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Περίληψη 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών 

γύρω από την «μαθητική δέσμευση» των μαθητών σήμερα( Strean, 2011). Η σύνδεση 

μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή και διδακτικού αντικειμένου αποδεικνύεται καταλύτης για 

την εκπαίδευση (Palmer, 2007). Ταυτόχρονα, ερευνητές επισημαίνουν τη θετική επίδραση 

του χιούμορ στην ψυχολογία των ανθρώπων (Martin & Lefcourt, 2004) αλλά και στην 

εκπαίδευση (Schmidt, 2002). Το χιούμορ λειτουργεί σαν συνδετικός ιστός ανάμεσα στα 

μέλη μιας ομάδας, δυναμώνει τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, λειτουργεί 

αποτελεσματικά στην απομνημόνευση και αυξάνει το κίνητρο και τα θετικά 

συναισθήματα των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο και τον εκπαιδευτικό(Wanzer 

& Frymier, 1999). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του χιούμορ ως 

σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη μουσική 

εκπαίδευση συγκεκριμένα, αλλά και η δημιουργία μιας σειράς δραστηριοτήτων με 

εργαλείο το χιούμορ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της μουσικής στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συνεισφέρει στη συζήτηση 

αναφορικά με το χιούμορ στην μουσική εκπαίδευση και να αποτελέσει την αφετηρία για 

μια πιο εκτεταμένη και σε μεγαλύτερο βάθος ερευνητική προσέγγιση του θέματος. 

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Χιούμορ, Θεωρίες χιούμορ, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Μουσική Εκπαίδευση 

 

Abstract 
 

Over the last decades there seems to be an ever growing interest concerning the “student 

commitment”( Strean, 2011). The connection between the teacher, the student and the sub-

ject is a catalyst for teaching (Palmer, 2007). At the same time, researchers point out the 

positive effect of humour on psychology (Martin & Lefcourt, 2204) and education 

(Schmidt, 2002). Humour creates a connecting tissue between members of a group, 

strengthens the relationship between teacher and student and memory. Humour also moti-

vates and creates positive emotions to the students for the subject and the teacher (Wanzer 

& Frymier, 1999). The purpose of the present research is to show that humour is an effec-

tive teaching tool for education and music education in particular via a series of applica-

tions that anyone could use in the music classroom in primary school. This research aims 

to contribute to the debate on humour and music education and becodaysme the starting 

point for a more extensive and deeper research approach to this subject. 

 

Keywords: Humour, Theories of Humour, Education, Psychology, Music Education  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1. 1. Εισαγωγή- ιστορική αναδρομή της έννοιας χιούμορ 

      Το χιούμορ ορίζεται ως μια κατάσταση ευθυμίας του πνεύματος , που συχνά 

επιδεικνύεται με ένα χαμόγελο ή γέλιο, ως απάντηση στα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας αλλά και κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Η λέξη «χιούμορ» εμφανίζεται για πρώτη φορά στη θεωρία «περί  

χυμών του σώματος» του  Ιπποκράτη.  Βάση αυτής της θεωρίας, ανάλογα με τους 

χυμούς του ανθρώπινου σώματος διαμορφώνεται και η κράση του ανθρώπου . Έτσι η 

φωτιά συνδέεται με τη κίτρινη χολή, ο αέρας με το αίμα και την αιματώδη χολή, το 

νερό με το φλέγμα ή βλέννα και η γη με τη μέλανα χολή. Τον 2ο αι. μ.Χ. ο Γαληνός 

διαχωρίζει τους ανθρώπους σε τέσσερις κατηγορίες: α)τον αιματώδη, ο οποίος είναι 

καλόκαρδος και ευχάριστος, β) τον φλεγματικό, ο οποίος είναι απαθής, αδιάφορος και 

κυνικός, γ) τον μελαγχολικό ο οποίος είναι εσωστρεφής και σαρκαστικός και τέλος δ) 

τον χολερικό, όπου είναι ευερέθιστος, επιθετικός και επικριτικός (Γιακουμάκη & 

Δερμεντζή 2005).  Ο Πλάτωνας είχε ήδη ορίσει από την αρχαιότητα το κωμικό ως το 

αυτάρεσκο αίσθημα ανωτερότητας και περιφρόνησης το οποίο νιώθουν οι άνθρωποι 

για κάποιον άλλο (Φίληβος 48-50). Ο Επίκτητος στο Εγχειρίδιο συμβουλεύει τους 

ανθρώπους να μην γελούν δυνατά, συχνά ή ανεξέλεγκτα. 

       Στον Χριστιανισμό το γέλιο (όπως και το χιούμορ) εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζεται ως κάτι το αρνητικό. Ο ηγούμενος της Συρίας Εφραίμ αναφέρει: “ Το 

γέλιο είναι η αρχή της καταστροφής της ψυχής, αδερφέ` όταν παρατηρήσεις να σου 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι έφτασες στα βάθη του κακού. Παρακάλεσε το Θεό 

να σε σώσει από αυτό το θάνατο( Φραγκίσκος, 1964,σελ.145)” 

    Στο Μεσαίωνα , το χιούμορ παραπέμπει σε μια ενέργεια, η οποία αφορά το ρευστό 

του σώματος και τη συναισθηματική κατάσταση. Το εύθυμο χιούμορ συνδέθηκε με το 

αίμα, το ευερέθιστο και άγριο συνδέθηκε με τη χολή. Το φλεγματικό χιούμορ που ήταν 

απαθές συνδέθηκε με το φλέγμα, ενώ το μελαγχολικό που ήταν πιεσμένο με τη μαύρη 

χολή. 

   Μέχρι το τέλος του 17ου αι., η έννοια του χιούμορ είχε κυρίως αρνητικές 

προεκτάσεις. Οι βάσεις για τη κοινωνική διάσταση του χιούμορ ετέθησαν από 

εξέχοντες φιλοσόφους όπως ο Thomas Hobbes (1558- 1679), ο Immanuel Kant (1724-

1804), ο Arthur Sopenhauer (1788-1860) και  ο Anri Bergson (1858-1954). Ο Freud      

( 1928) αναδεικνύει τη απελευθερωτική διάσταση του χιούμορ' το χιούμορ είναι ένας 

τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, μια άμυνα στις αναπάντεχες  

καταστάσεις. 

    Στα σύγχρονα λεξικά το χιούμορ ορίζεται ως η «κατάσταση μυαλού –διάθεσης – 

πνεύματος». Οι σημερινοί μελετητές του χιούμορ θεωρούν ότι είναι  ένας  όρος 

«ομπρέλα» καθώς περιλαμβάνει γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές, 

ψυχοφυσιολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις με ποικίλες επιδράσεις στην ψυχολογία 

των ανθρώπων. 
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[…] Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό ή οικονομικό κύρος, την 

κουλτούρα ή την εποχή, οι άνθρωποι είναι ικανοί να εκλαμβάνουν ένα ερέθισμα ως 

αστείο και να γελάνε. Διαφορετικοί άνθρωποι θα θεωρήσουν αστείο διαφορετικά 

ερεθίσματα. Μερικές ομάδες ατόμων που ορίζουν ως αστεία κάποια πράγματα μπορεί 

μια άλλη ομάδα ατόμων να τα ορίζει βαρετά. Πάραυτα, η ικανότητα της εκτίμησης και 

απόλαυσης του χιούμορ είναι παγκόσμια και τη μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι [..] 

                                                         V. Raskin, Semantic Mechanism of Humour, (1979) 

 

     1.2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

“ Η φαντασία δόθηκε στον άνθρωπο για να τον αποζημιώσει για ό,τι αυτός δεν είναι. Η αίσθηση του 

χιούμορ για να τον παρηγορεί για ό,τι είναι” Francis Bacon (1561- 1626) 

  Το χιούμορ είναι μια κοινωνιολογική κληρονομιά που μεταφέρεται από την 

αρχαιότητα στο σήμερα από γενιά σε γενιά. Έχει τη δυνατότητα να ωφελεί με 

ποικίλους τρόπους τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, δίνοντας τη 

δυνατότητα σε όποιον το χειρίζεται να αντιμετωπίζει τον κόσμο με μια διαφορετική 

οπτική, προσφέροντάς του ευελιξία και σύνδεση με τους γύρω του. Διακρίνεται σε 

οικουμενικό, αφού εντοπίζεται σε όλες τις κοινωνίες και κοινωνικό, αφού ενδυναμώνει 

τους κοινωνικούς δεσμούς (Billig, 2005). 

   Η ολοένα αυξανόμενη έρευνα γύρω από το χιούμορ οφείλεται σε δύο ερευνητές: ο 

Norman Cousins εργάστηκε για πολλά χρόνια πάνω στις θεραπευτικές ιδιότητες του 

χιούμορ στο τέλος της δεκαετίας του '70, όπως και ο Moody λίγα χρόνια νωρίτερα 

(1978). Ορόσημο όμως για την έρευνα αποτέλεσε το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για το 

Χιούμορ και το Γέλιο στο Cardiff το 1976  με πρωτοβουλία του Συλλόγου της 

Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων. «Βίβλο» για τους σύγχρονους ερευνητές αποτελεί το 

δίτομο Εγχειρίδιο για την Έρευνα του Χιούμορ των McGhee και Goldstein (1983)  που 

έθεσε τα θεμέλια της έρευνας γύρω από το χιούμορ.  

   Γιατί όμως φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι και ερευνητές 

ασχολούνται εδώ και σαράντα χρόνια με ολοένα αυξημένο ενδιαφέρον με το χιούμορ; 

Ο λόγος προφανώς έγκειται στον οικουμενικό του χαρακτήρα (που φυσικά ποικίλει 

στην έκφανσή του ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την κουλτούρα και 

άλλους παράγοντες) αλλά και στη σπουδαιότητά του στη ζωή πολλών ανθρώπων, αφού 

έχει αναδειχθεί σε κάτι περισσότερο από μια δεξιότητα, σε έναν τρόπο σκέψης και 

αντίληψης για τη ζωή. 

   Το χιούμορ αποτελεί μία από τις θετικές συναισθηματικές στρατηγικές, καθώς 

παρέχει τη βάση για γενίκευση των θετικών συναισθημάτων, είτε ως μέρος μιας 

χιουμοριστικής επανερμηνείας ενός τραυματικού γεγονότος, είτε ως μέρος της 

χιουμοριστικής απόλαυσης ενός θετικού γεγονότος (Kuiper, 2012). Σύμφωνα με τον 

Martin (1998), ο Freud χρησιμοποιούσε τη λέξη «χιούμορ» για καταστάσεις στις 

οποίες ο φόβος, η θλίψη ή ο θυμός γενικεύονταν. Δηλαδή, αντιλαμβανόταν το χιούμορ 

ως έναν μηχανισμό αντιμετώπισης ο οποίος διευκολύνει τα άτομα να αντιληφθούν με 
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εναλλακτικό τρόπο τις απειλητικές καταστάσεις και τα βοηθάει στο να 

ελαχιστοποιήσουν το φόβο τους. Πρόκειται για ένα μηχανισμό άμυνας που αφορά στη 

μείωση τους άγχους, μία στρατηγική αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων. Το 

χιούμορ φαίνεται να διαφοροποιείται από άλλες γνωστικά δομημένες συναισθηματικές 

στρατηγικές διότι δεν απορρίπτει την αρνητική εμπειρία αλλά την εκλαμβάνει ως 

λιγότερο απειλητική (Geisler & Weber, 2010).   

     Το χιούμορ μπορεί να βοηθήσει στο να αντιμετωπίζει κανείς μια κατάσταση από 

διαφορετική οπτική γωνία (πέρα από την προφανή) με αυθορμητισμό και θετική 

διάθεση. Παράλληλα προωθεί έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο σκέψης και ως εκ τούτου 

βελτιώνεται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εν τέλει μια πιο θετική ψυχική 

κατάσταση που οδηγεί σε ένα πιο εποικοδομητικό αποτέλεσμα. Το χιούμορ αναστέλλει 

την πραγματικότητα και αφήνει χώρο στην φαντασία, στην προοπτική, στη 

διασκέδαση, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην προσαρμοστικότητα κ.α. 

     Συνεπώς, η ένταξη του χιούμορ στη ζωή μας (και ειδικότερα στην εκπαίδευση, που 

είναι και το θέμα της εργασίας αυτής) μπορεί να παραλλάξει τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και συνθήκες με την συμπεριφορά που θα υιοθετήσουμε. 

Οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν τη ψυχική μας  διάθεση. Αν γελάμε ή χαμογελάμε 

αισθανόμαστε πιο ευτυχισμένοι. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός μας αναλύει 

συμπεριφορές και συμβάντα και τα συνδυάζει με ορισμένες ψυχικές καταστάσεις, 

σκέψεις και συναισθήματα, που βασίζονται στο πώς έχουμε αντιδράσει σε παρόμοια 

συμβάντα στο παρελθόν. Το τμήμα του εγκεφάλου που συνδέει τη γνωστική διεργασία 

με τη δράση ονομάζεται συμπληρωματική κινητική περιοχή. Τα τελευταία χρόνια οι 

έρευνες για την περιοχή αυτή γίνονται από γνωσιακούς νευροεπιστήμονες, 

φυσιολόγους και κλινικούς ιατρούς με στόχο να αναλύσουν τις νοητικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα στο προμετωπιαίο φλοιό (στο γνωστικό τμήμα του εγκεφάλου) κατά 

τη διεργασία του χιούμορ.  

     Κάθε άνθρωπος έχει μια νοητή “βιβλιοθήκη” χιουμοριστικών περιστατικών και 

εμπειριών από την παιδική του ηλικία που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

“αίσθησης του χιούμορ”. Ήδη στην πρώτη πενταετία ενός ανθρώπου, η γνωστική 

διαδικασία εμπεριέχει συχνή χρήση χιούμορ και κωμικών τεχνασμάτων (Klein, 1985; 

McGhee & Chapman, 1980). Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στο χιούμορ σε 

αυτή την ηλικία ομοιάζουν με τους γλωσσικούς  που αναπτύσσονται σχεδόν 

ταυτόχρονα: επανάληψη, παρήχηση και ομοιοκαταληξία ( Bryant et. al.,  1989). 

     Ωστόσο, το χιούμορ δεν είναι μόνο μια  συμπεριφορική πρακτική. Αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς μας, όπως π.χ. στην 

εργασία. 

Μετά από έρευνες που διενεργήθηκαν σε εργασιακά περιβάλλοντα αναδείχθηκε ότι οι 

προϊστάμενοι που κάνουν συχνή χρήση χιούμορ είναι πιο αρεστοί στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους και χαρακτηρίζονται πιο αποτελεσματικοί (Rizzo, Wanzer, & Booth- 

Butterfield, 1999). Ύστερα από έρευνες της τελευταίας τριακονταετίας, έχει 

διαπιστωθεί ότι μέσω του χιούμορ εκφράζονται ιδέες και συναισθήματα, μειώνεται η 

ένταση και βελτιώνεται το κλίμα και η παραγωγικότητα των εργαζομένων (McGhee & 

Goldstein, 1983). Ταυτόχρονα, το να ενστερνίζεται κανείς θετικά συναισθήματα στο 
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εργασιακό περιβάλλον βοηθά στην γρήγορη επίλυση προβλημάτων (Vosburg & 

Kaufmann, 1999). Συγκεκριμένα, θέτοντας σε εφαρμογή μια τέτοια πρακτική, κανείς 

ωφελείται γιατί : α) επέρχεται ευελιξία και ευχέρεια, συχνά με αυθόρμητη επίλυση ενός 

προβλήματος, β) αναπτύσσεται η ικανότητα να οργανώνει κανείς τις ιδέες του με 

ποικίλους τρόπους και να έχει πρόσβαση σε εναλλακτικές γνωστικές προοπτικές, γ) 

παρέχεται ώθηση και μεγαλύτερη παραγωγή ιδεών και λύσεων, ενώ τέλος δ) 

προωθείται η καινοτόμα δράση και σκέψη, με την ανάληψη ρίσκων, με την εξερεύνηση 

και την ποικιλία στην αναζήτηση ασφαλών εναλλακτικών λύσεων. 

      Άλλος τομέας όπου το χιούμορ κυριαρχεί στις σύγχρονες έρευνες είναι η ιατρική. 

Έρευνες έχουν καταδείξει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην διατήρηση του καλού 

καρδιακού παλμού, στην καλύτερη αναπνοή (καθώς απελευθερώνεται το διοξείδιο του 

άνθρακα από τα πνευμόνια), στη μυϊκή χαλάρωση, στην αύξηση της αδρεναλίνης και 

στη βελτίωση του καρδιαγγειακού συστήματος (Barth, 1990). 

