και κριτική τους), ζ) την προετοιμασία της παρουσίασης της 

ομάδας (συνεργασία για τη συνολική παρουσίαση), η) τις παρουσιάσεις των 

ομάδων (παρουσιάσεις όλων των ομάδων και κριτική) και θ) την αξιολόγηση σε 

κάθε επίπεδο. Κύριο στοιχείο είναι η συνεργασία των μελών της ομάδας, αλλά και 

η συνεργασία μεταξύ των ομάδων.  

- Η μέθοδος CWPT (Classwide Peer Tutoring) που προτείνεται από τους 

Greenwood, Delquari και Hall (1989) ασχολείται με τη δυαδική συνεργασία και 

την αμοιβαία εκπαίδευση των μαθησιακών εταίρων. Αρχικά, στην τάξη 

αναλαμβάνουν τον ρόλο του δασκάλου οι μισοί μαθητές και θέτουν κάποιο 

πρόβλημα στους υπόλοιπους. Οι λύσεις και οι σωστές απαντήσεις επιβραβεύονται 

με βαθμούς, ενώ γίνεται και καθοδήγηση για τη διόρθωση τυχόν λαθών. Κάθε δέκα 

λεπτά δάσκαλοι και μαθητές αλλάζουν ρόλους. Η μέθοδος CWPT δοκιμάστηκε και 

στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Delquardi, 

Greenwood et al, 1986⸱Greenwood, Terry et al, 1992). Η χρήση της μεθόδου με 

«μαθητές  υψηλού κινδύνου» εμφανίζεται αρκετά απαιτητική, ξεπερνώντας τις 

δυνατότητές τους και επιφέροντας «γνωστική υπερφόρτωση» που τους καθιστά 

ανεπαρκείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του τύπου διδασκαλίας (Madrid 

et al , 1998). Οι ίδιοι ερευνητές πιστεύουν ότι η ενεργητική αλληλοδιδασκαλία, 

παρά τη συνεχή αλλαγή καθηκόντων, ίσως να μην είναι η κατάλληλη για τους 

μαθητές «υψηλού κινδύνου» με τον περιορισμό του χρόνου μέσα στην τάξη να 

επιβαρύνει την μαθησιακή διαδικασία Πιθανότατα η παθητική αλληλοδιδασκαλία 

επιτρέπει σε αυτούς τους μαθητές να παρατηρήσουν τον δάσκαλο/μαθητή, να 
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δεχθούν διορθώσεις και να αποφύγουν την υπερφόρτωση. Πλεονέκτημα της 

μεθόδου είναι ότι επιτρέπονται οι προσαρμογές και οι διαφορετικές μορφές 

συνεργασίας με βάση τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων προκειμένου να 

συμμετέχουν σε αυτήν μαθητές κανονικών σχολικών επιδόσεων και μαθητές 

«υψηλού κινδύνου» (Baudrit, 2007). 

- Η μέθοδος RPT (Reciprocal Peer Tutoring), όπως προτείνεται από τους Fantuzzo, 

King και Heller (1992), είναι παρόμοια με την CWPT με μία όμως ιδιαιτερότητα. 

Επιβάλλει στους μαθητές - δασκάλους να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά σε περίπτωση που οι μαθητευόμενοι κάνουν λάθος ώστε να μην 

χαθούν οι δεύτεροι σε λανθασμένες γνώσεις. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

μεταφράζεται από τον Ματσαγγούρα (2000) ως μέθοδος της «Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας» (σελ.297).  

Σύμφωνα με ερευνητές (Michaelsen et al., 2004⸱Fougner, 2008), είναι σημαντικό 

το γεγονός ότι με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής οι μαθητές καλούνται να 

αναγνωρίσουν ως  «αυθεντία» όχι μόνο τον δάσκαλο, αλλά τους ίδιους τους εαυτούς τους.  

Η συνεχής εναλλαγή των ρόλων, όπου ο μαθητής-εκπαιδευτής γίνεται μαθητής-

εκπαιδευόμενος και το αντίθετο, ελαχιστοποιεί την τυπική ιεραρχική δομή της 

«αυθεντίας» του δασκάλου. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του δασκάλου και μέσω 

της καθοδήγησης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους απόδοση, να 

ακολουθήσουν κανόνες, να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν και να ελέγξουν τα 

συναισθήματά τους. (Franca et al.,1990⸱Spencer et al.,2003),  H σχολική επιτυχία του ενός 

μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχία και των υπολοίπων μέσω της αλληλομάθησης 

(Scrinivas, 2011) και στη συνέχεια να προωθηθεί γενικά η αρμονία στην κοινωνία 

(Underhill & McDonald, 2010), καθώς η διδασκαλία και η μάθηση θεωρούνται υψηλά 

κοινωνικές διαδικασίες από κοινωνικο-γνωστική θεωρητική πλευρά. (Vygotsky,1980⸱ 

Bandura,1986). Φυσικά, η αλληλοδιδακτική δεν καλείται να καταργήσει την μέθοδο της 

τυπικής διδασκαλίας, αλλά να την ενισχύσει (Eskay et al., 2012). 

Στα συμπεράσματα της μετα-ανάλυσης  που διεξήγαγε ο Leung (2015) για την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αλληλοδιδακτικής στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τονίζεται ότι η μικρή διάρκεια του 

προγράμματος παρέμβασης οδηγεί σε μεγαλύτερη επίδραση της ακαδημαϊκής επίδοσης. 

Οι μαθητές που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές/δάσκαλοι χαμηλών 

επιδόσεων, οι μαθητές/μαθητευόμενοι υψηλών επιδόσεων, οι συμμετέχοντες εθνικών 
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μειονοτήτων σε ποσοστό λιγότερο του 50% φαίνεται να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό επίδρασης μετά την εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος. Όσο αφορά στις 

παραμέτρους της μεθοδολογίας, η μετα-ανάλυση έδειξε ότι στις έρευνες που υιοθετήθηκαν 

η δομημένη καθοδήγηση των συμμετεχόντων, η γονική εμπλοκή, μη σταθμισμένα τεστ για 

τον έλεγχο μεροληψίας των ερευνητών, η λιγότερο συχνή καθοδήγηση του 

μαθητή/δασκάλου σε εβδομαδιαία βάση, η επιβράβευση με τη μορφή χειροπιαστών 

αντικειμένων, το ταίριασμα σε ζευγάρια συμμετεχόντων του ίδιου φύλου και η μη τακτική 

σύνθεση νέων ομάδων, εντοπίζεται μεγαλύτερη επίδραση στην ακαδημαϊκή απόδοση των 

συμμετεχόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός ερευνών για την 

αλληλοδιδακτική δεν ανέφεραν στοιχεία επαρκή ώστε να συμπεριληφθούν στην 

παραπάνω μετα-ανάλυση, γεγονός που υποδεικνύει ότι κρίνεται απαραίτητη η  περαιτέρω 

έρευνα και η δόμηση προγραμμάτων αλληλοδιδακτικής με την κατάλληλη μεθοδολογία. 

(Leung, 2015). 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά και στην λεγόμενη «επίδραση του 

αποχωρισμού», όπως την αναφέρουν οι Polvi και Telama (2000), την οποία βιώνουν 

μαθητές που υπήρξαν μαθησιακό ζευγάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αίσθηση της 

εγκατάλειψης, η στέρηση, η απώλεια των σημείων αναφοράς έρχονται να διαδεχθούν τα 

θετικά συναισθήματα που γεννά η δυαδική συνεργασία. Η μεταφορά από το συλλογικό 

στο ατομικό επίπεδο καθίσταται δύσκολη.  

Η Κακανά (2015) σημειώνει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις τέτοιων μεθόδων σε 

περιπτώσεις που γίνεται άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ των μελών των ομάδων, με 

αποτέλεσμα η παραγωγικότητα των μελών της ομάδας να κυμαίνεται σε διαφορετικά 

ατομικά επίπεδα. Οι μαθητές οι οποίοι συνεισφέρουν ελάχιστα στην ομαδική δουλειά 

αναφέρονται ως «λαθρο – αναβάτες» (free – riders) (Slavin 1990, 1999⸱Κακανά, 2015) και 

κατά τον Joyce (1999) ίσως αποτελούν το μελανότερο σημείο της συνεργατικής μάθησης. 

Ωστόσο, πιστεύεται ότι η σωστή οργάνωση και η δομημένη εφαρμογή της συνεργατικής 

μάθησης μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά έναντι των αρνητικών επιδράσεων. Οι 

ερευνητές Webb και Farivar (1994) υποστηρίζουν ότι οι δάσκαλοι/ μαθητές γνωρίζουν και 

συναισθάνονται καλύτερα από τον εκπαιδευτικό αυτά που δεν μπορούν να κατανοήσουν 

οι συμμαθητές τους, ακριβώς επειδή βρίσκονται στην ίδια ηλικία με αυτούς. Κατά 

συνέπεια μπορούν να εστιάσουν καλύτερα στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη 

διδασκαλία και να προτείνουν ερμηνείες και εξηγήσεις που είναι περισσότερο κατανοητές 

στους συνομήλικους τους.  
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Η αλληλο-αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο τέτοιων μεθόδων 

προκύπτει επίσης ως ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας. Όταν αυτή διενεργείται με βαθμολογίες 

(ποσοτική αξιολόγηση), τοποθετεί τον μαθητή πραγματικά στη θέση του παραδοσιακού 

δασκάλου και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική δυσφορία του δασκάλου/μαθητή. Αυτό 

έχει ως  τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Topping (2005), την γενική τάση να 

βαθμολογούνται όλοι ως «μέτριοι» προκειμένου να αποφευχθούν η δυσφορία και τα 

περαιτέρω προβλήματα μεταξύ των μαθητών. Διευκρινίζει, επιπλέον, ότι η ποιοτική και 

ποσοτική αξιολόγηση είναι πιο απαιτητικές για τον αξιολογητή/μαθητή που έχει αναλάβει 

τον ρόλο του δασκάλου, όμως  μπορούν να προάγουν την αυτοεκτίμηση και να οδηγήσουν 

σε μεταγνωστικά οφέλη για τον αξιολογούμενο. Η ανάθεση του ενεργού ρόλου του 

μαθητή στην ίδια του την αξιολόγηση είναι σύμφωνη με όσα διαπίστωσε η Cohen (2002), 

κάποια χρόνια πριν, όπου η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής 

διαδικασίας προάγει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. 

Οι Rae και Baillie (2005) περιγράφουν  την εξέλιξη μιας διδακτικής 

φόρμουλας/ενότητας  όπου η μάθηση μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, σε ένα 3ετές πρόγραμμα όπου 

συμμετείχαν φοιτητές, αναπτύχθηκε η φόρμουλα/ενότητα  “Peer assisted learning and  the 

Study of Psychology”. Στόχος του προγράμματος ήταν να εμπλουτίσει την μαθησιακή 

εμπειρία των τελειόφοιτων φοιτητών και ταυτόχρονα τα προάγει τη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής μεταξύ τελειόφοιτων και πρωτοετών φοιτητών. Οι τελειόφοιτοι 

συμμετείχαν σε σεμινάρια επιμόρφωσης για τη διδασκαλία στην εκπαίδευση και στη 

συνέχεια ανέλαβαν τον ρόλο των εκπαιδευτών για τους πρωτοετείς φοιτητές. Το 

πρόγραμμα ενθαρρύνει την άποψη ότι και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι 

λειτουργούν ταυτόχρονα ως πηγές μάθησης. Οι δομημένες και μη δομημένες 

δραστηριότητες, το ημερολόγιο εμπειριών, η συνεργασία σε ζευγάρια, η καθοδήγηση, η 

ομαδική συζήτηση, η γραπτή αξιολόγηση της διαδικασίας και η απόδοση πιστωτικών 

μονάδων στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα είναι τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Περιοριστικά στην παρούσα έρευνα 

λειτουργεί ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων και η βαθμολογική ανταμοιβή όσων 

ολοκληρώνουν  τη διαδικασία με επιτυχία. Οι Rae και Baillie (2005)  προτείνουν την  

περαιτέρω μελέτη και επέκταση της συγκεκριμένης φόρμουλας  στη σχολική 

πραγματικότητα παρακινώντας τους επόμενους ερευνητές να εμπνευστούν από τη 

συγκεκριμένη έρευνα και όχι να την αναπαράγουν, και να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
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δημόσια συζήτηση για την εμπειρία της αλληλοδιδακτικής που είναι πιθανό να αναδείξει 

έντονα συναισθήματα των συμμετεχόντων.  

Η ανάπτυξη συμβουλευτικών ικανοτήτων φοιτητών προκειμένου να γίνουν 

κοινωνικοί λειτουργοί και η δημιουργία θετικών συναισθημάτων, όπως της ασφάλειας και 

της ελευθερίας, ήταν τα αποτελέσματα ενός μακροχρόνιου προγράμματος 

αλληλοδιδακτικής που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία (Fougner, 2012). Η συζήτηση, η 

ανταλλαγή ιδεών και η εναλλαγή ρόλων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου 

συνηγορούν προς το αίσθημα της ιδιοκτησίας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και 

προάγουν τη διαλογική έναντι της μετωπικής διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η 

παρουσία του δασκάλου κατά τη διαδικασία της αλληλοδιδακτικής μπορεί να προκαλέσει 

ανησυχία, να εξαναγκάσει συμπεριφορές και να οδηγήσει σε έναν άτυπο αγώνα όπου 

τελικά κατά την εναλλαγή των ρόλων οι μαθητές ψάχνουν να βρουν ποιος μαθητής είναι ο 

πιο έξυπνος. Από τα στοιχεία των συνεντεύξεων προκύπτει ότι η απουσία του δασκάλου 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας από μαθητές τείνει να δημιουργεί μια πιο χαλαρή 

ατμόσφαιρα στην τάξη που κρατά σε εγρήγορση την περιέργεια των μαθητών. Σημαντικός 

παράγοντας για την εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλους τομείς εκπαίδευσης είναι 

σύμφωνα με την Fougner (2012), η σωστή οργάνωσή του και η έμφαση στον κριτικό 

προβληματισμό των συμμετεχόντων ατόμων. 

Στην έρευνα του Ξωχέλλη (1984) για τη διερεύνηση των τάσεων των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών ως προς το έργο τους, προκύπτει ότι το 82,3% των εκπαιδευτικών 

προτιμούν την ομαδική εργασία των μαθητών έναντι του 17,7% που προτιμούν την 

ατομική εργασία. Ωστόσο αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την σχολική 

πραγματικότητα και τον τρόπο που επιλέγουν πραγματικά να διδάξουν οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί.  

 

Εφαρμογή της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου σε Ειδικά Περιβάλλοντα 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αλληλοδιδακτική μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

ειδικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή σε 

μαθητές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» και να λειτουργήσει επικουρικά 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Οι μαθητές που εμφανίζουν 

αντικοινωνική συμπεριφορά και είναι ενεργοί συμμετέχοντες σε περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, γεγονός που τους 
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τοποθετεί σε ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου για σχολική αποτυχία, εμπλοκή σε παραβατικές 

συμπεριφορές και προβλήματα υγείας (Spencer, 2006).  

Οι Heron, Villareal & Yao (2006) αναφέρονται στο πρώτο πρόγραμμα που 

εφαρμόστηκε μεταξύ κωφών μαθητών με τη βοήθεια του κωφού καθηγητή τους για την 

εκμάθηση λέξεων. Στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι όλοι οι μαθητές έμαθαν τις 

διαδικασίες διδασκαλίας, λέξεις με διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας και τόνισαν ότι τους 

άρεσε η αλληλοδιδακτική. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο, γίνεται αναφορά σε μια πιλοτική 

έρευνα των Heron et al. (2002), όπου εφαρμόστηκε ένα είδος αλληλοδιδακτικής μεταξύ 

μαθητών γενική παιδείας και μαθητών με αυτισμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μαθητές γενικής παιδείας και οι μαθητές με αυτισμό μπορούν να συμμετέχουν σε ένα 

πρόγραμμα αμοιβαίας διδασκαλίας. Παρόλο που τα επίπεδα της γνώσης που 

κατακτήθηκαν είναι διαφορετικά για τις δυο ομάδες των μαθητών, ωστόσο και οι δυο 

ομάδες κατέκτησαν την επιθυμητή γνώση.  

Οι Scruggs και Mastropieri (1998) κάνοντας μια ανασκόπηση στην 

αποτελεσματικότητα της αλληλοδιδακτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες καταλήγουν στα 

εξής συμπεράσματα:  

1. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ακαδημαϊκά οφέλη είτε ως 

εκπαιδευτές είτε ως εκπαιδευόμενοι. 

2. Οι εκπαιδευτές επωφελούνται λιγότερο ακαδημαϊκά εάν δεν υπάρχει καμία 

γνωστική πρόκληση γι’ αυτούς.  

3. Οι συμμετέχοντες επωφελούνται περισσότερο εάν επιλέγονται και εκπαιδεύονται 

προσεκτικά. 

4. Οι συμμετέχοντες επωφελούνται περισσότερο εφόσον η πρόοδος παρακολουθείται 

συνεχώς.  

5. H βελτίωση  της  στάσης απέναντι στη διδακτέα ύλη είναι συχνή.  

6. Η βελτίωση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων εκτός προγράμματος 

είναι συχνή. 

7. Περισσότερο γενικευμένα ή αλληλεπιδραστικά οφέλη είναι λιγότερο σταθερά.  

 

Μουσική και Αλληλοδιδακτική 

  O Johnson (2011) προτείνει την αλληλοδιδακτική για την καλλιέργεια των 

ακουστικών δεξιοτήτων των μαθητών που συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα. Ο μαθητής με 

ανεπτυγμένες ακουστικές δεξιότητες βοηθάει τον μαθητή με τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Η 
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αλληλεπίδραση είναι αμοιβαία και ο ρόλος του μαέστρου είναι να ακούει και να 

κατευθύνει τα σχόλια των μαθητών προς την κατεύθυνση που ανταποκρίνεται ταυτόχρονα 

στις ανάγκες των μαθητών, αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο, 

ανανεώνονται το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών του μουσικού συνόλου και οι 

μαθητές έχουν την ιδιοκτησία της γνώσης τους.  

  Είναι σημαντικό στην οργάνωση ενός προγράμματος αλληλοδιδακτικής τόσο στη 

σχολική τάξη όσο μέσα σε ένα μουσικό σύνολο να ληφθούν υπόψη κάποιες παράμετροι 

(Sheldon, 2001). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός μουσικής ή ο μαέστρος αντίστοιχα, θα 

πρέπει να ορίσει τον χρόνο που θα επενδύσει στην οργάνωση του προγράμματος, τον 

αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν, τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί, τον τρόπο 

και τη συχνότητα αξιολόγησης του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στο ταίριασμα των μαθητών/εκπαιδευτών με τους μαθητές/εκπαιδευόμενους. 

  Στην ποιοτική έρευνα των Bartleet και Hultgren (2008), με εμφανή τον 

αυτοεθνογραφικό της χαρακτήρα, η μέθοδος της αλληλοδιδακτικής εφαρμόζεται ανάμεσα 

σε δυο μαέστρους ορχήστρας μαθητών. Το δείγμα αποτελούν ένας έμπειρος μαέστρος και 

μια  νέα μαέστρος με μικρή εμπειρία στην ορχηστρική διεύθυνση. Τα ερευνητικά εργαλεία 

περιλαμβάνουν ετεροπαρτήρηση, ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ανάλυση βίντεο, 

προσωπικά ημερολόγια, ανεπίσημες συναντήσεις, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και 

ερωτηματολόγια μαθητών. Η συγκεκριμένη έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

μέθοδος της αλληλοδιδακτικής μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη  της απομόνωσης που 

βιώνουν συχνά οι μαέστροι, στην καλλιέργεια μιας πιο προσωπικής σχέσης μεταξύ όλων 

των μελών ενός μουσικού συνόλου, αλλά και μεταξύ των μαέστρων, και το περιθώριο να 

καλλιεργηθεί το συναίσθημα της αγάπης που συνήθως αποφεύγεται στους τομείς της 

έρευνας. Το φύλο και οι στερεοτυπικές κοινωνικές ιδέες για την αυθεντία του μαέστρου 

και τη σχέση του με το ρεπερτόριο τίθενται εκ νέου στην κρίση τόσο των μαθητών όσο και 

των ίδιων των μαέστρων. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν στους περιορισμού μιας τέτοιας 

έρευνας τον χρόνο που απαιτείται για την οργάνωσή της.  

Τα ευρήματα 3χρονης ποιοτικής έρευνας στην Αυστραλία με τραγουδιστές 

κλασικού και μη κλασικού ρεπερτορίου σε προπτυχιακό επίπεδο (Latukefu, 2009) 

δείχνουν ότι είναι σημαντική τόσο η αλληλοδιδακτική όσο και ο αναστοχασμός πάνω στη 

μέθοδο. Μέσα από τη μελέτη των προσωπικών ημερολογίων των συμμετεχόντων, 

αναδύεται η ανάγκη για συνδυασμό της ατομικής και ομαδικής διδασκαλίας. Οι μη 

κλασικοί τραγουδιστές τείνουν να αναζητούν έναν τραγουδιστή κλασικού ρεπερτορίου 
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προκειμένου να βοηθηθούν σε θέματα τεχνικής. Η ακρόαση, η κριτική και η αξιολόγηση 

της ερμηνείας του ρεπερτορίου από τους συμμετέχοντες συμβάλλει στην κατανόηση και 

λύση των ατομικών δυσκολιών και τον περαιτέρω προβληματισμό του καθενός με τον 

εαυτό του. Οι Kamin, Richards και Collins (2007) υποστηρίζουν ότι οι μη κλασικοί 

μουσικοί θεωρούν την επίδραση της  αλληλοδιδακτικής αποκλειστικά θετική, ενώ οι 

κλασικοί μουσικοί  θεωρούν ότι είναι απλά χρήσιμη και σε συνδυασμό με την τεχνική της 

νοερής απεικόνισης βοηθάει στον εμπλουτισμό της παραδοσιακής δομής της διδασκαλίας 

στα ωδεία και τις μουσικές ακαδημίες.. Προτείνουν την εφαρμογή της σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα με την πιθανότητα ο τομέας της κλασικής μουσικής να μην είναι ένα από 

αυτά.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μακρόχρονης έρευνας του Lebler (2008) στην 

ωδειακή μουσική εκπαίδευση, η ποπ μουσική μαθαίνεται μέσω της αυτοκαθοδήγησης  και 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών ενός νεανικού συνόλου και σπάνια υπό την 

καθοδήγηση ενός ειδικού/εκπαιδευτικού. Οι προηγούμενες μουσικές εμπειρίες των 

μαθητών λειτουργούν ως υπόβαθρο και ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και ταυτόχρονα 

ιδιοκτησίας της γνώσης τους απέναντι στο συμμαθητή. Η ηχογράφηση κατά τη μουσική 

εκτέλεση και η συγγραφή προσωπικού ημερολογίου ενεργοποιούν τον ατομικό μηχανισμό 

του κριτικού αναστοχασμού και καλούν τον μαθητή να πάρει αποφάσεις για την φύση και 

την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, η χρήση της αλληλοδιδακτικής 

είναι σπάνια στην ωδειακή εκπαίδευση όπου εφαρμόζεται το παραδοσιακό εκπαιδευτικό 

μοντέλο. 

