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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Η παροφςα πτυχιακι εργαςία ζχει ωσ ςτόχο τον ςχεδιαςμό διακεματικϊν δράςεων με αντικείμενο 

τθ ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με τον ακλθτιςμό, τθν εφαρμογι τουσ ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (από Γ’ Δθμοτικοφ- Γ’ Γυμναςίου) και τθ διδαςκαλία των 

δραςτθριοτιτων ςε φοιτθτζσ- μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ μουςικισ. Για τον ςχεδιαςμό των 

δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ διακεματικζσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ άτυπθσ 

διδαςκαλίασ, με μουςικοφσ ςτόχουσ, ςφμφωνα με τθ φιλοςοφία και τισ αρχζσ του τρζχοντοσ 

Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν για τθ Μουςικι ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ ( βλ. «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Νζο Πρόγραμμα πουδϊν», 2014). Από 

όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ επιλζχκθκαν να μελετθκοφν οι αντιδράςεισ των μακθτϊν τθσ Γ’ 

Δθμοτικοφ, τθσ τ’ Δθμοτικοφ και τθσ Γ’ Γυμναςίου.  Kατά τθν περίοδο τθσ εφαρμογισ των 

δραςτθριοτιτων κρατικθκε προςωπικό θμερολόγιο από τθν ερευνιτρια, όπου μζςω τθσ μεκόδου 

τθσ παρατιρθςθσ καταγράφονταν οι διάφορεσ ςυναιςκθματικζσ, ψυχοκινθτικζσ και γνωςτικζσ 

καταςτάςεισ των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων. Παράλλθλα, κρατικθκε 

ξεχωριςτό προςωπικό θμερολόγιο από τθν γραφοφςα, όπου με τθ μζκοδο τθσ παρατιρθςθσ 

μελετικθκε ο τρόποσ διδαςκαλίασ των δραςτθριοτιτων τριϊν από τουσ πζντε φοιτθτζσ,  που 

αποτελοφςαν τθν διδακτικι ομάδα.  Γενικότερα,  παρατθρικθκε ότι, αν και θ κάκε τάξθ διζφερε 

γνωςτικά, ςυμπεριφορικά και ψυχοκινθτικά, οι δραςτθριότθτεσ και ο τρόποσ εφαρμογισ τουσ ςτουσ 

μακθτζσ ιταν κατάλλθλεσ για να πυροδοτιςουν τθν χαρά των μακθτϊν, τθν ενζργεια και τθν όρεξθ 

τουσ για παιχνίδι και μάκθςθ, τθν εναςχόλθςθ ι τθν ςυνζχιςθ τθσ εναςχόλθςθσ με τθ μουςικι ι/και 

τον ακλθτιςμό, αλλά και για να προβάλουν τθν ζμφυτθ ανάγκθ του ανκρϊπου για ςυνεργαςία με τα 

μζλθ τθσ ομάδασ του, για υπομονι και ςεβαςμό, ϊςτε θ ομάδα να ζχει τα καλφτερα δυνατά 

αποτελζςματα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαζεκαηηθφηεηα, Άηππε κνπζηθή δηδαζθαιία, Καπηαλδφγιεην, κνπζηθή - 

αζιεηηζκφο, δξαζηεξηφηεηεο, εθπαηδεπηηθφο- εκςπρσηήο. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Title: The design of cross-thematic activities for music and sports for students of primary and 

secondary education. A literature review and teaching to future music educators. 

 

ABSTRACT 

 

 

The current thesis aims to design cross- thematic based activities which focus on the 

connections between music and sports and later to be teached to undergraduate music 

students. Following, the activities were implemented to a population of students of primary 

and secondary education (3
rd

 - 9
th

 grade) and finally evaluated by the author. The design and 

the implementation of the activities followed a cross curricular thematic educative approach 

to informal learning while the goals of the activities were in accordance with the philosophy 

and principles of the current curriculum for Music in primary and secondary education as 

offered by the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious affairs. The 

activities and their implementation provoked feelings of happiness to the participants, have 

raised the levels of energy in the classroom and created eagerness for play and learning. 

Additionally, they promoted (further) interest in music and/or sports to the children while they 

cultivated and highlighted the need for cooperation, patience and respect within a team as 

necessary elements for success.  