     Τέλος, η σχέση μεταξύ χιούμορ και αισθητικής εμπειρίας έχει αναγνωριστεί και 

ερευνηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει και ο John Morreall, “το 

χιούμορ μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως ένα είδος αισθητικής εμπειρίας, ισάξιο με 

κάθε άλλη αισθητική εμπειρία”.1 Για τον ίδιο, το χιούμορ και η αισθητική εμπειρία 

εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό την φαντασία, συνοδεύονται από ελευθερία, και συχνά 

οδηγούν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Αντίθετα με άλλες δραστηριότητες του 

ανθρώπου, όπως π.χ. η δουλειά, η αισθητική εμπειρία είναι περισσότερο ένα είδος 

παιχνιδιού, που σκοπό έχει να προσφέρει στον άνθρωπο – και ειδικά στα παιδιά- την 

αγνή απόλαυση. Όταν βιώνει κανείς μια αισθητική εμπειρία (όπως το να πηγαίνει στο 

θέατρο, σε μία συναυλία ή σε ένα μουσείο), το επίκεντρο της προσοχής του ξεφεύγει 

από τον εαυτό του και επικεντρώνεται στην καθαυτή διαδικασία, στο καλλιτεχνικό 

έργο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Αλλά και όχι μόνο : ξεφεύγοντας από τα 

στενά περιθώρια του εγώ, μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει κανείς όχι μόνο ένα 

καλλιτεχνικό δημιούργημα, μα και το διπλανό του, να αποκτήσει ενσυναίσθηση. 

       Φυσικά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χιούμορ και αισθητικής εμπειρίας : 

το χιούμορ αποσκοπεί στο να προκαλέσει γέλιο, ενώ οι αισθητικές εμπειρίες 

περιλαμβάνουν μεγαλύτερη γκάμα συναισθημάτων (από γέλιο έως κλάμα). Επίσης, το 

χιούμορ είναι μια καθαρά κοινωνική εμπειρία που απαιτεί περισσότερους του ενός 

ανθρώπους, εν αντιθέσει με την αισθητική εμπειρία που μπορεί να συντελεστεί και 

κατά μόνας (π.χ. το διάβασμα ενός βιβλίου). Τέλος, το χιούμορ προκαλεί μια αλλαγή 

κατάστασης (ευθυμία), ενώ η αισθητική εμπειρία μπορεί να συγκινήσει, να 

ταρακουνήσει και να μεταμορφώσει όλη την ύπαρξη κάποιου, ίσως όχι πάραυτα, αλλά 

μέσω της επανάληψης σε μια τέτοια εμπειρία. 

     Στην παρούσα εργασία εξετάζεται κυρίως η ένταξη του χιούμορ στο μάθημα της 

μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιας και η μουσική αποτελεί μια αισθητική 

εμπειρία που δύναται να συγκινήσει και να μετουσιώσει μια ανθρώπινη ύπαρξη.  

 

                                                           
1John Morreall, “Humour and Aesthetic Education”, Journal of Asthetic Education 15,no.1 (1981):57 
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1.3. Σκοπός της έρευνας 

 

     Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα έχει ως σκοπό την ανάδειξη του χιούμορ ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο στο μάθημα της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με 

βάση το σκοπό της έρευνας και δεδομένου του κενού που υπάρχει στη βιβλιογραφία 

γύρω από τη σύνδεση χιούμορ και μουσικής εκπαίδευσης, τα ερευνητικά ερωτήματα 

διαμορφώνονται ως εξής: α) Ποια τα οφέλη του χιούμορ στη ψυχολογία των 

ανθρώπων; β) Ποια είδη χιούμορ θα μπορούσαν να κριθούν κατάλληλα για χρήση στην 

τάξη; γ) Με ποιο τρόπο μπορεί να ενταχθεί το χιούμορ στο μάθημα της μουσικής; 

   Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σε αυτή την διπλωματική εργασία είναι η 

ενδελεχής επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην εκπαίδευση,  η αναζήτηση 

υλικού από συγγενή επιστημονικά πεδία όπως της ιατρικής, της ψυχολογίας και της 

φιλοσοφίας καθώς και μια ευρύτερη παιδαγωγική προσέγγιση του φαινομένου. 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα θα επιχειρηθούν να απαντηθούν μέσω της επισταμένης 

βιβλιογραφικής έρευνας, του θεωρητικού πλαισίου που περικλείει το ζήτημα του 

χιούμορ στην εκπαίδευση και τις προτεινόμενες μουσικοπαιδαγωγικές  εφαρμογές που 

βασίζονται σε ιδέες της ερευνήτριας. Οπωσδήποτε, οι εφαρμογές αυτές δεν συνιστούν 

κανονιστικό πλαίσιο, αλλά ρυθμιστικό, όπου ο καθένας δύναται να αποκλίνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

      Το χιούμορ λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων. Είναι 

μια κοινωνική πράξη που ενώνει τους ανθρώπους, τους μεταδίδει το αίσθημα του 

ανήκειν σε μία ομάδα, ότι μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και αξίες. Επιπροσθέτως, το 

χιούμορ είναι μια δεξιότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιπαρέρχονται σε 

δύσκολες- επώδυνες καταστάσεις. Είναι ένα μηχανισμός του ανθρώπου που του 

επιτρέπει να αντέχει, να αναδύεται και να βγαίνει νικητής πάνω από τις δυσκολίες που 

έχει να αντιμετωπίσει. Στην πάροδο των χρόνων, αποτέλεσε εργαλείο μετάδοσης 

πληροφορίας και γνώσης, απελευθέρωσης και λύτρωσης αλλά και ανωτερότητας και 

χλευασμού. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι θεωρίες γύρω από το χιούμορ, τις 

λειτουργίες που επιτελεί καθώς και τις σημαντικές επιδράσεις του στην ψυχολογία των 

ανθρώπων. 

 

2. 1. Θεωρίες Χιούμορ 

     Πλήθος φιλοσόφων, ερευνητών και ψυχολόγων εδώ και αιώνες προσπαθούν να 

κατηγοριοποιήσουν το χιούμορ και να το εντάξουν σε θεωρίες. Την τελευταία 

εικοσαετία,  οι επικρατέστερες θεωρίες γύρω από το χιούμορ, σύμφωνα με τους Berger 

και Meyer, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Buijzen & Valkenburg (2004) είναι: α) η 

θεωρία της ανακούφισης (relief theory), β) η θεωρία της ανωτερότητας (superiority 

theory)  και γ) η θεωρία της ασυμφωνίας (incongruity theory). 

     Σύμφωνα με τη θεωρία της ανακούφισης, το γέλιο προκύπτει ύστερα από 

απελευθέρωση της ψυχολογικής έντασης, σαν αποφόρτιση και λύτρωση. Σύμφωνα με 

τη θεωρία της ασυμφωνίας, το αστείο προκύπτει από την παραβίαση του κανονικού,  

από το απροσδόκητο. Στη θεωρία της ανωτερότητας το γέλιο προκύπτει από το 

αίσθημα του θριάμβου έναντι κάποιου άλλου. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε 

προγενέστερα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τις βάσεις για τη θεωρία της ασυμφωνίας 

έθεσαν φιλόσοφοι από την αρχαιότητα και ψυχολόγοι από τον 18ο αι. και αργότερα ο 

Καντ και ο Σοπενχάουερ. Ο Αριστοτέλης στην Ρητορική (3.2) αναφέρει πως “ ο μόνος 

τρόπος να εκμαιεύσεις γέλιο από το ακροατήριο είναι να δημιουργήσεις μια προσδοκία 

και μετά να την καταστρατηγήσεις”. Ο σύγχρονος του Εμμάνουελ Καντ, Τζέημς 

Μπίττι, (James Beattie), το 1779 χρησιμοποιεί τον όρο “ασυμφωνία” για πρώτη φορά 

σε συνάρτηση με το χιούμορ.  Ο Καντ συσχετίζει το γέλιο με το απροσδόκητο -όπως οι 

προηγούμενοι- αλλά και ως μορφή παιχνιδιού, που προσφέρει απόλαυση παρόμοια με 

αυτή της μουσικής και των τυχερών παιχνιδιών. Ο Σίγκμουντ Φρόυντ το 1905 στο 

βιβλίο  του Αστεία και η Συσχέτισή τους με το Ασυνείδητο υποστηρίζει ότι το χιούμορ 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια απεικόνιση συμπεριφορών ταμπού όπως η 

επιθετικότητα, η σεξουαλική επιθυμία και ο φόβος. 

     Η κατανόηση και εκτίμηση του χιούμορ εξαρτάται εν πολλοίς από γνωστικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (McGhee, 1971) αλλά και 

από παράγοντες παρόμοιους με αυτούς των μουσικών προτιμήσεων όπως ηλικία, 
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δημογραφικά χαρακτηριστικά και φύλο (LeBlanc, A., Jin, Y. C. et al., 1999). Έτσι, όσο 

προχωράει η ανάπτυξη του παιδιού από την νηπιακή στην παιδική ηλικία , σταδιακά 

απομακρύνεται από το αφηρημένο και το μη λεκτικό - οπτικό χιούμορ και τη θέση τους 

παίρνουν η ειρωνεία και τα λογοπαίγνια. Στους εφήβους παρατηρείται μία στροφή στο 

εσχατολογικό χιούμορ (Opplinger & Zillmann, 1997) ενώ τέλος στην ενήλικη ζωή (19 

ετών και άνω) παρατηρείται μια ποικιλία στις προτιμήσεις, που σχετίζεται άμεσα με το 

περιβάλλον και τα γονίδια (Ruch.W. Weber,M., et.al, 2014). 

     Οι Martin et al. (2003) εννοιολογικά απέδωσαν την αίσθηση του χιούμορ ως ένα 

πολυεπίπεδο χαρακτηριστικό ατομικών διαφορών το οποίο περιλαμβάνει τα εξής 

τέσσερα βασικά είδη: α) κοινωνικό/ανθρωπιστικό (affiliative), β) χιούμορ 

αυτοενίσχυσης (self-enhancing), γ) επιθετικό (aggressive) και τέλος δ) 

αυτοϋποτιμητικό/αυτομειωτικό (self-defeating). Το κοινωνικό χιούμορ περιλαμβάνει, 

σύμφωνα με τους ερευνητές, θερμά, αυθόρμητα, ευφυή, μη εχθρικά αστεία τα οποία 

διασκεδάζουν τους άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενδεικτικά του σεβασμού και 

της αποδοχής τους. Ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις, μειώνει την πιθανότητα 

σύγκρουσης και αυξάνει το ηθικό της ομάδας. Το χιούμορ αυτοενίσχυσης αφορά σε 

προσαρμόσιμα αστεία, τα οποία απευθύνονται στο δημιουργό τους και δεν είναι 

επιζήμια για τους άλλους με σκοπό να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμηση (όχι εις βάρος 

των άλλων) και να προφυλάξει από τα αρνητικά συναισθήματα. Το επιθετικό χιούμορ 

περιλαμβάνει πειράγματα, σαρκασμό, γελοιοποίηση και συκοφαντία, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειές τους για τους άλλους και στοχεύει στο να τους 

προσβάλλει και να τους «ρίξει» το ηθικό. Τέλος, το αυτομειωτικό χιούμορ είναι 

ιδιαίτερα επικριτικό προς τον εαυτό και τον γελοιοποιεί. Σκοπός του ατόμου που κάνει 

χρήση του αυτομειωτικού χιούμορ είναι να εμπλουτίσει τις σχέσεις του με τους άλλους 

εις βάρος της δικής του θετικής αυτοεικόνας. Αποτελεί τρόπο απόκρυψης αρνητικών 

συναισθημάτων για τον εαυτό και αποφυγής αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

     Σύμφωνα με τους Kuhn et al. (2010),το χιούμορ αποτελεί μια από τις πιο 

χαρακτηριστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα μέλη μιας ομάδας, είτε είναι 

μια ολόκληρη κουλτούρα είτε κάποια υπο-ομάδα μέσα σε αυτήν, είναι το να μαθαίνει 

κανείς να αντιμετωπίζει τις ίδιες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και οι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται στο χιούμορ είναι η υπερβολή, η παρεξήγηση, η επανάληψη και 

άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και σε άλλα σχήματα λόγου , όπως η αφήγηση, 

τα παραμύθια κ.τ.λ. (Berger, 1993). 

       Εν κατακλείδι, το χιούμορ εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η 

εθνικότητα, η κουλτούρα, η κοινωνική  θέση, η νοητική κατάσταση, οι στάσεις και 

πεποιθήσεις ενός ανθρώπου, καθώς και  η διάθεση  και οι προσδοκίες που μπορεί να 

έχει σχετικά με αυτό που πρόκειται να ακούσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διάθεση 

κάποιου να αστειευτεί αποκαλύπτει τη βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη να νιώσει κανείς 

αποδεκτός και ενσωματωμένος σε μια κοινωνική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει 

τη λατρεία για το απροσδόκητο. 

      Φυσικά, η θεωρία των Berger και Meyer δεν αποτελεί τη μοναδική την σήμερον 

ημέρα. Οι σύγχρονοι ερευνητές προτείνουν και νέες θεωρίες του χιούμορ 
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(Ramachandran 1998, Hurley et al. 2011) που διαρκώς προσθέτουν νέες  διαστάσεις 

στο ζήτημα αυτό. 

 

 

2.2.  Χιούμορ και ψυχολογία 

 

 

     Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων έχει στραφεί προς την 

αντιμετώπιση ασθενειών μέσω του χιούμορ. Υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις του είναι 

ευεργετικές τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταπολέμηση ασθενειών. Η 

θεραπευτική ψυχαγωγία δεν άργησε να ενταχθεί ως απαραίτητη θεραπεία ασθενών, και 

κυρίως παιδιών, σε πολλές χώρες όπως Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και 

αλλού. Οι ειδικοί έβλεπαν τις ωφέλιμες δράσεις που ασκούσε η γελωτοθεραπεία στους 

ασθενείς, καθώς έκανε τους ανθρώπους να έχουν θετικότερη προοπτική για τη ζωή, 

γεγονός που βοηθούσε και στην ανάρρωσή τους. 

    Ευεργετικά οφέλη του χιούμορ στην ευεξία του ανθρώπου χαρακτηρίζονται τα εξής: 

α) βελτίωση της ψυχολογίας (Martin & Lefcourt, 2004; Yovetich et al., 1990), β) 

μείωση της κατάθλιψης και άγχους ακόμα και σε ηλικιωμένους (Houston et al., 1998) 

και γ) βελτίωση στις καρδιαγγειακές παθήσεις. 

    Το χιούμορ προτείνεται από κάποιους ερευνητές ακόμα και ως τρόπος θεραπείας σε 

ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer ( Walter, M.,Hänni B. et al., 2007).  Ο Ziv (2010) 

αναφέρει ότι το χιούμορ αποτελεί το κλειδί για την απαρχή μιας σχέσης. Το χιούμορ 

έχει χαρακτηριστεί από τους Chapman&Wright (1976) ως ένας ισχυρός κοινωνικός 

διευκολυντής. Αντίστοιχα, ο Mc Ghee (1979) σημειώνει ότι βοηθάει ιδιαίτερα στην 

εγκαθίδρυση συνοχής μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο λόγος -όπως έχουν 

υπογραμμίσει πολλοί μελετητές- είναι ότι το γέλιο που μοιράζονται τα μέλη της 

ομάδας προωθεί την αίσθηση της οικειότητας, της φιλικότητας και της ζεστασιάς. 

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες λοιπόν όπως οι ηλικιωμένοι ή οι ασθενείς που πάσχουν  

από κατάθλιψη ή Alzhmeimer ωφελούνται σημαντικά από τις θεραπείες που 

βασίζονται στο χιούμορ. 

      Ακόμα και οι νευρολογικές έρευνες των τελευταίων ετών υποδεικνύουν τις 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται με το γέλιο(Wild, Rodden, 

Grodd & Ruch, 2003). Κάτι τέτοιο αναδεικνύει ότι το χιούμορ είναι μια μοναδική  

διασυνδεδεμένη ψυχολογική αντίδραση. Μπορεί να είναι μια “συναισθηματική 

αντίδραση ευθυμίας που δημιουργείται από μια παιγνιώδη ασυμφωνία και εκφράζεται 

μέσω του χαμόγελου και του γέλιου” (Martin, 2004). 

    Το χιούμορ λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει: α) εξυψωμένη διάθεση που προκαλείται 

από ενεργοποίηση του εγκεφαλικού πυρήνα, θέτοντας σε κίνηση το μεσολιμβικό 

ντοπαμινεργικό σύστημα (Mobbs et.al., 2003), β) αυξημένη αντοχή στον πόνο2 (μέσω 

                                                           
    2Για τα οφέλη του χιούμορ στην ανακούφιση από τον πόνο αναπτύσσεται ένας σχετικά καινούργιος 

τομέας της νευροεπιστήμης,η ψυχονευροανοσολογία -πρώτη εμφάνιση του όρου το 1975 από τον 

Ρόμπερτ Άντερ και τον Νίκολας Κοέν-. 
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της απελευθέρωσης της ντοπαμίνης) (Weisenberg, Tepper & Schwarzwald, 1995; 

Dunbar et.al., 2012), γ) μείωση του στρες λόγω του χαμηλού επιπέδου κορτιζόλης και 

επινεφρίνης( Berk et al. 1989), δ) αυξημένη κοινωνικότητα και αίσθημα σύνδεσης και 

συνεργασίας( Salovey et. al.,  2000) και τέλος ε) αυξημένο αίσθημα εμπάθειας , 

οικειότητας  και εμπιστοσύνης  (Hampes, 2001). 