Οι Alexander και Dorrow (1983) διεξήγαγαν δυο παρόμοιες έρευνες σχετικά με 

την χρήση της μεθόδου της αλληλοδιδακτικής στην εκπαίδευση αρχάριων μαθητών 

ορχήστρας. Στην πρώτη έρευνα, έγινε σύγκριση των σκορ εκτέλεσης που συγκέντρωσαν οι 

μαθητές της ορχήστρας πριν και μετά την καθοδήγηση από τον μαέστρο/συμμαθητή τους 

με τα σκορ εκτέλεσης που συγκέντρωσαν οι μαθητές της ορχήστρας που έλαβαν την 

συνηθισμένη  καθοδήγηση από τον μαέστρο. Δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στα σκορ 

που μετρήθηκαν, μετά την έρευνα (posttest) μεταξύ των μαέστρων/μαθητών και των 

μαθητών που έλαβαν καθοδήγηση από τον μαέστρο.  Ωστόσο, οι μαθητές/μαθητευόμενοι 

που έλαβαν την καθοδήγηση από τον μαέστρο/μαθητή σημείωσαν σημαντικά υψηλότερο 

σκορ εκτέλεσης μετά την έρευνα σε σύγκριση με τους μαθητές που έλαβαν κανονικής 

καθοδήγησης από τον μαέστρο Στην δεύτερη παρόμοια έρευνά τους, μελετήθηκε η χρήση 

της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας από τον μαέστρο/μαθητή. Τα ευρήματα έδειξαν ότι 
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οι μαθητές που επιδοκιμάστηκαν από τον μαέστρο/μαθητή και έλαβαν θετικά σχόλια 

σημείωσαν σημαντικά υψηλότερο σκορ εκτέλεσης από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου 

που έλαβαν ανάλογα σχόλια από τον μαέστρο της ορχήστρας. Ωστόσο, δεν υπήρχε 

αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες μαθητών κατά την  αποδοκιμασία από 

τον μαέστρο/μαθητή και τον επαγγελματία μαέστρο. Οι παραπάνω έρευνες επιδεικνύουν 

ότι η αλληλοδιδακτική μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στις ορχήστρες 

αρχάριων μαθητών και ότι η χρήση της επιδοκιμασίας και των θετικών σχολίων μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ορχήστρας. 

Στόχος της έρευνας των Darrow, Gibbs και Wedel (2005) ήταν να μελετηθεί η 

επίδραση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην μουσική μάθηση μαθητών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αξιολογηθεί η χρήση της μεθόδου CWPT (Classwide 

Peer Tutoring). Στη έρευνα συμμετείχαν 104 μαθητές, 48 κορίτσια και 56 αγόρια, ηλικίας 

9 έως 11 χρόνων, που φοιτούσαν σε δύο δημοτικά σχολεία σε μια μεσοδυτική πόλη στις 

ΗΠΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν ένα πρόγραμμα γενικής μουσικής 

εκπαίδευσης για τρείς φορές την εβδομάδα διάρκειας 40 λεπτών η κάθε συνάντηση. Ως 

θέμα μελέτης επιλέχθηκαν από τους ειδικούς του προγράμματος τα σημάδια αλλοίωσης 

των φθόγγων, και συγκεκριμένα οι διέσεις και οι υφέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ένα τεστ πριν και ένα μετά τις συναντήσεις με τη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής, καθώς και ένα συμπληρωματικό τεστ ακριβώς μετά το τέλος των 

προσαρμοσμένων μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευτικοί εξήγησαν, προσδιόρισαν και αξιολόγησαν προκειμένου να εξηγήσουν στους 

μαθητές την συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία όπου οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι. 

Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία της επιβράβευσης και εμψύχωσης καθώς και την 

διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείται για την επίλυση προβλημάτων και την 

διόρθωση τυχόν λαθών. Αρχικά, επέλεξαν έναν μαθητή για να παίξει τον ρόλο του 

μαθητευομένου ενώ οι ίδιοι ήταν δάσκαλοι και η υπόλοιπη τάξη παρακολουθούσε την όλη 

διαδικασία. Στη συνέχεια, επέλεξαν άλλους δύο μαθητές για να διδάξουν ο ένας τον άλλο 

για αρκετά λεπτά ενώ η υπόλοιπη τάξη τους παρακολουθούσε. Οι εκπαιδευτικοί στη 

συνέχεια αξιολόγησαν τις παραπάνω διαδικασίες κάνοντας ανάλογα σχόλια στους 

μαθητές. Δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική διαφορά στη βαθμολογία του τεστ που 

συμπλήρωσαν οι μαθητές πριν την εφαρμογή της μεθόδου σε αντίθεση με την 

εντυπωσιακή διαφορά που εντοπίστηκε συγκρίνοντας τις βαθμολογίες των τεστ πριν και 

μετά για όλους τους μαθητές. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η μέθοδος CWPT 
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είναι αποτελεσματική στην διδασκαλία των σημείων αλλοίωσης στη μουσική, ότι οι 

μαθητές μπορούν να διδάξουν ο ένας στον άλλο μουσικές έννοιες και ότι τη στιγμή που 

διδάσκουν τους άλλους μαθαίνουν και οι ίδιοι. Παρόλο που το 70% των συμμετεχόντων 

δήλωσε ότι του άρεσαν τα προσαρμοσμένα μαθήματα, βρήκε βαρετό το θέμα διδασκαλίας. 

Αρκετοί ήταν οι μαθητές που δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να επιλέξουν οι ίδιοι το 

ζευγάρι τους για να εφαρμόσουν την συγκεκριμένη μέθοδο. Ανάμεσα στους λόγους που 

αναφέρουν οι μαθητές για τους οποίους διασκέδασαν κατά την εφαρμογή της μεθόδου, 

είναι ότι απολαμβάνουν να βοηθούν τους συμμαθητές τους, γεγονός που υπονοεί ότι 

υπάρχει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

 

Η Αυτοεκτίμηση του Μαθητή και οι «Σημαντικοί Άλλοι» 

Σύμφωνα με έρευνες (Bruner, 1986⸱ Gurney, 1987,1988⸱ Lawrence, 1987⸱ Slavin, 

1987, 1990), πιστεύεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επηρεάσουν την θετική 

αυτοεικόνα των μαθητών και να συμβάλουν στην αύξηση του βαθμού  αυτοεκτίμησή τους, 

σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και ο βαθμός αυτοεκτίμησης των ίδιων 

των εκπαιδευτικών. Η αυτοεκτίμηση (Γουβιάς, 2003) είναι μια αξιολογική κρίση γύρω 

από τον εαυτό μας και εξαρτάται από την:  

«…αξιολόγηση που κάνουμε πάνω στη διαφορά μεταξύ της αυτοεικόνας μας 

και του ιδεατού εαυτού μας. Αν η αυτοεικόνα μας είναι φτωχή, τότε υπάρχει 

μικρή ελπίδα να πετύχουμε ποτέ τον ιδεατό εαυτό, και η αυτοεκτίμηση είναι 

χαμηλή. Αν, πάραυτα, έχουμε μια αυτοεικόνα η οποία περικλείει «αποδεκτή» 

σωματική εμφάνιση, ικανότητες σε διάφορες περιστάσεις και γενικά 

χαρακτηριστικά που νιώθουμε ότι εκτιμώνται ευρύτατα, τότε η αυτοεκτίμησή 

μας θα είναι υψηλή». (σελ.81) 

 Καθοριστική στη ζωή ενός ατόμου κρίνεται η στάση των «σημαντικών άλλων», 

που επηρεάζει την αυτοεκτίμηση του ατόμου του σε όλες τις φάσεις της ζωής του 

ανεξάρτητα από την  σημασία που δίνει ο ίδιος  στη σωματική εμφάνιση ή άλλα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του. Ο Cooley (1902) αναφέρει ότι όσο περισσότερο νιώθει κάποιος ότι 

είναι αποδεκτός από τους «σημαντικούς άλλους» και όσο αυτοί ακούν και ενδιαφέρονται 

για τα αισθήματά του, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η αυτοεκτίμησή του. Για τους 

μαθητές, οι «σημαντικοί άλλοι» είναι οι γονείς, οι στενοί φίλοι, οι συνομήλικοι και οι 

δάσκαλοι. Καθώς μεγαλώνει το άτομο, η θέση των γονιών αντικαθίσταται από τους 

συνεργάτες, τους  ομοϊδεάτες και τους εκάστοτε συντρόφους του ατόμου, ενώ λιγότερο 

αποφασιστική σημασία έχουν τα παιδιά και οι στενοί φίλοι. 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

29 

Για την αξιολόγηση του βαθμού αυτοεκτίμησης υπάρχουν διάφορα εργαλεία 

μέτρησης. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν  ερωτηματολόγια, τα οποία συνήθως 

ζητούν από τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις ή να 

δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με αυτές. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα τεστ 

αυτοεκτίμησης είναι τα παρακάτω: 

 «Κλίμακα αυτοεκτίμησης» του Rosenberg (εκδόσεις για εφηβική, μετα- εφηβική 

ηλικία και ενηλίκους, 1986). Έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό από την 

Γαλανού (2013) ως «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης  Rosenberg Self Esteem 

Scale» (RSES) 

 Τεστ «αυτοεκτίμησης» του Coopersmith (για τη σχολική επίδοση, 1967). 

 «Πώς είμαι», ερωτηματολόγια της Harter (για ηλικίες 4-7, 8-14 και 15-18 χρόνων, 

1985). Τα ερωτηματολόγια «Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου» (ΠΑΤΕΜ) 

αποτελούν την ελληνική απόδοση των ερωτηματολογίων της Harter και έχουν 

σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό από την Μακρή – Μπότσαρη (2001).  

 LAWSEQ, ερωτηματολόγιο μαθητών του Lawrence (1981, 1987). Μετάφραση και 

προσαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα έχει γίνει από τον Κόκκινο (2002, 2004) ως 

«Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence».  

 «Τεστ αυτο-εκτίμησης» τουGurney (1988). 

 «Ερωτηματολόγιο αυτo-περιγραφής» του Marsh (για προ-εφηβική, εφηβική και 

μετα-εφηβική ηλικία, 1992). 
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Στόχος της έρευνας/Ερευνητικά Ερωτήματα/Εννοιολογικοί και 

Λειτουγικοί Ορισμοί 
 

Το μοντέλο έρευνας πάνω στο οποίο βασίζεται η παρούσα έρευνα είναι η 

«συνεργατική έρευνα δράσης», που όπως αναφέρει η Αυγητίδου (2005,2008), αφορά στη 

μελέτη μια κοινωνικής κατάστασης, η οποία εμπλέκει τους ίδιους τους συμμετέχοντες ως 

ερευνητές με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της δράσης  τους. Η έρευνα δράσης έχει 

χρησιμοποιηθεί ελάχιστα στη χώρα μας ως μέθοδος επιμόρφωσης. Οι έρευνες διεθνώς 

τεκμηριώνουν την σημασία της προς την κατεύθυνση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των 

εκπαιδευτικών (Custodero & Stamou, 2006). Ενισχύεται η καινοτομία στην σχολική τάξη 

μέσα  από την συμμετοχή των εκπαιδευτικών και την ανάληψη του ρόλου του ερευνητή. 

Στη έρευνα δράσης ενισχύεται η αυτονομία του εκπαιδευτικού και βελτιώνεται το 

εκπαιδευτικό έργο μέσα  από την ικανότητα του ίδιου να αναλύει, να παρατηρεί και να 

επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στην τάξη.  Η έρευνα δράσης 

προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν αυτό που πραγματικά 

απασχολεί τους ίδιους, σε αντίθεση με την έρευνα που κατευθύνεται από ερευνητές-

ακαδημαϊκούς που απέχουν από την σχολική τάξη. Σημαντική βεβαίως κρίνεται και η 

ερευνητική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών , η οποία φαίνεται να προάγει το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών για την έρευνα μέσα στην τάξη, και ενισχύει τον ρόλο τους και το 

αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους (Στάμου, Humphreys και Schimdt, 2007) 

Στόχος της παρούσας έρευνας, ήταν να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη σύντομη 

επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου μέσα από την 

εφαρμογή προσαρμοσμένων μαθημάτων στη μουσική τάξη. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 

τα παρακάτω: 

Α) Η επίδραση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην αυτοεκτίμηση των μαθητών 

δημοτικού σχολείου μικρού αστικού κέντρου μετά την βραχύχρονη εφαρμογή 

τεσσάρων δοκιμαστικών μουσικών μαθημάτων βασισμένων στη συγκεκριμένη 

μέθοδο μέσα στη σχολική τάξη.  

Β) Η διατήρηση της μακροπρόθεσμης επίδρασης της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 

στις απόψεις των μαθητών δημοτικού σχολείου μικρού αστικού κέντρου απέναντι 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, στο σχολείο και 

απέναντι στο μάθημα της μουσικής 3 μήνες μετά την βραχύχρονη εφαρμογή των 

τεσσάρων δοκιμαστικών μουσικών μαθημάτων βασισμένων στη συγκεκριμένη 

μέθοδο μέσα στη σχολική τάξη.  



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

31 

Είναι σημαντικό να δοθούν εδώ εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισμοί για βασικές 

έννοιες της παρούσας έρευνας. 

Αυτοεκτίμηση: είναι μία αξιολογική κρίση γύρω από τον εαυτό μας και εξαρτάται από την 

αξιολόγηση που κάνουμε πάνω στις διαφορές μεταξύ της αυτοεικόνας μας και του ιδεατού 

εαυτού μας (Γουβιάς, 2003).  

Αλληλοδιδακτική (peer teaching, peer learning, peer tutoring): Σε μια διαγώνια ανάγνωση 

της ξένης βιβλιογραφίας, συναντώνται αρκετοί όροι και ορισμοί με μικρές ή μεγαλύτερες 

αποκλίσεις μεταξύ τους. Στην παρούσα έρευνα, μετά από επιλογή της ερευνήτριας, με τον 

όρο «αλληλοδιδακτική» ορίζεται  το μοντέλο διδασκαλίας όπου οι μαθητές και ο 

εκπαιδευτικός συνεργάζονται και ανταλλάσσουν εμπειρίες. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον 

ρόλο του δασκάλου και του εκπαιδευόμενου εναλλάξ υπό τη συνεχή καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού (Clark, Heller, Rafman, & Walker, 1997). 

Μάθημα μουσικής: Το γενικό μάθημα μουσικής στο σχολείο μέσα από το οποίο οι 

μαθητές αναπτύσσουν τις φωνητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και 

εκτέλεσης σε όργανα, τη δεξιότητα αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης, ανάγνωσης και 

αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας. Αποκτούν γνώσεις ως προς 

τις βασικές μουσικές έννοιες και τους τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται στα διάφορα 

είδη μουσικής και ενισχύουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις 

δραστηριότητες της ακρόασης, εκτέλεσης και σύνθεσης (ΝΠΣ Μουσικής, Κύπρος).2  

Ακολουθούν οι  λειτουργικοί ορισμοί των παραπάνω όρων για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Αυτοεκτίμηση: η μέτρηση της αυτοεκτίμησης του μαθητή με το «Ερωτηματολόγιο 

Αυτοεκτίμησης του Lawrence» (Κόκκινος, 2012). 

Αλληλοδιδακτική: η δοκιμαστική εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε ένα τμήμα 

της Δ’ δημοτικού σε σχολείο μικρού αστικού κέντρου. Με τη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής, οργανώνονται 4 μαθήματα μουσικής διάρκειας 30 λεπτών, ένα κάθε 

εβδομάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων υπάρχει ένα σύστημα ανταμοιβής με 

πόντους ή κάποιο άλλο σύστημα επιβράβευσης και αμφίδρομη αξιολόγηση των 

εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων. 

Μάθημα μουσικής: Τέσσερα  μαθήματα – διδασκαλίες που αφορούν στη γνωριμία των 

μαθητών με τα έγχορδα όργανα της ορχήστρας και γνωστούς εκτελεστές αυτών. Τα 

μαθήματα περιλαμβάνουν ακρόαση, παρουσίαση των οργάνων από μαθητές που 

                                                           
2 http://archeia.moec.gov.cy/mc/2/mousiki.pdf 
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μαθαίνουν ήδη κάποιο μουσικό όργανο, δραστηριότητες εκτέλεσης, σύνθεσης, 

ανάγνωσης, αυτοσχεδιασμού και αξιολόγησης των κεκτημένων γνώσεων. 
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Μεθοδολογία  
Δείγμα 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα τμήμα της Δ΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου σε 

μικρό αστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Το δείγμα περιλάμβανε 22 μαθητές, 13 

κορίτσια και 9 αγόρια, άλλοι εκ των οποίων είχαν  χαμηλές (6 μαθητές) άλλοι μέτριες (8 

μαθητές) και άλλοι υψηλές (8 μαθητές) επιδόσεις, καθώς και διαγνωσμένες μαθησιακές 

δυσκολίες (1 μαθητής). Επιπλέον, στο δείγμα συμμετείχε και ένας μαθητής επισήμως 

διαγνωσμένος με ψυχολογικά προβλήματα. Οι 6 από τους 22 μαθητές φοιτούσαν σε ωδείο 

και λάμβαναν τυπική ωδειακή εκπαίδευση σε κάποιο μουσικό όργανο.  Ένας από τους 

μαθητές ήταν μουσουλμάνος, ενώ άλλοι δύο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν αλλοδαποί. 

Κριτήρια για την επιλογή του δείγματος αποτέλεσαν η διαθεσιμότητά του τη δεδομένη 

χρονική στιγμή και το γεγονός ότι οι συνθήκες χώρου στη συγκεκριμένη τάξη ήταν οι 

κατάλληλες. Ωστόσο, ο βασικότερος λόγος που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η 

έρευνα στο συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ήταν τα χρόνια προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών της τάξης, καθώς και η συχνή περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ατόμων, 

ιδιαίτερα αυτών με τις  μαθησιακές δυσκολίες και τα ψυχολογικά προβλήματα. Η 

συμμετοχή των μαθητών στο δείγμα έγινε κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα.  

 

Ερευνητικά Εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence (Lawrence Self-esteem 

Questionnaire – LAWSEQ, 1981). Το «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του 

Lawrence» (Παράρτημα Α) αποσκοπεί στη μέτρηση της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών. Συγγραφέας είναι ο D. Lawrence (1981) και την μετάφραση και 

προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα έκανε ο Κ. Κόκκινος. Περιλαμβάνει 16 

σύντομες κλειστές ερωτήσεις από τις οποίες οι 4 έχουν παραπλανητικό σκοπό. 

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται από 0 έως 2 με ανώτερη βαθμολογία το 24 και ο 

μαθητής καλείται να δηλώσει εάν συμφωνεί, διαφωνεί ή δεν γνωρίζει σχετικά με 

την ερώτηση. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 8-12 χρόνων και έχει επίσης 

σταθμιστεί σε Βρετανία και Αυστραλία. Η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα 

βασίστηκε σε δείγμα 498 μαθητών ηλικίας 9-12 χρόνων. Η κλίμακα δίνει έναν 
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γενικό δείκτη αυτοεκτίμησης του μαθητή, που σε θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα με 

την άποψη του κατασκευαστή της, αντανακλά το σύνολο των αντιλήψεων και των 

συναισθημάτων που έχει αναπτύξει ο μαθητής για το κοντινό του περιβάλλον,  

δηλαδή το σχολείο και την οικογένεια (Κόκκινος, 2002, 2004). Η χορήγησή του 

έγινε πριν και μετά την παρέμβαση των προσαρμοσμένων μαθημάτων, για τη 

διερεύνηση της επίδρασης των μαθημάτων αυτών στην αυτοεκτίμηση των 

μαθητών του δείγματος. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

εκτιμάται περίπου στα  5 λεπτά. 