 

Keywords: cross curricular thematic approach (interdisciplinary), informal music teaching, 

Kaftanzoglio Stadium, music, sports, activities, facilitator-animator teacher. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηαλ κε αλέιαβε ε θπξία Κφληαξε γηα ηελ πηπρηαθή κνπ, ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζε 

ζπδεηήζακε δηάθνξα ζέκαηα πνπ είρα ζην κπαιφ κνπ πξνηείλνληάο κνπ θαη ε ίδηα έλα ζέκα 

κε αθνξκή έλα πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ηνλ επηέκβξε ζην Καπηαλδφγιεην ηάδην.  ηελ 

αξρή είρα θάπνηνπο ελδνηαζκνχο, αιιά ε κεγάιε κνπ αγάπε γηα ηελ δηδαζθαιία παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγάπε κνπ γηα ηελ κνπζηθή θαη ηνλ αζιεηηζκφ δελ κνπ έδηλαλ 

άιιε επηινγή απφ ην λα δερηψ ην ζέκα κε κεγάιε ραξά.  Ζ νδεγία ηεο θπξίαο Κφληαξεο ήηαλ 

ε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ κνπζηθή θαη ηνλ αζιεηηζκφ,  νη νπνίεο ζα 

θαιχπηνπλ κηζή ψξα θαη ζα αθνξνχλ καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ε έπεηηα δηδαζθαιία ηνπο ζε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο καο.  Έπεηηα, 

επεμεγεκαηηθά κνπ εμήγεζε φηη «επεηδή νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ζηφρν θπξίσο 

εκςχρσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηε κχεζε ζε 

κνπζηθνχο ζηφρνπο, κπνξνχλ ζεκαηηθά λα ζπλδπάδνπλ ηε κνπζηθή θαη ηνλ αζιεηηζκφ, 

εκπεξηέρνληαο γλψζεηο γηα ηνλ αζιεηηζκφ ή ζηνηρεία παξκέλα απφ αζιήκαηα». Έηζη θαη εγψ 

μεθίλεζα ηνλ φκνξθν απηφ δξφκν πξνο αλαθάιπςε ηεο δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – εκςπρσηή κέζσ ηεο άηππεο δηδαζθαιίαο.  Ωο πηπρηνχρνο Κιαζηθψλ 

ζπνπδψλ θαη Φηινζνθίαο θαη κε κεξηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ Γ’ Λπθείνπ, ε 

δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηηεηέο ήηαλ γηα κέλα κεγάιε ραξά θαη πξφθιεζε. 

 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, φζνλ αθνξά 

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ άηππε κνπζηθή 

δηδαζθαιία, ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – εκςπρσηή θαη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ.  ην δεχηεξν κέξνο, 

αθνινπζνχλ νη πξνηεηλφκελεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο θαη αζιεηηζκνχ.  ην 

ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ 

βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε, ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο. ην 

ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο απφ ηηο ηξεηο 

απηναμηνινγήζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε καζεηέο Γ΄ Γεκνηηθνχ, η’ 

Γεκνηηθνχ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο πεξίπησζεο ηξηψλ απφ 

ηνπο πέληε θνηηεηέο πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα δηδαζθαιίαο. 
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Θέισ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ήηαλ δίπια κνπ φια 

απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηηο δχζθνιεο αιιά θαη ζηηο φκνξθεο ζηηγκέο.  Αξρηθά, 

ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Γήκεηξα Κφληαξε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ φιε πνιχηηκε βνήζεηά 

ηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο.  Δπραξηζηψ, αθφκε, ηελ Κπξία Αιθκήλε 

Λαδάξνπ πνπ κε ηφζε αγάπε καο ππνδερφηαλ θάζε Σεηάξηε ζην Καπηαλδφγιεην, γηα ηε 

βνήζεηα, ηελ ππνζηήξημε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο ηφζν φκνξθεο θαη επνηθνδνκεηηθέο 

ζπδεηήζεηο.  Δπίζεο, ζέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο θίινπο κνπ θαη 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηνπο αιιά θαη πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα είκαη 

απηή πνπ είκαη ζήκεξα, θαζψο θαη ζηνπο πέληε θνηηεηέο, πνπ απνηέιεζαλ καδί κνπ ηελ 

νκάδα ηνπ Καπηαλδνγιείνπ, γηα φιεο ηηο φκνξθεο ζηηγκέο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο.   

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο κνπ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε 

ζηήξημε θαη ηελ αγάπε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Ζ νηθνγέλεηά κνπ είλαη πνπ κε έκαζε λα 

καζαίλσ, λα δίλσ, λα ζπγρσξψ, λα αγαπψ θαη θπξίσο λα αθνχσ.  

 

ηελ Μαξηιέλα θαη ζηνλ Κσλζηαληίλν γηα φια φζα είκαη ζήκεξα. 