Δεδομένου του ότι αυτές οι ενδείξεις υποδεικνύουν τα οφέλη της χρήσης χιούμορ σε 

ασθενείς και γενικότερα στους ανθρώπους, αναμένονται παρόμοια αποτελέσματα και 

στους μαθητές.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1.Το χιούμορ στην  εκπαίδευση 

     Η εκπαίδευση θεωρείται ένας από τους πιο θεμελιώδεις και καθοριστικούς τομείς 

για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για 

τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης. Δυστυχώς , η παραδοσιακή εκπαίδευση 

είτε αδιαφορεί είτε αποκλείει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως 

το χιούμορ (Morreall, 2014). Αντί για αβαρία, η μάθηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από 

όρεξη και χαμόγελα. Η ένταξη του χιούμορ στο σχολείο χρησιμοποιείται επιτυχώς στο 

να ενεργοποιήσει τους μαθητές προσφέροντάς τους κίνητρο για μάθηση, και μειώση 

της έντασης. Φυσικά ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να μεταμορφωθεί σε δεξαμενή 

αστείων ούτε να γίνει γελωτοποιός. Με συνετή ένταξη προσωπικών ιστοριών, αστείων, 

παιχνιδιών, τα οφέλη στην διδασκαλία είναι πολλά και αναπτύσσονται παρακάτω. 

     Με το χιούμορ χτίζεται μια πιο ισχυρή σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή' οι μαθητές 

μαθαίνουν καλύτερα και θυμούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Opplinger, 

2003). Επιπλέον, με τη διακοπή της κανονικής ροής του μαθήματος, με την 

“ελάφρυνση” του κλίματος στην τάξη και την αποφυγή της μονοτονίας επανέρχεται η 

προσοχή των μαθητών, και δημιουργείται κίνητρο απ' την αρχή (Neumann, Hood & 

Neumann, 2009).Το “διανοητικό διάλειμμα” (mental break) αυξάνει όχι μόνο την 

απόλαυση της μάθησης αλλά και τα θετικά συναισθήματα για το διδακτικό αντικείμενο 

και τον εκπαιδευτικό (Wanzer & Frymier, 1999). 

    Επίσης, το χιούμορ λειτουργεί αποτελεσματικά στο να προσελκύεται η προσοχή και 

διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών. Δημιουργείται ένα μικρό διάλειμμα που 

επιτρέπει την αναζωπύρωση της διάθεσης και καθιστά τη μάθηση πιο απολαυστική, 

εντυπωσιακή και αξιομνημόνευτη (Banas, Dunbar, Rodriguez et.al, 2011).Πιο 

συγκεκριμένα, η χρήση του χιούμορ στη τάξη μειώνει το άγχος και ενισχύει την ενεργό 

συμμετοχή στο μάθημα και τη συγκέντρωση στο περιεχόμενο, κατά συνέπεια 

βοηθώντας τους μαθητές να μαθαίνουν γρηγορότερα και καλύτερα (Bains et al., 2014). 

Επιπροσθέτως, το χιούμορ και το γέλιο ενεργοποιούν πολλαπλά ψυχολογικά 

συστήματα που μειώνουν τα επίπεδα των ορμονών του στρες, όπως της κορτιζόλης και 

της επινεφρίνης και αυξάνουν τη δράση του ντοπαμινεργικού συστήματος (Mobbs et 

al. 2003). Τέλος, σύνδεση υπάρχει μεταξύ του χιούμορ και των συναισθημάτων. 
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Βασικά συναισθήματα, όπως η χαρά, η οργή, ο φόβος και η λύπη, όταν βιώνονται με 

ένταση, αποθηκεύονται στην μακρόχρονη μνήμη. Πράγματι, όταν μια εμπειρία 

εμπεριέχει ένταση συναισθημάτων, τη θυμάται κανείς για πολύ καιρό. 

    Όταν οι άνθρωποι μοιράζονται αστεία και γελάνε, δημιουργείται μια θετική 

συναισθηματική και κοινωνική σχέση μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας το χιούμορ 

μειώνονται οι άμυνες και εδραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης. Εξάλλου, «όταν οι 

άνθρωποι γελούν όλοι μαζί, μετατρέπονται σε ένα σύνολο ανθρώπων που 

απολαμβάνουν την ύπαρξή τους» (Highet, 1950).   

 

 

 

3.1.2. Έρευνες γύρω από το χιούμορ στη τάξη 

 

 

   Σύμφωνα με πολλές έρευνες, το κλίμα στο σχολείο είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη των μαθητών. Ένα ευχάριστο κλίμα προωθεί  την 

ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και κατά συνέπεια 

τη γενικότερη επιτυχία στο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποιούν το χιούμορ τυγχάνουν θετικότερης αξιολόγησης από τους μαθητές τους 

και μεγαλύτερου ποσοστού συμμετοχής στο μάθημά τους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

μαθητές μαθαίνουν καλύτερα (Davies & Apter,1980; Gorham & Christophel, 1990; 

Wanzer & Frymier, 1999; Ziv, 1979,1988) καθώς αυξάνεται το κίνητρό τους για 

μάθηση (Gorham & Christophel, 1992) , παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα άγχους ( Ziv, 

1976), αυξημένη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και μεγαλύτερη δυνατότητα 

απομνημόνευσης (Wilson & Cameron,1994; Chapman & Crompton, 1978; Ziv, 1976). 

    Ωστόσο για ποιο λόγο φαίνεται να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών μετά από 

διδασκαλίες που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το χιούμορ; Η θεωρία του Ziv (1979) 

υποστηρίζει συσχετισμούς ανάμεσα στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διατηρεί 

την προσοχή των μαθητών αμείωτη ενώ διατηρεί την αμεσότητά του και το θετικό 

κλίμα στην τάξη, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η μνήμη, που σχετίζεται άμεσα με τις 

σχολικές επιδόσεις. Το θετικό κλίμα προωθεί το αίσθημα του “ανήκειν” στους μαθητές, 

συμβάλλει στην αυτονομία των μαθητών, λειτουργεί ωφέλιμα στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και στην κατάκτηση νέων γνώσεων , στην αυτοεκτίμηση και αυτοέλεγχο 

των μαθητών για να μπορούν να αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα τους κανόνες και 

τις υποχρεώσεις του σχολείου. 

      Επιπλέον, η χρήση του χιούμορ από τους εκπαιδευτικούς εδραιώνει και εγκαθιστά 

μια σχέση συμπάθειας και εκτίμησης με τους μαθητές. Οι μαθητές είναι πιο δεκτικοί 

στο να συμμορφωθούν και ακολουθήσουν τη συμβουλή κάποιου που διάκεινται φιλικά 

προς αυτόν. Η μείωση του επιπέδου του στρες των μαθητών, η εξωστρέφεια και η 

αύξηση της αυτοπεποίθησης, η αποφυγή της “βαρεμάρας”, η ανάπτυξη της “καλής 

θέλησης” και άλλες κοινωνικές δεξιότητες είναι μόνον κάποια από τα μη γνωστικά 

οφέλη του χιούμορ. 



[17] 

 

   Μπορεί όμως πάντοτε να προάγει τη μάθηση η χρήση χιούμορ στην τάξη; Η 

απάντηση σ' αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα. Σύμφωνα με 

τον Ziv (1988), από τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνο το διάστημα, 

11 έρευνες έναντι 7 υποδεικνύουν μια άμεση ή έμμεση θετική επίδραση του χιούμορ 

στη γνωστική διαδικασία. Οι υπόλοιπες 7 δεν μπόρεσαν να καταδείξουν κάποιον 

συσχετισμό ανάμεσα στο χιούμορ και στη μάθηση. Στις έρευνες όπου δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις: 

αφενός η βραχύβια διάρκεια των πρώτων ερευνών (σε κάποιες από αυτές η διάρκεια 

της έκθεσης στο ερέθισμα δεν ξεπερνούσε τα 10', διάρκεια που δεν επαρκεί για 

απομνημόνευση)` αφετέρου πολλές φορές οι έρευνες γινόντουσαν σε συνθήκες 

προσομοίωσης τάξης και όχι σε αληθινά σχολικά περιβάλλοντα. Η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων είναι αδύνατη επίσης λόγω των ποικίλων τύπων χιούμορ που 

χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες (π.χ. αλλού κινουμένα σχέδια, αλλού λεκτικά αστεία) 

και της τοποθέτησής τους στην έρευνα (άλλοτε τυχαία κι άλλοτε σε καίριο σημείο της 

παρουσίασης) καθώς και της ποικιλομορφίας των μέσων (είτε με οπτικο-ακουστικό 

υλικό, είτε λεκτικά). 

     Άλλες έρευνες εστίασαν στη σύνδεση χιούμορ και σχολικών επιδόσεων(Davies&      

Apter, 1980; Wanzer & Frymier, 1999a; Ziv, 1988), από τις οποίες φάνηκε ότι το 

χιούμορ μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή αποτελεσματική εκπαιδευτική 

επικοινωνιακή στρατηγική. 

    Αρκετές έρευνες ταυτοποίησαν τα είδη χιούμορ που συχνά χρησιμοποιούνται από 

τους  εκπαιδευτικούς (Bryant et al.,1979; Downs et al., 1988; Gorham & Christophel, 

1990)' ωστόσο, όλες αυτές οι έρευνες ήταν ποιοτικές και όχι αξιολογικές. Π.χ., στη 

τελευταία έρευνα των Gorham και Christophel που διενεργήθηκε το 1990 οι μαθητές 

ενός σχολείου ζητήθηκαν να κρατήσουν ημερολόγιο με τις χιουμοριστικές 

συμπεριφορές των καθηγητών τους σε διάρκεια 5 διαλέξεων. Για την ακρίβεια, τους 

ζητήθηκε να σημειώνουν “κάθε τι που είπε ή έκανε ο καθηγητής σήμερα που 

υποδεικνύει ότι έχει αίσθηση του χιούμορ”(σελ.51). Με την έρευνα αυτή κατέληξαν σε 

13 είδη χιουμοριστικής συμπεριφοράς. 

    Ένα χρόνο αργότερα (το 1991), ο Neuliep ήταν ο πρώτος που εξέτασε σε βάθος το 

χιούμορ ανάλογα με την καταλληλότητα της χρήσης του στην τάξη. Στην έρευνα αυτή, 

ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς να κατατάξουν τα είδη του χιούμορ (όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν από τους Gorham και Christophel) ανάλογα με το αν είναι κατάλληλα 

για την τάξη ή όχι. Δύο μόνον είδη κρίθηκαν ακατάλληλα: ιστορίες (προσωπικές ή 

γενικές )που δεν σχετίζονται με το μάθημα. 

    Τέλος, το 2004 οι Torok, McMorris και Lin εξέτασαν τις απόψεις σπουδαστών και 

καθηγητών κολλεγίων βασισμένοι στην κατηγοριοποίηση των Bryant κ.α. (1979). Οι 

124 εξεταζόμενοι φοιτητές κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν την ερευνητική υπόθεση ότι 

τα εφτά είδη χιούμορ (αστείες ιστορίες, αστεία σχόλια, λογοπαίγνια, αινίγματα, 

καρτούν και ανέκδοτα) θα αντιμετωπίζονται με θετική διάθεση από τους φοιτητές, 

υπόθεση που επιβεβαιώθηκε. Επίσης, έθεσαν υπό εξέταση τα τέσσερα είδη χιούμορ 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες (σαρκασμός, σεξιστικό 

χιούμορ, φυλετικό και επιθετικό/εχθρικό χιούμορ) κατά πόσον χαρακτηρίζονται 
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αρνητικά.  Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, αυτά τα είδη χιούμορ χρησιμοποιούνται 

σπάνια και δεν συνιστώνται για τη τάξη, εκτός του σαρκασμού που ενώ 

χαρακτηρίστηκε αρνητικά από τους ερευνητές, οι σπουδαστές το δέχονται ως 

κατάλληλο, το κατέταξαν ως το πέμπτο πιο συχνά χρησιμοποιημένο χιούμορ των 

εκπαιδευτικών, αποδεκτό και συνιστάμενο για χρήση στην τάξη. Τα υπόλοιπα 

ευρήματα της έρευνας των Torok κ.α. (λόγω του μικρού δείγματος) είναι περιορισμένα. 

   Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες για τα χαρακτηριστικά των 

επικοινωνιακά επιτυχημένων εκπαιδευτικών. Η αμεσότητα (Frymier, 1994), οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Frymier & Houser, 2000) και η διαφάνεια ( Chesebro & 

McCroskey, 2002) καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Πεποίθηση των Hurt, Scott και 

McCroskey- όπως αναφέρεται στο άρθρο των Wanzier, Frymier et al.(2006)- είναι ότι 

ένας επιτυχημένος εκπαιδευτικός πρέπει να είναι επαρκώς επικοινωνιακός, να προωθεί 

την κατανόηση και τη γνώση και να δημιουργεί θετικές σκέψεις για το διδακτικό 

αντικείμενο που διδάσκει και τον ίδιο.  

   Συμπερασματικά, παρ’ ότι  το χιούμορ στην εκπαίδευση έχει ερευνηθεί διεξοδικά και 

σε βάθος χρόνου (Aylor & Opplinger, 2003; Davies & Apter, 1980; Frymier & Weser, 

2001; Wanzer, 2002; White, 2001), οι ενδείξεις των ερευνών ακόμη δε δύναται να 

εξάγουν αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα. 

 

 

3.1.3. Είδη χιούμορ που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

 

      Υπάρχουν τριών ειδών αντιδράσεις των εκπαιδευτικών γύρω από το χιούμορ: αυτοί 

που το αποκλείουν από την εκπαιδευτική τους στρατηγική, αυτή που το χρησιμοποιούν 

με σύνεση αλλά και επιφύλαξη, και αυτοί που είναι ένθερμοι οπαδοί του. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, ερευνητές που υποστηρίζουν την ασημαντότητα 

του ρόλου του χιούμορ στην εκπαίδευση βασίζονται στη διδακτορική διατριβή του 

Weinberg (1975), στην οποία μαθητές με υψηλό άγχος και χαμηλές σχολικές αποδόσεις 

μετά από χιουμοριστική παρουσίαση του μαθήματος εξακολούθησαν να σημειώνουν 

χαμηλή ικανότητα διατήρησης της πληροφορίας. Η έρευνα αυτή ήταν η πρώτη που 

αμφισβήτησε την υπόθεση ότι το χιούμορ συμβάλλει θετικά στην μάθηση. 

      Ο Sudol (1981) προειδοποιεί τους εκπαιδευτικούς ότι οι τάξεις κινδυνεύουν  να 

μετατραπούν σε “ζωολογικούς κήπους” και “παιδικές χαρές” εάν αφεθούν στην 

«οχλαγωγία» που επιφέρει το χιούμορ. Οι Kaplan και Pasco (1977) απορρίπτουν την 

ένταξη του χιούμορ, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς συσχετισμοί 

ανάμεσα στην απομνημόνευση και το χιούμορ. Παρομοίως, ο Zillman και οι 

συνεργάτες του(1984) αναγνωρίζει το ρόλο της φαντασίας αλλά  τον εξορίζει από τα 

πλαίσια της διδασκαλίας. 

       Μολαταύτα, υπάρχουν και ερευνητές σύγχρονοι του Zillman που έχουν αντίθετη 

άποψη. Ο  Rogers (1984) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εντάσσουν το 

χιούμορ στη διδασκαλία τους τις ατέλειές τους και να είναι ευέλικτοι στις ενδεχόμενες 

αλλαγές που προκύπτουν. Η έρευνα του Ziv (1976) λίγα χρόνια νωρίτερα επιβεβαίωσε 
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την άποψή του: η πειραματική ομάδα όπου είχε ενταχθεί το χιούμορ στη διδασκαλία σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου ήταν καταφανώς πιο εφευρετική και δημιουργική, 

κατακτώντας τους επιθυμητούς στόχους της διδασκαλίας με άνεση και ευκολία.  

      Η πρώτη έρευνα συστηματοποίησης του χιούμορ των εκπαιδευτικών έγινε το 1980 

από τους Bryant, Crane, Cominsky και Zillman. Φοιτητές πανεπιστημίου ηχογράφησαν 

και ανέλυσαν κασέτες ηχογραφημένων διαλέξεων των καθηγητών τους. Οι ερευνητές 

κατέληξαν σε μια πρώτη συστηματοποίηση 6 κατηγοριών: αστεία, αινίγματα/ γρίφοι, 

λογοπαίγνια, αστείες ιστορίες, χιουμοριστικά σχόλια και μια “άλλη” κατηγορία. Τα 

περιστατικά που σημειώθηκαν αναλύθηκαν περαιτέρω ως προς το αν ήταν 

προσχεδιασμένα ή αυθόρμητα, σεξιστικά, εχθρικά ή χωρίς νόημα, ποιοι χαρακτήρες 

εμπλέκονταν (καθηγητής, μαθητής ή κάποιος άλλος), αν στόχευαν στην χλεύη του 

καθηγητή ή κάποιου μαθητή και τέλος αν ήταν σχετικά με το μάθημα ή όχι. Εντύπωση 

προκαλεί πως οι άρρενες καθηγητές ένιωθαν περισσότερο ελεύθεροι να κάνουν 

χιούμορ με τους μαθητές τους σε σχέση με τις γυναίκες καθηγήτριες. 