 

Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών (ΕΑΜ). Το «Ερωτηματολόγιο Απόψεων 

Μαθητών» (Παράρτημα Β) κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια με σκοπό να 

διερευνήσει τη στάση των μαθητών του δείγματος απέναντι στο σχολείο, το 

μάθημα της μουσικής και τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής.  Περιλαμβάνει 20 

ερωτήσεις από τις οποίες οι 1,2,9,18 μελετούν τη «Στάση των μαθητών προς το 

Σχολείο», οι 3,4,5,10,14 μελετούν τη «Στάση των μαθητών προς το Μάθημα  

Μουσικής» και οι 6,7,8,11,12, 13, 15, 16, 17,19,20 μελετούν τη «Στάση τους προς 

την Αλληλοδιδακτική». Για κάθε ερώτηση υπάρχει και αντίστοιχη ερώτηση 

διασταύρωσης. Οι ερωτήσεις είναι τυχαία τοποθετημένες και όχι στη σειρά ανά 

θεματική σύμφωνα με αυτό που εξετάζουν. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει στις 

ερωτήσεις/δηλώσεις συμπληρώνοντας μια 5βάθμια κλίμακα Likert. Η χορήγησή 

του έγινε  1 ημέρα πριν  την έναρξη της παρέμβασης και 3 μήνες μετά τη λήξη της 

παρέμβασης των προσαρμοσμένων μαθημάτων. Η ερευνητική μεθοδολογία που 

είχε καθοριστεί πριν την εκπόνηση της έρευνας όριζε ότι η χορήγηση θα γινόταν 

τρεις φορές. Η πρώτη θα ήταν ακριβώς πριν την έναρξη της παρέμβασης, όπως και 

έγινε, η δεύτερη χορήγηση θα ήταν με τη λήξη της παρέμβασης, για να μπορέσει 

να διαπιστωθεί η επίδραση της παρέμβασης στη στάση των μαθητών. Η δεύτερη 

χορήγηση, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή λόγω τεχνικών δυσκολιών. Η τρίτη 

χορήγηση έγινε τρεις μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης ως follow-up για να 

διαπιστώσει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της παρέμβασης. Προηγήθηκε 

έλεγχος αξιοπιστίας του «Ερωτηματολογίου Απόψεων Μαθητών» με τη μέθοδο των 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (test-retest) σε 19 μαθητές που δεν ανήκαν στο 

δείγμα της έρευνας, με χορήγηση του ερωτηματολογίου δύο φορές μεταξύ των 

οποίων υπήρχε χρονική απόσταση 10 ημερών. Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 3 
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υποκλίμακες που μελετούσαν αντίστοιχα τη «Στάση προς το Σχολείο», «Στάση 

προς το Μάθημα Μουσικής» και την «Στάση προς την Αλληλοδιδακτική». Η 

εσωτερική συνοχή της κάθε υποκλίμακας που εξετάζει το ερωτηματολόγιο  έγινε 

με βάση τον συντελεστή Cronbach Alpha. Για κάθε υποκλίμακα του 

ερωτηματολογίου μετρήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της 1ης και 

της 2ης συνεδρίας (Παράρτημα/Πίνακας Χ2, Χ3). Ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ 

των αποτελεσμάτων για την υποκλίμακα «Στάση προς το Σχολείο», με τον 

συντελεστή Pearson r, έδειξε ότι η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των 2 

συνεδριών ήταν στατιστικά σημαντική (r = 0.481, p < 0.05) με μέτρια ένταση. 

Όσον αφορά την υποκλίμακα «Στάση προς το Μάθημα Μουσικής», ο συντελεστής 

Spearman’s rho υπέδειξε πως η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των 2 

συνεδριών ήταν στατιστικά σημαντική (rho=0.532, p<0.05) με μεγάλη ένταση. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Spearman’s rho η συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων 

των συνεδριών για την υποκλίμακα «Στάση προς την  Αλληλοδιδακτική» ήταν 

στατιστικά σημαντική (rho=0.648, p<0.01) με μεγάλη ένταση. Επομένως, το 

«Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών» κρίνεται αξιόπιστο. 

 

Ημιδομημένες Συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τους Altrichter, Feldman, Posch & 

Somekh (2001), οι συνεντεύξεις μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερες 

πληροφορίες από τα ερωτηματολόγια.  Για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε  η ημιδομημένη συνέντευξη. Ο 

Μάγος (2005) προτείνει την συνέντευξη μαζί με την παρατήρηση ως δύο εργαλεία 

που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την έρευνα στη σχολική τάξη. Η ημι-

δομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε για να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με 

την εμπειρία μόνο των μαθητών που ανέλαβαν  τον ρόλο του δασκάλου και 

ταυτόχρονα τον ρόλο του μαθητή στη μουσική τάξη. Η δασκάλα μουσικής της 

τάξης, και ερευνήτρια στην παρούσα έρευνα, κάλεσε τους δασκάλους/μαθητές σε 

συνέντευξη  την επόμενη μέρα μετά τη δική τους πιλοτική διδασκαλία στην τάξη, 

σε ζευγάρια όπως είχαν οριστεί από την ίδια την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια για τα 

μαθήματα της αλληλοδιδακτικής. Η διάρκεια της συνέντευξης είχε υπολογιστεί 

περίπου στα δέκα λεπτά ανά ζευγάρι και στηρίχτηκε σε 13 σχετικές ερωτήσεις που 

είχαν συνταχθεί από την ερευνήτρια (Παράρτημα Γ). Η ερευνήτρια κατηύθυνε τη 

συζήτηση με βάση τις προκαθορισμένες ερωτήσεις, χωρίς όμως να διστάζει να 
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προχωρά σε επιπλέον διευκρινιστικά σχόλια και ερωτήματα προκειμένου να 

εκμαιεύσει συναισθήματα και σκέψεις των μαθητών για την εμπειρία τους από τα 

μαθήματα της αλληλοδιδακτικής. Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως στα 

συναισθήματα των δασκάλων/μαθητών τόσο κατά την προετοιμασία των 

μαθημάτων όσο και κατά τη  διδασκαλία τους μέσα στην τάξη. Η ερευνήτρια 

προσπάθησε να εκμαιεύσει, με ανάλογες ερωτήσεις, τις απόψεις τους για τη 

δυαδική τους συνεργασία, την αυτο-αξιολόγησή τους, την συμπεριφορά και την 

αξιολόγηση των μαθητών/ μαθητευομένων μέσα από τη διαδικασία της 

επιβράβευσης, και γενικότερα τη στάση τους απέναντι στη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής στο μάθημα της μουσικής. Οι ίδιες συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν με τα ζευγάρια των δασκάλων/ μαθητών 3 μήνες μετά την 

εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής στο μάθημα της μουσικής. 

 

Δημόσια Συζήτηση. Σε προηγούμενο μάθημα, η ερευνήτρια είχε χρησιμοποιήσει 

σαν αφόρμηση, για την εισαγωγή των μαθητών στην αλλολοδιδακτική, τη 

διδασκαλία που έκανε ένας μαθητής του τμήματος μιλώντας για  την αγαπημένη 

του ταινία, σχολιάζοντας τη μουσική της, τους πρωταγωνιστές, το σενάριο και ό,τι 

άλλο έκρινε ο ίδιος απαραίτητο. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια δημόσια 

συζήτηση όπου η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια εξήγησε τι είναι η αλληλοδιδακτική 

και μέσα από καθοδηγητικές ερωτήσεις προσπάθησε να εκμαιεύσει τις απόψεις 

των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για την αλληλοδιδακτική. Κρίθηκαν 

σημαντικές οι προτάσεις των μαθητών σχετικά με την μέθοδο και την εφαρμογή 

της στη μουσική τάξη. Ακολούθησε  μια δεύτερη δημόσια συζήτηση  μετά το 

πέρας της βραχύχρονης παρέμβασης, για να διερευνηθούν οι αλλαγές στις απόψεις 

τους για την μέθοδο της αλληλοδιδακτικής, οι εντυπώσεις τους ή τυχόν 

απογοητεύσεις που βίωσαν, καθώς και οι εκ νέου προτάσεις τους. Κατά τη 

διάρκεια των δημοσίων συζητήσεων ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν καθοδηγητικός.   

 

Ημερολόγια Μαθητών. Η ερευνήτρια κάλεσε  όλους τους μαθητές, τόσο αυτούς 

που είχαν αναλάβει τον ρόλο του δασκάλου όσο και αυτούς που είχαν τον ρόλο του 

μαθητή, να γράψουν τις σκέψεις τους στην αρχή και στο τέλος κάθε πιλοτικού 

μαθήματος σε μικρά χαρτάκια τύπου «Post it».  Οι ερωτήσεις  στις οποίες 

κλήθηκαν να απαντήσουν  είχαν να κάνουν με τη διάθεσή τους πριν και μετά το 
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μάθημα από τους δασκάλους/μαθητές, σχολιάζοντας τα στοιχεία που τους 

εντυπωσίασαν ή τους απογοήτευσαν από το μάθημα, αξιολογώντας τους 

δασκάλους/μαθητές, και συμπληρώνοντας έναν στίχο (η αρχή του οποίου δόθηκε 

από την ερευνήτρια) με ομοιοκαταληξία σχετικό με την εφαρμογή της 

αλληλοδιδακτικής στη μουσική τάξη (Παράρτημα Ε). Τρεις μήνες μετά το πέρας 

της εφαρμογής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην τάξη, οι μαθητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα έντυπο με  χαρακτήρα και δομή ημερολογίου, 

ολοκληρώνοντας κάποιες δηλώσεις./προτάσεις/σκέψεις την αρχή των οποίων είχε 

συντάξει η ερευνήτρια. Στις προτάσεις αυτές, όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τον 

ρόλο που ανέλαβαν στα μαθήματα, καλούνταν να εκφράσουν τη γνώμη τους για 

την εμπειρία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και την άποψή τους για το μάθημα της 

μουσικής. Κάποιες από τις δηλώσεις/προτάσεις/σκέψεις, μέσα από τις οποίες η 

ερευνήτρια προσπάθησε να εκμαιεύσει την άποψη των μαθητών ξεκινούν ως εξής: 

«Θυμάμαι εκείνον τον Μάη στο μάθημα της μουσικής όπου…….», «Πολλές φορές 

ρωτάω τον εαυτό μου εάν θα ήθελα να το ξαναζήσω…..», «Μου είχε κάνει 

εντύπωση……», «Βλέπω τον εαυτό μετά από αυτήν την εμπειρία……..» (Παράρτημα 

Ζ). 

 

Ημερολόγιο Ερευνήτριας. Το «Ημερολόγιο Ερευνήτριας» ξεκίνησε 2 μήνες πριν 

την πιλοτική εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην μουσική τάξη και 

εμπεριείχε τις σκέψεις, τους φόβους και τους προβληματισμούς της  ερευνήτριας 

για τα θέματα των πιλοτικών μαθημάτων, την οργάνωσή τους και την μέθοδο που 

θα ακολουθηθεί κατά την εφαρμογή. Το ημερολόγιο φιλοξένησε, επίσης, όλες τις 

σκέψεις της  ερευνήτριας πριν και μετά τις συναντήσεις με την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια της μεταπτυχιακής έρευνας. Μετά από κάθε πιλοτικό μάθημα στην 

τάξη, ακολουθούσε πλήρης περιγραφή των γεγονότων που συνέβησαν στην τάξη 

με τυχόν παραλείψεις ή απρόβλεπτα γεγονότα. Τρεις μήνες μετά την παρέμβαση 

ολοκληρώθηκε η συγγραφή του ημερολογίου με μια πιο αποστασιοποιημένη ματιά 

και με έναν εσωτερικό απολογισμό της ερευνήτριας. 

  

Δημιουργία Σχεδιαγραμμάτων Μαθημάτων για την Παρέμβαση 

Σύμφωνα με τον Topping (2001a), κατά την οργάνωση ενός προγράμματος 

αλληλοδιδακτικής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  
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1. Γενικό πλαίσιο 

2. Αντικείμενο/Στόχοι 

3. Πρόγραμμα Σπουδών 

4.  Συμμετέχοντες (δάσκαλοι, μαθητές, με ποιον τρόπο γίνονται ζευγάρια) 

5. Τεχνική υποστήριξης για την εφαρμογή της μεθόδου (προκαθορισμένη ή 

νεοσύστατη για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος) 

6. Επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων (πόσο συχνά, πού και για πόση ώρα) 

7. Υλικά – μέσα (τι θα χρειαστεί και πώς θα γίνει η προσαρμογή των μέσων) 

8. Επιμόρφωση  σχετικά με  την μέθοδο (εκπαιδευτικού και συμμετεχόντων) 

9. Παρακολούθηση της εφαρμογής στην τάξη (διασφάλιση της ποιότητας) 

10. Αξιολόγηση μαθητών και της διαδικασίας (αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, 

ετεροαξιολόγηση) 

 

Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην μουσική 

τάξη στο δημοτικό σχολείο ελήφθησαν υπόψη οι προαναφερθείσες παράμετροι για την 

οργάνωση ενός ανάλογου προγράμματος. Παρότι ανήκουν ουσιαστικά στην Ερευνητική 

Στρατηγική της έρευνας, οι παράμετροι αυτοί αναγράφονται επίσης και εδώ για να 

καταφανεί η   οργάνωση του προγράμματος στη βάση που τίθεται από τον Topping 

(2001a): 

 Γενικό πλαίσιο: η μέθοδος της αλληλοδιδακτικής. 

 Αντικείμενο/Στόχοι: οι μαθητές ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο και τα χαρακτηριστικά της, γνώρισαν τα έγχορδα 

μουσικά όργανα και διάσημους δεξιοτέχνες αυτών των οργάνων. 

 Πρόγραμμα Σπουδών: έγινε εφαρμογή προτάσεων του επικαιροποιημένου 

Προγράμματος Σπουδών μουσικής σχετικά με την γνωριμία των μουσικών 

οργάνων, την διδασκαλία με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, την ανάληψη 

μέρους του ρόλου του δασκάλου από τον ίδιο τον μαθητή, καθώς και την 

αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή (ΠΣ Μουσικής, σελ. 11, 12). 

 Συμμετέχοντες: ήταν οι μαθητές της Δ΄ δημοτικού σχολείου ενός μικρού αστικού 

κέντρου, από τους οποίους έγινε η επιλογή  4 ζευγαριών που κλήθηκαν να παίξουν 

τον ρόλο των δασκάλων. Η επιλογή των ζευγαριών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συνδυάζονται μαθητές με υψηλή και χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, διαφορετικού 

φύλου, διαφορετικού κοινωνικοπολιτισμικού επιπέδου, και μαθητές με και χωρίς 
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εξωσχολική μουσική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις έρευνες που αναφέρθηκαν στο 

θεωρητικό υπόβαθρο (Johnson & Johnson, 1980), οι παραπάνω αντιθετικοί 

συνδυασμοί φαίνεται να λειτουργούν σε μεγαλύτερο βαθμό θετικά στην 

διαδικασία. Οι μαθητές που κλήθηκαν να παίξουν τον ρόλο των μαθητευομένων  

χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, σύμφωνα με την πρόταση πολλών 

ερευνητών (Kagan, 1995⸱Putnam, 1997⸱Ματσαγγούρας, 2008), καταβάλλοντας 

προσπάθεια να τηρηθεί μια ανομοιογενής σύνθεση  έτσι ώστε να προοδεύουν 

ταυτόχρονα οι καλοί, οι μέτριοι και οι αδύνατοι μαθητές (Ντολιοπούλου, 1999⸱ 

Berk & Winsler, 1995). 

 Τεχνική υποστήριξης για την εφαρμογή της μεθόδου: έγιναν προπαρασκευαστικά 

μαθήματα ή μαθήματα «προσομοίωσης» με την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια και τους 

δάσκαλους/μαθητές πριν την εφαρμογή στη μουσική τάξη. Ο χαρακτήρας των 

προπαρασκευαστικών μαθημάτων ήταν εμψυχωτικός και καθοδηγητικός  για 

διόρθωση τυχόν λαθών και δυσκολιών που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά 

τη διδασκαλία στη μουσική τάξη. Η συγκεκριμένη τεχνική προτείνεται από την 

βιβλιογραφία (Sheldon, 2001) και προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας. 

 Επαφή: πραγματοποιήθηκαν 3 μαθήματα «προσομοίωσης»  ανάμεσα στην 

εκπαιδευτικό/ερευνήτρια και το κάθε ζευγάρι δασκάλων/μαθητών διάρκειας 45 

λεπτών το καθένα, στο χρονικό πλαίσιο μίας εβδομάδας στην αίθουσα της 

μουσικής. Κύριο θέμα όλων των προπαρασκευαστικών μαθημάτων ήταν τα 

έγχορδα όργανα, όμως κάθε τριάδα μαθημάτων διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το 

ειδικότερο θέμα του κάθε ζευγαριού και τις αντίστοιχα οργανωμένες 

δραστηριότητες. Μετά τα μαθήματα «προσομοίωσης», ακολούθησε το μάθημα από 

τους δασκάλους/μαθητές με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής στη μουσική τάξη 

διάρκειας έως 30 λεπτά. Για λόγους οικονομίας χρόνου, τα προπαρασκευαστικά 

μαθήματα του 2ου ζευγαριού, για παράδειγμα, έτρεχαν ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια 

βδομάδα, με την διδασκαλία του 1ου ζευγαριού στη μουσική τάξη, τα 

προπαρασκευαστικά μαθήματα του 3ου ζευγαριού με την διδασκαλία του 2ου 

ζευγαριού στη μουσική τάξη κ.ο.κ. 

 Υλικά – μέσα: χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και έρευνες που μελέτησε η 

εκπαιδευτικός/ερευνήτρια προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο στο διεθνή χώρο της εκπαίδευσης. Συντάχθηκε από την 
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εκπαιδευτικό/ερευνήτρια πλάνο διδασκαλίας για κάθε πιλοτικό μάθημα, φυλλάδιο 

καθοδήγησης για τους δασκάλους/μαθητές για την πορεία του μαθήματος και την 

αξιολόγηση των συμμαθητών τους, φυλλάδια για την καταγραφή του ημερολογίου 

των μαθητών. Κατασκευάστηκε το «Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών» 

(Παράρτημα Β) από την ερευνήτρια και την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

μεταπτυχιακής έρευνας, και συντάχθηκε μια σειρά ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις 

των ζευγαριών μετά την παρέμβαση.  Το μέσο/εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για 

την μέτρηση του δείκτη αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων ήταν το 

«Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence» (Παράρτημα Α). Εξασφαλίστηκαν 

τα  μουσικά όργανα για τις δραστηριότητες των μαθημάτων, υλικά για τις 

οργανωμένες δραστηριότητες (μολύβια, χαρτιά, ποτηράκια, αυτοκόλλητα κτλ.) και 

κατασκευάστηκαν καρτέλες επιβράβευσης και  βραβεία με κορδέλα για τη 

νικήτρια ομάδα. Άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το διαδίκτυο, ο 

υπολογιστής, και το ηχοσύστημα στην αίθουσα μουσικής.. 

 Επιμόρφωση για την εφαρμογή της μεθόδου: δεν κατέστη εφικτή η δια ζώσης 

επιμόρφωση της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας σε θέματα που αφορούν την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο.. Η ενημέρωσή της έγινε από άρθρα και έρευνες που 

εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο, καθώς και από μαρτυρίες/συμβουλές εκπαιδευτικών 

που εφάρμοσαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο σε σχολεία του εξωτερικού. 

Ενημερωτικά/επιμορφωτικά λειτούργησε και η συνεχής καθοδήγηση της 

ερευνήτριας στην οργάνωση και εφαρμογή της μεθόδου από την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής έρευνας. Η επιμόρφωση/ενημέρωση 

των συμμετεχόντων έγινε απευθείας από την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια με την 

παροχή πληροφοριών σχετικών με την αλληλοδιδακτική στη μουσική τάξη. Η 

επιμόρφωση των ζευγαριών δασκάλων/μαθητών πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια των 3 προπαρασκευαστικών μαθημάτων πριν τη δική τους διδασκαλία.  

 Παρακολούθηση της εφαρμογής στην τάξη: περιλάμβανε την διδασκαλία 

μαθημάτων από τα 4 ζευγάρια δασκάλων/μαθητών στη μουσική τάξη. Όλοι οι 

συμμετέχοντες, δάσκαλοι/μαθητές, μαθητές και η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια 

παρακολούθησαν την εφαρμογή της μεθόδου στην τάξη από τους 

δασκάλους/μαθητές. Ρόλος της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας ήταν να διασφαλίσει 
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την ποιότητα της διαδικασίας οργανώνοντας σωστά τον χώρο, τον χρόνο, τα άτομα 

και παρέχοντας τα απαραίτητα υλικά για τα πιλοτικά μαθήματα. 

 Αξιολόγηση μαθητών και της διαδικασίας: η αξιολόγηση των δασκάλων/μαθητών 

έγινε μέσα από συνεντεύξεις που περιλάμβαναν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και 

ετεροαξιολόγησης. Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε από τις καρτέλες 

επιβράβευσης των ομάδων, τις σχετικές παρατηρήσεις από τους 

δασκάλους/μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και την τελική ανάδειξη της 

νικήτριας ομάδας. Όλοι οι συμμετέχοντες, ζευγάρια δασκάλων και μαθητές, 

αξιολόγησαν την μέθοδο της αλληλοδιδακτικής και την εφαρμογή της μέσα από 

σύντομα και άτυπα ημερολόγια όπου κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους και 

τα συναισθήματά τους πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς και με τη 

συμπλήρωση του «Ερωτηματολογίου Απόψεων Μαθητή» (Παράρτημα Β). Η 

εκπαιδευτικός/ερευνήτρια αξιολόγησε την διαδικασία εφαρμογής της 

αλληλοδιδακτικής διατηρώντας το «Ημερολόγιο Ερευνήτριας» καθ’ όλη τη 

διάρκεια  της έρευνας. 

 

Ερευνητική Στρατηγική 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια έκανε μια δημόσια συζήτηση με τους μαθητές 

ώστε να εντοπίσει τα θέματα που τους κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον στον τομέα 

της μουσικής, αλλά και την άποψή τους για την εναλλακτική περίπτωση όπου ο μαθητής 

γίνεται δάσκαλος. Από τη συζήτηση αναδύθηκαν συγκεκριμένα θέματα, τα οποία έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του «Ερωτηματολογίου Απόψεων Μαθητών»( Παράρτημα 

Β) και στην επιλογή των μαθητών που θα καλούσε η ερευνήτρια να αναλάβουν τον ρόλο 

του δασκάλου σε μετέπειτα μαθήματα.. 

Δύο μήνες περίπου μετά την δημόσια συζήτηση, έγινε χορήγηση του 

«Ερωτηματολογίου Αυτοεκτίμησης του Lawrence» (Παράρτημα Α) το πρωί της πρώτης 

ημέρας της εβδομάδας που ξεκινούσε η παρέμβαση, μόλις οι μαθητές εισήλθαν στην τάξη. 