ηελ νθία θαη ηελ Έξηα γηα ηελ ηφζε δχλακε πνπ κνπ έδηλαλ.  

ηνλ Γεκήηξε γηα φιε ηε ζηήξημε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ αγάπε 

 φια απηά ηα ρξφληα. 
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1. Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

 

«νη εκπλεπζκέλνη δάζθαινη είλαη εκπλεπζκέλνη καζεηέο».
1
  

«νη δάζθαινη είλαη απηνί πνπ θξνληίδνπλ θαη θσηίδνπλ ην κέιινλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ 

άξα θαη ην κέιινλ κηαο θνηλσλίαο».
2
 

 

1.1.  Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Οη ζηφρνη γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, φπσο νξίδνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ 2014 γηα ην ‘Νέν ζρνιείν’ «αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαη επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή βησκαηηθψλ θαη 

ελεξγεηηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη νξγαλσκέλν πιαίζην. 

Οη ζηφρνη, επίζεο, πεγάδνπλ απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ λένπ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

θαη αθφκε απφ ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ηελ ηζηνξία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ, κέζα 

απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε δεκηνπξγηθέο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο καζεηηθήο δσήο ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο δηα βίνπ ζρέζεο ηνπ κε ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο».
3
  

θνπφο ηεο κνπζηθήο αγσγήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΔΠΠ, «είλαη πξσηαξρηθά ε 

αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα αηζζεηηθή απφιαπζε θαηά ηελ αθξφαζε, 

εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηαο απφ ηηο εθδειψζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Mέζσ απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαη παξάιιεια πξνο απηφλ, ε 

κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο». 
4
 

 

Ζ Βαζηθή κέζνδνο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη φιε ε θηινζνθία ηνπο, είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Μέζσ ηεο 

                                                           
1
Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ ςτθ διδαςκαλία- μάκθςθ: το ςχολείο τθσ χαράσ και τθσ καρδιάσ (Ακινα: Fagotto 

books, 2014), 8. 
2
 Ο.π. 14. 

3
 Πρόγραμμα πουδϊν Μουςικισ για το "Νζο χολείο - χολείο του 21ου αιϊνα",1. 

4
 ΦΕΚ 303Β/13-03-2003.  Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν Μουςικισ. 
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δηαζεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο εληαηνπνηείηαη ε γλψζε, θαηαθηάηαη 

επθνιφηεξα απφ ηνπο καζεηέο θαη αθνξά ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 

 

1.2. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε (thematic or 

cross curricular thematic approach) είλαη: α) ε θαηάιπζε ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ, β) ε 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο εληαηνπνηεκέλεο θαη φηη γ) πξνηεξαηφηεηα 

απνηεινχλ ηα ππφ κειέηε ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ απαηηείηαη ε ζχκπξαμε δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, πνπ έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα φπνηε ζπλδένληαη κε ην ππφ κειέηε ζέκα πνπ εξεπλάηαη θάζε θνξά, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. «Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζα κάζνπλ ηζηνξία, 

θπζηθά, γιψζζα θηι. φηαλ θαη φζν θαη κε φπνηα ζεηξά απαηηεί ε κειέηε ησλ ζεκάησλ».
5
  

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ εληαία ηνλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

θφζκν.
6
 Δίλαη αιήζεηα φηη ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ- ηκήκαηα καζεηψλ ιακβάλνπλ 

ηκεκαηηθέο γλψζεηο ζε ηκεκαηηθά σξάξηα- δεκηνπξγεί ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ δηαρσξηζκνχο 

ηεο γλψζεο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ εληχπσζε δηθαίσο φηη π.ρ. ‘ξπζκφ’ έρνπκε κφλν ζηε 

κνπζηθή θαη κηιάκε γηα απηφλ κφλν ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο. Ο Μαηζαγγνχξαο 

ζεκεηψλεη φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο γλψζεο εθθξάδεη ηηο πξαθηηθέο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη φρη ηα βηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, παξνκνηάδνληάο ηνλ «κε παηρλίδη 

παδι ζηα ηπθιά πνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ ηα θνκκάηηα, αλ ελψλνληαη».
7
 

Οπφηε, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη νη καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη λα ζπιιάβνπλ εληαία ηνλ 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν θαη λα ηνλ αληηιακβάλνληαη δηαηξεκέλν, απνζπαζκαηηθφ θαη 

δηαζπαζκέλν.
8
 Θεσξείηαη φηη νη καζεηέο ζπλδπάδνπλ θαη ελνπνηνχλ ηε γλψζε απφ κφλνη 