     Αργότερα οι Gorham και Christopher (1990) συνέχισαν την έρευνα αναδεικνύοντας 

ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα τη μείξη λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς/ 

επικοινωνίας. Επανεξέτασαν πρώτα τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των μαθητών σε 

σχέση με το χιούμορ των καθηγητών τους, την αμεσότητα των καθηγητών και τη 

γνωστική τους επάρκεια και μετά ζήτησαν από τους μαθητές να ηχογραφήσουν, 

παρατηρήσουν και να εντοπίσουν τη χρήση του χιούμορ των καθηγητών τους σε 5 

διαλέξεις. Αναδύθηκαν άλλες 7 κατηγορίες όπως : μεροληπτικά σχόλια εις βάρος 

κάποιου μαθητή/τριας, προσωπικά αστεία σχετικά  ή και άσχετα με το μάθημα, λεκτική 

ή κινητική κωμωδία κ.α. Συνολικά προέκυψαν δύο εκτιμήσεις:  πρώτον, δεν είναι όλοι 

οι τύποι χιούμορ κατάλληλοι για χρήση εντός της σχολικής τάξης και δεύτερον η 

συχνότητα και το είδος του χιούμορ επηρεάζουν τη γνωστική διαδικασία όχι σε τόσο 

μεγάλο βαθμό όπως άλλοι παράγοντες (όπως η αμεσότητα του καθηγητή). Το χιούμορ 

αποτελεί είδος συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού που τον καθιστά πιο άμεσο και κατά 

συνέπεια πιο αποτελεσματικό στη διδασκαλία του. 

       Σε επόμενη έρευνα που διενεργήθηκε ένα χρόνο αργότερα, μαθητές λυκείου 

καταδεικνύουν το χιούμορ που σχετίζεται με το μάθημα ως την πιο αποτελεσματική 

κατηγορία χρήσης χιούμορ ( Neuliep, 1991). Oι Wanzer και Frymier (1999) ζήτησαν 

από τους μαθητές να περιγράψουν χιουμοριστικά παραδείγματα κατάλληλα ή 

ακατάλληλα για τη σχολική τάξη. Η ανάλυση των παραδειγμάτων σχετικά με το 

κατάλληλο χιούμορ συμφωνούσε με την κατηγοριοποίηση των Gorham και 

Christopher: χιούμορ σχετικό (και άσχετο) με το μάθημα, μιμήσεις, μη λεκτικές 

συμπεριφορές, δυσφημιστικό, υποστηρικτικό, σαρκασμός και χιούμορ χωρίς (κακή) 

πρόθεση. 

     Σε έρευνα που διήρκεσε 31 χρόνια (από το 1969 μέχρι και το 2000) οι ερευνητές 

Bryant και Zillmann υπέδειξαν ότι η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να γίνει ευχάριστη 

όταν σχετίζεται με το γνωστικό υπόβαθρο για να μπορέσει να αποσπάσει την προσοχή 

των μαθητών, να βελτιώσει την ατμόσφαιρα στην τάξη και να μειώσει το επίπεδο του 

άγχους. 
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       Δύο είδη χιούμορ κρίθηκαν τόσο κατάλληλα όσο και ακατάλληλα για τη σχολική 

τάξη από τους μαθητές: ο σαρκασμός και το χιούμορ άσχετο με το μάθημα. Τυχόν 

διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των μαθητών μπορεί να οφείλονται στο τρόπο με τον 

οποίο χειρίζεται το χιούμορ ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, καθώς και η προσωπικότητά 

του συνολικά. Κατηγορίες ακατάλληλου χιούμορ κρίθηκαν οι εξής: ο χλευασμός των 

μαθητών, το στερεοτυπικό χιούμορ, το αποτυχημένο, το σεξιστικό, το να αστειεύεσαι 

για θέματα σοβαρά και το προσωπικό χιούμορ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι 

μαθητές δήλωσαν πως το να κάνει ο εκπαιδευτικός “πλάκα” εις βάρος κάποιου μαθητή 

δεν είναι ποτέ αποδεκτό. 

    Τη τελευταία εικοσαετία  το χιούμορ σχετικό με το μάθημα φαίνεται να αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο στην ενίσχυση της γνώσης  ενώ εμπλουτίζεται και με νέα 

εργαλεία, όπως τα χιουμοριστικά βίντεο που σχετίζονται με το μάθημα (Suzuki & 

Health, 2014). Ευρήματα ερευνών πάνω σε απεικονίσεις του εγκεφάλου δείχνουν ότι η 

έκθεση σε χιουμοριστικά καρτούν ενεργοποιεί το δίκτυο ανταμοιβής στο μεταιχμιακό 

σύστημα του εγκεφάλου (Mobbs et al. 2003). 

    Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως τόσο το λεκτικό όσο και το μη λεκτικό χιούμορ 

μπορεί να ενταχθεί στη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς θεωρείται ασφαλές και 

κατάλληλο για τους μαθητές. Χαμόγελο, γέλιο και χειρονομίες είναι κάποια από τα πιο 

εύχρηστα εργαλεία του εκπαιδευτικού για να γίνει άμεσος και προσιτός στους μαθητές 

του.  

   Έχοντας λοιπόν κανείς κατά νου τις έρευνες που διενεργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 

μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να χαράξει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική. Εάν 

επιλέξει να ενσωματώσει τη χρήση χιούμορ πάντως οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τον 

αρνητικό αντίκτυπο που επιφέρει η χρήση του ακατάλληλου χιούμορ στη τάξη. Ο 

Garner ( 2003) αναφέρει ότι το χιούμορ αποτελεί καταλύτη στη κοινωνική 

ενσωμάτωση στην παιδαγωγική' διατυμπανίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με 

διακριτικότητα και σύνεση απέχοντας από φυλετικές, σεξιστικές και πολιτικές 

διαστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε χλευασμό και αίσθηση κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 

 

 

3.1.4. Προτάσεις για αποτελεσματική χρήση του χιούμορ από τους 

εκπαιδευτικούς 

 

    Απ' όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η χρήση χιούμορ μπορεί να αποβεί εγχείρημα 

απαιτητικό και αμφιβόλου αποτελέσματος για τους εκπαιδευτικούς. Παρ' όλα αυτά, 

ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να εντάξει τη χρήση χιούμορ στην διδασκαλία του 

μπορεί να ακολουθήσει κάποιες γενικές οδηγίες που προέκυψαν από έρευνες, 

συζητήσεις με μαθητές και διδακτική εμπειρία, όπως : 
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• Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος: Μια πιο ανάλαφρη διακόσμηση της σχολικής 

αίθουσας με υλικό εκτός σχολικού περιεχομένου, που να δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να νιώσουν οικειότητα και μεγαλύτερη ελευθερία (να προσθέσουν ίσως και 

δικής τους έμπνευσης υλικό) δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 

 

• Έναρξη του μαθήματος με ένα αστείο ή μια χιουμοριστική ιστορία: Βοηθά τους μαθητές να 

χαλαρώσουν και να προετοιμαστούν το μάθημα που θα ακολουθήσει. Μπορεί να είναι κάτι 

σχετικό με το μάθημα ή μια προσωπική ιστορία του ίδιου του εκπαιδευτικού. Η συσχέτιση 

του χιούμορ με το διδακτικό αντικείμενο καλό είναι να προτιμάται. Χιουμοριστικά 

παραδείγματα, αστεία, ιστορίες βοηθούν στην απομνημόνευση. Χιούμορ που είναι άσχετο 

με το μάθημα μπορεί να προκαλέσει διάσπαση του μαθήματος και ακύρωση του 

επιθυμητού αποτελέσματος. 

•  Ποικιλία στη χρήση : Το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τεστ, κουίζ, γραπτές 

ερωτήσεις ή και ως αντίδραση σε κάτι απρόβλεπτο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (μπορεί να είναι κάποιο λάθος από τον εκπαιδευτικό ή κάποια παραβατική 

συμπεριφορά κάποιου μαθητή που προτιμητέο είναι να αντιμετωπιστεί με χιούμορ παρά 

με τιμωρία). Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς τα 

προσωπικά σχόλια που απευθύνονται σε έναν μαθητή μόνο.Αν κάποιος μαθητής νιώσει ότι 

στοχοποιείται από τον εκπαιδευτικό είναι εξαιρετικά πιθανό να μειώσει τη συμμετοχή του 

και τις επιδόσεις του στο μάθημα. Επίσης, οι υπόλοιποι συμμαθητές θα θεωρήσουν αυτή 

τη στάση του εκπαιδευτικού ως λεκτική επιθετικότητα, συμπεριφορά μη αποδεκτή από το 

σύνολο των μαθητών. 

• Προσεκτική επιλογή του είδους χιούμορ: Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το αυτο-

μειωτικό χιούμορ, καθώς φαντάζει ασφαλής επιλογή. Ωστόσο, κάνοντας χρήση αυτού του 

είδους χιούμορ μπορεί να βλάψουν την αξιοπιστία τους. Διφορούμενες οι απόψεις, καθώς 

κάποιοι θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο γίνονται  πιο πειστικοί, αληθοφανείς και πιο 

αρεστοί, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι προκαλεί ζημιά στην επάρκεια και αξιοπιστία του 

εκπαιδευτικού. 

• Μέριμνα ως προς τον αποδέκτη του χιούμορ: Ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη έτσι ώστε το 

χιούμορ να γίνει αντιληπτό από το κοινό ως αστείο και μη προσβλητικό είναι κάτι που 

πρέπει να το έχει κατά νου ο κάθε εκπαιδευτικός. Η ηλικία, το φύλο, η κουλτούρα καθώς 

και τα προσωπικά βιώματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το 

χιούμορ ο καθένας μας. 

• Άντληση ιδεών από το κοινωνικό περιβάλλον:  Αν κανείς δυσκολεύεται ή έχει αμφιβολίες 

για την έκβαση των αστείων του (έχει χαμηλό δείκτη χιουμοριστικού προσανατολισμού), 

μπορεί να παρτηρήσει έναν συνάδελφο, φίλο ή οικογενειακό πρόσωπο που θεωρηθεί ότι 

ασκεί πετυχημένα χιούμορ. Εναλλακτικά, μπορεί να εντάξει στη διδασκαλία του 

χιουμοριστικό περιεχόμενο από κινούμενα σχέδια, εικόνες ή άλλο σχετικό υλικό. 

Οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την πλευρά των 

μαθητών. 
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• Μετριοπάθεια και συνετή χρήση του χιούμορ: Εντούτοις, η υπέρμετρη χρήση χιούμορ 

μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός που νιώθει άνετα να 

χρησιμοποιεί το χιούμορ στην καθημερινή του διδασκαλία πρέπει να έχει υπόψην του ότι 

μπορεί να γίνει κουραστικός. Εξάλλου, ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πετυχημένοι 

εκπαιδευτικοί κάνουν μια μέτρια χρήση χιούμορ (Downs, Javidi, & Nussbaum,1988). 

Ο Fontana (1996:435-436) αναφέρει χαρακτηριστικά: “Να έχετε χιούμορ: αυτό δε 

σημαίνει πως πρέπει ο δάσκαλος να προσπαθεί να μιμηθεί τους διάσημους κωμικούς, 

αλλά ότι θα πρέπει απλώς να είναι πρόθυμος να γελάσει με την τάξη του (όχι βέβαια 

όταν το αστείο είναι σε βάρος κάποιου άτυχου μέλους της ) και να εισαγάγει το 

χιούμορ στη διδακτέα ύλη, όπου ταιριάζει. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είναι ικανός 

να γελάσει με τον εαυτό του κάποιες φορές τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω. Όλοι 

κάνουμε κάποτε άθελά μας πράγματα που φαίνονται αστεία στους άλλους και η 

ικανότητά μας να γελάσουμε γι' αυτά μαζί με τους άλλους είναι ένα δείγμα ασφάλειας 

και ρεαλιστικής αίσθησης της αξίας μας. Οι άνθρωποι που γίνονται έξω φρενών όταν 

γελούν οι άλλοι μαζί τους δείχνουν ότι θεωρούν το γέλιο αυτό ως απειλή απέναντι σε 

μια ήδη κλονισμένη αίσθηση αυτοεκτίμησης. Και φυσικά οι δάσκαλοι που στηρίζονται 

πάντα στο στο επιβάλλον τους προκαλούν κατά μία έννοια τα παιδιά να βρουν τρόπους 

να κλονίσουν αυτό το επιβάλλον.[...]Και να μην ξεχνάτε ότι μια καλή αίσθηση του 

χιούμορ είναι το δεύτερο πράγμα, μετά την αμεροληψία, που σημειώνουν τα παιδιά 

στη λίστα των αρετών του καλού δασκάλου” ( Κοκκίδου, 2014: 22) 

 

3.2. Χιούμορ και μουσική εκπαίδευση  

3.2.1. Το χιούμορ στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το “Νέο Σχολείο” 

    Στο πρόγραμμα σπουδών μουσικής για το “Νέο Σχολείο” που δημοσιεύτηκε το Μάιο 

του 2011 η εκπαιδευτική πρόταση για το μάθημα της μουσικής αναπτύσσεται 

σπειροειδώς σε τέσσερις Θεματικούς Οργανωτές από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το 

Γυμνάσιο. Επιδίωξη του προγράμματος αυτού “η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού και του νέου, η καλλιέργεια στάσεων και αξιών και ακόμη 

τη σύνδεση της μουσικής με την ευρύτερη κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και το 

περιβάλλον του (φυσικό και ανθρωπογενές)”(σελ.1). Ο απώτερος στόχος και σκοπός 

του προγράμματος είναι η ολιστική προσέγγιση της μουσικής μέσω δημιουργικών και 

βιωματικών δράσεων, που θα συντελέσουν στην καλλιέργεια της μουσικότητας και των 

μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη δυνατότητα μουσικής έκφρασης και 

δημιουργίας αλλά και σε μία δια βίου σχέση των μαθητών με τη μουσική. 

Συντελεστής διαμόρφωσης του προγράμματος είναι οι παρακάτω : 

1ος) η αντίληψη των στοιχείων και των εννοιών της μουσικής 

2ος) η απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων 

3ος) η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων 

4ος) η συναισθηματική ανάπτυξη 
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    Στόχος του προγράμματος είναι “η δημιουργία πολιτών που δεν είναι μουσικά 

απομονωμένοι αλλά έχουν μια υγιή σχέση με τον εσωτερικό τους κόσμο και 

επικοινωνιακή σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους”(σελ.4). Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιτευχθεί με την ομαδοσυνεργατική πρακτική και τις υπόλοιπες διδακτικές μεθόδους-

περιεχόμενο που καθορίζονται στο πρόγραμμα. 

    Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ενώ τονίζεται στην εισαγωγή η σύνδεση των 

μουσικών στοιχείων/δεξιοτήτων/γνώσεων με το γνωστικό, συναισθηματικό και 

ψυχοκινητικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών, το χιούμορ ως διδακτικό εργαλείο 

απουσιάζει. 

    Η μοναδική αναφορά στο εισαγωγική ενότητα του προγράμματος γίνεται στην σελ.5 

όπου αναγράφεται το εξής: 

“ Οι μουσικές δραστηριότητες επιτελούνται μέσα από διαδικασίες ενεργούς μάθησης, 

έμμεσης διδασκαλίας και ομαδοσυνεργατικών πρακτικών όπου ο εκπαιδευτικός 

λειτουργεί ως εμψυχωτής, ο οποίος ανιχνεύει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 

εκφραστικών δυνατοτήτων των μαθητών και φροντίζει για την καλλιέργεια ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης, αλληλεγύης, αποδοχής, συλλογικότητας και ευδαιμονίας στην τάξη.” 

    Σαφής αναφορά στα οφέλη ενός τέτοιου κλίματος  δεν γίνεται στα πλαίσια της 

συνοπτικής εισαγωγικής παρουσίασης του προγράμματος. Παρ'όλα αυτά αποτελεί 

σαφή οδηγία προς τους εκπαιδευτικούς η δημιουργία μιας τέτοιας ατμόσφαιρας στην 

τάξη. Και επαφύεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού  να διαμορφώσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνισή της. 

   Ακόμη και η λέξη “χαρά” εμφανίζεται τρεις φορές στο πολυσέλιδο πρόγραμμα, κι 

αυτό δύο σε τίτλους μουσικών κομματιών: “Ωδή στη Χαρά” (σελ.61) και “Ω, τι χαρά, 

στον ανοιχτό αέρα”(σελ.72) και μία στον 4ο οργανωτή (Μουσική εντός κι εκτός 

σχολείου) στο κεφ.“4.1. Εκδηλώσεις σχολικές” όπου στόχος του μαθήματος είναι “οι 

μαθητές να μπορέσουν να νιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση που προσφέρει η 

παρουσίαση μιας εκδήλωσης με μουσική που εκτελείται ζωντανά και σε πραγματικό 

χρόνο”. 

    Τα συναισθήματά τους οι μαθητές καλούνται να τα εκφράσουν στον 2ο οργανωτή 

(Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά) στη σελ.25 

για πρώτη φορά. Τελευταίος στόχος στο κεφ.“2.3.Λόγια Δυτική Μουσική” είναι ο 

μαθητές της Α'-Β' δημοτικού να μπορούν “να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις 

απόψεις τους για μουσικά έργα λόγιας δυτικής μουσικής”. Παρομοίως στον 2ο 

οργανωτή της Γ'-Δ' δημοτικού στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν “να ακροασθούν με 

ευαισθησία ένα έργο λόγιας δυτικής μουσικής, να εκφραστούν μέσα από αυτό και να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους”. 