Την επόμενη μέρα και την ίδια πρωινή ώρα έγινε η χορήγηση του «Ερωτηματολογίου 

Απόψεων Μαθητών». Ανακοινώθηκε στους μαθητές το πρώτο  ζευγάρι δασκάλων/ 

μαθητών και πραγματοποιήθηκαν οι  προβλεπόμενες συναντήσεις με την ερευνήτρια στο 

χώρο του σχολείου εκτός του διδακτικού ωραρίου της ερευνήτριας. Σύμφωνα με την 

Αυγητίδου (2008), οι μαθητές τείνουν να λειτουργούν στερεοτυπικά όσον αφορά στις 
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σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους, δηλαδή επιλέγουν να παίζουν με άτομα του ίδιου 

φύλου, εθνότητας, ηλικίας. Με το δεδομένο ότι η παρέμβαση του εκπαιδευτικού γενικά 

μπορεί να σπάσει αυτές τις στερεοτυπικές σχέσεις, η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια σχημάτισε 

ανάλογα τα ζευγάρια των δασκάλων/ μαθητών προσπαθώντας να σπάσει τα στερεότυπα 

και τις συνήθεις επιλογές των μαθητών. Κάθε ένα από τα τέσσερα ζευγάρια είχε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: αποτελούνταν από 1 αγόρι και 1 κορίτσι τις ίδιας ηλικίας, με 

διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και διαφορετική σχολική επίδοση, όπου 

ένας μόνο από τους δύο είχε γνώσεις μουσικού οργάνου μέσα από εξωσχολική μουσική 

εκπαίδευση, Την ημέρα της εβδομάδας που κάθε φορά πραγματοποιούνταν το πιλοτικό 

μάθημα στη τάξη από τους δασκάλους/μαθητές, η ερευνήτρια ανακοίνωνε το επόμενο 

ζευγάρι δασκάλων. Κατά τη διάρκεια των τριών προπαρασκευαστικών μαθημάτων ή 

μαθημάτων «προσομοίωσης», η ερευνήτρια  εξηγούσε στο ζευγάρι δασκάλων, που ήταν 

υπεύθυνο κάθε φορά, το πλάνο μαθήματος που θα ακολουθούσαν, τους παρείχε τις 

απαραίτητες γνώσεις προφορικά, γραπτά ή με άλλα εποπτικά μέσα ή συνδυασμό αυτών .  

Το βασικό θέμα γύρω από το οποίο κινήθηκαν τα μαθήματα ήταν τα μουσικά 

όργανα, και συγκεκριμένα η οικογένεια των έγχορδων οργάνων, και η γνωριμία με 

γνωστούς καλλιτέχνες/δεξιοτέχνες αυτών των οργάνων. Η επιλογή του γενικότερου 

θέματος έγινε με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τη διάθεση να γίνουν γνωστές οι 

μουσικές τους δεξιότητες  στην υπόλοιπη τάξη, δηλαδή στους «σημαντικούς άλλους» 

(Cooley, 1902). Απώτερος στόχος ήταν η  αποδοχή από τους συμμαθητές, η άνοδος της 

αυτοεκτίμησης μέσω της ενθάρρυνσης και ανταμοιβής, η αντιμετώπιση των παιδιών ως 

άτομα και όχι ως «μάζα» (Gurney, 1987⸱Lawrence, 1987⸱Γουβιάς, 2003⸱Κόκκινος, 2004) . 

Κατά την πρώτη συνάντηση της εκπαιδευτικού/ ερευνήτριας με το πρώτο ζευγάρι 

δασκάλων/μαθητών, οι δύο μαθητές συζήτησαν με την ερευνήτρια για την 

αλληλοδιδακτική,  έκαναν τις δικές τους προτάσεις και τη δική τους κριτική στις 

προτάσεις της ερευνήτριας, μοιράστηκαν τη σκέψη τους και τα συναισθήματά τους. Σε 

αυτήν την πρώτη συνάντηση, αποφασίστηκε από κοινού, μεταξύ των δασκάλων/μαθητών 

και της ερευνήτριας, να οριστούν οι εξής ρόλοι κατά την εφαρμογή των πιλοτικών 

μαθημάτων στην τάξη: ο ένας από το ζευγάρι θα αναλάμβανε τον ρόλο του πραγματικού 

δασκάλου, όπως αυτός υφίσταται σε μια κανονική τάξη, και ο δεύτερος θα αναλάμβανε 

τον ρόλο ενός διάσημου μουσικού που θα ήταν καλεσμένος  στη μουσική τάξη. Οι λόγοι 

που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση ήταν οι εξής δύο: πρώτον, γιατί στα ελληνικά 

σχολικά δεδομένα δεν υφίστανται ταυτόχρονα δύο διδάσκοντες μέσα στην τάξη, και 
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δεύτερον, ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει να αναδείξει το μουσικό ταλέντο του το 

μέλος του ζευγαριού που ήταν εκτελεστής μουσικού οργάνου και είχε λάβει εξωσχολική 

μουσική εκπαίδευση. Το κάθε ζευγάρι είχε αναλάβει συνεργατικά να βρει πληροφορίες 

μέσω του διαδικτύου για τον/την διάσημο/η καλεσμένο/η καλλιτέχνη/ιδα, τόσο για την 

προσωπική του/της ζωή όσο και για την επαγγελματική του/της καριέρα ώστε να είναι 

έτοιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ερευνήτριας (στα προπαρασκευαστικά 

μαθήματα) και των συμμαθητών (στην τάξη). 

Στη δεύτερη και την τρίτη συνάντηση, τα ζευγάρια δοκίμασαν να παρουσιάσουν 

ένα «μάθημα προσομοίωσης» στην ερευνήτρια, όπως θα το παρουσίαζαν στην πραγματική 

τάξη. Οι δάσκαλοι/μαθητές δέχθηκαν κριτικά σχόλια και αξιολόγηση από την ερευνήτρια. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα παιδιά διαθέτουν μια ετοιμότητα που δεν 

τους έχει διδαχθεί, όταν πρόκειται να δείξουν ένα παιχνίδι σε παιδιά μικρότερης ηλικίας 

(Κοκκίδου, 2015). Επιπλέον, η Marsh (2008) υποστηρίζει ότι η μεθοδολογία αυτή των 

παιδιών είναι φυσική και άτυπη. Όταν πρόκειται να διδάξουν ένα παιχνιδοτράγουδο στα 

μικρότερα παιδιά, παίζουν με πιο απλό τρόπο τα ρυθμικά σχήματα. Αποδεικνύεται ότι 

αυτή η αλληλοδιδασκαλία δεν είναι προϊόν κάποιας μεθοδολογίας της συνεργατικής 

μάθησης, αλλά παράγεται ενστικτωδώς από τα παιδιά. .  

Στη συνέχεια, ακολούθησε το πραγματικό μάθημα στη σχολική τάξη, όπως αυτό 

είχε οργανωθεί στο «μάθημα προσομοίωσης» και  όπως τελικά προέκυψε αυθόρμητα 

σύμφωνα με την φυσική και άτυπη ετοιμότητα των παιδιών. Το μάθημα περιλάμβανε τις 

οργανωμένες δραστηριότητες, την αξιολόγηση των ομάδων των μαθητών που συμμετείχαν 

στις διάφορες δραστηριότητες/δοκιμασίες και την επιβράβευσή τους από τους 

δασκάλους/μαθητές  με ένα σύστημα ανταμοιβών προκαθορισμένο από την ερευνήτρια. Οι 

δάσκαλοι/μαθητές είχαν ενημερωθεί σχετικά με το σύστημα ανταμοιβών στα 

προπαρασκευαστικά μαθήματα. Σύμφωνα με αυτό, ανάλογα με τις παρατηρήσεις που θα 

είχε δεχτεί η κάθε ομάδα μαθητών από τον δάσκαλο/μαθητή κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, τα σχόλια του διάσημου καλλιτέχνη και την βαθμολογία στις εκάστοτε 

δραστηριότητες/δοκιμασίες, οι ομάδες λάμβαναν λιγότερα, περισσότερα ή καθόλου 

αυτοκόλλητα στο σχετικό πινακάκι τους. Ο δάσκαλος/μαθητής και ο καλεσμένος 

καλλιτέχνης αποφάσιζαν σε συνεργασία για την βαθμολογία των ομάδων στο τέλος του 

μαθήματος. 

Το πρώτο ζευγάρι δασκάλων/μαθητών παρουσίασε στην τάξη την κιθάρα 

(Παράρτημα ΣΤ1). Αρχικά, ο δάσκαλος/μαθητής υπενθύμισε στο κοινό/συμμαθητές τους 
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κανόνες που διατρέχουν ένα μάθημα, και τους ενημέρωσε για τη γενική πορεία του 

μαθήματος, των χωρισμό των ομάδων εργασίας, καθώς και για την διαδικασία της 

αξιολόγησης/επιβράβευσης στο τέλος της διδασκαλίας. Αφορμή για την έναρξη της 

διδασκαλίας στάθηκε το μουσικό βίντεο “Asturias”του Isaac Albeniz, το οποίο 

παρακολούθησαν οι μαθητές μέσω υπολογιστή. Ο δάσκαλος/μαθητής έκανε ερωτήσεις 

στους μαθητές  σχετικά με την δομή του οργάνου και τον τρόπο εκτέλεσής του. Στη 

συνέχεια, ο δάσκαλος/μαθητής κάλεσε μέσα στην τάξη ένα διάσημο Έλληνα κιθαρίστα, 

τον ρόλο του οποίου είχε αναλάβει το δεύτερο άτομο του ζευγαριού. Ο δάσκαλος/μαθητής 

μαζί με την υπόλοιπη τάξη καλωσόρισαν τον καλλιτέχνη, ο οποίος έπαιξε στην κιθάρα του 

δυο κομμάτια της αρεσκείας του και κατόπιν δέχθηκε  ερωτήσεις από τους μαθητές και 

τον δάσκαλο/μαθητή. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τόσο στην καριέρα του όσο και στην 

προσωπική του ζωή. Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης κάλεσε τις ομάδες μαθητών να 

συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα ενεργητικής ακρόασης όπου θα έπρεπε να 

συμπληρώσουν ένα φυλλάδιο μετά από την ακρόαση δύο διαφορετικών εκτελέσεων του 

ίδιου μουσικού κομματιού, όπου στην πρώτη ακουγόταν κλασική κιθάρα και στην δεύτερη 

ηλεκτρική. Ακολούθησε  η επιβεβαίωση των σωστών απαντήσεων και η επιβράβευση των 

ομάδων τόσο από τον καλλιτέχνη όσο και από τον δάσκαλο/μαθητή με την απονομή των 

ανάλογων αυτοκόλλητων, σύμφωνα με το σύστημα ανταμοιβών που περιεγράφηκε 

παραπάνω.  

Το δεύτερο ζευγάρι δασκάλων/μαθητών, αφού υπενθύμισε τους κανόνες και τη 

διαδικασία αξιολόγησης/επιβράβευσης που θα ακολουθούσε στο τέλος του μαθήματος, 

παρουσίασε στην τάξη το βιολί (Παράρτημα ΣΤ2). Αφορμή για την έναρξη της 

διδασκαλίας στάθηκε το μουσικό βίντεο “Paganini Caprice No 24”του Alexander Markov, 

το οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές μέσω υπολογιστή. Ο δάσκαλος/μαθητής έκανε 

ερωτήσεις στους μαθητές  σχετικά με την δομή του οργάνου, τον τρόπο εκτέλεσής του και 

τη στάση σώματος του εκτελεστή συγκρίνοντάς το με την κιθάρα που είχαν δει σε 

προηγούμενο μάθημα. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος/μαθητής κάλεσε μέσα στην τάξη την 

διεθνούς φήμης  βιολονίστα Lindsey Stirling, τον ρόλο της οποίας είχε αναλάβει το 

δεύτερο άτομο του ζευγαριού. Ο δάσκαλος/μαθητής μαζί με την υπόλοιπη τάξη 

καλωσόρισαν την βιολονίστα, η οποία έπαιξε στο βιολί δύο κομμάτια της αρεσκείας της 

και κατόπιν δέχθηκε  ερωτήσεις από τους μαθητές και τον δάσκαλο/μαθητή που 

αφορούσαν τόσο στη διεθνή καριέρα της όσο και στην προσωπική της ζωή.  Η κα Stirling 

κάλεσε τις ομάδες των μαθητών σε μια πολύτεχνη δραστηριότητα που είχε βασικό στόχο 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

45 

την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του βιολιού. Στην δραστηριότητα αυτή, που 

ονομάστηκε από τους δασκάλους/μαθητές «Σενάριο όχι και τόσο επιστημονικής 

φαντασίας», η κάθε ομάδα έπρεπε να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σενάριο παίζοντας 

τους εξής ρόλους: ένας πωλητής σε κατάστημα μουσικών οργάνων προσπαθεί να πείσει 

τον γιο μιας τετραμελούς οικογένειας να αγοράσει ένα βιολί αντί για κάποιο άλλο όργανο 

π.χ. άρπα. Ο «πωλητής» και η υπόλοιπη «οικογένεια» προσπαθούν να πείσουν τον «γιο» 

τονίζοντας τα πλεονεκτήματα του βιολιού. Η κάθε ομάδα είχε το δικαίωμα να αποφασίσει 

το τέλος του σεναρίου. Ακολούθησε  η παρουσίαση της κάθε ομάδας και η επιβράβευσή 

τους τόσο από την βιολονίστα όσο και από τον δάσκαλο/μαθητή με την απονομή των 

ανάλογων αυτοκόλλητων, σύμφωνα με το σύστημα ανταμοιβών για το οποίο έγινε 

αναφορά παραπάνω. 

Το τρίτο ζευγάρι δασκάλων/μαθητών θα  παρουσίαζε, αρχικά,  το μπουζούκι 

(Παράρτημα ΣΤ3). Πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια τα 3 προπαρασκευαστικά μαθήματα, 

όμως δεν κατέστη δυνατή η πραγματική διδασκαλία στην τάξη λόγω σημαντικών 

ελλείψεων. Κύριος ρόλος της ερευνήτριας/εκπαιδευτικού, όπως αναφέρεται και στην 

οργάνωση του πλάνου παρέμβασης κατά τον Topping (2001a), είναι η διασφάλιση της 

ποιότητας της διαδικασίας. Παρά τις υπενθυμίσεις της ερευνήτριας στον υπεύθυνο μαθητή 

να φέρει το μουσικό του όργανο (μπουζούκι) στο σχολείο, κρίθηκε αναπόφευκτη η 

ακύρωση του μαθήματος αλληλοδιδακτικής στην τάξη μετά από 3 αναβολές, καθώς ο 

μαθητής δεν έφερνε το όργανο στο σχολείο.  

Το τέταρτο ζευγάρι δασκάλων/μαθητών, αφού υπενθύμισε τους κανόνες και τη 

διαδικασία αξιολόγησης/επιβράβευσης που θα ακολουθούσε στο τέλος του μαθήματος, 

παρουσίασε στην τάξη το πιάνο (Παράρτημα ΣΤ4). Αφορμή για την έναρξη της 

διδασκαλίας στάθηκε το μουσικό βίντεο “Eternity and a Day” της  Ελένης Καραϊνδρου, το 

οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές μέσω υπολογιστή. Ο δάσκαλος/μαθητής έκανε 

ερωτήσεις στους μαθητές  σχετικά με την δομή του οργάνου, τον τρόπο εκτέλεσής του και 

τη στάση σώματος του εκτελεστή συγκρίνοντάς το με τα έγχορδα που είχαν δει σε 

προηγούμενα μαθήματα. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος/μαθητής κάλεσε μέσα στην τάξη την  

πιανίστα και συνθέτρια Ελένη Καραϊνδρου, τον ρόλο της οποίας είχε αναλάβει το δεύτερο 

άτομο του ζευγαριού. Ο δάσκαλος/μαθητής μαζί με την υπόλοιπη τάξη καλωσόρισαν την 

πιανίστα, η οποία έπαιξε στο πιάνο δύο κομμάτια της αρεσκείας της και κατόπιν δέχθηκε  

ερωτήσεις από τους μαθητές και τον δάσκαλο/μαθητή που αφορούσαν τόσο στην καριέρα 

της όσο και στην προσωπική της ζωή. Η κα Καραϊνδρου κάλεσε τους  μαθητές να 
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τραγουδήσουν όλοι μαζί το γνωστό τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό», ενώ η ίδια θα το 

εκτελούσε στο πιάνο. Αναφέρθηκε στις εκφραστικές δυνατότητες του πιάνου 

παραλληλίζοντάς τες με τις δυνατότητες της φωνής. Στη συνέχεια, κάλεσε τις ομάδες των 

μαθητών σε μια δραστηριότητα όπου κάθε ομάδα έπρεπε να τραγουδήσει τη γνωστή 

μελωδία με συγκεκριμένο τρόπο π.χ. θυμωμένα και γρήγορα, τρομαγμένα και ψιθυριστά. 

Η κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της σχεδόν 5 λεπτά για να ετοιμαστεί και να παρουσιάσει  

το τραγούδι στην τάξη με την ανάλογη συνοδεία της συνθέτριας. Ακολούθησε η 

επιβράβευση των ομάδων τόσο από την πιανίστα όσο και από τον δάσκαλο/μαθητή με την 

απονομή των ανάλογων αυτοκόλλητων, σύμφωνα με το σύστημα ανταμοιβών για το οποίο 

έγινε αναφορά παραπάνω.  

Ο κύκλος των τεσσάρων  μαθημάτων αλληλοδιδακτικής ολοκληρώθηκε  με την 

λήξη του τελευταίου μαθήματος και  την καταμέτρηση των αυτοκόλλητων που είχαν 

συγκεντρώσει συνολικά οι ομάδες κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων μαθημάτων. Η 

ομάδα με τα περισσότερα αυτοκόλλητα αναδείχθηκε νικήτρια. Η εκπαιδευτικός/ 

ερευνήτρια ευχαρίστησε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και την προσπάθειά 

τους και έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα που ξεχώρισε κρεμώντας στο λαιμό τους με 

κορδέλα ένα εικονικό βραβείο.  

Σε κάθε μάθημα που πραγματοποιήθηκε από τους δασκάλους/μαθητές, δόθηκαν 

στην αρχή και το τέλος του μαθήματος στους μαθητές του δείγματος μικρά χαρτάκια 

τύπου «post it» όπου κλήθηκαν να απαντήσουν σε 2 ερωτήσεις σχετικά με τη μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής και τα συναισθήματά τους. Ανάλογα χαρτάκια τύπου «post-it» 

συμπλήρωσαν και οι δάσκαλοι/μαθητές απαντώντας σε  2 ερωτήσεις σχετικά με τα 

συναισθήματά τους και την απόδοσή τους ως δάσκαλοι. 

Μετά το πέρας της βραχύχρονης παρέμβασης έγινε μια δημόσια συζήτηση σχετικά 

με τις εντυπώσεις των μαθητών και την άποψή τους για την αλληλοδιδακτική και το 

μάθημα της μουσικής. Επιπλέον, η ερευνήτρια πήρε συνεντεύξεις από το κάθε ζευγάρι 

δασκάλων/μαθητών. Το πρωί της επόμενης ημέρας χορηγήθηκε στο δείγμα ξανά το 

«Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence» (Παράρτημα Α). Τρεις μήνες αργότερα οι 

μαθητές συμπλήρωσαν ξανά το «Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών» (Παράρτημα Β) 

σχετικά με την εμπειρία τους, καθώς και ένα είδος άτυπου ημερολογίου. Η ερευνήτρια 

πήρε ξανά συνεντεύξεις από τα ζευγάρια δασκάλων/μαθητών και έγινε σύγκριση με τις 

συνεντεύξεις που είχαν δώσει ακριβώς μετά το πέρας της παρέμβασης. Μόλις 
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ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγινε ανάλυση των δεδομένων και  εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. 
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Ευρήματα 
Ευρήματα από το «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence» 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 21 μαθητές 

ηλικίας 10 χρόνων, από τους οποίους οι 9 (42.9% του συνόλου) ήταν αγόρια και οι 12 

(57.1%) κορίτσια γένους. 19 μαθητές (90.5% του συνόλου) έχουν ελληνική υπηκοότητα, 

ενώ 2 (9.5%) είναι αλλοδαποί. Όσον αφορά το θρήσκευμα, οι 20 (95.2%) είναι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι ενώ 1 (4.8%) είναι Μουσουλμάνος. Οι 6 μαθητές (28.6% του συνόλου) έχουν 

εξωσχολική μουσική εμπειρία, ενώ οι υπόλοιποι 15 (71.4%) δεν έχουν παρακολουθήσει 

μαθήματα μουσικής εκτός του σχολείου.  2 μαθητές (9.5% του συνόλου) έχουν 

παρακολουθήσει εξωσχολικά μαθήματα Μουσικής λιγότερο από 1 χρόνο, ενώ 4 μαθητές 

(19% του συνόλου) έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα για περισσότερο από 1 

χρόνο. 1 μαθητής (4.8% του συνόλου) έχει διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ οι 

υπόλοιποι 20 (95.2%) όχι. Επιπλέον, 1 μαθητής (4.8%) έχει προβληματική συμπεριφορά 

σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ενώ οι υπόλοιποι 20 (95.2%) όχι. Όλα τα παραπάνω 

δημογραφικά στοιχεία συνοψίζονται στα αντίστοιχα pie charts του Σχήματος 1, καθώς και 

στον Πίνακα 1. 

 

               Σχήμα 1 

               Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του δείγματος 
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Πίνακας 1  

              Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

 Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Φύλο   

Αρσενικό 9 42.9% 

Θηλυκό 12 57.1% 

Υπηκοότητα   

Έλληνας 19 90.5% 

Αλλοδαπός 2 9.5% 

Θρήσκευμα   

Χριστιανός Ορθόδοξος 20 95.2% 

Μουσουλμάνος 1 4.8% 

Εξωσχολική Μουσική Εμπειρία   

Ναι 6 28.6% 

Όχι 15 71.4% 

Χρονική Διάρκεια Εμπειρίας   

0 έτη 15 71.4% 

0-1 έτη 2 9.5% 
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1-2 έτη 4 19.0% 

Διεγνωσμένες Μαθητικές Δυσκολίες   

Ναι 1 4.8% 

Όχι 20 95.2% 

Προβλ.Συμπεριφορά κατά Εκπ.   

Ναι 1 4.8% 

Όχι 20 95.2% 

 

 

Ο μέσος όρος του δείκτη αυτοεκτίμησης Lawrence πριν την εφαρμογή της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου ήταν 15.79 με τυπική απόκλιση 5.44, ενώ η αντίστοιχη τιμή 

μετά την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής  ήταν 16.53 με τυπική απόκλιση 5.88 (Πίνακας 

4). Σύμφωνα με τον έλεγχο Wilcoxon για 2 εξαρτημένα δείγματα, η διαφορά που 

παρατηρείται στις μέσες τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντική (Ζ = -1.549, p > 0.05) . 