   Προχωρώντας στην Ε'- Στ' δημοτικού ήδη από τον 2ο οργανωτή, κεφ.2.5.”Δημοφιλή 

μουσικά ρεύματα του 20ου-21ου αι.” αναφέρεται πως  οι μαθητές καλό είναι να είναι 

σε θέση “να εκφράζουν και να αιτιολογούν τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις 

προτιμήσεις τους για μουσικά έργα από διάφορα μουσικά είδη”. 

   Διατρέχοντας λοιπόν το πρόγραμμα για το Νέο Σχολείο καταλήγει κανείς σε δύο 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: αφενός ότι η συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις 
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χαροποιεί τους μαθητές  και αφετέρου ότι τα κομμάτια της λόγιας δυτικής μουσικής 

ενδείκνυνται για ενα έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα συναισθήματά τους. 

   Φυσικά τέτοια συμπεράσματα είναι γενικευμένα και εν μέρει απόλυτα, εντούτοις 

εγείρουν ερωτήματα: γιατί περιορίζεται το συναίσθημα της χαράς στις σχολικές 

εκδηλώσεις; γιατί απουσιάζει η λέξη χαρά από τις ενδοσχολικές δραστηριότητες;  γιατί 

δεν ορίζεται η χιουμοριστική διάσταση των δραστηριοτήτων; Εντούτοις 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι το γέλιο θα είναι φυσικό επακόλουθο κάποιων 

δραστηριοτήτων -όπως τα σκωπτικά τραγούδια της Αποκριάς που υπάρχουν στο 

πρόγραμμα- ή και χαρακτήρων που ως γνωστόν προκαλούν το γέλιο (όπως ο 

Καραγκιόζης και ο Σαρλώ στο κεφ.3.1 του 3ου οργανωτή για την Α'-Β' δημοτικού). 

Υποθέτει κανείς ότι το γέλιο θα επέλθει με τη σύνδεση μουσικής και κάποιας άλλης 

τέχνης (του θεάτρου σκιών ή του κινηματογράφου στην προκειμένη περίπτωση). 

    Όσον αφορά τη σύνδεση συναισθήματος-έργων λόγιας δυτικής μουσικής η εξήγηση 

μπορεί να είναι απλή. Ίσως το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα λόγιας δυτικής 

μουσικής δεν περιέχουν λόγο προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στους μαθητές στο να 

εκφάσουν τα συναισθήματά τους. Ίσως θεωρείται αυτονόητο ότι τα έργα της ελληνικής 

μουσικής αγγίζουν τους μαθητές , κάποια τους είναι ήδη γνωστά και ίσως είναι 

καλύτερα να γνωρίσουν και άλλα είδη μουσικής που δεν τους είναι γνώριμα. Ίσως η 

γνωριμία με πολλαπλά είδη μουσικής να μην είναι κατάλληλη για μαθητές μικρότερης 

ηλικίας, οπότε επιλέγεται η λόγια δυτική μουσική ως η πλέον κατάλληλη'  στις 

μεγαλύτερες τάξεις το φάσμα των μουσικών ειδών είναι μεγαλύτερο και συνδέεται με 

τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών καθώς και με τη δυνατότητα κριτικής σκέψης. 

 

 

3.2.2. Το χιούμορ στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών Μουσικής 

 

   Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλάισιο Προγράμματος Σπουδών που δημοσιεύτηκε το 2001 

(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003)  στο μάθημα της μουσικής δε γίνεται καμία αναφορά στο 

χιούμορ (για την ακρίβεια, σε κανένα συναίσθημα). Οι σκοποί και οι άξονες της 

μουσικής αναπτύσσονται σε 3 επίπεδα: 1ο επίπεδο: Νηπιαγωγείο- Α'- Β' Δημοτικού/ 2ο 

επίπεδο: Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού/ 3ο επίπεδο: Γυμνάσιο. 

   Οι μοναδικές αναφορές σε ψυχικές διαθέσεις και συναισθήματα γίνονται στο 2ο 

επίπεδο, στο τομέα “Ακρόαση και εφαρµογή γνώσης”. Οι μαθητές καλούνται να 

οργανώνουν τα µουσικά στοιχεία (τονικό ύψος, διάρκεια, κ.λπ.) σε µουσικές δοµές και 

να τα χρησιµοποιούν για να µεταδώσουν “διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις” και να 

μπορούν να συζητούν για το ρόλο της µουσικής στη δηµιουργία “ειδικών ψυχικών 

διαθέσεων” σε διάφορες γιορτές και σχολικές εκδηλώσεις (Γλώσσα, Φυσική Αγωγή). 

Συμπεραίνει κανείς λοιπόν ότι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών ίσως μπήκαν οι βάσεις  για να ληφθούν υπόψη οι ψυχικές διαθέσεις και τα 

συναισθήματα στην επόμενη πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δέκα χρόνια 

μετά. 
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Τα ευρήματα και των δύο προγραμμάτων επιβεβαιώνουν την απουσία μέριμνας και 

βιβλιογραφίας γύρω από τις ψυχικές διαθέσεις, τα συναισθήματα και το χιούμορ στη 

μουσική παιδαγωγική, γεγονός που διαφαίνεται τόσο στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων όσο και στο κενό της βιβλιογραφίας στη μουσική 

παιδαγωγική. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4.1. Θεωρητική ανασκόπηση μουσικοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων 

 

    Τις τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά είναι οι 

θεμελιωτές της ίδιας τους της γνώσης. Σύμφωνα με τους γνωστικούς-αναπτυξιακούς 

ψυχολόγους, η σπειροειδής ανάπτυξη επιτυγχάνεται με τη ζύμωση των επιρροών που 

δέχονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον και το τελικό νόημα που δίνουν οι ίδιοι 

στις προσλαμβάνουσες που δέχονται (Vygotsky, 1962). Η γνωστική ανάπτυξη ενός 

παιδιού είναι μια κοινωνική πράξη που οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης και της 

διαρκούς διαπραγμάτευσης με τους άλλους. H πραγματική ανάπτυξη του παιδιού 

πολλές φορές δεν ταυτίζεται με το εν δυνάμει αναπτυξιακό επίπεδο των συνομίληκων 

του. Όπως αναφέρουν και οι κονστρουκτιβιστές, οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις και 

το κοινωνικό γίγνεσθαι είναι οι κεντρικοί άξονες στη θεμελίωση της γνώσης. Τα παιδιά  

μέσω της συνδιαλλαγής τους με την κοινωνία και τη κουλτούρα που τους περιβάλλει 

οικοδομούν τη γνώση και εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους (Stackhouse & Wells,1997). 

    Ακόμα και η παραγωγή και κατανόηση του χιούμορ χρειάζεται διανοητική 

επεξεργασία. Όπως αναφέρει και ο McGhee (1983)“..κάθε αστείο μπορεί υποθετικά να 

πει κανείς ότι απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο ανάπτυξης για την κατανόηση του 

νοήματος, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο του ερεθίσματος που εμπεριέχεται”. Είναι 

θεμελιώδες να αντιλαμβάνεται το παιδί το γενικό πλαίσιο της ιδέας αλλά και την 

αλλαγή που συντελείται στο ενδιάμεσο για να μπορέσει να αντιληφθεί το αστείο. 

Επιπλέον, για να μπορέσει να θεωρήσει κάτι αστείο ή για να αντιληφθεί την 

παραδοξότητα μιας κατάστασης, πρέπει να οδηγηθεί στην επίλυση αυτού του 

προβλήματος. Με άλλα λόγια, η παραδοξότητα μιας κατάστασης δημιουργεί στο παιδί 

την αίσθηση ενός “προβλήματος” που μέσω της διανοητικής επεξεργασίας που 

απαιτείται, αντιλαμβάνεται και απολαμβάνει το νόημα του αστείου. 

    Όπως αναφέρει η Kuchner (1991) “το χιούμορ λαμβάνει χώρα όταν επέρχεται μια 

αλλαγή στη δομή μιας ακολουθίας πραγμάτων, και απαιτεί αναδόμηση και διανοητική 

επεξεργασία, μέθοδο παρόμοια με την αρχή επίλυσης προβλημάτων”. Το χιούμορ είναι 

επακόλουθο του τριπτύχου φαντασίας, δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Για να λάβει 

χώρα η δημιουργική σκέψη, τα παιδιά χρειάζεται να συσχετίσουν ιδέες από πολλαπλές 

κατευθύνσεις και η σκέψη τους να αποκλίνει από το συνηθισμένο. 

    Oι Tower και Singer (1980) υπογραμμίζουν τη σημασία του φανταστικού παιχνιδιού 

και της θετικής συναισθηματικής κατάστασης ενός παιδιού στην προσχολική ηλικία για 
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την μετέπειτα εμφάνιση ή όχι του χιούμορ στις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού που 

αναπτύσσει με τον καιρό. Το παιχνίδι και η εξερεύνηση παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην προσαρμοστικότητα, μάθηση, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του 

μικρού παιδιού. Υπάρχουν ευρήματα που υποδεικνύουν ότι η αίσθηση του χιούμορ, η 

ευελιξία και η δημιουργικότητα συνδέονται με το φανταστικό παιχνίδι στην 

προσχολική ηλικία (Dansky& Silverman,1975). 

     Το παιχνίδι όμως  συνδέεται άμεσα και με το χιούμορ, όπως επισημαίνουν οι 

McGhee και Goldstein(1983), καθώς το χιούμορ είναι μια παιγνιώδης δραστηριότητα 

ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον ανθρώπους που έχουν εγκαθιδρύσει μεταξύ τους μια 

ισορροπημένη κοινωνική σχέση, που τους επιτρέπει να “παίζουν με ιδέες” 

(McGhee,1983) και να χειρίζονται τα σύμβολα σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα 

(Kuchner,1991). 

   O Ziv (1989) κάνει λόγο για “γνωστικό παιχνίδισμα”(cognitive playfulness) με τεστ 

που σχετίζουν τη δημιουργικότητα με τη μέτρηση αποκλίνουσας σκέψης. Η ικανότητα 

να μετακινείται κανείς από το πραγματικό στο φανταστικό, από το σοβαρό στο αστείο 

είναι ενδείξεις αυτού του “γνωστικού παιχνιδίσματος” το οποίο είναι ουσιώδες στη 

δημιουργικότητα και στο χιούμορ. 

    Αποκλίνουσα σκέψη (divergent thinking) είναι  η δυνατότητα να χρησιμοποιεί 

κανείς στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων  που ξεφεύγουν από το απόλυτα σωστό και 

λάθος. Όταν απομακρύνεται κανείς από τη μία και μοναδική λύση, τη συγκλίνουσα 

σκέψη (convergent thinking) -πρακτική που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο σχολικό 

περιβάλλον – διευρύνεται το φάσμα των πιθανών επιλογών ως προς την επίλυση 

κάποιου ζητήματος. Συγκεκριμένα στη μουσική η αποκλίνουσα σκέψη προσδίδει 

δημιουργικότητα, ποικιλία στις μουσικές συνθέσεις, επεκτάσεις των αρχικών μουσικών 

ιδεών και γενικότερη ευελιξία. 

    Σύμφωνα με παλαιότερους ερευνητές (Torrance, 1988) και Koestler (1964), η 

δυνατότητα να ενσωματώνει κανείς διαφορετικές έννοιες και να βρίσκει τις πιθανές 

συσχετίσεις αποτελεί το απόσταγμα της δημιουργικότητας. Απαιτούνται δεξιότητες 

αποκλίνουσας σκέψης, γνωστική διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά κόρον και στην 

επιστημονική έρευνα.3 

    Πώς όμως επιτυγχάνεται η αποκλίνουσα σκέψη, η υιοθέτηση εναλλακτικών 

πρακτικών και εν τέλει μια πιο δημιουργική διδασκαλία; Το χιούμορ μπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα της 

ευελιξίας από το status quo. Το χιούμορ προσφέρει μια εναλλακτική θεώρησης του 

κόσμου, που μπορεί να μην είναι πιο πρακτική ή εύκολη, αλλά είναι σίγουρα πιο 

διασκεδαστική.  

   Μέσω του χιούμορ ενδυναμώνεται η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή,  σχέση 

καθοριστικής σημασίας για τη μάθηση και μνήμη. Έρευνες δείχνουν ότι με το χιούμορ, 

οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και θυμούνται περισσότερο` αφομοιώνουν τις 

                                                           
3Για περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων του Thomas Kuhn(α' 

έκδοση το 1962,β' έκδοση το 1970 και γ' έκδοση το 1996). 
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πληροφορίες πιο γρήγορα και τις διατηρούν στη μνήμη τους για περισσότερο διάστημα 

(Schmidt,2002; Opplinger, 2003; Bryant & Zillman, 1989). Επιπλέον, το χιούμορ 

διασκεδάζει, διακόπτει για λίγο το ρου της διδασκαλίας, επαναφέρει την προσοχή, 

ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, μειώνει τη παραβατική συμπεριφορά, αυξάνει το κίνητρο, 

μειώνει την μονοτονία και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας για τις 

διαδικασίες μάθησης.   

 Το χιούμορ και το αίσθημα της χαράς που επιφέρει μπορεί είναι καταλυτικός 

παράγοντας  για να επιτευχθούν όλα τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η 

Zinn(2008) – όπως αναφέρεται στο Κοκκίδου (2014) κατέληξε ότι απαιτούνται έξι 

παράγοντες για να επιτευχθεί το αίσθημα της χαράς στη μάθηση: 

 

• επιλογή: η δυνατότητα να επιλέγει κανείς εν ευθέτω χρόνο και σύμφωνα με τις 

προσωπικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα, δημιουργικότητα 

 

• συνάφεια: συσχετισμός του διδακτικού αντικειμένου με τη καθημερινή ζωή και με το 

μέλλον, δυνατότητα νοήματος και σκοπού, κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 

• δέσμευση/ αφοσίωση: η συγκέντρωση στο στόχο, η “εμπειρία της ροής” (να μην 

καταλαβαίνει κανείς “πως πέρασε η ώρα”) 

 

• ενεργητική μάθηση: η δυνατότητα να συμμετέχει κανείς ενεργά, τόσο σωματικά όσο και 

πνευματικά, να βιώνει και να μετουσιώνει τη γνώση 

 

• η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού: ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι αντικειμενικός, 

δίκαιος, ανοιχτός και καθοδηγητικός στους μαθητές, με γνώση αλλά και σεβασμό, 

διαλλακτικός και διαμεσολαβητικός, με χιούμορ. 

 

    Επιπροσθέτως, λέξη – κλειδί για μια επιτυχημένη διδασκαλία είναι η ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών, ο βαθμός δλδ. που ενδιαφέρονται και εμπλέκονται οι 

μαθητές στη μάθησή τους και πόσο συνδεδεμένοι είναι με τη τάξη, το σχολείο και 

μεταξύ τους. Ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνεται πολλή έμφαση στη 

γνωστική μάθηση και μειωμένη στη φυσική και συναισθηματική. Στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση τουλάχιστον διατηρούνται σε κάποιο βαθμό κάποιες διδακτικές πρακτικές  

που προωθούν την ενεργητική μάθηση των μαθητών και κατά συνέπεια και την ενεργή 

συμμετοχή τους. Στο μάθημα της μουσικής κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με 

ποικίλους τρόπους : ένας από αυτούς μπορεί να είναι το χιούμορ. 

Ο γνωστός ψυχολόγος Γκάρντερ (Gardner) διέκρινε πέντε τρόπους μάθησης ανάλογα 

με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε παιδιού: α)τον αφηγηματικό τρόπο 

(narrational), β)τον λογικό/ ποιοτικό( logical/quantitative), γ) τον θεμελιώδη 

(foundational), δ)τον αισθητικό (aesthetic) και ε)τον εμπειρικό-βιωματικό(experiential). 

    Αυτοί οι τρόποι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε πτυχή του σχεδιασμού ενός 

μουσικού μαθήματος, με σκοπό να επιτευχθούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι επιμέρους 
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μαθησιακοί στόχοι. Η μουσική είναι μια κατεξοχήν αισθητική εμπειρία που κυρίως 

προσεγγίζεται αισθητικά, εμπειρικά και βιωματικά. Οι πρώτοι τρεις τρόποι είναι 

δευτερευούσης σημασίας στο μάθημα της μουσικής (όχι βεβαίως περιττοί). Όπως 

αναφέρει και ο Αμερικανός συγγραφέας Strozzi Heckler (1993), “Η μάθηση είναι 

μύθος μέχρι να βιωθεί από το σώμα”. 

       Κάθε δραστηριότητα λοιπόν που περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή των μαθητών, 

συνάφεια και βιωματική προσέγγιση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη 

διδασκαλία. Όταν όμως αυτές συνδυαστούν και με το στοιχείο του χιούμορ και μιας 

πιο γενικής «παιγνιώδους» συμπεριφοράς, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εξίσου – 

αν όχι περισσότερο- εντυπωσιακά. 

     Σύμφωνα με τον Πιαζέ (Piaget), “το παιχνίδι είναι η εργασία των παιδιών”. 

Ειδικότερα το μουσικό παιχνίδι μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως :  α) λειτουργικό 

(functional play), β) δημιουργικό (constructive play) και γ) δραματοποίηση 

(dramatisation). Η σημασία της δραματοποίησης στην ανάπτυξη και μάθηση του 

παιδιού ιδιαίτερα από την προσχολική ηλικία έχει τονιστεί από αρκετούς ερευνητές 

(Lindqvist, 2001;Gupta, 2009).  Με το λειτουργικό παιχνίδι τα παιδιά εξερευνούν τη 

φωνή τους, τα όργανα και τους ήχους του περιβάλλοντός τους. Με το δημιουργικό 

εξερευνούν τα ηχοχρώματα, τα μελωδικά-ρυθμικά μοτίβα και τις δυναμικές, ενώ τέλος 

με τη δραματοποίηση μπορούν να συνδυάσουν λόγο, τραγούδι και κίνηση σε ένα. 

    Τα παιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ατομική ανάπτυξη ενός 

παιδιού, στην κοινωνικοποίηση ή στη δημιουργικότητα. Παιχνίδια ακοής, 

συγκέντρωσης και μνήμης ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Παιχνίδια επικοινωνίας και 

εμπιστοσύνης ανήκουν στη δεύτερη και παιχνίδια έκφρασης και αυτοσχεδιασμού στην 

τρίτη. 

    Το οργανωμένο παιχνίδι εισάγει τα παιδιά στους κανόνες και στην πειθαρχία, ενώ 

στο “ελεύθερο” παιχνίδι είναι ελεύθερα να θέσουν τους δικούς τους όρους. Μπορεί να 

λειτουργήσει θεραπευτικά για τα παιδιά, αφού ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, τη 

δημιουργικότητά τους και τη δυνατότητα έκφρασης. Είτε στα πλαίσια της άτυπης 

μορφής μάθησης είτε στην τυπική διδασκαλία το παιχνίδι μπορεί να αποκαλύψει και το 

στάδιο ανάπτυξης των παιδιών σε γνωστικό, ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό 

επίπεδο. 

   Φυσικά δεν πρέπει να απουσιάζει το κανονιστικό πλαίσιο του παιχνιδιού, με σαφείς 

κανόνες και δομή έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως η ευγενή 

άμιλλα, η απόκτηση δεξιοτήτων, η γνώση και η πειθαρχία. Ψυχολόγοι όπως ο Πιαζέ, ο 

Βιγκότσκι και ο Νταρχάιμ έχουν τονίσει τη σημασία των κανόνων στις κοινωνικές 

δραστηριότητες για την γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών. 

    Συνοψίζοντας, το παιχνίδι έχει τεράστια διανοητικά οφέλη. Διεγείρει την αμυγδαλή, 

μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τα συναισθήματα και τη μνήμη, 

αυξάνοντας τις θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Επίσης, προάγει την ανάπτυξη 

του προμετωπιαίου φλοιού (του γνωστικού τμήματος του εγκεφάλου), συμβάλλοντας 

έτσι στην ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας και στη βελτίωση της λήψης 

αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων, περιοχές που εγείρονται και με το 

χιούμορ. Το παιχνίδι, και η παιγνιώδης διάθεση, είναι ουσιώδεις και καλό είναι να 
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συντροφεύουν τον άνθρωπο σε όλη τη ζωή του. Γιατί όπως είπε και ο Τζορτζ 

Μπέρναρντ Σο: “ Δε σταματάμε να παίζουμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή 

σταματάμε να παίζουμε”. 

     Η μουσική είναι ταυτόχρονα μια αισθητική εμπειρία αλλά και μια καλλιτεχνική 

δημιουργική δραστηριότητα. Τα παιδιά μέσω της μουσικής μπορούν να εκφραστούν σε 

πολλαπλά επίπεδα και να αναπτύξουν τόσο το γνωστικό όσο και το 

συναισθηματοκινητικό τομέα. Η επικοινωνία, η σωματική  και η συναισθηματική 

έκφραση είναι στοιχεία απαραίτητα για να διαμορφωθεί αποτελεσματικά η ανάπτυξη 

του παιδιού. Ιδανικά, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά θα αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους (συναισθηματική νοημοσύνη), να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, να 

θέτουν θετικούς στόχους και να τους επιτυγχάνουν, να σέβονται και να αποδέχονται το 

διαφορετικό και να εκδηλώνουν φροντίδα και ενδιαφέρον για τους άλλους και να είναι 

υπεύθυνοι( Payton et al.2008:4). 

 

   Τέλος,  σύμφωνα με την ιεραρχική πυραμίδα των αναγκών του Αβραάμ Μάσλοου4, 

οι ανάγκες εκτίμησης που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι το προηγούμενο στάδιο πριν 

την αυτο-πραγμάτωση (self-actualization) που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας 

των ιεραρχικών αναγκών του ανθρώπου. Το αίσθημα πληρότητας, η ολοκλήρωση,  

ηθική, η δημιουργικότητα, ο αυθορμητισμός και η έλλειψη προκαταλήψεων είναι τα 

υψηλότερα κοινωνικά αγαθά που μπορεί να αποκτήσει κανείς μετά από τις 

φυσιολογικές ανάγκες (τροφή, ύπνος, νερό, αναπνοή), τις ανάγκες ασφάλειας (εργασία, 

υγεία, περιουσία) και τις κοινωνικές ανάγκες( φιλία, οικογένεια, το αίσθημα του 

“ανήκειν”). Φυσικά η αναζήτηση της αυτο-πραγμάτωσης δε θα ευοδωθεί αν δεν έχουν 

καλυφθεί τα χαμηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό υψίστης μέριμνας είναι πρώτα η κάλυψη 

των πρωταρχικών αναγκών των παιδιών (τροφή, νερό, ύπνος, ασφάλεια, αγάπη κ.α.) 

και απώτερος στόχος η αυτο-πραγμάτωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Περισσότερες πληροφορίες για τον αμερικανό ψυχολόγο Abraham Harold Maslow (1908-1970) στο βιβλίο 

του Motivation and Personality. 
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4.2. Μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας το δομικό πλαίσιο των προτεινόμενων 

μουσικοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων είναι ρυθμιστικό και ουχί κανονιστικό.  Είναι ένα 

υλικό αναφοράς ανοιχτό σε τροποποιήσεις. Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να 

ακολουθήσει , να παραλλάξει ή να αποκλίνει ανάλογα με το χαρακτήρα του, την εμπειρία 

του, το χιούμορ του, τις γνωστικές  και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του. 

Επίσης η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων δεν είναι απόλυτη, αλλά μεταβλητή. Οι 

δραστηριότητες διαχέονται σε βάθος μαθημάτων και μπορούν να αποτελέσουν 

ολοκληρωμένη ή ξεχωριστή διδακτική ενότητα. 

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω προέκυψαν από μελέτη της ερευνήτριας 

του Προγράμματος Σπουδών για το Νέο Σχολείο, του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών ΔΕΠΠΣ (2003), επιστημονικών ερευνών καθώς και μουσικοπαιδαγωγικών 

βιβλίων. 

Η ερευνητική υπόθεση που πάνω της βασίζεται η ενότητα αυτή είναι ότι το χιούμορ 

αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο: 

 για να καθιερώσουμε ένα κλίμα χαράς και συνεργασίας μέσα στη σχολική τάξη' για 

να υπενθυμίζουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ότι στο σχολείο δεν 

στοχεύουμε μόνο στη διδασκαλία- μάθηση αλλά και στη χαρά και στο παιχνίδι 

 για να γνωριστούμε καλύτερα με τους μαθητές μας, να τους βοηθήσουμε να 

γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας 

 για να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές άμεσα και ελκυστικά και να προσφέρουμε 

νέα κίνητρα για μάθηση' για να προσφέρουμε στους μαθητές – αλλά και στον 

εκπαιδευτικό- ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα ανάμεσα στη ρουτίνα των 

μαθημάτων 

 για να κερδίσουμε την προσοχή των μαθητών' για να βοηθήσουμε τους μαθητές να 

αποβάλλουν το περίσσευμα ενέργειας 

 για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των μαθητών μας και να τους 

βοηθήσουμε να μάθουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τους άλλους 

 για να αναπτύξουμε την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση στους μαθητές 

 για να χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις 

 για να προσφέρουμε στους μαθητές χώρο και χρόνο για προσωπική έκφραση 

 για να εισάγουμε μια νέα θεματική ενότητα, για να ξεκινήσουμε με ενδιαφέρον μια 

νέα δράση 
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 για να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση κανόνων σεβασμού, ευγενικής συμπεριφοράς, 

αρμονικής συνεργασίας, υπευθυνότητας και να μειώσουμε τις παραβατικές 

συμπεριφορές  

 για να βοηθήσουμε τους μαθητές στην αναγνώριση και τη διαχείριση των 

συναισθημάτων τους 

 για να οργανώσουμε δράσεις παρέμβασης χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες 

ανάμεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών μίας σχολικής τάξης. 

 

Οι άξονες αυτοί αναφέρονται διεξοδικά στο βιβλίο “Η εμψύχωση στη διδασκαλία- μάθηση: 

το σχολείο της χαράς και της καρδιάς” της Κοκκίδου (2014). Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη 

μοναδική εμπεριστατωμένη παιδαγωγική πρόταση με βασικό άξονα το συναίσθημα της 

χαράς όσον αφορά τη μουσική εκπαίδευση, οπότε αποτελεί σημείο αναφοράς και της 

παρούσας εργασίας. 
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1ος άξονας: για να καθιερώσουμε ένα κλίμα χαράς και συνεργασίας μέσα 

στη σχολική τάξη' για να υπενθυμίζουμε στους μαθητές και στους 

εκπαιδευτικούς ότι στο σχολείο δεν στοχεύουμε μόνο στη διδασκαλία- 

μάθηση αλλά και στη χαρά και στο παιχνίδι 

 

   Προτεινόμενες δραστηριότητες για  Α΄- Δ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

 Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να τραγουδούν απλά – από άποψη μουσικής και λόγου- ελληνικά δημοτικά αποκριάτικα 

τραγούδια με ρυθμική και μελωδική ακρίβεια. 

• Να συνειδητοποιήσουν το σκωπτικό χαρακτήρα των ελληνικών δημοτικών αποκριάτικων 

τραγουδιών 

• Να συνοδεύουν ρυθμικά παραδοσιακά ελληνικά αποκριάτικα τραγούδια με ηχηρές 

κινήσεις σώματος και μουσικά όργανα 

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο περιβάλλον και στα έθιμα που προκύπτουν από την 

αλληλένδετη επαφή του ανθρώπου με τη φύση 

• Να σέβονται και να εκτιμούν τη μουσική κληρονομιά του τόπου μας ως μέρος της 

πολιτισμικής τους ταυτότητας 

• Να εκφραστούν σωματικά και να χορέψουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς 

(7/8) 

• Να ανταποκρίνονται βιωματικά στις καταστάσεις και μεταβολές της ρυθμικής αγωγής σε 

ένα μουσικό έργο 

 

Δραστηριότητες: 

     Αφού έχει προηγηθεί γνωριμία με παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας σε ρυθμό 7/8 

(όπως π.χ. το “Μήλο μου κόκκινο”) οι μαθητές μαθαίνουνε το “Παντρεύουνε το 

κάβουρα”. Για ευκολότερη εκμάθηση του τραγουδιού, ο εκπαιδευτικός σε καρτέλες 

στηριγμένες σε καλαμάκια τις εικόνες των ζώων που πρωταγωνιστούν στο τραγούδι και τις 

κινεί στο ρυθμό την ώρα της ακρόασης. Αφού το μάθουν, οι μαθητές συνοδεύουν ρυθμικά 

με παλαμάκια το ρυθμό. Μετά με το ντέφι ένας-ένας ανά στροφή συνοδεύει το παλμό του 

μέτρου. 

   Εξέλιξη: δημιουργούμε μια θεατρική σκηνή στην τάξη (μπορεί να είναι απλά ένα θρανίο 

που από κάτω του κρύβονται οι μαθητές) και σε μικρές ομάδες οι μαθητές επιλέγουν 

ρόλους και φιγούρες για να στήσουν ένα ολιγόλεπτο σκετς (μουσικό ή θεατρικό) με βάση 

τη θεματολογία του τραγουδιού. Μπορεί π.χ. η χελώνα να άλλαξε γνώμη και να μη θέλει 

να παντρευτεί τον κάβουρα, ο μέρμυγκας να ξέχασε να φέρει το νερό, ο γάιδαρος να είναι 

κρυωμένος και να μην μπορεί να τραγουδήσει κ.α. 

[Αντίστοιχη θεματολογία και ανάπτυξη έχει και το δημοτικό αποκριάτικο τραγούδι “Έλα 

βρε Χαραλάμπη”.] 

    Αφού προηγηθεί συζήτηση για τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας καθώς και για το 

κύκλο του χρόνου και τους δουλειές της υπαίθρου, οι μαθητές μαθαίνουνε “το πιπέρι”. Με 

σωματική έκφραση οι μαθητές μιμούνται τις κινήσεις που ακούγονται στο τραγούδι. 

Αφού το μάθουν, οι μαθητές συνοδεύουν ρυθμικά με παλαμάκια το ρυθμό. 
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Εξέλιξη: να προσθέσουν κι άλλες χιουμοριστικές εκδοχές είτε του σώματος (π.χ. αυτί, 

αγκώνας κ.α.) είτε αντικειμένων που βρίσκονται στην τάξη (π.χ. μολυβι, τσάντα κ.α.) 

     Οι μαθητές μαθαίνουν το αποκριάτικο τραγούδι “Μια γριά μπαμπόγρια” και χτυπούν 

παλαμάκια το μελωδικό ρυθμό ενώ τραγουδούν το στίχο “τσικι ρικι τρομ, τράκα τρουμ 

τράκα τρομ”. Στη συνέχεια  εκτελούν το τραγούδι χτυπώντας παλαμάκια στο σημείο αυτό 

χωρίς να λένε τα λόγια. Στις συλλαβές “τρομ”, “τρουμ”, “τρομ” μπορούν να κάνουν 

χιουμοριστικές κινήσεις (να τραβάνε τα αυτιά τους, να βγάλουν τη γλώσσα τους έξω κ.α.) 

 

 

2ος άξονας: για να γνωριστούμε καλύτερα με τους μαθητές μας, να τους 

βοηθήσουμε να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να αναπτύξουν 

δεξιότητες επικοινωνίας 

Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- Δ΄ Δημοτικού 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να εγκαθιδρύσουν κλίμα χαράς και συνεργασίας μες στη τάξη 

• Να εδραιώσουν το αίσθημα του “ανήκειν” και του “είμαι σημαντικός” 

• Να τραγουδούν ατομικά και σε ομάδες απλές μελωδίες με ρυθμικό οστινάτο 

• Να ανταποκρίνονται βιωματικά στο παρεστιγμένο και στη συγκοπή 

• Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους 

 

 

Δραστηριότητες: 

Ο δάσκαλος έχει μοιράσει σε προηγούμενο μάθημα κομμένα φύλλα Α4 όπου κάθε 

μαθητής γράφει με μεγάλα γράμματα το όνομά του και το στολίζει με ότι θέλει. Στην 

έναρξη κάθε μαθήματος ο δάσκαλος βγάζει από το συρτάρι τις καρτέλες και σκαρώνει 

αυτοσχέδια ποιηματάκια για κάθε ένα μαθητή/τρια (π.χ. μα σήμερα είν' ωραίος/φοράει και 

ζελέ/ μοντέλο έχει γίνει/ είναι σαν τον Πελέ).Όταν μαντέψουν ποιός είναι ο μαθητής που 

φωνάζει ο δάσκαλος, σηκώνεται να πάρει την καρτέλα του και του απευθύνει μια σύντομη 

μελωδική καλημέρα πρώτα ο δάσκαλος και μετά όλη η τάξη. Η μελωδία, όπως και τα 

στιχάκια, κάθε φορά είναι διαφορετικά και εξίσου χιουμοριστικά. 

 

Θεατρικό παιχνίδι:  

Ο δάσκαλος ζητά από κάποιο παιδί που θέλει να σηκωθεί να κάνει μια αστεία/ 

χιουμοριστική  γκριμάτσα ή μια αστεία κίνηση. Οι μαθητές θα τον μιμηθούν αμέσως μετά. 

Εξέλιξη: Αν έχει εδραιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και εξωτερικεύσης συναισθημάτων 

μέσα στη τάξη, ο δεύτερος γύρος μπορεί να είναι γύρος συναισθημάτων: κάθε παιδί που 

σηκώνεται αναπαριστά τη συναισθηματική του κατάσταση του τη στιγμή εκείνη (π.χ. 