Επομένως, η αλληλοδιδακτική μέθοδος δε φαίνεται να είχε επίδραση στην αυτοεκτίμηση 

των μαθητών. 

                             

                                                     Πίνακας 4 
 Δείκτης Αυτοεκτίμησης Lawrence 

 Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 

Πριν 15.79 5.44 

Μετά 16.53 5.88 

 

Ευρήματα από το «Ερωτηματολόγιο Απόψεων Μαθητών» 

Ο μέσος όρος της στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο πριν την εφαρμογή 

της αλληλοδιδακτικής μεθόδου είναι 3.13 με τυπική απόκλιση 1.13, και μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου είναι 3.5 με τυπική απόκλιση 1.55 (Πίνακας 5). Σύμφωνα με τον 

έλεγχο Wilcoxon για 2 εξαρτημένα δείγματα, η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στις 

δύο τιμές είναι στατιστικά σημαντική (Z = -2.637, p < 0.05). Άρα η αλληλοδιδακτική 

μέθοδος είχε θετική επίδραση πάνω στη στάση των μαθητών προς το σχολείο. 

 

                                                              Πίνακας 5 
  Στάση προς Σχολείο 

 Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 
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Πριν 3.13 1.13 

Μετά 3.5 1.55 

 

 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Wilcoxon για 2 εξαρτημένα δείγματα, η διαφορά στο μέσο 

όρο της στάσης των μαθητών προς το μάθημα της Μουσικής πριν και μετά την εφαρμογή 

της αλληλοδιδακτικής μεθόδου δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z = -0.945, p > 0.05). 

Επομένως η αλληλοδιδακτική δε φαίνεται να επίδρασε πάνω στη στάση των μαθητών προς 

το μάθημα της Μουσικής. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι πριν και μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6 
      Στάση προς Μάθημα Μουσικής 

 Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 

Πριν 3.97 1.45 

Μετά 3.90 1.71 

 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Wilcoxon για 2 εξαρτημένα δείγματα, η διαφορά στο μέσο 

όρο της στάσης των μαθητών προς την Αλληλοδιδακτική πριν και μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου είναι στατιστικά σημαντική (Z=-2.158, p < 0.05). Συνεπώς, οι μαθητές μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου (Μ: 3.06 SD:1.36) είχαν θετικότερη στάση απέναντι στην 

Αλληλοδιδακτική απ’ ό,τι πριν την εφαρμογή της (Μ: 2.96 SD:1.04). Οι αντίστοιχοι μέσοι 

όροι πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. 

 

                                                              Πίνακας 7 
 Στάση προς Αλληλοδιδακτική 

 Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 

Πριν 2.96 1.04 

Μετά 3.06 1.36 

  

Οι διαφορές ανάμεσα στις μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου σε κάθε 

μαθητή για κάθε υποκλίμακα (“Σταση προς Σχολείο”, “Στάση προς Μάθημα Μουσικής”, 

“Στάση προς Αλληλοδιδακτική”) διαμορφώνουν τρεις νέες υποκλίμακες (“Διαφορά στη 

στάση προς Σχολείο”, “Διαφορά στη στάση προς το Μάθημα Μουσικής”, “Διαφορά στη 

στάση προς Αλληλοδιδακτική”). Εφαρμόζοντας έλεγχο μέσων τιμών Mann-Whitney 
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ανάμεσα στους πληθυσμούς που ορίζουν οι δύο ρόλοι (μαθητής, δάσκαλος) για καθεμία 

κλίμακα έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

1) Η διαφορά στη μέση τιμή της “Διαφοράς στη στάση προς το Σχολείο” ανάμεσα στα 

παιδιά που είχαν το ρόλο του μαθητή (M:0.24 SD:1.25) και στα παιδιά που είχαν το ρόλο 

του δασκάλου (M:0.59 SD:0.56) δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z = -0.439, p > 0.05). 

2) Η διαφορά στη μέση τιμή της “Διαφοράς στη στάση προς το Μάθημα Μουσικής” 

ανάμεσα στα παιδιά που είχαν το ρόλο του μαθητή (M:-0.18 SD:1.37) και στα παιδιά που 

είχαν το ρόλο του δασκάλου (M:0.12 SD:0.54) δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z = -

0.221, p > 0.05). 

3) Η διαφορά στη μέση τιμή της “Διαφοράς στη στάση προς την Αλληλοδιδακτική” 

ανάμεσα στα παιδιά που είχαν το ρόλο του μαθητή (M:-0.21 SD:1.05) και στα παιδιά που 

είχαν το ρόλο του δασκάλου (M:0.3 SD:0.26) δεν είναι στατιστικά σημαντική (Z= -0.876, 

p > 0.05).  

Επομένως, ο ρόλος των μαθητών μέσα στην εφαρμογή της μεθόδου φαίνεται να μην έχει 

επίδραση πάνω στη στάση τους απέναντι στο σχολείο, στο μάθημα της μουσικής ή στην 

αλληλοδιδακτική (Πίνακας 8). 

                         

                                                       Πίνακας 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διαφορά στη Στάση Προς Σχολείο 

  

Ρόλος Μέση Τιμή ±Τυπική Απόκλιση 

Μαθητής 0.24 1.25 

Δάσκαλος 0.59 0.56 

 Διαφορά στη Στάση Προς Μάθημα Μουσικής 

Μαθητής -0.18 1.37 

Δάσκαλος 0.12 0.54 

 Διαφορά στη Στάση προς Αλληλοδιδακτική 

Μαθητής -0.21 1.05 

Δάσκαλος 0.3 0.26 
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Ευρήματα από τις Ημιδομημένες Συνεντεύξεις των Δασκάλων/μαθητών 

Από την τεχνική της θεματική ανάλυσης, αποκαλύφθηκε, ως κύριο θέμα που 

διατρέχει τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις των ζευγαριών, η αξιολόγηση του 

δασκάλου/μαθητή, του μαθητή/μαθητευόμενου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας της 

αλληλοδιδακτικής.. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι 4 από τους 8 δάσκαλους/μαθητές 

δυσκολεύτηκαν να αξιολογήσουν την απόδοση των ομάδων των συμμαθητών τους και να 

κάνουν σχετικές παρατηρήσεις (Ερώτηση 5,6), φοβούμενοι την αρνητική κριτική των 

δεύτερων, «των σημαντικών άλλων», σχολιάζοντας ως εξής: «Ένιωσα άσχημα όταν έκανα 

παρατήρηση, όπως όταν μας κάνει η δασκάλα στην τάξη…είχα άγχος με τα αυτοκόλλητα 

μήπως αδικήσω κάποιον», «Είχα λίγο άγχος όταν έκανα παρατήρηση…φοβόμουν μήπως 

μου πουν κάτι. Ωστόσο, εάν ήταν στην τάξη ένας πραγματικός καλλιτέχνης θα τον άκουγαν 

οπότε έτσι έπρεπε να κάνουν και τώρα». Το 2ο ζευγάρι δασκάλων είχε διαφορετική άποψη 

για την αξιολόγηση των ομάδων και τις παρατηρήσεις που χρειάστηκε να κάνουν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος: «Δεν ένιωσα άβολα όταν έκανα παρατήρηση, γιατί δεν το κάναμε 

για τιμωρία αλλά για να τους βοηθήσουμε», «τους έκανα παρατήρηση επειδή μιλούσαν 

δυνατά, ήμουν σίγουρη ότι κατάλαβαν το λάθος, τους γιατί συμφώνησαν κι εκείνοι», «είναι 

εύκολο να βαθμολογείς όταν κάποιοι τα κάνουν όλα σωστά». Αξιολόγησαν με ευχέρεια τον 

εαυτό τους και την απόδοσή τους στην τάξη στο ρόλο του δασκάλου με χαρακτηρισμούς 

όπως «ήμουν καλή δασκάλα», «ήμουν μέτριος», «μπορούσα να τα πάω καλύτερα», «πιστεύω 

ότι έκανα καλά τη δουλειά μου». Σε όλα τα ζευγάρια, τα σχόλια ήταν θετικά όσο αφορά 

στη συνεργασία τους (Ερώτηση 9), ακόμη και στην περίπτωση του 3ου ζευγαριού που η 

συμπεριφορά του ενός οδήγησε σε ακύρωση ολόκληρου του μαθήματος: «με βοήθησε», 

«με στήριξε», «βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο και συμφωνούσαμε», «θα μπορούσαμε να έχουμε 

μια καλή συνεργασία…απογοητεύτηκα μαζί του, όμως έμαθα ότι παίζει μπουζούκι και δεν 

είμαι θυμωμένη μαζί του», «είχαμε μια πετυχημένη συνεργασία».  

Στο κάλεσμα της ερευνήτριας να αξιολογήσουν την δομή των προσαρμοσμένων 

μαθημάτων και την εκπαιδευτική διαδικασία (Ερώτηση 3), δεν δίστασαν να αναφέρουν ότι 

«ήταν καταπληκτικά», «η δραστηριότητα με το θέατρο ήταν βαρετή και θα πρότεινα κάτι πιο 

διασκεδαστικό για τους συμμαθητές μου», «δεν κατάλαβα πώς θα αξιολογήσουμε για να 

δώσουμε αυτοκόλλητα». Οι δάσκαλοι/μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την 

προτίμησή τους στην αλληλοδιδακτική ή την παραδοσιακή διδασκαλία (Ερώτηση 11) και 

όλοι απάντησαν ότι προτιμούν και τα δυο είδη διδασκαλίας. Οι 3 από τους 8 

δάσκαλους/μαθητές συμπλήρωσαν την απάντησή τους για την επιλογή της παραδοσιακής 
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διδασκαλίας σχολιάζοντας την δασκάλα της μουσικής, που στην παρούσα έρευνα είναι η 

ερευνήτρια: «εσείς, η πραγματική δασκάλα μουσικής έχετε πιο καλές ιδέες», «η δασκάλα 

μας είναι μια πολύ καλή δασκάλα μουσικής», «από εσάς μαθαίνουμε διαφορετικά πράγματα 

από ότι από τους συμμαθητές μας».  Όλοι οι δάσκαλοι/μαθητές ανέφεραν ότι τους 

βοήθησαν τα προπαρασκευαστικά μαθήματα και η ενθαρρυντική και εμψυχωτική στάση 

της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας σε αυτά. Το άγχος της αποτυχίας και του λάθους μπροστά 

στο κοινό και  ο φόβος της απογοήτευσης και της κριτικής από τους «σημαντικούς 

άλλους», χαρακτήριζαν τους δάσκαλους/μαθητές πριν την διδασκαλία τους στην τάξη, 

αλλά εξαλείφθηκαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

μετά το τέλος της: «Η ενθάρρυνση με έκανε να νιώθω καλά», «εάν δεν μου λέγατε μπράβο 

δεν θα είχα τόσο θάρρος να παίξω μπροστά σε κόσμο», «ένιωσα σιγουριά γιατί είστε 

δασκάλα και όταν λέτε μπράβο κάτι ξέρετε», «με ενθάρρυνε η επιβράβευσή σας και με 

βοήθησε να καταλάβω ότι όλα είναι πιο εύκολα». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 από τους 8 δασκάλους ένιωσαν περήφανοι για όσα 

κατάφεραν (Ερώτηση 7), ενώ η διάσημη βιολονίστα ένιωσε λίγο περήφανη, γιατί πιστεύει 

ότι τελικά δεν ήταν σημαντική η συνεισφορά της. Συγκεκριμένα, ξεκάθαρα και με 

σιγουριά ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «δεν νιώθω πολύ περήφανη…εξάλλου 

δεν έμαθαν κάτι από αυτό που έκανα εγώ…δεν έμαθαν βιολί». Πέρα από την γενικότερη 

θετική τους στάση απέναντι στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, στην ερώτηση σχετικά με το 

εάν θα ήθελαν να αναλάβουν τον ρόλο του δασκάλου και σε άλλα μαθήματα (Ερώτηση 8), 

όλοι οι μαθητές απάντησαν καταφατικά χωρίς δεύτερη σκέψη  προτείνοντας τα μαθήματα 

στα οποία θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο ικανούς: «στη Γυμναστική γιατί είμαι 

καλός στον αθλητισμό», «στη Γλώσσα και στη Γεωγραφία γιατί μου αρέσουν και είμαι 

καλή». 

Στις συνεντεύξεις των δασκάλων/μαθητών σε ζευγάρια, 3 μήνες μετά το πέρας της 

παρέμβασης, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους, κάτι που διαπιστώθηκε 

τόσο μέσα από τον άνετο τρόπο που συζητούσαν όσο και μέσα από τη γλώσσα του 

σώματος. Χαμόγελα, βλέμματα και μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα χαρακτήριζαν τις 

συνεντεύξεις και των τεσσάρων ζευγαριών. Οι 3 από τους 8 δασκάλους/μαθητές ανέφεραν 

ότι μετά από αυτή τη διαδικασία κάνουν περισσότερη παρέα στο διάλειμμα (Ερώτηση 9), 

ενώ η απάντηση που έδωσε ο δάσκαλος/μαθητής του 2ου ζευγαριού, και η συγνώμη που 

απηύθυνε η βιολονίστα σε αυτόν, για κάποια λανθασμένη κρίση της στο μάθημα, 
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επιβεβαίωσαν την επιτυχημένη επικοινωνία τους: «ήρθαμε πιο κοντά…έμαθε τα μυστικά 

μου!».  

Ευρήματα από τη Δημόσια Συζήτηση 

Στην πρώτη δημόσια συζήτηση που προηγήθηκε της παρέμβασης, οι αντιδράσεις 

των μαθητών στο θέμα της αλληλοδιδακτικής ήταν ανάλογες του ενθουσιασμού τους, ο 

οποίος ήταν ολοφάνερος τόσο στο πρόσωπό τους όσο και στη φωνή τους: «Είναι παράξενο 

να γίνουμε δάσκαλοι», «Είναι cool», «Είναι ό,τι πιο τέλειο μας έχουν προτείνει». Η 

προσοχή που έδειξαν στις διευκρινίσεις της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας σχετικά με την 

αλληλοδιδακτική και την διαδικασία που θα ακολουθούσαν έδειξε ότι ήταν κάτι ελκυστικό 

και αποτελούσε μια πρόκληση για τους ίδιους. Πολλοί ήταν αυτοί που εκδήλωσαν αμέσως 

της επιθυμία τους να γίνουν δάσκαλοι. Ακριβώς μετά το πέρας της παρέμβασης έγινε και 

πάλι δημόσια συζήτηση με τους ίδιους μαθητές. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κλίμα ήταν 

γενικά ήρεμο στην τάξη, αλλά οι μαθητές που συμμετείχαν στην συζήτηση ήταν αυτοί που 

είχαν παίξει ήδη τον ρόλο του δασκάλου και όσοι είχαν εκφράσει από την αρχή ότι θα 

ήθελαν να παίξουν τον ρόλο του δασκάλου. Οι υπόλοιποι χρειάστηκαν αρκετή 

παρότρυνση από την ερευνήτρια προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους. Μόνο ένας 

από τους μαθητές ανέφερε ότι είχε άγχος για τους δασκάλους/μαθητές κατά τη διδασκαλία 

μήπως και κάνουν κάποιο λάθος και βρεθούν σε δύσκολη θέση, ενώ ένας άλλος είχε 

κάποιες αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων θα παρουσίαζαν οι δάσκαλοι/μαθητές. Οι 

μαθητές δίστασαν να απαντήσουν στην ερώτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις που 

δέχτηκαν από τους δάσκαλους/συμμαθητές παρόλες τις βοηθητικές ερωτήσεις της 

ερευνήτριας. Ένας από τους δασκάλους/μαθητές ανέφερε «Δεν το βρήκα χάλια να μας 

κάνουν παρατήρηση…οι δάσκαλοι πρέπει να μας διορθώνουν» εκφράζοντας ίσως τη 

δύναμη της αυθεντίας του δασκάλου. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές θα 

ήθελαν να αναλάβουν τον ρόλο του δασκάλου σε μελλοντικό μάθημα μουσικής ή σε άλλα 

αγαπημένα τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης, ενώ μια μαθήτρια στο 

προσωπικό της ημερολόγιο ανέφερε ότι θα ήθελε να παίξει μόνο τον ρόλο του 

μαθητευόμενου και όχι του δασκάλου με αποτέλεσμα να έρχεται σε αντίθεση με τη 

δημόσια δήλωσή της. Όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό η παραδοσιακή διδασκαλία και η αλληλοδιδακτική συμπληρώνοντας ότι 

βρήκαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο διασκεδαστική. Οι 4 από τους 22 μαθητές ανέφεραν 

τα προβλήματα συνεργασίας του 3ου ζευγαριού χωρίς να διστάζουν να ρίξουν το φταίξιμο 

στον συμμαθητή τους που δεν έφερε το μουσικό όργανο. Οι 3 δήλωσαν ότι εάν μπορούσαν 
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να αλλάξουν κάτι στην όλη διαδικασία θα ήταν η διδασκαλία του 3ου ζευγαριού. Θα 

ήθελαν να είχε φέρει το μουσικό του όργανο (μπουζούκι) ο δάσκαλος/μαθητής και να 

γινόταν κανονικά η προσαρμοσμένη διδασκαλία. Επιπλέον, 2 από τους 

δάσκαλους/μαθητές ανέφεραν ότι θα άλλαζαν τον τρόπο αξιολόγησης με τα αυτοκόλλητα 

χωρίς, όμως, να κάνουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση. 

 

Ευρήματα από τα Ημερολόγια των Μαθητών 

Από τα ημερολόγια των μαθητών αναδύθηκαν ο ενθουσιασμός τους για την μέθοδο 

της αλληλοδιδακτικής και ο εντυπωσιασμός τους από την τολμηρή προσπάθεια των 

δασκάλων/συμμαθητών τους σε κάτι τόσο καινούριο και άγνωστο για αυτούς. Οι 17 από 

τους μαθητές δήλωσαν την πρόθεσή τους να αναλάβουν σε επόμενα μαθήματα τον ρόλο 

του δασκάλου στο μάθημα της μουσικής και μόνο μία μαθήτρια δήλωσε ότι θα ήθελε να 

παίξει και πάλι τον ρόλο του μαθητευόμενου γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «εάν το 

ξανακάναμε στην τάξη θα ήθελα να παίξω τον ρόλο του μαθητή γιατί θέλω να μάθω 

πράγματα και από τους άλλους». Καταθέτουν την άποψή τους για το μάθημα της μουσικής 

χαρακτηρίζοντάς το «αγαπημένο», «διασκεδαστικό», «ευχάριστο», «ενδιαφέρον», 

«αξέχαστο», «τέλειο», «το 2ο καλύτερο στο σχολείο» και 2 από αυτούς ζητούν να λαμβάνει 

χώρα περισσότερες από μία φορές μέσα στην εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αξίζει 

να σημειωθεί η δήλωση/σχόλιο μιας μαθήτριας (με σχετικά χαμηλό μέσο όρο στα τεστ 

αυτοεκτίμησης) στο άτυπο ημερολόγιό της όπου εκφράζει το πόσο διαφορετικά ένιωσε σε 

αυτά τα προσαρμοσμένα μαθήματα: «Βλέπω τον εαυτό μου πιο δυνατό μετά από αυτήν την 

εμπειρία, γιατί πολλές φορές διστάζω να σηκώσω το χέρι μου στο μάθημα. Όταν, όμως, μου 

έκανε μάθημα ο συμμαθητής μου ένιωσα πιο ασφαλής και έτσι με βοήθησε να βλέπω τον 

δάσκαλο σαν παιδί, μιας και είμαστε όλοι παιδιά». Δύο από τους δάσκαλους/μαθητές 

εξέφρασαν την άποψή τους για τους ίδιους τους εαυτούς τους μέσα από την εμπειρία της 

διδασκαλίας αποκαλύπτοντας ότι έχει αλλάξει κάτι μέσα τους: «Βλέπω τον εαυτό μου πιο 

υπεύθυνο μετά από αυτήν την εμπειρία γιατί όταν έγινα δάσκαλος ένιωσα κάτι, κάτι που 

έδιωξε το άγχος και με έκανε να νιώσω υπευθυνότητα. Υ.Σ. Ευχαριστώ κυρία!!» (μαθητής 

με χαμηλό μέσο όρο στα τεστ αυτοεκτίμησης) και «Βλέπω τον εαυτό μου χαρούμενο μετά 

από αυτήν την εμπειρία γιατί έπαιξα κιθάρα μπροστά σε όλα τα παιδιά. Ήταν διασκεδαστικό 

και αν το ξανακάνουμε δεν θα ντρέπομαι τόσο όσο την πρώτη φορά».  Εντύπωση 

προκάλεσε στο ημερολόγιο του δασκάλου/μαθητή που δεν έφερε το μπουζούκι του, με 

αποτέλεσμα να ακυρωθεί το σχετικό μάθημα, η επιλογή του να μην συμπληρώσει δύο 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

57 

συγκεκριμένες δηλώσεις: αυτήν που αναφέρεται στην πιθανή επανάληψη της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην τάξη και αυτήν που ζητείται από τους μαθητές να 

δηλώσουν εάν μελλοντικά θα ήθελαν να παίξουν τον ρόλο του δασκάλου ή του μαθητή. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται, 

πιθανότατα, να δυσκολεύτηκε στη συμπλήρωση των δηλώσεων/σχολίων του ημερολογίου 

μια και οι υπόλοιπες συμπληρωμένες δηλώσεις του βγάζουν νόημα με δυσκολία. Ωστόσο, 

ο  ίδιος μαθητής στο χαρτάκι post it που συμπλήρωσε την ημέρα που ακυρώθηκε το 

μάθημά τους έγραψε ξεκάθαρα και σωστά «Νιώθω πολύ άσχημα που δεν έφερα το 

μπουζούκι», κάτι που ίσως να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γνωρίζει  ακριβώς τις 

επιπτώσεις της συμπεριφοράς του και συνειδητά πλέον επέλεξε να μην συμπληρώσει τις 

αντίστοιχες δηλώσεις/σχόλια στο ημερολόγιο. Στο ίδιο χαρτάκι post it που ζητήθηκε από 

τους μαθητές να εκφέρουν την άποψή τους για την ακύρωση τους μαθήματος, το ζευγάρι 

του δασκάλου/μαθητή που δεν έφερε το μουσικό του όργανο (μπουζούκι) έγραψε «Νιώθω 

άσχημα γιατί το περίμενα πολύ» εκφράζοντας την απογοήτευσή της και την χαμένη 

προσδοκία της. Οι 7 από τους 22 μαθητές έγραψαν ότι ένιωσαν «άσχημα» από το 

συγκεκριμένο περιστατικό, οι 6 ένιωσαν «χάλια» και μόνο 2 κάνουν σχόλια γράφοντας 

στον πληθυντικό χωρίς να ρίχνουν το φταίξιμο στον έναν από τους δύο: «Νιώθω άσχημα 

γιατί η ομάδα δεν κατάφερε να συνεργαστεί» και «Ένιωσα στεναχώρια και λυπάμαι που δεν 

τα κατάφεραν». Μια άλλη διάσταση στην απογοήτευσή της δηλώνει μια μαθήτρια 

γράφοντας το εξής για την φίλη της και μετατρέποντας το συγκεκριμένο μάθημα σε πιο 

προσωπική της υπόθεση: «Νιώθω απογοήτευση επειδή περίμενα αυτή την ημέρα 

περισσότερο από τις άλλες. Θα έπαιζε τον ρόλο του δασκάλου η καλύτερή μου φίλη», ενώ 

την ίδια στιγμή ένας άλλος μαθητής θίγει έμμεσα το θέμα της ατομικής υπευθυνότητας και 

τον βαθμό που αυτή επηρεάζει την ομάδα γράφοντας «Είναι κρίμα γιατί αν ο Α. και κάθε 

Α. ξεχνάει το μπουζούκι του  τότε δεν θα συμμετέχει το ζευγάρι του και μετά δεν θα 

προλάβουμε και οι υπόλοιποι». Στο τελευταίο μάθημα ζητήθηκε από τους μαθητές να 

συμπληρώσουν ένα στιχάκι προκειμένου να εκφράσουν την γενικότερη εντύπωση της 

εμπειρίας της αλληλοδιδακτικής με έναν πιο απλό και συνάμα καλλιτεχνικό τρόπο. Οι 

μαθητές αυθόρμητα ακολούθησαν τη ρίμα και αρκετοί επέλεξαν να κάνουν 

ομοιοκαταληξία. Μερικά από τα στιχάκια είναι τα εξής: «Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

πετάω ένα μπαλάκι και το πιάνεις εσύ», «Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, μια παρατήρηση 

εγώ κι εσύ», «Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, που θα μας πάει αυτή η δασκαλοσύνη». Το ίδιο 

στιχάκι κλήθηκε να συμπληρώσει η ερευνήτρια στο πλαίσιο του δικού της ημερολογίου, 
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καθώς και η επιβλέπουσα της εργασίας μια και ο ρόλος του δασκάλου άλλαζε συνέχεια 

χέρια ανάμεσα στην επιβλέπουσα, την ερευνήτρια και τους μαθητές και αντίστροφα: 

«Δασκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ μια περιπέτεια έιναι η ζωή, μην τη φαβάσαι». 