χαρούμενος, λυπημένος, νυσταγμένος) 
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3ος άξονας: για να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές άμεσα και ελκυστικά 

και να προσφέρουμε νέα κίνητρα για μάθηση' για να προσφέρουμε στους 

μαθητές – αλλά και στον εκπαιδευτικό- ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα 

ανάμεσα στη ρουτίνα των μαθημάτων 

 

 

 Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- Δ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να εξασκήσουν τη φαντασία τους στην παραγωγή νέων, υπαρκτών (ή και μη) λέξεων, 

ζώων και μουσικών εννοιών 

• Να βελτιώσουν την ορθοφωνία και την σωστή εκφώνηση τους 

• Να εξασκηθούν στην ορθογραφία, στη ρίμα,στη σύνθεση ποιημάτων και στους 

αιτιολογικούς συνδέσμους 

• Να εμπνευστούν από τις παροιμίες της Ελλάδας και να αυτοσχεδιάσουν γλωσσικά, 

μουσικά και κινητικά 

 

 

Δραστηριότητες: 

    Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν αστείες λέξεις, περίεργες, υπαρκτές ή 

φανταστικές (π.χ. μπουρδουκλωμένος, χαρχαλεύω, καρεκλοπόδαρα, φραγκόκοτα κ.α.) και 

τις σημειώνει στον πίνακα. Κάθε ομάδα παίρνει και μια λέξη που αναλαμβάνει να την 

“ντύσει” μουσικά και να φτιάξει μια μικρή χιουμοριστική ιστορία/ στιχάκι που να περιέχει 

τη λέξη και να τη συνοδεύσει ρυθμικά με κάποιο κρουστό όργανο αν επιθυμεί. 

Εξέλιξη: Ο δάσκαλος σε επόμενο μάθημα μπορεί να γράψει 5 διαφορετικές λέξεις, 

φαινομενικά συναφείς μεταξύ τους (μπορεί να είναι σχετικές με το διδακτικό αντικείμενο 

της ημέρας). Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να δημιουργήσουν μια στροφή με όλες τις 

λέξεις και να το τραγουδήσουν. Τα μουσικά έργα των μαθητών μπορούν να ηχογραφηθούν 

και τα κείμενα να κρεμαστούν στην τάξη. 

 

     Ο δάσκαλος δίνει στους μισούς μαθητές ένα μικρό χαρτί που αναγράφεται μόνον η 

λέξη “γιατί”. Στους άλλους μισούς μοιράζει το “διότι”. Οι μαθητές καλούνται να 

φανταστούν ερωτήσεις/απαντήσεις που μπορεί να σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο 

της ημέρας ή και γενικότερου ενδιαφέροντος. Μετά από λίγο συλλέγονται όλες οι 

ερωτοαπαντήσεις και ένας μαθητή κάθε φορά επιλέγει τυχαία ένα “γιατί” και ένα “διότι” 

και τα διαβάζει. Επειδή είναι ασύνδετο το νόημα, συνήθως προκαλεί γέλιο.  

 

      Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα 

χιουμοριστικό θέμα (π.χ. καλοκαιρινές διακοπές, πώς πέρασα τα Χριστούγεννα, τα 

γενέθλιά μου κ.α.).Ξεκινάει η πρώτη ομάδα: όπως είναι όρθιοι δίπλα- δίπλα με πλάτη 
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στους υπόλοιπους μαθητές, κάποιος γυρνάει να κοιτάξει την τάξη και ξεκινάει την ιστορία 

του (π.χ.το νούμερο 1). Σε οποιαδήποτε στιγμή της αφήγησης, κάποιος άλλος από την 

ομάδα(π.χ.το νούμερο 2) γυρνάει προς το κοινό, διακόπτει τον πρώτο αφηγητή (που 

ξαναγυρνάει προς το τοίχο) και ξεκινάει τη δική του ιστορία. Μετά από λίγο ένας τρίτος 

φανερώνεται, τον διακόπτει (το νούμερο 2 γυρνάει προς τον τοίχο) και συνεχίζει μέχρι να 

γυρίσει κάποιος άλλος. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρουν όλοι οι παίκτες να 

διατηρήσουν τον ειρμό της ιστορίας τους παρά τις διακοπές αλλά ταυτόχρονα ναθυμούνται 

να “γυρνούν” ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνήθως με τη διακοπτόμενη ροή 

ακούγονται ασυνάρτητες ιστορίες και οι μαθητές ξεκαρδίζονται. 

Εξέλιξη: ιδέες για το θέμα της ιστορίας μπορεί να αντληθούν επίσης από το διδακτικό 

αντικείμενο της ημέρας (μια λέξη που έκανε εντύπωση στα παιδιά, μια ιστορία από τη 

μυθολογία, ένα άγνωστο φυσικό φαινόμενο) που μπορεί να τους εξάψει τη φαντασία στο 

να δημιουργήσουν ιστορίες/να εμπεδώσουν αυτό που διδάχτηκαν. 

Παραλλαγή: γνωστά τραγούδια που έχουν διδαχτεί μέχρι τότε. Νικάει αυτός που 

κατορθώνει να ολοκληρώσει το τραγούδι με την μεγαλύτερη ευκολία. 

 

   Αντλώντας έμπνευση από τις παροιμίες, γράφουν τα παιδιά στον πίνακα γνωστές 

παροιμίες εξηγώντας τις (αν είναι απαραίτητο). Κατόπιν, στο τετράδιό τους μικρά 

παραδείγματα με κάποια παροιμία της επιλογής τους. Αν μπορούν, ακόμα και 

στιχάκια/ποιηματάκια. Μετά ακούν από το βιβλίο “τραγουδώ τις παροιμίες” το τραγούδι- 

παροιμία “Μπρος τα κάλλη τι ειν' ο πόνος” και μαθαίνουν το τραγούδι: 

“ Μπρος τα κάλλη τι ειν' ο πόνος λέει η γιαγιά η Τερψιθέα, 

που τώρα στα γεράματα 

θέλει να γίνει νέα! 

 

Κι αρχίζει τη γυμναστική 

αχ, η μέση της πονεί. 

Πάει στα ΣΠΑ για θεραπεία 

και νιώθει μια λιποθυμία. 

 

Κρέμες φορά με το κιλό, 

πάει και στο χειρουργό, 

κάθε ζάρα να χαθεί 

φτου να μη μας βασκαθεί!” 

  

Οι μαθητές μαθαίνουν να το συνοδεύουν ρυθμικά με παλαμάκια, να το αποδίδουν 

μελωδικά και αργότερα να το δραματοποιήσουν, με ένα μαθητή να κάνει το ρόλο της 

γιαγιάς Τερψιθέας. 
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3ος άξονας: για να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές άμεσα και ελκυστικά 

και να προσφέρουμε νέα κίνητρα για μάθηση' για να προσφέρουμε στους 

μαθητές – αλλά και στον εκπαιδευτικό- ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα 

ανάμεσα στη ρουτίνα των μαθημάτων 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες για Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα της ευρωπαικής σημειογραφίας για το 

ρυθμό και τη διάρκεια της μουσικής 

• να χειρίζονται με άνεση τα ρυθμικά ονόματα των ρυθμικών αξιών που μαθαίνουν (τι, τίρι 

τίρι, τι τίρι, τα) 

• Να χτυπούν με παλαμάκια ή κρουστά όργανα με ακρίβεια το ρυθμό του κομματιού 

• Να ανταποκρίνονται βιωματικά στα ρυθμικά στοιχεία (εν προκειμένω του αντιχρονισμού) 

• Να αναγνωρίσουν τη τριμερή μορφή ΑΒΑ κατά την ακρόαση μουσικής 

• Να συνειδητοποιήσουν τον λειτουργικό ρόλο της μουσικής στις διαφημίσεις 

• Να συνειδητοποιήσουν την επικουρική σημασία της εικόνας στις διαφημίσεις 

• Να βιώσουν ότι η μουσική, η εικόνα και η κίνηση συνδέονται οργανικά 

• Να αυτοσχεδιάσουν με σωματική έκφραση το χορευτικό στυλ του “Can-Can” 

 

 

Δραστηριότητες: 

  Αρχικά γίνεται μια συζήτηση γύρω από το χορό “Can- Can”, τις χορευτικές κινήσεις, την 

ενδυμασία, το φύλο των χορευτών και χαρακτηριστικά μουσικά παραδείγματα. Ακολουθεί 

ακρόαση του μουσικού αποσπάσματος “Can- Can” του Jaque Offenbach και σωματική 

προσέγγιση της μουσικής και θεατρικοποίηση (κορίτσια- αγόρια μπορούν να βάλουν στη 

μέση τα μπουφάν τους για να μιμηθούν τις φούστες των χορευτριών). 

  Αφού αναγνωρίσουν τον παλμό του κομματιού και τη δομή του κομματιού και τα 

αποτυπώσουν γραφικά, ερμηνεύουν το ρυθμό με παλαμάκια και κρουστά όργανα. 

Ακολούθως η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα είναι οι κρουστοί ενώ η 

άλλη ομάδα θα παίζει στο μεταλλόφωνο τη χαρακτηριστική φράση (Μι-ντο-λα-σολ) που 

ακούγεται συχνά κατά τη διάρκεια του κομματιού. Αφού εμπεδώσουν την πρωτότυπη 

σύνθεση του Offenbach, παρακολουθούν τη χιουμοριστική διαφήμιση της γνωστής 

σοκοφρέτας.  Αναγνωρίζουν την μουσική και τους στίχους που εξυπηρετούν το 

διαφημιστικό μήνυμα. Συνειδητοποιούν τη σημασία της εικόνας για τη προβολή του 

διαφημιζόμενου προϊόντος και ακολουθεί συζήτηση. 
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4oς άξονας : για να κερδίσουμε την προσοχή των μαθητών` για να 

βοηθήσουμε τους μαθητές να αποβάλλουν το περίσσευμα ενέργειας 

 
 

 Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- ΣΤ΄Δημοτικού  

 

 

Στόχοι: 

Να δημιουργήσουν κλίμα χαράς και ευδαιμονίας στην τάξη 

• Να εξαλείψουν τυχόν εντάσεις και να συγκεντρωθούν 

• Να εκτονώσουν το περίσσευμα ενέργειας που έχει συσσωρευτεί 

• Να εκφραστούν σωματικά με ευελιξία, συνδέοντας διάφορα μέρη του σώματός τους 

• Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες και γρήγορα αντανακλαστικά ως προς τις διευθύνσεις 

(αριστερά- δεξιά) 

• Να βελτιώσουν την άρθρωση και την τεχνική στο τραγούδι 

 

 

Δραστηριότητες: 

Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές να γελάσουν δυνατά και μετά τους ζητάει να 

γελάσουν σιγά. Με το ανασήκωμα των χεριών του, σαν μαέστρος, διευθύνει την ένταση 

του γέλιου (χέρια ψηλά- δυνατά, χέρια χαμηλά- σιγά). Μετά από ένα γύρο, κάποιο παιδί 

γίνεται μαέστρος. Το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει ως προς τον τρόπο του γέλιου (π.χ. σαν 

κακιά μάγισσα, σαν γίγαντας, σαν τον ΄Αγιο- Βασίλη, με χιχιχι ή χαχαχα) για να γίνει πιο 

διασκεδαστικό. 

Εξέλιξη: Ένα παιδί γίνεται μαέστρος. Σύμφωνα με την οδηγία του, η τάξη πρέπει να 

τραγουδήσει ένα γνωστό τραγούδι μόνο με ένα φωνήεν (π.χ.το “ήταν ένα μικρό καράβι” 

θα γίνει : “Ι-τιν-ι-νι-μι-κρην-κι-ρι-βι/πι-ι-τιν-ι-ι—ι-τι-ξι-δι-τιν/ι-ι-ι-ι-ι-ι-ι-ι.”) 

 

  Παραλλαγή του προηγούμενου παιχνιδιού: η “σβήστρα του γέλιου”. Ο δάσκαλος 

εμφανίζει τη “σβήστρα του γέλιου” και καλεί ένα παιδί να την πετάξει ψηλά. Όση ώρα η 

σβήστρα είναι στον αέρα, τα υπόλοιπα παιδιά μπορούν να γελάνε δυνατά. Όταν ο 

“μαέστρος” πιάσει τη σβήστρα στα χέρια του, το γέλιο πρέπει να κοπεί απότομα. Ο 

“μαέστρος” αλλάζει κάθε φορά και μπορεί να δώσει και οδηγίες (γέλιο δυνατό, κοφτό, 

πονηρό κ.α.) 

  

    Ο δάσκαλος έχει μοιράσει σε δύο κουτιά χαρτάκια που αναγράφονται διάφορα μέρη του 

σώματος (π.χ. αγκώνας, παλάμη, κεφάλι, πλάτη, μικρό δαχτυλάκι κ.α.) Καλεί κάθε φορά 

δύο μαθητές που τραβάνε από ένα χαρτάκι και καλούνται να βρουν τρόπο να ενώσουν τα 

σημεία που αναγράφονται στα χαρτιά στο χρόνοπου διαρκεί η μουσική. Συνήθως η οδηγία 
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δυσκολεύει τους μαθητές και δημιουργεί παράξενους συνδυασμούς που προκαλούν το 

γέλιο. 

 

 

 

   Ο δάσκαλος κρατάει στα χέρια του μια “φανταστική” φωτογραφική μηχανή. Ζητάει από 

τους μαθητές να κάνουν μια αστεία γκριμάτσα και όταν πατήσει το “κλικ” να παγώσουν 

στην έκφραση που έχουν διαλέξει. Περνάει από όλους και τραβάει μια “φωτογραφία”. Η 

οδηγία μπορεί να αλλάξει μετά από λίγο και να περιλαμβάνει όλα τα συναισθήματα, 

εικόνες από την καθημερινή ζωή των παιδιών (π.χ. νυστάζω, βαριέμαι, τρώω, κοιμάμαι 

κ.α.). Ταυτόχρονα με τις ιδέες αλλάζει και ο ρόλος του “δασκάλου” που μπορεί να δώσει 

τη δική του οδηγία. 

Εξέλιξη: O “δάσκαλος” δίνει οδηγία για μια συνθήκη αστεία και διασκεδαστική (παίζω 

χιονοπόλεμο, βουτάω στη θάλασσα, τελευταία μέρα στο σχολείο κ.α.) και όσο παίζει το 

ταμπουρίνο (5-6'') οι μαθητές σκέφτονται μια παγωμένη εικόνα. Σταματάει το ταμπουρίνο 

και ο “δάσκαλος” “φωτογραφίζει” τα αγάλματα, επιβραβεύοντας τις πιο διασκεδαστικές 

ιδέες. 

 

   Οι μαθητές είναι σε κύκλο και ένα παιδί φοράει ένα καπέλο. Όταν ο δάσκαλος χτυπάει 

το ταμπουρίνο, το παιδί μεταφέρει το καπέλο στον διπλανό του από τα δεξιά. Όταν ο 

δάσκαλος χτυπήσει τα κουδουνάκια, αλλάζει η φορά (προς τα αριστερά). Όταν ο 

δάσκαλος παίξει τη ξύστρα, το παιδί που τυχαίνει να έχει το καπέλο μπαίνει στον κύκλο 

και αυτοσχεδιάζει μια αστεία γκριμάτσα. Οι υπόλοιποι τον μιμούνται. Η γρήγορη 

εναλλαγή των οργάνων και τον διευθύνσεων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στα παιδιά 

αλλά το διασκεδάζουν. 

Εξέλιξη: Η γκριμάτσα μπορεί να αντικατασταθεί με μια αστεία/ χορευτική κίνηση, μια 

ακατάληπτη μελωδική/ρυθμική φράση (π.χ. ασουμπαε κουτλουμπι!) κ.α. 
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5ος άξονας: για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των 

μαθητών μας και να τους βοηθήσουμε να μάθουν να εμπιστεύονται τον 

εαυτό τους και τους άλλους 

 

 Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- Δ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να κινηθούν, να υπάρξει σωματική έκφραση και χαλάρωση της έντασης 

• Να προσεγγίσουν βιωματικά ένα ρυθμικό οστινάτο 

• Να πειραματιστούν με ρυθμικά σχήματα και αξίες που έχουν μάθει σε προηγούμενα 

μαθήματα 

• Να δημιουργήσουν κλίμα χαράς, εμπιστοσύνης και αποδοχής μες στην τάξη 

• Να αναπαραστήσουν φανταστικές εικόνες/ παραστάσεις/ συναισθήματα με ερέθισμα την 

ακρόαση μουσικής με χαρακτηριστική ρυθμική/μελωδική αγωγή 

• Να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τη φωνή αποκωδικοποιώντας έννοιες της ταχύτητας 

 

Δραστηριότητες: 

    Οι μαθητές σχηματίζουν ένα κύκλο μαζί με το δάσκαλο ο οποίος παίζει ένα μικρό 

ρυθμικό σχήμα με παλαμάκια. Η τάξη το μιμείται (αν χρειαστεί, το επαναλαμβάνει 

παραπάνω από μια φορά). Ο επόμενος μαθητής παίζει ένα ρυθμικό σχήμα δικής του 

εμπνεύσεως και αντίστοιχα οι υπόλοιποι το επαναλαμβάνουν. Όταν ο κύκλος 

ολοκληρωθεί, στο δεύτερο γύρο ο καθένας λέει το όνομά του με αστεία φωνή. Οι 

υπόλοιποι επαναλαμβάνουν με την ίδια διάθεση. Στον τρίτο γύρο, το όνομά αποκτά και 

μία χιουμοριστική κίνηση. Η επανάληψη από όλη την ομάδα δημιουργεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και αποδοχής. 

 

   Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες, στα “αγάλματα” και στους “καθρέφτες”. 