 

Ευρήματα από το Ημερολόγιο της Ερευνήτριας 

Αρκετό καιρό πριν την πιλοτική εφαρμογή, εμφανή ήταν τα διλήμματα που 

προέκυψαν ανάμεσα στην προσωπική άποψη της ερευνήτριας για το θέμα διδασκαλίας και 

στις προτιμήσεις των μαθητών μετά από τη δημόσια συζήτηση. Χαρακτηριστικά η 

ερευνήτρια γράφει «Από χθες είμαι σε σκέψεις. Θα πρέπει να σεβαστώ τις προτιμήσεις των 

μαθητών ή να δοκιμάσω κάτι άλλο; Την τελευταία φορά τους είδα πολύ ενθουσιασμένους  με 

την κινηματογραφική μουσική, αλλά υποθέτω ήταν επηρεασμένοι από το σχετικό μάθημα 

που τους είχα κάνει…ίσως αργότερα…ναι, θα κάνω αυτό που σκέφτομαι τελικά…θα 

προλάβω; Χρειάζεται να θυσιάσω κι εγώ και οι μαθητές μου χρόνο…» χωρίς, ωστόσο, να 

παραμένει αδιάφορη στις προτάσεις και τις επιθυμίες των μαθητών, αλλά αντίθετα να 

προβληματίζεται ότι κρύβουν κάτι πραγματικά βαθύτερο: «σίγουρα δεν θα πρέπει να 

αμελήσω την επιθυμία των μαθητών να έρθουν σε ένα μάθημα με πιτζάμες ή να παίξουν 

μαξιλαροπόλεμο και να σχολιάζουν βλέποντας τα αγαπημένα τους μουσικά βίντεο…από ό,τι 

φάνηκε έχουν ανάγκη να το ζήσουν γιατί απλά δεν τα έχουν δοκιμάσει με τους συμμαθητές 

τους……ίσως έχουν δίκιο…έχουν ανάγκη να διασκεδάσουν χωρίς κάτι να κρύβεται πίσω 

από όλο αυτό, σκέτη και απλή διασκέδαση, κι εγώ ίσως, αλλά και οι υπόλοιποι δάσκαλοι, 

τους το έχουμε στερήσει προκειμένου να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα για να προλάβουμε 

προθεσμίες».  

Μέσα στο ημερολόγιο της ερευνήτριας περιγράφονται με τη δική της ματιά ο 

ενθουσιασμός τον μαθητών με την ανάληψη του ρόλου του δασκάλου, αλλά και η 

περιέργειά τους να δοκιμάσουν κάτι πρωτότυπο. Συγκεκριμένα: «Πριν τους καλέσω για την 

πρώτη συνάντηση των δασκάλων με ρωτούσαν ‘Κυρία πότε θα μας πάρετε από το μάθημα;’. 

Το περίμεναν πώς και πώς. Και οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης ρωτούσαν πότε θα γίνουν 

δάσκαλοι». Μετά από την εφαρμογή δύο πιλοτικών μαθημάτων στη τάξη φάνηκε να 

κορυφώνεται η καλή τους διάθεση σύμφωνα με τα λόγια της ερευνήτριας: «Ο Α. με 

ρώτησε με το που με είδε να μπαίνω στην τάξη ‘κυρία, εγώ πότε θα γίνω δάσκαλος;’. 

Χάρηκα, αλλά ταυτόχρονα ένιωσα ότι προδίδω τις προσδοκίες τους γιατί ξέρω ότι δεν θα 

γίνουν όλοι δάσκαλοι». Ωστόσο, παρά την απογοήτευση των μαθητών  με την ακύρωση 

της διδασκαλίας του 3ου ζευγαριού, η αγωνία τους παρέμενε: «Μόλις μου έδωσαν τα post it 
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που συμπλήρωσαν μετά την ακύρωση τους μαθήματος. Πάλι, όμως, με ρωτάνε τι θα γίνει με 

όσους δεν θα καταφέρουν να γίνουν δάσκαλοι. Αφήνω ανοιχτά τα ενδεχόμενα για την 

επόμενη σχολική χρονιά και δείχνουν να παρηγορούνται». Η αντίδραση στην ανακοίνωση 

των συμμετεχόντων μαθητών του 4ου ζευγαριού πυροδότησε και πάλι τον ενθουσιασμό 

τόσο της ερευνήτριας όσο και των μαθητών: « Η Μ. συνεσταλμένη και σοβαρή πάντα, 

σχεδόν αγέλαστη. Με το που ανακοίνωσα το όνομά της χαμογέλασε. Επιτέλους! Ο Α. 

ζωηρούλης, αλλά και μαζεμένος, χάρηκε. Στην πρώτη μας συνάντηση φαίνονταν 

αταίριαστοι…όμως ταίριαξαν!». 

Εντύπωση προκάλεσε στην ερευνήτρια η αντίδραση ενός δασκάλου/μαθητή από το 

δεύτερο ζευγάρι κατά την ανακοίνωση των ονομάτων τους από την 

εκπαιδευτικό/ερευνήτρια: «Ενημέρωσα το επόμενο ζευγάρι που θα αναλάβει τον ρόλο του 

δασκάλου και είπα ότι θα τους πάρω από κάποιο μάθημα…ο μαθητής που θα έπαιζε τον 

ρόλο του διάσημου μπουζουξή είπε αυθόρμητα ‘να μας πάρετε, κυρία, αλλά να μην είναι από 

τη γυμναστική’. Το περίμενα αλλά με ενόχλησε και λίγο». Εύλογα γεννήθηκαν απορίες και 

ερωτηματικά στην ερευνήτρια για την επιλογή του θέματος της έρευνας και για το γεγονός 

ότι ίσως οι μαθητές να μην αντιλαμβάνονται την σημασία της έρευνας. Δυσφορία, επίσης, 

εκφράστηκε από τους μαθητές και για τη συγγραφή του άτυπου ημερολογίου: «Μόλις 

τελείωσε η διδασκαλία του 2ου ζευγαριού. Ήταν μια άψογη συνεργασία! Στη συνέχεια 

μοίρασα τα ‘post it’ ώστε να τα συμπληρώσουν όπως στην αρχή του μαθήματος. 

Δυσανασχέτησαν, ίσως γιατί ένιωσαν ότι έχουν συμπληρώσει αρκετά χαρτάκια για μένα 

αυτόν τον καιρό (ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης, ερωτηματολόγιο απόψεων μαθητών, 

χαρτάκια post it στην αρχή και το τέλος κάθε πιλοτικού μαθήματος)». 

Συχνά, φαίνεται στο κείμενό της η ανησυχία για την διασφάλιση της ποιότητας της 

παρούσας έρευνας, με τον χρόνο να κυλάει αντίστροφα, και την ανάγκη της να 

αντιμετωπίσει απρόβλεπτα γεγονότα με άμεση λήψη αποφάσεων: «Μπήκα στην τάξη και 

διαπίστωσα ότι λείπει ο πρωταγωνιστής μου. Ήλπιζα ότι θα τον έβλεπα να μπαίνει από την 

πόρτα μια και συνηθίζει να αργοπορεί…αναγκαστικά δεν έκανα την παρέμβαση», «Ήρθε ο 

πρωταγωνιστής που έλειπε χθες, όμως ξέχασε την κιθάρα του. Απογοητεύτηκα. Ο ίδιος 

φάνηκε ότι ένιωσε άσχημα, αλλά όταν του είπα ‘δεν πειράζει, θα την φέρεις αύριο’, το 

χαμόγελο επανήλθε στα χείλη του…το ίδιο και στα δικά μου. Μαζί του ήταν και το ζευγάρι 

του που φαινόταν να έχει τη δική του αγωνία και λαχτάρα». Ο βαθμός επέμβασης της 

εκπαιδευτικού/ερευνήτριας κατά τη διάρκεια του 1ου πιλοτικού μαθήματος στην τάξη ήταν 

συζητήσιμος και διαπραγματεύσιμος συνέχεια ανάμεσα στην ερευνήτρια και τον ίδιο της 
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τον εαυτό: «Οι δάσκαλοι/μαθητές φαίνονται άνετοι και χαλαροί. Έχουν στα χέρια τους τις 

οδηγίες. Το κοινό/τάξη φαίνεται να ακολουθεί με δυσκολία. Η ένταση της φωνής της Σ. είναι 

πολύ χαμηλή και αδιάφορη. Δεν επιβάλλεται. Το ίδιο και ο Ρ. Έχουν υπερβολική άνεση και 

χαλαρότητα. Όλα είναι υποτονικά. Οι μαθητές από κάτω βαριούνται και ίσως κι εγώ. Να 

τους πω κάτι; Ναι ή όχι; Ναι… πρέπει να προσπαθήσω για την ποιότητα του μαθήματος. 

Δίνω συμβουλές χαμηλόφωνα, αλλά δεν ακολουθούν. Το μάθημα κυλάει αλλά δεν έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον». Εκτεταμένο μέρος στο ημερολόγιο της ερευνήτριας καταλαμβάνει 

το περιστατικό όπου ο δάσκαλος/μαθητής ξεχνάει επανειλημμένα το μουσικό του όργανο 

(μπουζούκι) με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η συγκεκριμένη διδασκαλία και να δημιουργηθεί 

μία σύγχυση, κυρίως για την ίδια την ερευνήτρια: «Στη δεύτερη συνάντησή μου με το 3ο 

ζευγάρι, η Γ. ήταν σφιγμένη και ο Α. άνετος, αλλά σαν να ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Δεν 

ξέρω τι μαθησιακές δυσκολίες έχει. Με δυσκολία θυμόταν τι έχει να κάνει. ….έπαιξε με 

άνεση το μπουζούκι παρόλο που το ηχητικό αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Η Γ. 

κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την εκτέλεση και με κοιτούσε περίεργα. ………Είναι 

8.05 π.μ. και το κουδούνι ετοιμάζεται να χτυπήσει όταν ο Α. εμφανίζεται και μου λέει ‘δεν 

έφερα το μπουζούκι’ παρόλο που του το είχα θυμίσει. Το είπε γελώντας και δεν κατάλαβα 

εάν ήταν από αμηχανία ή ανακούφιση. Η Γ. φαινόταν έντονα απογοητευμένη. Το ίδιο κι εγώ. 

Τι κάνω τώρα; Αλλαγή σχεδίων;…..οι μαθητές στην τάξη απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν 

την διδασκαλία. Τους ενημέρωσα ότι θα γίνει την επόμενη φορά…Από χθες είχα μεγάλη 

αγωνία για το εάν ο Α. θα θυμηθεί να φέρει το μπουζούκι. Θεωρώντας ότι τίποτε άλλο δεν 

μπορεί να πάει στραβά πήγα να τον βρω πριν το κουδούνι. ‘Όχι δεν έφερα το μπουζούκι 

γιατί έσπασε μια χορδή’. Αμέσως στο μυαλό μου ήρθε η εικόνα της Γ. η οποία ήθελε πολύ να 

παίξει τον ρόλο της δασκάλας, αλλά αναγκαστικά πλέον θα έπρεπε να αποχωρήσει…Είμαι 

απογοητευμένη. Μήπως δεν τον πίεσα αρκετά; Μήπως πίεσα παραπάνω; Έπρεπε να πιέσω; 

Και πολλά άλλα ερωτήματα και σκέψεις που εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να 

διαχειριστώ…». 

Στιγμές χαράς, γέλιου, χαλάρωσης, αλλά ταυτόχρονα και άγχους και αγωνίας, τόσο 

από την πλευρά της ερευνήτριας όσο και των δασκάλων/μαθητών, φαίνεται ότι 

χαρακτήριζαν αρκετές από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις των ζευγαριών με την 

εκπαιδευτικό/ερευνήτρια: «Άνοιξα την πόρτα από την αίθουσα μουσικής και ήταν ήδη εκεί 

να κάνουν πρόβες. ‘Κυρία χαίρομαι, σήμερα χαίρομαι. Χθες είχα άγχος με τα λόγια’, ‘Κι εγώ 

κυρία είχα άγχος χθες μήπως κάνω λάθος στα λόγια. Σήμερα είμαι πιο άνετος, άλλωστε 

είμαστε μαθητές και όχι δάσκαλοι και μπορούμε να κάνουμε λάθη’. Μα φυσικά και μπορούν 
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να κάνουν λάθη! Γιατί οι δάσκαλοι δεν δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη; Πραγματικά τι 

εικόνα έχουν οι μαθητές για εμάς τους δασκάλους; Μου ερχόταν να γελάσω και να κλάψω 

ταυτόχρονα…». Το δέσιμο και η χημεία του 2ου ζευγαριού ήταν εμφανής από την πρώτη 

στιγμή: «Τους ρωτάω εάν νιώθουν άνετα και εάν θέλουν να ξανακάνουμε πρόβα. Ο ένας 

απάντησε ναι και ο άλλος όχι. Τους είπα να αποφασίσουν μόνοι τους σας ομάδα. 

Κοιτάχτηκαν και είχαν απίστευτη πλάκα με την τεράστια διαφορά ύψους! Τους φώναξα 

κοντά μου. Ο Χ. φαινόταν αγχωμένος. Τους μίλησα για να ηρεμήσει. Φαινόταν ότι ένιωθε 

άβολα με την εγγύτητα οπότε απομακρύνθηκα. Τελικά ηρέμησε, όπως μου είπε, και τα λόγια 

μου ήταν παρηγοριά». Το ίδιο ζευγάρι κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των συμμαθητών 

κατά τη διδασκαλία στην πραγματική τάξη και προσέφερε μια μικρή ανακούφιση στην 

ερευνήτρια: «Η Γ. έφερε γυναικεία τσάντα και ντύθηκε ανάλογα ενώ ο Χ. φόρεσε γιλέκο και 

γυαλιά ηλίου! Μα υπάρχει δάσκαλος που θα έκανε μάθημα με γυαλιά ηλίου; Δεν του έφερα 

αντίρρηση γιατί φάνηκε ότι ένιωθε άνετα με τα γυαλιά…το κοινό άκουγε με προσοχή και 

τους δύο, έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άλλη φορά. Θαύμασαν και 

εντυπωσιάστηκαν από τις ικανότητες της συμμαθήτριάς τους στο βιολί. Έκαναν ερωτήσεις 

στην βιολονίστα και ζητούσαν άδεια για οτιδήποτε από τον δάσκαλο/μαθητή. Οι μαθητές 

μιλούσαν στο ζευγαράκι δασκάλων στον πληθυντικό και απεύθυναν όλες τις ερωτήσεις τους 

σε εκείνους». 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση 4 μαθημάτων 

μουσικής με βάση την αλληλοδιδακτική στην αυτοεκτίμηση των μαθητών, καθώς και την 

στάση τους απέναντι στο μάθημα μουσικής και τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Τα σκορ από το «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης του Lawrence» έδειξαν μία μικρή 

αύξηση του επιπέδου αυτοεκτίμησης των μαθητών μετά την συμμετοχή τους στα 

μαθήματα, χωρίς ωστόσο η αύξηση αυτή να εμφανίζεται στατιστικά σημαντική. Είναι 

πιθανό το μέγεθος του δείγματος να μην επέτρεψε να διαφανεί στατιστική σημαντικότητα, 

ή ο χρόνος της παρέμβασης να μην ήταν αρκετός για να φανούν οι επιδράσεις της. Αυτό 

θεωρήθηκε εξαρχής μία από της αδυναμίες της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, η ερευνήτρια 

διατυπώνει επίσης την υπόθεση ότι η μη σημαντική στατιστικά διαφορά μπορεί να 

οφείλεται και στο γεγονός ότι παρότι το δείγμα ήταν μία «δύσκολη» τάξη, ωστόσο μέσα 

στο μάθημα της μουσικής με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, οι μαθητές ήδη αισθάνονταν 

καλά, δεν βίωναν μειονεξία ή απόρριψη ή αρνητικά συναισθήματα που πιθανότατα βίωναν 

στα άλλα μαθήματα. Αυτό είναι κάτι που η ερευνήτρια μπορεί να πει με σχετική σιγουριά. 

Σε μία τάξη λοιπόν που ήδη αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, μια τέτοια διαφορά 

αυτοεκτίμησης για να φανεί, θα απαιτούσε σίγουρα μεγαλύτερη παρέμβαση και 

μεγαλύτερο δείγμα 

Τόσο από το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης όσο και από τις συνεντεύξεις των 

δασκάλων/μαθητών, διαγράφεται η ανησυχία μήπως επικριθούν από τους συμμαθητές 

τους ή τους στεναχωρήσουν οι ίδιοι, κάνοντάς τους παρατηρήσεις ή σχόλια από το ρόλο 

του «δασκάλου». Εύλογα επιβεβαιώνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και η άποψη των 

«σημαντικών άλλων» (Colley, 1902), στη συγκεκριμένη περίπτωση η άποψη των 

συνομήλικων μαθητών, ενώ δεν φαίνεται να απασχολεί τους δασκάλους/μαθητές η άποψη 

της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας, ίσως γιατί είναι συνηθισμένοι στην αξιολόγηση και την 

κριτική της λόγω των καθορισμένων μαθημάτων στο σχολείο. 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι με την μέθοδο της αλληλοδιδακτικής, οι μαθητές 

λειτουργούν ταυτόχρονα ως πηγές μάθησης τόσο ως εκπαιδευτές όσο και ως 

εκπαιδευόμενοι (Rae & Baillie, 2005). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν 

τα  προηγούμενα ευρήματα, καθώς οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό  έχουν 

συναίσθηση αυτής της αμφίδρομης διαδικασίας με χαρακτηριστικό το σχόλιο της 

μαθήτριας στο ημερολόγιό της όπου βλέποντας τον δάσκαλο/μαθητή στην ίδια ηλικία 

νιώθει ασφάλεια και άνεση για να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ αρκετοί είναι οι μαθητές που 
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δεν είχαν αμφιβολίες για την ορθότητα των πληροφοριών που θα τους μετέφεραν οι 

δάσκαλοι/μαθητές. Οι μαθητές, επομένως, εκτός από την «αυθεντία του δασκάλου» 

αναγνωρίζουν και ως αυθεντίες τους ίδιους τους εαυτούς τους (Michaelsen et al, 

2004⸱Fougner, 2008) με το σχόλιο μιας δασκάλας/μαθήτριας για τον εαυτό της ως «ήμουν 

καλή δασκάλα» να συνηγορεί προς την κατεύθυνση της αυθεντίας του εαυτού. Δεν λείπει 

ωστόσο η περίπτωση της δασκάλας/μαθήτριας που θεωρεί τον εαυτό της 

αναποτελεσματικό, επειδή δεν κατάφερε να διδάξει στους μαθητές όσα γνώριζε η ίδια, 

δηλαδή βιολί. Το  εύρημα  αυτό, επίσης, επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία, φανερώνοντας το 

συναίσθημα ευθύνης και τη σοβαρότητα με την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον 

ρόλο τους ως δάσκαλοι. Η ατομική ευθύνη και η σημασία της στην ανάπτυξη της θετικής 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών της ομάδας φαίνεται να θεωρείται σημαντική και να 

γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές σύμφωνα με τα σχόλιά τους για την ακύρωση του 

μαθήματος του 3ου ζευγαριού.  

  Η Fougner (2012) αναφέρει ότι η διδασκαλία στους συμμαθητές μπροστά στον 

δάσκαλο μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, δυσφορία και να εξαναγκάσει συμπεριφορές. 

Από τις συνεντεύξεις των δασκάλων/μαθητών, προκύπτει ότι δεν ανησυχούν για την 

παρουσία της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας την ώρα της διδασκαλίας τους και ότι νιώθουν 

ασφάλεια και σιγουριά. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα οι δάσκαλοι/μαθητές δεν είχαν την 

ευκαιρία να διδάξουν χωρίς την παρουσία της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας στην τάξη, 

προκειμένου να μπορούν να μιλήσουν για τη διαφορά..  

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια για εξάλειψη της άνισης κατανομής των 

ευθυνών (Κακανά, 2015) μεταξύ των μαθητών του ζεύγους των δασκάλων/μαθητών, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των «λαθρο – αναβατών» ή των «free – riders» όπως 

αναφέρει o Slavin (1990, 1999). Ωστόσο, με βάση τα ευρήματα, η μη πραγματοποιηθείσα 

διδασκαλία του 3ου ζευγαριού στην τάξη μπορεί να υποδεικνύει ένα τέτοιο φαινόμενο, μια 

αφού η δικαιολόγηση της μη πραγματοποίησης της διδασκαλίας, όπως έγινε από το 

μαθητή που δεν έφερε το μπουζούκι του στην τάξη για να γίνει η διδασκαλία, 

χαρακτηρίζεται από ένα είδος αμέλειας και μειωμένης ευθύνης. Ταυτόχρονα προς αυτήν 

την συμπεριφορά του δασκάλου/μαθητή μπορεί να συνηγορεί, όμως, το γεγονός ότι ο 

συγκεκριμένος μαθητής είναι χαμηλότερης ακαδημαϊκής επίδοσης και διαφορετικού 

κοινωνικοπολιτισμικού επιπέδου από την πλειοψηφία των υπόλοιπων συμμετεχόντων ενώ 

έχει επίσης διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες. Με αυτά τα δεδομένα, είναι πιθανό ότι ο 

ρόλος του δασκάλου/μαθητή που ανατέθηκε από την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια στο 
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συγκεκριμένο μαθητή, οδήγησε στην «γνωστική υπερφόρτωσή του» (Madrid et al, 1998). 

Αποτέλεσμα αυτής της υπερφόρτωσης ήταν να μην μπορέσει τελικά να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες τις αλληλοδιδακτικής μεθόδου μέχρι το τέλος. Σε αυτή την περίπτωση η 

δικαιολογία ότι «έσπασε μια χορδή», πιθανόν να μην είναι ένδειξη ανευθυνότητας αλλά 

λεκτική κάλυψη του αισθήματος αδυναμίας να ανταποκριθεί στο ζητούμενο από αυτόν. 

Έντονα αναδεικνύεται από τις συνεντεύξεις και τα ημερολόγια, η δυσφορία των 

δασκάλων/μαθητών τη στιγμή που καλούνται να αξιολογήσουν την συμπεριφορά των 

συμμαθητών τους και τα γνωστικά τους επιτεύγματα μετά τη διδασκαλία τους, 

επιβεβαιώνοντας την άποψη του Topping (2005) όπου οι δάσκαλοι/μαθητές τείνουν να 

αξιολογούν τις ομάδες των συμμαθητών τους με την ίδια βαθμολογία. Ο λόγος είναι ώστε 

να καταφέρουν να αποφύγουν τυχόν εντάσεις και να εξασφαλίσουν την αποδοχή των 

φίλων τους, των «σημαντικών άλλων», όπως έγινε αναφορά παραπάνω. Ωστόσο, η 

αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση μεταξύ των δασκάλων/μαθητών στο κάθε ζευγάρι 

ήταν εύκολη και καθόλου διστακτική, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις όπου έκριναν 

την ατομική τους απόδοση και την συνεργασία τους. Επίσης, όπως φάνηκε από το 

ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές, η μέθοδος της αλληλοδιδακτικής είχε 

σημαντικά θετική επίδραση στη στάση τους απέναντι στο σχολείο, γεγονός που ενισχύει 

την άποψη ότι η συμμετοχή των μαθητών στην ίδια τους την αξιολόγηση προάγει τη 

μαθητική διαδικασία (Cohen, 2002), Η αλληλοδιδακτική μάλιστα ως μέθοδος, φάνηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, να λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά για όλους τους 

μαθητές, ως προς τη στάση απέναντι στο σχολείο και στην ίδια τη μέθοδο, ανεξαρτήτως 

αν είχαν αναλάβει ρόλο δασκάλου ή μαθητευόμενου. Η αλληλοδιδακτική φάνηκε να μην 

επηρέασε τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Μουσικής, κάτι που όμως 

μπορεί να οφείλεται στην αδυναμία να φανεί στατιστική διαφορά, αφού οι μαθητές ούτως 

ή άλλως αγαπούσαν πολύ το μάθημα της Μουσικής και την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια.  

Ο Baudrit (2007) αναφέρει ότι συγκρίνοντας την Ευρώπη με την Αμερική, 

διακρίνουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία στην Ευρώπη ως προς την εφαρμογή της δυαδικής 

συνεργασίας στην σχολική τάξη. Στην Ελλάδα, ενώ έχουν αυξηθεί τα θεωρητικά κείμενα 

που αναφέρονται στη συνεργατική μάθηση, από την άλλη πλευρά είναι ανύπαρκτα τόσο 

τα ερευνητικά δεδομένα όσο και πρακτικά κείμενα που περιγράφουν περιπτώσεις 

εφαρμογής της μεθόδου μέσα στην τάξη. Παρότι, η εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου 

δεν επιδιώκει να εξοστρακίσει την παραδοσιακή διδασκαλία, ούτε και μπορεί να 
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αποτελέσει πανάκεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων μέσα στην τάξη, ωστόσο, η 

σπουδαιότητά της είναι μεγάλη. 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας για τη μουσικοπαιδαγωγική πρακτική στον 

ελλαδικό χώρο, αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις αδυναμίες, καθώς δεν υπάρχουν 

προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα στο σχετικό πεδίο. Μία δυσκολία της συγκεκριμένης 

έρευνας είναι οι μεγάλες απαιτήσεις της σε θέματα χρόνου και οργάνωσης, κάτι που 

βεβαίως θα αφορά και σε οποιαδήποτε επανάληψη ή επέκταση της  έρευνας από 

επόμενους ερευνητές. Η δυσκολία αυτή ωστόσο αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την 

ουσία των ερωτημάτων και τη σημαντικότητά της. Το μικρό διάστημα της παρέμβασης (4 

εβδομάδες),επίσης, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο είναι δυνατό να φανεί 

η επίδρασή της. Μεγαλύτερες σε διάρκεια παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη να 

καταστήσουν την επίδρασή τους εμφανή σε σχέση με παρεμβάσεις μικρής διάρκειας.. Αν 

ωστόσο τα ευρήματα της έρευνας μετά από παρέμβαση 4 μόνο εβδομάδων παρέχουν 

ενδείξεις ή σημαντικές τάσεις για την επίδραση της μεθόδου τότε, αυτό μπορεί να 

αποτελέσει το καλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου με μεγαλύτερες 

χρονικά παρεμβάσεις. Το σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματος, επιπλέον, πιθανόν να 

λειτούργησε περιοριστικά στη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Μέσα από τα 

παραπάνω, είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη έρευνα και τα ευρήματά της μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό εφαλτήριο για το ‘άνοιγμα’ αυτού του ερευνητικού χώρου 

στην Ελληνική μουσική εκπαίδευση και την εκπόνηση περισσότερων και μεγαλύτερων 

ερευνών πάνω στο θέμα. Η μη δυνατή, τελικά, εφαρμογή του «Ερωτηματολογίου Απόψεων 

Μαθητή», αμέσως μετά την παρέμβαση, συγκαταλέγεται στους περιορισμούς της έρευνας 

και θα ήταν καλό να τεθεί σε προτεραιότητα σε μια πιθανή επανάληψη της έρευνας καθότι 

μπορεί να επηρεάσει τα ευρήματα. Σημαντικός κρίνεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, 

πόσο μάλιστα όταν αναφερόμαστε σε μαθητές που αναπτύσσουν ακόμη την 

προσωπικότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

λειτουργήσει σε μια έρευνα ταυτόχρονα θετικά και ανασταλτικά. Η ατομική ευθύνη και η 

ιδιοσυγκρασία του καθενός ποικίλλουν, κάτι που όπως φάνηκε μπορεί να επηρεάσει άμεσα 

και καθοριστικά την διδασκαλία ή ακόμη να την αποτρέψει από το να συμβεί στην τάξη 

αλλάζοντας τελείως τα δεδομένα και τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτος 

ο ανθρώπινος παράγοντας, μια και η έρευνα έχει να κάνει με αυτόνομες προσωπικότητες, 

και οι επόμενοι ερευνητές θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την βέλτιστη ποιότητα της 
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έρευνας βασιζόμενοι στη δική τους ιδιοσυγκρασία που μπορεί να διαφέρει πολύ ή 

λιγότερο από αυτήν της ερευνήτριας στην παρούσα έρευνα.  

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αποδοτικές 

μεθόδους μάθησης (Levine, Glass & Meister, 1987⸱Topping, 1996,2001,2004,2005⸱Chi et 

al.,2001⸱Rohrbeck et al., 2003⸱Bucks et al.,2004⸱Abrami et al.,2004⸱Latukefu, 2009⸱Eskay 

et al., 2012⸱Fougner, 2012), και αναφέρεται μάλιστα ως μέθοδος μεγάλης απόδοσης με 

χαμηλό οικονομικό κόστος. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 

και ενθαρρύνονται  ταυτόχρονα σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Επηρεάζονται 

συνολικά ο χαρακτήρας και το ήθος του σχολικού περιβάλλοντος και αναπτύσσεται μια 

κοινωνική νόρμα βοήθειας και φροντίδας (Topping, 2005). Η αλληλοδιδακτική μέθοδος 

συμβάλλει στη συνοχή του σχολικού κλίματος και κατ’ επέκταση και της κοινωνίας, και 

βοηθάει ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας όπου 

όλοι είναι αναγκαίο να ανήκουν σε μια ομάδα (Topping, 1996). Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, προτείνεται στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την πρόοδο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας να διεξάγει περαιτέρω έρευνες σχετικές με την μέθοδο της 

αλληλοδιδακτικής. Αντικείμενο μελέτης για τους επόμενους ερευνητές θα μπορούσε να 

αποτελέσει η εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου μεταξύ μαθητών διαφορετικών 

ηλικιών, καθώς και η διδασκαλία των μαθητών χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτικού 

στην τάξη. Η μικρότερη σε χρονική διάρκεια διδασκαλία των δασκάλων/μαθητών, οι όχι 

τόσο συχνές συναντήσεις των μαθητών με τον εκπαιδευτικό για τα μαθήματα 

προσομοίωσης και η μακρόχρονη παρέμβαση στην τάξη πιθανότατα να οδηγήσουν σε 

διαφορετικά και ενδιαφέροντα ευρήματα. Επιπλέον, η σύνθεση και η εφαρμογή ενός 

διαφορετικού συστήματος αξιολόγησης/βαθμολόγησης των συμμετεχόντων από τους 

μελλοντικούς ερευνητές, με χειροπιαστά ίσως αντικείμενα, θα μπορούσε να εξιτάρει τους 

μαθητές και να απελευθερώσει τους τυχόν δισταγμούς που αντιμετωπίζουν στον τομέα 

αυτό. Πραγματική πρόκληση αποτελεί η ανάθεση της επιλογής των θεμάτων διδασκαλίας 

και του σχεδιασμού του τρόπου διδασκαλίας από τα χέρια των ερευνητών στα 

δημιουργικά χέρια των μαθητών.  

Το γνωμικό «To teach is to learn twice» του Joseph Joubert (1754-1824) μπορεί να 

προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία στην «Ελλάδα, την χώρα των παράλληλων 

μονολόγων», όπως χαρακτηρίζεται από το Γ.Σεφέρη. Είναι σημαντικό και κρίσιμο οι 

μαθητές να αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες με νόημα του οποίου θα 

έχουν πραγματική επίγνωση  βιώνοντας την «aha!» αίσθηση (Κοκκίδου, 2015). Στην 
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παρούσα έρευνα, η αλληλοδιδακτική μέθοδος στο μάθημα της μουσικής, ώθησε τους 

μαθητές ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους, να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία και 

μέσα, να απαντήσουν σε τυχόν απορίες, και ακόμη περισσότερο να οδηγηθούν σε νέα 

ερωτήματα (Κοκκίδου, 2015) με την χαρακτηριστική ερώτηση ενός μαθητή στο 

ημερολόγιό του: «Πού θα μας πάει αυτή η δασκαλοσύνη;». 
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Επίλογος 

Κατά τη συγγραφή των ημερολογίων, οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν έναν στίχο μετά το πέρας τη παρέμβασης και με αφορμή όσα 

καινούρια δοκίμασαν. Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια τους έδωσε την αρχή του στίχου και οι 

μαθητές ήταν ελεύθεροι να συμπληρώσουν, όχι απαραίτητα με ομοιοκαταληξία. Τον ίδιο 

στίχο συμπλήρωσαν η ερευνήτρια και η επιβλέπουσα της εργασίας μια και όλοι οι 

πρωταγωνιστές της παρούσας έρευνας ήταν σε μία συνεχόμενη και αμφίδρομη ανταλλαγή 

ιδεών και «δασκαλοσύνης». Το παρακάτω ποίημα είναι προϊόν των στίχων που 

συμπληρώθηκαν από όλους όσους εναλλάσσονταν ανάμεσα στον ρόλο του δασκάλου και 

του μαθητή για όσο καιρό χρειάστηκε. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

μια όμορφη ζαχαρωμένη ζωή 

και οι δυο θα είμαστε μαζί 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

θα είμαστε παρέα μέχρι να πάμε εκεί. 

 

Πού θα μας πάει αυτή η δασκαλοσύνη; 

 

Μην τη φοβάσαι. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

πάμε να δούμε εάν διάβασαν πολύ 

μια παρατήρηση εγώ κι εσύ. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

τώρα ας πάμε περίπατο μαζί. 

σε μια τάξη είμαστε εγώ κι εσύ. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

ό,τι μπορώ να φανταστώ ,ό,τι εσύ, 

μπορεί να γίνει αληθινό εδώ στη μουσική. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

πετάω ένα μπαλάκι και το πιάνεις εσύ, 

μια περιπέτεια είναι η ζωή. 

 

Δάσκαλος εγώ, δάσκαλος εσύ, 

και οι δυο θα κάνουμε κάποια στιγμή, 

έτσι αποκτά άλλο νόημα η ζωή. 
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Παράρτημα Γ 

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης για Δασκάλους/μαθητές 

1. Είχες άγχος για τον ρόλο του δασκάλου; Τι ήταν αυτό που σε άγχωσε; Το γεγονός 

ότι πρέπει να σταθείς μπροστά στους συμμαθητές σου; Ότι ο δάσκαλός σου θα σε 

έβλεπε; Είχες άγχος γιατί νόμιζες ότι δεν ξέρεις τι θα τους πεις; 

2. Φοβόσουν μήπως κάνεις λάθος; 

3. Οι συναντήσεις με τη δασκάλα μουσικής σε βοήθησαν; Με ποιο τρόπο; Πόσο 

σημαντική ήταν η επιβράβευσή της σε κάθε βήμα σου; 

4. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 

5. Έκανες παρατήρηση σε κάποιον συμμαθητή σου; Πώς ένιωσες όταν έκανες την 

παρατήρηση;  

6. Σου ήταν εύκολο να επιβραβεύσεις τους συμμαθητές σου; Πως σου φάνηκε όταν 

κάποιοι αντέδρασαν αρνητικά με την απόφασή σου; Ένιωσες ότι σε σέβονται; 

7. Νιώθεις περήφανος που κατάφερες να διδάξεις στους συμμαθητές σου; Νιώθεις 

δυνατός ότι μπορείς να καταφέρεις κι άλλα πράγματα; 

8. Θα ήθελες να αναλάβεις κι άλλες φορές τον ρόλο του δασκάλου; Αν ναι, σε ποια 

μαθήματα; 

9. Τι έχεις να πεις στο συνεργάτη σου; Σε βοήθησε; Σε στήριξε; Σε απογοήτευσε; 

Έμαθες κάτι για αυτόν που δεν γνώριζες; Κάνετε περισσότερο παρέα πλέον; 

10. Τώρα που έχεις γίνει και δάσκαλος και μαθητής συμπεριφέρεσαι διαφορετικά μέσα 

στην τάξη σε σχέση με την κριτική που σου ασκεί ο δάσκαλος ή οι συμμαθητές 

σου; 

11. Θα ήθελες το μάθημα της μουσικής να γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο ή σε 

συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία; 

12. Βρήκες την όλη διαδικασία της αλληλοδιδακτικής διασκεδαστική; 

13. Τι θα άλλαζες στην διαδικασία ώστε να γίνει καλύτερη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

81 

Παράρτημα Δ 
 

Ερωτήσεις Δημόσιας Συζήτησης 

1. Είχες άγχος και αγωνία που κάποιοι συμμαθητές θα αναλάμβαναν τον ρόλο του 

δασκάλου; Τι ήταν αυτό που σε άγχωσε; Πίστευες ότι όσα θα σου έλεγαν θα ήταν 

σωστά ή είχες αμφιβολίες επειδή είναι συμμαθητές σου και όχι πραγματικοί 

δάσκαλοι; 

2. Πώς ένιωσες όταν ο δάσκαλος/συμμαθητής σου έκανε παρατήρηση;  

3. Πώς ένιωσες όταν ο δάσκαλος/συμμαθητής σου έκανε θετικά σχόλια και σε 

επιβράβευσε; 

4. Νιώθεις δυνατός ότι μπορείς να το καταφέρεις κι εσύ και να αναλάβεις τον ρόλο 

του δασκάλου; Αν ναι, σε ποια μαθήματα; 

5. Πιστεύετε ότι τα ζευγαράκια συνεργάστηκαν; Στήριξε ο ένας τον άλλο πριν και 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

6. Αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά πλέον τον ρόλο του δασκάλου; Προσέχεις 

περισσότερο τη συμπεριφορά σου ώστε να μην χρειαστεί να σου κάνει 

παρατήρηση; Αποζητάς πιο συχνά την επιβράβευση από αυτόν κατά το μάθημα; 

7. Θα ήθελες το μάθημα της μουσικής να γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο ή σε 

συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία; 

8. Βρήκες την όλη διαδικασία της αλληλοδιδακτικής διασκεδαστική; Ποια 

δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο; 

9. Τι θα άλλαζες στην διαδικασία ώστε να γίνει καλύτερη; 
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Παράρτημα Ε1 

Πλάνο και Υλικά 1ου Πιλοτικού Μαθήματος  

Στόχοι 

 Οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής μέσω 

απλών και σύντομων δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια ενός πιλοτικού 

μαθήματος. 

 Να εκφράσουν γραπτά τα συναισθήματά τους απαντώντας σε δυο ερωτήσεις που 

θα τους δοθούν στην αρχή και το τέλος του μαθήματος. 

 Να έρθουν σε επαφή με την κιθάρα μέσω της ζωντανής και ηχογραφημένης 

ακρόασης, της παρουσίασης του οργάνου από συμμαθητή. 

 Να συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθήματος. 

 Να σεβαστούν και να αποδεχτούν τους συμμαθητές που έχουν αναλάβει τον ρόλο 

του δασκάλου και να λάβουν υπόψη τους την κριτική που θα τους γίνει.  

 Να διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές συγκρίνοντας τις εκτελέσεις του 

ίδιου μουσικού κομματιού με κλασική και ηλεκτρική κιθάρα αντίστοιχα. 

Υλικά 

- Χαρτάκια «Post it» με ερωτήσεις που θα χορηγηθούν στην αρχή και τη λήξη του 

μαθήματος σε όλους τους μαθητές. 

-  «Practice chart» για όλες τις ομάδες των μαθητών όπου θα κολλάνε αυτοκόλλητα 

σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας τους στους παρακάτω τομείς: δράση, 

συνεργασία, πειθαρχία, παρουσίαση. 

- Μουσικά κομμάτια : 1. Asturias του Isaac Albeniz με κλασική κιθάρα 

(https://www.youtube.com/watch?v=oEfFbuT3I6A), 2. Asturias του Isaac Albeniz 

με ηλεκτρική κιθάρα (https://www.youtube.com/watch?v=nPj7kfSNmkU). 

- Φυλλάδιο για ομοιότητες/διαφορές κατά την ακρόαση των μουσικών κομματιών 

που θα συμπληρωθεί από την κάθε ομάδα. 

- Ηχοσύστημα, απαραίτητα φυλλάδια, μολύβια  για όλους τους μαθητές, 

αυτοκόλλητα, πινακίδες «Άκου», «Κάνε ησυχία», «Μάθε», αίθουσα μουσικής. 

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας 

Εισαγωγή  

- Η δασκάλα της μουσικής μοιράζει τα χαρτάκια Post it για να τα συμπληρώσουν οι 

μαθητές. Τον ρόλο του δασκάλου και την πορεία του μαθήματος αναλαμβάνει η ομάδα 

των μαθητών που έχουν οριστεί ως «Δάσκαλοι» (το κριτήριο για την επιλογή αυτών των 

δασκάλων/μαθητών έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας παραπάνω). 

Κύριο μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=nPj7kfSNmkU
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-  Η Δασκάλα 2 (Δ1 από εδώ και κάτω) παρουσιάζει τον εαυτό της στους 

συμμαθητές λέγοντας ότι θα είναι υπεύθυνη για το σημερινό μάθημα. Χωρίζει την 

τάξη σε ομάδες, σύμφωνα με οδηγίες που έχει λάβει από την ερευνήτρια,  δίνοντας 

ονόματα και υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν σε μια τάξη. Η Δ1  ενημερώνει 

για τις «πινακίδες» και τα μηνύματα που περιέχουν. Δίνει σε κάθε ομάδα το 

Practice chart και εξηγεί για τις βαθμολογίες, καθώς και για τον τελικό στόχο. Η 

ομάδα που θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 4 μαθήματα θα έχει ένα 

βραβείο.  