Χωρίζονται ανά δύο σε ομάδες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει ένα “άγαλμα” και ένα 

“καθρέφτη”. Το “άγαλμα” μπορεί να είναι καθιστό σε καρέκλα ή όρθιο. Παίρνει μία 

αστεία πόζα και ο “καθρέφτης” τη μιμείται. Εναλλακτικά τα δύο παιδιά στέκονται το ένα 

απέναντι από το άλλο (περ. 0,50μ απόσταση).Ένα από τα παιδιά εκτελεί διάφορες κινήσεις 

με τα χέρια και τα πόδια του ενώ το άλλο παιδί προσπαθεί να αντιγράψει τις κινήσεις του 

όσο το δυνατόν πιστότερα. 

Εξέλιξη: Ένας μαθητής γίνεται “'άγαλμα” και ένας από όλη την τάξη “καθρέφτης”. Όμως 

έχει πλάτη στο “άγαλμα” οπότε πρέπει οι υπόλοιποι συμμαθητές του να τον 

καθοδηγήσουν σωστά για να μπορέσει να αντιγράψει τη στάση. 
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Οι μαθητές ακούνε Το τραγoύδι της Ολυμπίας (Doll Aria) από τα “παραμύθια του 

Hoffmann”. Στο βίντεο (αν υπάρξει και προβολή με εικόνα της συγκεκριμένης άριας) οι 

κινήσεις και οι εκφράσεις της κούκλας -και του ανθρώπου που την χειρίζεται- ταιριάζουν 

με την αστεία μουσική. 

Σε συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού, η τάξη χωρίζεται σε ζευγάρια. Ο πρώτος 

συμπεριφέρεται σαν κούκλα στα χέρια του άλλου. Ο χειριστής μπορεί να της δώσει ότι 

σχήμα θέλει. Αφού ολοκληρώσει τη στάση που επιθυμεί, την κουρδίζει στην πλάτη. Η 

κούκλα ξεκινάει να τραγουδάει. Σύντομα όμως η μπαταρία τελειώνει και ξεκουρδίζεται. 

Την ξανακουρδίζει και το παιχνίδι συνεχίζει.[Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

“Η μεταξένια κούκλα” του D. Ellington]. 

 

 

 

7ος άξονας: για να χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- Δ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• Να διαχωρίζουν ήχους που διαφέρουν ως προς την ένταση 

• Να διακρίνουν βιωματικά τις μεταβολές της δυναμικής αγωγής σε ένα μουσικό έργο και 

να αναγνωρίζουν τη διαφορά της σταδιακής και της ξαφνικής αυξομείωσης της έντασης 

• Να αποδίδουν έννοιες της δυναμικής σε μια ακρόαση με κίνηση και με όργανα 

• Να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τη φωνή ή απλά όργανα αποδίδοντας έννοιες της 

δυναμικής 

• Να μιμηθούν ήχους από το φυσικό περιβάλλον με τη φωνή 

• Να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις 

 

 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές ακούν από τη Σουίτα Κάρμεν τους “Ταυρομάχους” του Georges Bizet. Με 

κινήσεις των χεριών υποδεικνύουν τις αλλαγές στην ένταση (ψηλά τα χέρια στο forte, 

χαμηλά στο piano, διάταση χεριών στο crescendo και κλείσιμο των χεριών στο 

diminuendo). Κάθε μαθητής παίζει στο ταμπουρίνο μια μικρή ρυθμική φράση, πρώτα σιγά 

και μετά δυνατά. Ακολούθως, δημιουργούνται ομάδες από δύο μαθητές κάθε φορά να 

αναπαραστήσουν τον ταύρο και τον ταυρομάχο αντίστοιχα. Γίνεται προηγουμένως 

συζήτηση γύρω από το έθιμο αυτό. Ο ταυρομάχος 

κρατώντας ένα μπουφάν καλεί τον ταύρο πρώτα σιγά (αλλά ο ταύρος κάνει τον 

κοιμισμένο) και μετά δυνατά, οπότε και ορμά. 

 

  Οι μαθητές καλούνται να μιμηθούν τους ήχους που κάνουν οι γάτες. Σε ζευγάρια 

μπορούν να κάνουν σύντομους διαλόγους (μαλώνουν, πεινάνε κ.α.). Μετά ακούνε το 
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μουσικό κομμάτι “Χιουμοριστικό ντουέτο για δύο γάτους” (Duetto buffo di due gatti) του 

Gioachino Rossini και προσπαθούν να φανταστούν το διάλογο που κάνουν οι δύο γάτοι. 

Ξανακούνε το απόσπασμα και με παντομίμα παίζουν τους ρόλους τους. 

Εξέλιξη: Μπορεί να ακολουθήσει ντουέτο με πρόβατα, σκυλιά, γάιδαρους, κότες κ.α. 

   Η ιστορία συνεχίζεται. Οι μαθητές ακούνε το τραγούδι “Τρέχει το ποντίκι μακριά” της 

Γιούλας Μιχαήλ με μουσική το “Αλέγκρο” από τη Μικρή Νυχτερινή Μουσική του 

Μότσαρτ και το δραματοποιούν:  

 

Τρέχει το ποντίκι μακριά 

Στη φωλιά του να κρυφτεί ξανά 

Γιατί ο γάτος απειλεί και τρέχει να το βρει 

Για να τον κάνει μια μπουκιά μεγάλη, μια μπουκιά, μια μπουκιά τόση δα! 

 

 

Το ποντίκι όμως πρόλαβε και κρύφτηκε βαθιά μες στη φωλιά- Χα χα! 

Του την έσκασε του γάτου που τον ψάχνει κάνοντας γυροβολιά – Χι χι! 

 

Τώρα κλεισμένο στη φωλιά 

Με το γάτο απ' έξω ν' αγρυπνά 

Φυλακισμένος είναι πια κι ίσως με μπαμπεσιά 

Να βρει τον τρόπο για να κοροϊδέψει τον γατούλη 

Και να βγει απ' τη φωλιά 

 

Ψάχνει μία μουσική που του γάτου 

τον θυμό να ηρεμεί- Χα χα! 

Α! Τη βρήκε, είναι του Μότσαρτ η μικρή νυχτερινή μουσική- Χι χι! 
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8ος άξονας : για να προσφέρουμε στους μαθητές χώρο και χρόνο για 

προσωπική έκφραση 

 

 Προτεινόμενες δραστηριότητες για Α΄- Δ΄ Δημοτικού: 

 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

• να βιώσουν την σύνδεση μουσικής- χορού 

• να εκφράσουν τα συναισθήματα που αποδίδει μια μουσική με κίνηση με παντομίμα. 

• να προσφέρουμε στους μαθητές χώρο και χρόνο για προσωπική έκφραση με συνδυασμό 

κίνησης και θεατρικότητας 

 

 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές ακούν από την ταινία “The Circus” το απόσπασμα “The Lion's cage”. Ύστερα 

παρακολουθούν τη χιουμοριστική σκηνή όπου ο Σαρλώ προσπαθεί να αποδράσει από το 

κλουβί με το λιοντάρι και παρατηρούν τη σύνδεση μουσικής και σκηνικής δράσης. 

    Με μουσική υπόκρουση την αυθεντική μουσική της ταινίας ο ένας μαθητής (Σαρλώ) 

μπαίνει -χωρίς να το γνωρίζει- σε ένα κλουβί που έχει ένα λιοντάρι που κοιμάται ελαφρά. 

Προσπαθεί να βγει χωρίς να ξυπνήσει το μαθητή- λιοντάρι που συνεχώς ξυπνά και 

ξανακοιμάται. Ανάλογα με το που θα σταματήσει η μουσική παραλλάσσεται και το τέλος 

της ιστορίας (ο Σαρλώ καταφέρνει να το σκάσει ή τον πιάνει το λιοντάρι και τον τρώει). 

 

9ος άξονας: για να εισάγουμε μια νέα θεματική ενότητα, για να 

ξεκινήσουμε με ενδιαφέρον μια νέα δράση 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες για E΄- ΣΤ΄ Δημοτικού: 

 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να μπορούν: 

 Να βιώσουν ότι η μουσική, η εικόνα και η κίνηση συνδέονται οργανικά 

 Να αποδώσουν με τη φωνή ή με μουσικά όργανα την εντύπωση και τα 

συναισθήματα που τους δημιουργούν μουσικά έργα 

 Να συνειδητοποιήσουν το λειτουργικό ρόλο της μουσικής στα βιντεοκλίπ 

 Να χειρίζονται με άνεση τα ρυθμικά ονόματα των ρυθμικών αξιών που μαθαίνουν 

(τι, τίρι τίρι, τι τίρι, τα) 

 Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα της ευρωπαϊκής 

σημειογραφίας για το ρυθμό και τη διάρκεια της μουσικής 
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 Να συνειδητοποιήσουν τον ενεργό ρόλο της εικόνας στο βιντεοκλίπ 

 Να τραγουδούν ατομικά ή ομαδικά με μελωδική ακρίβεια, ορθό ρυθμό και 

σταθερή ταχύτητα τραγούδια που ανήκουν σε μουσικά είδη και ρεύματα του 20ου-

21ου αι. 

 

 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές ακούν το τραγούδι του M.Jackson “Beat it”. Αφού αναγνωρίσουν ρεφραίν, 

ενορχήστρωση, χαρακτηριστικό μελωδικό μοτίβο της εισαγωγής(leitmotif) και δομή του 

κομματιού παρακολουθούν και το βιντεοκλίπ με σκοπό να συνειδητοποιήσουν τη ζεύξη 

μουσικής- κίνησης και εικόνας και τον λειτουργικό ρόλο που επιτελούν. 

    Αρχικά οι μαθητές θα εντοπίσουν το ρυθμό του τραγουδιού και θα τον αποτυπώσουν 

στον πίνακα με ευρωπαϊκή σημειογραφία (και με συμβολική σημειογραφία αν 

επιθυμούν)το ρυθμό του τραγουδιού. Μετά θα το παίξουν με κρουστά όργανα (ή ακόμα 

και με τα μολύβια πάνω στο θρανίο). 

    Ένας μαθητής μπορεί να παίζει στο αρμόνιο (ή σε κάποιο άλλο μελωδικό όργανο) το 

leitmotif που επανέρχεται σ ‘όλη τη διάρκεια του κομματιού. Εναλλακτικά (αν έχουν 

διδαχτεί Μουσικούς Σωλήνες (Boomwhackers) το reef παίζεται από ομάδα παιδιών. 

Άλλη ομάδα με μολύβια (ή κρουστά όργανα) κρατάει το βασικό ρυθμό ενώ ένας μαθητής 

θα παίξει το σόλο σε “αόρατη” ηλεκτρική κιθάρα. Κάποιοι μαθητές μπορούν να μιμηθούν 

τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του τραγουδιστή και να βιώσουν το κομμάτι 

κινητικά. 

   Αφού οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει παραπάνω από δύο φορές το επίσημο 

βιντεοκλίπ του τραγουδούν (για να το εμπεδώσουν και να θυμούνται ακόμα και 

λεπτομέρειες) ακολουθεί συζήτηση για το μουσικό χιούμορ και τα μουσικά έργα- 

βιντεοκλίπ παρωδία. Παρακολουθούν το βιντεοκλίπ του Weird Al Yankovic “Eat it” και 

σχολιάζουν τις εικαστικές, γλωσσικές  και μουσικές διαφορές. 
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5. Προτάσεις- Σύνοψη 

    Είναι φανερό ότι υπάρχει κενό στη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το χιούμορ ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο στο μάθημα της μουσικής.  Απαιτούνται εκτενείς έρευνες 

σχετικά με τη σπουδαιότητά του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Μελλοντικές έρευνες σε 

πειραματικούς σχεδιασμούς θα μπορούσαν να εξετάσουν εξειδικευμένα τα είδη του 

χιούμορ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο να βελτιώσουν τη εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

    Ωστόσο, τα οφέλη του χιούμορ γενικότερα για την ψυχολογία είναι θετικά : το 

χιούμορ συμβάλλει καθοριστικά στο να αντιμετωπίζει κανείς μια κατάσταση από 

διαφορετική οπτική γωνία (πέρα από την προφανή) με αυθορμητισμό και θετική 

διάθεση. Παράλληλα προωθεί έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο σκέψης και ως εκ τούτου 

βελτιώνεται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εν τέλει μια πιο θετική ψυχική 

κατάσταση που οδηγεί σε ένα πιο εποικοδομητικό αποτέλεσμα. Το χιούμορ αναστέλλει 

την πραγματικότητα και αφήνει χώρο στην φαντασία, στην προοπτική, στη 

διασκέδαση, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην προσαρμοστικότητα κ.α. Όπως 

αναφέρει η Kuchner (1991) “το χιούμορ λαμβάνει χώρα όταν επέρχεται μια αλλαγή 

στη δομή μιας ακολουθίας πραγμάτων, και απαιτεί αναδόμηση και διανοητική 

επεξεργασία, μέθοδο παρόμοια με την αρχή επίλυσης προβλημάτων”. Το χιούμορ είναι 

επακόλουθο του τριπτύχου φαντασίας, δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Για να λάβει 

χώρα η δημιουργική σκέψη, τα παιδιά χρειάζεται να συσχετίσουν ιδέες από πολλαπλές 

κατευθύνσεις και η σκέψη τους να αποκλίνει από το συνηθισμένο. O Ziv (1989) κάνει 

λόγο για “γνωστικό παιχνίδισμα”(cognitive playfulness), την ικανότητα να 

μετακινείται κανείς από το πραγματικό στο φανταστικό, από το σοβαρό στο αστείο, 

διεργασία που γίνεται με τη χρήση χιούμορ. Σε συνδυασμό με την αρχή επίλυσης 

προβλημάτων και την αποκλίνουσα σκέψη (divergent thinking), δημιουργούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για πιο δημιουργικές προσεγγίσεις πάνω στο μάθημα της 

μουσικής, που θα οδηγήσουν στη «μαθητική δέσμευση» και στην ενεργητική μάθηση. 

     Με τον όρο «μαθητική δέσμευση»  νοείται  το βαθμό ενασχόλησης και ενδιαφέροντος 

που επιδεικύουν οι μαθητές στη διδασκαλία και το βαθμό σύνδεσης μεταξύ αυτών και 

της τάξης τους, του σχολείου τους και των συμμαθητών τους. 

    Έχοντας λοιπόν κατά νου όλες αυτές τις παραμέτρους που συντελούν σε πιο    

δημιουργικές διδακτικές προσεγγίσεις και δεδομένης της απουσίας αυτών στα επίσημα 

εκπαιδευτικά προγράμματα (τόσο στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το «Νέο 

Σχολείο» όσο και στο «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

Μουσικής» , ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να αναζητήσει νέες διδακτικές 

προτάσεις, που θα έχουν συνάφεια με τη καθημερινή ζωή, τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών του αλλά και τις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Προσωπική 

εκτίμηση της ερευνήτριας ότι το χιούμορ είναι χρήσιμο στην εκπαιδευτική πρακτική, 

αρκεί να γίνεται με μέριμνα και προσοχή προς τον αποδέκτη  (να μη θίγει εθνικές,  
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φυλετικές, σεξιστικές ή πολιτικές διαστάσεις) , να είναι συναφές με το διδακτικό 

αντικείμενο και τη γενικότερη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 

 

5.2. Περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

«Μουσική Διδακτική», με στόχο να αναδείξει το βιβλιογραφικό κενό γύρω από το 

ζήτημα της ένταξης του χιούμορ στο μάθημα της μουσικής και να γεφυρώσει το κενό 

ανάμεσα στο υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο και στην πράξη. Φυσικά οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες δεν αποτελούν «μέθοδο διδασκαλίας» αλλά ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, 

όπου ο κάθε εκπαιδευτικός δύναται να αποκλίνει ανάλογα με τις εργασιακές συνθήκες 

και το χαρακτήρα του. Επίσης, στο κεφάλαιο 4.4. (Μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές) 

παρ’ ότι αναφέρονται όλοι οι θεματικοί άξονες (1-11) όπως αναγράφονται στο 

Κοκκίδου (2014) οι δραστηριότητες δεν συνάδουν ακριβώς στον αριθμό. Ο λόγος 

έγκειται στο ότι η εργασία είναι περιορισμένης έκτασης και φιλοδοξεί να αποτυπώσει 

μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες που εφάπτουν στους άξονες αυτούς. 

Η ποικιλία των επιστημονικών (και μη) πεδίων που απετέλεσαν υλικό αναφοράς για τη 

ζύμωση αυτής εργασίας συνέβαλλαν σε μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος, 

δυσχεραίνοντας τη συγγραφή της εργασίας αυτής, καθώς δεν υπήρχε άξονας αναφοράς 

(πέρα από τις γενικές έρευνες πάνω στην εκπαίδευση).  

Εντούτοις, το γεγονός ότι η έρευνα αυτή είναι ποιοτική και όχι ποσοτική έδωσε τη 

δυνατότητα στην ερευνήτρια να εμβαθύνει την εξέταση του ζητήματος από πολλές 

διαφορετικές σκοπιές και επιστημονικά πεδία (όπως τη ψυχολογία, την ιατρική, τη 

φιλοσοφία κ.α. ) και φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο στο τομέα της 

μουσικής εκπαίδευσης, όσο και σε άλλους. 
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