- Η Δ1 βάζει να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι (Asturias, κλασική κιθάρα) και τους 

ζητάει να αναγνωρίσουν το μουσικό όργανο που ακούγεται. Μόλις το βρουν τους 

ρωτάει για τον τρόπο παιξίματος και τους καλεί να μιμηθούν την κίνηση.  

- Έπειτα καλεί τον διάσημο κιθαρίστα κ. Κοτσιώλη (Δ2 από εδώ και κάτω) να έρθει 

στη μέση και να παίξει στα παιδιά ένα παιδικό κομμάτι. Του κάνει προσωπικές 

ερωτήσεις π.χ. πότε ξεκίνησε να παίζει, γιατί, εάν είναι δύσκολο κ.ά. και στη 

συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από τους μαθητές. 

- Ο Δ2 δίνει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις στους μαθητές όσον αφορά την 

κατασκευή και τη δομή του οργάνου. 

Αξιολόγηση – Επέκταση 

-  Ο Δ2 ενημερώνει ότι θα ακούσουν ξανά το ίδιο μουσικό κομμάτι στη συνέχεια 

όμως θα βάλει και ένα δεύτερο (Asturias, ηλεκτρική κιθάρα).Μοιράζει σε κάθε 

ομάδα το φυλλάδιο με τις ομοιότητες/διαφορές κατά την ακρόαση και στη 

συνέχεια καλεί τις ομάδες να το συμπληρώσουν μετά το πέρας των ακροάσεων.  

- Ο Δ2, ως διάσημος κιθαρίστας θα δώσει τις σωστές απαντήσεις και οι ομάδες θα 

ελέγξουν το πλήθος των σωστών απαντήσεων. Ο ίδιος σε συνεργασία με την Δ1 θα 

δώσουν βαθμολογία στην κάθε ομάδα στον τομέα «δράση» που αναφέρεται στην 

επιτυχία της δραστηριότητας, στον τομέα «συνεργασία» και «πειθαρχία». Η Δ1 θα 

ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σημερινής δοκιμασίας δηλαδή ποια ομάδα 

έφτασε στον επιθυμητό στόχο και απέκτησε τα περισσότερα αυτοκόλλητα.  

- Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια της τάξης αναλαμβάνει κάποια δραστηριότητα εάν 

υπάρχει χρόνος π.χ. λένε κάποιο αγαπημένο τραγούδι ή χορεύουν. Στη συνέχεια 

δίνονται στους μαθητές τα χαρτάκια Post it για να απαντήσουν όλοι στις 

ερωτήσεις. Τα κολλάνε μαζί με αυτά που δόθηκαν στην αρχή του μαθήματος σε 

έναν πίνακα και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος όλων των πιλοτικών μαθημάτων. 
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Καρτέλες «Post it» για μαθητές και δασκάλους πριν και μετά το 1ο  πιλοτικό μάθημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Practice chart» για όλες τις ομάδες μαθητών 
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Φυλλάδιο εργασίας για κάθε ομάδα για τη δραστηριότητα ακρόασης 

 

 

 



 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

 

86 

Παράρτημα Ε2 

Πλάνο και Υλικά  2ου Πιλοτικού Μαθήματος  

Στόχοι 

 Οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής μέσω 

απλών και σύντομων δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια ενός πιλοτικού 

μαθήματος. 

 Να εκφράσουν γραπτά τα συναισθήματά τους απαντώντας σε δυο ερωτήσεις που 

θα τους δοθούν στην αρχή και το τέλος του μαθήματος. 

 Να έρθουν σε επαφή με το βιολί μέσω της ζωντανής και ηχογραφημένης 

ακρόασης, της παρουσίασης του οργάνου από συμμαθητή. 

 Να συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθήματος. 

 Να σεβαστούν και να αποδεχτούν τους συμμαθητές που έχουν αναλάβει τον ρόλο 

του δασκάλου και να λάβουν υπόψη τους την κριτική που θα τους γίνει.  

 Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη δημιουργική 

δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί. 

Υλικά 

- Χαρτάκια «Post it» με ερωτήσεις που θα χορηγηθούν στην αρχή και τη λήξη του 

μαθήματος σε όλους τους μαθητές (περιλαμβάνονται στο παράρτημα). 

- Μουσικά κομμάτια : 1. Caprice 24 του Paganini 

(https://www.youtube.com/watch?v=gpnIrE7_1YA). 

- Καρτέλα για τη δραστηριότητα «Σενάριο όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας»  

όπου δίνει οδηγίες προς τις ομάδες  

- «Practice chart» για όλες τις ομάδες των μαθητών όπου θα κολλάνε αυτοκόλλητα 

σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας τους στους παρακάτω τομείς: δράση, 

συνεργασία, πειθαρχία, παρουσίαση. 

- Ηχοσύστημα, απαραίτητα φυλλάδια, μολύβια  για όλους τους μαθητές, 

αυτοκόλλητα, πινακίδες «Άκου», «Κάνε ησυχία», «Μάθε», αίθουσα μουσικής.  

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας 

Εισαγωγή 

- Η δασκάλα της μουσικής μοιράζει τα χαρτάκια Post it για να τα συμπληρώσουν οι 

μαθητές.Τον ρόλο του δασκάλου και την πορεία του μαθήματος αναλαμβάνει η ομάδα 

των μαθητών που έχουν οριστεί ως «Δάσκαλοι» (το κριτήριο για την επιλογή αυτών των 

δασκάλων/μαθητών έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας παραπάνω). 

Κύριο μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=gpnIrE7_1YA
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- Ο δάσκαλος 3 (Δ3 από εδώ και κάτω) παρουσιάζει τον εαυτό της στους 

συμμαθητές λέγοντας ότι θα είναι υπεύθυνη για το σημερινό μάθημα. Χωρίζει την 

τάξη σε ομάδες, σύμφωνα με οδηγίες που έχει λάβει από την ερευνήτρια,  δίνοντας 

ονόματα και υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν σε μια τάξη. Ο Δ3  ενημερώνει 

για τις «πινακίδες» και τα μηνύματα που περιέχουν. Δίνει σε κάθε ομάδα το 

Practice chart και εξηγεί για τις βαθμολογίες, καθώς και για τον τελικό στόχο. Η 

ομάδα που θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 4 μαθήματα θα έχει ένα 

βραβείο.  

- Ο Δ3 βάζει να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι (Paganini, βιολί) και τους ζητάει να 

αναγνωρίσουν το μουσικό όργανο που ακούγεται. Μόλις το βρουν τους ρωτάει για 

τον τρόπο παιξίματος και τους καλεί να μιμηθούν την κίνηση.  

- Ο Δ3 καλεί τη διάσημη βιολονίστα κα Stirling (Δ4 από εδώ και κάτω) να έρθει στη 

μέση και να παίξει στα παιδιά ένα παιδικό κομμάτι. Της κάνει προσωπικές 

ερωτήσεις π.χ. πότε ξεκίνησε να παίζει, γιατί, εάν είναι δύσκολο κ.ά. και στη 

συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από τους μαθητές. 

- Η Δ4 δίνει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις στους μαθητές όσον αφορά την 

κατασκευή και τη δομή του οργάνου. 

Αξιολόγηση – Επέκταση 

-  Στους μαθητές δίνεται ένα σενάριο γραμμένο σε μια καρτέλα, το οποίο θα πρέπει 

να συζητήσουν, να οργανώσουν με διαλόγους – κινήσεις – ήχο και να το 

παρουσιάσουν. Το σενάριο είναι το εξής: Η κάθε ομάδα είναι μια οικογένεια με 

γονείς και 2 παιδιά και ένας είναι πωλητής σε κατάστημα με μουσικά είδη. Η 

οικογένεια πηγαίνει να αγοράσει ένα τρομπόνι ενώ ο πωλητής θα τους πείσει να 

αγοράσουν ένα βιολί. Το σενάριο μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διάθεση 

και τη φαντασία των μαθητών. Οι μαθητές θα έχουν δέκα λεπτά στη διάθεσή τους 

για να ετοιμάσουν το σενάριο.  

- Γίνεται παρουσίαση από κάθε ομάδα και οι δάσκαλοι αξιολογούν κάθε τομέα.  

- Η εκπαιδευτικός/ερευνήτρια της τάξης συνεχίζει το μάθημα σύμφωνα με το πλάνο 

όπως το έχει ορίσει στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού του μαθήματος 

μουσικής. Στη συνέχεια δίνονται στους μαθητές τα χαρτάκια Post it για να 

απαντήσουν όλοι στις ερωτήσεις. Τα κολλάνε μαζί με αυτά που δόθηκαν στην 

αρχή του μαθήματος σε έναν πίνακα και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος όλων των 

πιλοτικών μαθημάτων.  
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Καρτέλες «Post it» για μαθητές και δασκάλους πριν και μετά το 2ο  πιλοτικό μάθημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρτέλα για τη δραστηριότητα με το βιολί   
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Παράρτημα Ε3 

Πλάνο και Υλικά  3ου Πιλοτικού Μαθήματος  

Στόχοι 

 Οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής μέσω 

απλών και σύντομων δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια ενός πιλοτικού 

μαθήματος. 

 Να εκφράσουν γραπτά τα συναισθήματά τους απαντώντας σε δυο ερωτήσεις που 

θα τους δοθούν στην αρχή και το τέλος του μαθήματος. 

 Να έρθουν σε επαφή με το μπουζούκι μέσω της ζωντανής και ηχογραφημένης 

ακρόασης, της παρουσίασης του οργάνου από συμμαθητή. 

 Να συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθήματος. 

 Να σεβαστούν και να αποδεχτούν τους συμμαθητές που έχουν αναλάβει τον ρόλο 

του δασκάλου και να λάβουν υπόψη τους την κριτική που θα τους γίνει.  

Υλικά 

- Χαρτάκια «Post it» με ερωτήσεις που θα χορηγηθούν στην αρχή και τη λήξη του 

μαθήματος σε όλους τους μαθητές (περιλαμβάνονται στο παράρτημα). 

- Μουσικά κομμάτια: 1. «Ο πιο καλός ο μαθητής» 

(https://www.youtube.com/watch?v=i7RoIRIMR3c), 2. «Το ζεϊμπέκικο της 

Ευδοκίας». 

- Ποτηράκια αφρού όπου επάνω τους αναγράφονται μέρη των οργάνων, ιστορικά 

στοιχεία και κομμάτια ακρόασης. 

- «Practice chart» για όλες τις ομάδες των μαθητών όπου θα κολλάνε αυτοκόλλητα 

σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας τους στους παρακάτω τομείς: δράση, 

συνεργασία, πειθαρχία, παρουσίαση. 

- Ηχοσύστημα, απαραίτητα φυλλάδια, μολύβια  για όλους τους μαθητές, 

αυτοκόλλητα, πινακίδες «Άκου», «Κάνε ησυχία», «Μάθε», αίθουσα μουσικής.  

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας 

 Εισαγωγή 

- Η δασκάλα της μουσικής μοιράζει τα χαρτάκια Post it για να τα συμπληρώσουν οι 

μαθητές. Τον ρόλο του δασκάλου και την πορεία του μαθήματος αναλαμβάνει η ομάδα 

των μαθητών που έχουν οριστεί ως «Δάσκαλοι» (το κριτήριο για την επιλογή αυτών των 

δασκάλων/μαθητών έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας παραπάνω). 

Κύριο μέρος 

-  Η Δασκάλα 5 (Δ5 από εδώ και κάτω) παρουσιάζει τον εαυτό της στους 

συμμαθητές λέγοντας ότι θα είναι υπεύθυνη για το σημερινό μάθημα. Χωρίζει την 
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τάξη σε ομάδες, σύμφωνα με οδηγίες που έχει λάβει από την ερευνήτρια,  δίνοντας 

ονόματα και υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν σε μια τάξη. Η Δ5  ενημερώνει 

για τις «πινακίδες» και τα μηνύματα που περιέχουν. Δίνει σε κάθε ομάδα το 

Practice chart και εξηγεί για τις βαθμολογίες, καθώς και για τον τελικό στόχο. Η 

ομάδα που θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 4 μαθήματα θα έχει ένα 

βραβείο.  

- Η Δ5 βάζει να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι (ο πιο καλός ο μαθητής, μπουζούκι) 

και τους ζητάει να αναγνωρίσουν το μουσικό όργανο που ακούγεται. Μόλις το 

βρουν τους ρωτάει για τον τρόπο παιξίματος και τους καλεί να μιμηθούν την 

κίνηση.  

- Η Δ5 καλεί τον διάσημο μπουζουκτσή κ. Πολυκανδριώτη(Δ6 από εδώ και κάτω) 

να έρθει στη μέση και να παίξει στα παιδιά ένα παιδικό κομμάτι. Του κάνει 

προσωπικές ερωτήσεις π.χ. πότε ξεκίνησε να παίζει, γιατί, εάν είναι δύσκολο κ.ά. 

και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από τους μαθητές. 

- Ο Δ6 δίνει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις στους μαθητές όσον αφορά την 

κατασκευή και τη δομή του οργάνου. 

Αξιολόγηση – Επέκταση 

- Κάθε ομάδα παίρνει ένα πακέτο από ποτηράκια (από αφρό) όπου επάνω σε κάθε 

ποτήρι είναι γραμμένες λέξεις σχετικά με την κατασκευή, τα ιστορικά στοιχεία και 

τις ακροάσεις τριών οργάνων που έμαθαν (βιολί, κιθάρα, μπουζούκι). Η κάθε 

ομάδα αρχικά θα ακούσει τρία μουσικά κομμάτια και θα επιλέξει σε πιο όργανο 

αντιστοιχούν και στην πορεία κατατάξει και τα υπόλοιπα ποτηράκια σε κάθε 

όργανο. Στο τέλος θα προκύψουν τρεις στήλες ποτηριών: μια για κάθε όργανο. Ο 

Δ6 ελέγχει τις απαντήσεις και σε συνεργασία με την Δ5 βαθμολογούν όλους τους 

τομείς στο practice chart. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των ομάδων και  

δίνονται τα αυτοκόλλητα. 

- Ο Δ5 βάζει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» και μαζί με τον Δ6 καλούν όλες τις 

ομάδες να χορέψουν και να χτυπήσουν παλαμάκια στον παλμό της μουσικής για να 

τιμήσουν την προσπάθεια όλων των ομάδων.   

- Στη συνέχεια δίνονται στους μαθητές τα χαρτάκια Post it για να απαντήσουν όλοι 

στις ερωτήσεις. Τα κολλάνε μαζί με αυτά που δόθηκαν στην αρχή του μαθήματος 

σε έναν πίνακα και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος όλων των πιλοτικών 

μαθημάτων.  
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Καρτέλες «Post it» για μαθητές και δασκάλους πριν και μετά το 3ο  πιλοτικό μάθημα 
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Παράρτημα Ε4 

Πλάνο και Υλικά  4ου Πιλοτικού Μαθήματος  

Στόχοι 

 Οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με τη μέθοδο της αλληλομάθησης μέσω 

απλών και σύντομων δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια ενός πιλοτικού 

μαθήματος. 

 Να εκφράσουν γραπτά τα συναισθήματά τους απαντώντας σε δυο ερωτήσεις που 

θα τους δοθούν στην αρχή και το τέλος του μαθήματος. 

 Να έρθουν σε επαφή με το μπουζούκι μέσω της ζωντανής και ηχογραφημένης 

ακρόασης, της παρουσίασης του οργάνου από συμμαθητή. 

 Να συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

μαθήματος. 

 Να σεβαστούν και να αποδεχτούν τους συμμαθητές που έχουν αναλάβει τον ρόλο 

του δασκάλου και να λάβουν υπόψη τους την κριτική που θα τους γίνει.  

Υλικά 

- Χαρτάκια «Post it» με ερωτήσεις που θα χορηγηθούν στην αρχή και τη λήξη του 

μαθήματος σε όλους τους μαθητές. 

- Μουσικά κομμάτια: 1. «Eternity and a day» της Ελένης Καραϊνδρου 

(https://www.youtube.com/watch?v=F1kZFlVTRB0), 2. «Φεγγαράκι μου λαμπρό». 

- «Practice chart» για όλες τις ομάδες των μαθητών όπου θα κολλάνε αυτοκόλλητα 

σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας τους στους παρακάτω τομείς: δράση, 

συνεργασία, πειθαρχία, παρουσίαση. 

- Βραβεία με κορδέλες φτιαγμένα για την ομάδα που θα μαζέψει τα περισσότερα 

αυτοκόλλητα.  

- Ηχοσύστημα, απαραίτητα φυλλάδια, μολύβια  για όλους τους μαθητές, 

αυτοκόλλητα, πινακίδες «Άκου», «Κάνε ησυχία», «Μάθε», αίθουσα μουσικής.  

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας 

Εισαγωγή 

- Η δασκάλα της μουσικής μοιράζει τα χαρτάκια Post it για να τα συμπληρώσουν οι 

μαθητές.Τον ρόλο του δασκάλου και την πορεία του μαθήματος αναλαμβάνει η ομάδα 

των μαθητών που έχουν οριστεί ως «Δάσκαλοι» (το κριτήριο για την επιλογή αυτών των 

δασκάλων/μαθητών έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας παραπάνω). 

Κύριο μέρος 

-  Ο Δάσκαλος 7 7 (Δ7 από εδώ και κάτω) παρουσιάζει τον εαυτό του στους 

συμμαθητές λέγοντας ότι θα είναι υπεύθυνος για το σημερινό μάθημα. Χωρίζει την 

τάξη σε ομάδες, σύμφωνα με οδηγίες που έχει λάβει από την ερευνήτρια,  δίνοντας 
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ονόματα και υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν σε μια τάξη. Ο Δ7  ενημερώνει 

για τις «πινακίδες» και τα μηνύματα που περιέχουν. Δίνει σε κάθε ομάδα το 

Practice chart και εξηγεί για τις βαθμολογίες, καθώς και για τον τελικό στόχο. Η 

ομάδα που θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 4 μαθήματα θα έχει ένα 

βραβείο.  

- Ο Δ7 βάζει να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι («Eternity and a day»,πιάνο) και 

τους ζητάει να αναγνωρίσουν το μουσικό όργανο που ακούγεται. Μόλις το βρουν 

τους ρωτάει για τον τρόπο παιξίματος και τους καλεί να μιμηθούν την κίνηση.  

- Έπειτα καλεί την διάσημη πιανίστα/συνθέτρια κα Καραϊνδρου (Δ8 από εδώ και 

κάτω) να έρθει στη μέση και να παίξει στα παιδιά ένα παιδικό κομμάτι. Της κάνει 

προσωπικές ερωτήσεις π.χ. πότε ξεκίνησε να παίζει, γιατί, εάν είναι δύσκολο κ.ά. 

και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από τους μαθητές. 

- Η Δ8 δίνει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις στους μαθητές όσον αφορά την 

κατασκευή και τη δομή του οργάνου. 

Αξιολόγηση – Επέκταση 

-  Η Δ8 καλεί τους  μαθητές να τραγουδήσουν όλοι μαζί το γνωστό τραγούδι 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό», ενώ η ίδια θα το εκτελεί στο πιάνο. Αναφέρεται στις 

εκφραστικές δυνατότητες του πιάνου παραλληλίζοντάς τες με τις δυνατότητες της 

φωνής. Στη συνέχεια, καλεί τις ομάδες των μαθητών σε μια δραστηριότητα όπου 

κάθε ομάδα πρέπει να τραγουδήσει τη γνωστή μελωδία με συγκεκριμένο τρόπο π.χ. 

θυμωμένα και γρήγορα, τρομαγμένα και ψιθυριστά. Η κάθε ομάδα έχει στη 

διάθεσή της σχεδόν 5 λεπτά για να ετοιμαστεί και να παρουσιάσει  το τραγούδι 

στην τάξη με την ανάλογη συνοδεία της συνθέτριας. Η Δ8 σε συνεργασία με τον 

Δ7 βαθμολογούν όλους τους τομείς στο practice chart. Ανακοινώνονται οι 

βαθμολογίες των ομάδων, δίνονται τα αυτοκόλλητα και στη συνέχεια δίνονται 

βραβεία στην ομάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα σε αυτά τα πιλοτικά 

μαθήματα.  

- Στη συνέχεια δίνονται στους μαθητές τα χαρτάκια Post it για να απαντήσουν όλοι 

στις ερωτήσεις. Τα κολλάνε μαζί με αυτά που δόθηκαν στην αρχή του μαθήματος 

σε έναν πίνακα και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος όλων των πιλοτικών 

μαθημάτων.  
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Παράρτημα ΣΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο με σκέψεις των μαθητών 
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Πίνακες για Αξιοπιστία και Εσωτερική Συνοχή Ερωτηματολογίου 

Πίνακας 2 

Έλεγχος Αξιοπιστίας. Παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης  

κάθε υποκλίμακας του πρώτου τεστ με την αντίστοιχη  

υποκλίμακα του δεύτερου τεστ. 
Υποκλίμακες Συντελεστής Συσχέτισης 

Στάση προς Σχολείο 0.481* 

Στάση προς Μάθημα Μουσικής 0.532** 

Στάση προς Αλληλοδιδακτική 0.648** 

 *Pearson r,  **Spearman’s rho 

 

 

Πίνακας 3 

Έλεγχος Εσωτερικής Συνοχής 
Υποκλίμακες Cronbach’s alpha 

Στάση προς Σχολείο 0.724 

Στάση προς Μάθημα Μουσικής 0.935 

Στάση προς Αλληλοδιδακτική 0.803 

 

Ο έλεγχος εσωτερικής συνοχής συνοψίζεται στον Πίνακα 

3. Η υποκλίμακα “Στάση προς Σχολείο” αποτελείται από 4 

ερωτήσεις (α = 0.724), η υποκλίμακα “Στάση προς 

Μάθημα Μουσικής” αποτελείται από 5 ερωτήσεις (α = 

0.935) και η υποκλίμακα “Στάση προς Αλληλοδιδακτική” 

αποτελείται από 11 ερωτήσεις (α = 0.803). 

 

 

 