ηνπο, πξάγκα, φκσο, πνπ ζπκβαίλεη κε πνιχ ιίγνπο καζεηέο θαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Δίλαη, 

ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθή ε κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεη ηε γλψζε ελνπνηεκέλε γηαηί ε ηειεπηαία 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

ελζσκάησζε. 
9
 

                                                           
5
 Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτα ςτθ ςχολικι γνϊςθ: Εννοιοκεντρικι αναπλαιςίωςθ και ςχζδια 

εργαςίασ (Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθ, 2009), 49. 
6
 τυλιανι Καψάλθ, Μουςικι και Διακεματικότθτα: Η μουςικι ςτα μθ ςχολικά εγχειρίδια του δθμοτικοφ 

ςχολείου (Θεςςαλονίκθ: Εκδοτικόσ οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ α.ε., 2009), 24. 
7
 Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτα ςτθ…, 23. 

8
 Ο.π.24. 

9
 Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτα ςτθ…,96. 
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Οη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη: 

Α) Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο γχξσ απφ ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο, 

Β) ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ, 

Γ) ην φηη δελ εμαληιείηαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θάλεη ηνπο καζεηέο 

ηθαλνχο λα εξκελεχνπλ θαη λα έρνπλ θξίζε ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ππεχζπλε 

δξάζε.
10

 

 Σα ζέκαηα πνπ κειεηνχληαη θάζε θνξά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ην νηθείν 

πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, λα βαζίδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα, ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. θνπφο δελ είλαη ε παξνπζίαζε ‘έηνηκεο γλψζεο’ αιιά νη 

καζεηέο λα σζνχληαη αβίαζηα, κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε, ηελ παξαηήξεζε θαη ην παηρλίδη λα 

γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ νκάδα κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ην θνηλσληθφ, θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, πξάγκα πνπ απαηηεί ηελ εκπινθή 

πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
11

 

 Ζ ςπρνινγία θηλήηξσλ θαη νη επνηθνδνκεζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε δηεξεχλεζε ελεξγνπνηεί ηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ γηα απηφ-ξπζκηδφκελε κάζεζε.
12

 Ο Μαηζαγγνχξαο εληάζζεη ηελ δηαδηθαζία απηή 

ζηελ «αξρή ηεο ζπλδηεξεχλεζεο» θαη ηελ ηνπνζεηεί σο ηξίηε αξρή αλάκεζα ζηηο πέληε 

δηδαθηηθέο αξρέο δηαζεκαηηθήο εληαηνπνίεζεο, νη νπνίεο είλαη 1) αξρή ηεο 

παηδνθεληξηθφηεηαο, 2) αξρή ηεο απηελεξγνχ κάζεζεο, 3) αξρή ηεο ζπλδηεξεχλεζεο, 4) αξρή 

ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 5) αξρή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Πνιχ ζεκαληηθή απφ ηηο 

αξρέο πνπ αλαθέξεη είλαη θαη ε αξρή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαηά ηελ νπνία, γηα λα 

κπνξεί ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα –πνπ απαξηίδεηαη απφ αλνηθηά 

ζπζηήκαηα φπνπ ηα κέξε έρνπλ ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ην φινλ- πξέπεη 

λα ηελ πξνζεγγίζεη νιηζηηθά θαη φρη ηκεκαηηθά. Δπίζεο, εμεγεί φηη ην παηδί πξέπεη λα 

«εκπιαθεί ζηελ κάζεζε ζην ζχλνιφ ηνπ: γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θηλεηηθά (νιηζηηθή 

                                                           
10

 Ο.π.106. 
11

 Σηζνθ Μωραϊτθ και Γλυκερία Διανζλλου, Τι κζμα να διαλζξω ςτο χρόνο για να τρζξω; 40 κεματικζσ 
προςεγγίςεισ από το Σεπτζμβριο ωσ τον Ιοφνιο για το Νθπειαγωγείο (Ακινα: Μεταίχμιο, 2006), 12. 
12

 Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτα…,109. 
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αληίιεςε)»[…]. «Ζ κάζεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλερή αλαθνξά θαη 

ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα ζχλνια θαη ηηο νιφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ».
13

 

 

1.2.1. Μεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

Tα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ηα ‘ρέδηα εξγαζίαο’ (projects) θαη ηα ζρέδηα καζήκαηνο 

δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηα ζρέδηα εξγαζίαο γίλνληαη δηεξεπλήζεηο ζεκάησλ πνπ 

αλαδχνληαη απφ ηα παηδηά, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ηελ νξγάλσζε 

θαη πινπνίεζε ηνπ ζέκαηνο.
14

 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο είλαη φηη 

ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ηνπο καζεηέο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
15

 Σα ζρέδηα καζήκαηνο 

δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ ή αιιηψο ‘ζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ’, φπσο 

αλαιχνληαη απφ ηηο Μσξατηε θαη Γηαλέιινπ, απνηεινχλ δηεξεπλήζεηο ζεκάησλ πνπ επηιέγεη ε 

εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία πξνζρεδηάδεη ηελ πνξεία ηνπο θαη θαζνξίδεη ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. 

Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο καζεζηαθέο επηδηψμεηο πνπ ζέηεη ε εθπαηδεπηηθφο. Δίλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε εκπεηξία κάζεζεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά κηαο ελνπνηεκέλεο 

γλψζεο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
16

 Αλεμαξηήησο ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, ε πξσηνβνπιηαθή δξάζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε βησκαηηθή 

κάζεζε απνηεινχλ επηπιένλ κέζα γηα λα πεηχρεη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε θαη 

ζθαηξηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο γλψζεο.
 17

  

 

1.3. Μνπζηθή θαη δηαζεκαηηθόηεηα 

Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηεξίδνληαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξψληαο ηελ 

εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηαζεκαηηθή κέζνδνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ πξνο έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν.   

                                                           
13

 Για περιςςότερα όςον αφορά τισ αρχζσ διακεματικισ ενιαιοποίθςθσ βλ. Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η 
Διακεματικότθτα…,110. 
14

  Σηζνθ Μωραϊτθ και Γλυκερία Διανζλλου, Τι κζμα να διαλζξω…, 17. 
15

 Αναλυτικότερα για τθ μζκοδο project βλ. ςτο Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτα…, 226.  
16

 Μωραϊτθ και  Διανζλλου, Τι κζμα να διαλζξω…, 17. 
17

 ταμάτθσ Ν. Αλαχιϊτθσ και Ελζνθ Καρατηιά- ταυλιϊτθ, Διακεματικι και Βιοπαιδαγωγικι κεϊρθςθ τθσ 
μάκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ (Ακινα: Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ, 2009), 88. 
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Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή δηεπξχλεη ηνλ ρξφλν 

ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ κε ηε κνπζηθή θαη ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ γηα απηήλ.
18

 κσο 

δελ πξέπεη λα πεξάζεη ην ιάζνο κήλπκα φηη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί απν δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιήξσζεο ζηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Έρεη απνδεηρηεί απφ έξεπλεο φηη ε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε άιια καζήκαηα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε φια ηα καζήκαηα αθφκε θαη ζηελ απφθηεζε 

κε κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 
19

Οπφηε ε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα πξνζθέξεηαη εχθνια θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί απαξαίηεηε αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
20

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Κχπξν απφ ηελ Λ. έξγε, ε κνπζηθή έρεη επηξξνή ζηελ πξνζνρή θαη ηελ 

ζπγθέληξσζε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ.
21

 

 ηα βηβιία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, φπσο θαη ζε 

βηβιία ησλ πιείζησλ καζεκάησλ, θπξίσο ηεο Α&Β θαη Γ&Γ ηάμεο πεξηέρεηαη ζρεηηθά 

κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ ζηε κνπζηθή.
22

 ε φια ηα βηβιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο νη 

αλαθνξέο ζηε κνπζηθή είλαη ζρεηηθά πνιιέο θαη κάιηζηα πνιιέο απφ απηέο αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηεο αλαγλψξηζεο, θαηαζθεπήο θαη παημίκαηνο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ θαζψο θαη ηεο ζεσξία ηεο κνπζηθήο θαη κνξθνινγίαο.
23

 ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

γηα ην Νέν ρνιείν γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη 

ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Έλα ζεκαληηθφ εθφδην λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε ζχλδεζε ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο κε ηε Μνπζηθή. ην βηβιίν ηεο Γ΄Γεκνηηθνχ γηα παξάδεηγκα έλα κεγάιν 

θεθάιαην
24

 αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε κνπζηθήο- θίλεζεο κέζσ δηάθνξσλ κνπζηθψλ ελλνηψλ –

ξπζκφο, δηάξθεηα ήρνπ, φξγαλα θ.α. 

 

1.4. Ζ άηππε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο 

Ζ άηππε κνπζηθή δηδαζθαιία αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί ή γεληθφηεξα έλα άηνκν 

καζαίλεη ρσξίο λα πηέδεηαη λα ζπκκεηέρεη θαη γεληθφηεξα θαζνδεγείηαη πξνο ηελ αλάπηπμε 

κνπζηθψλ δεμηνηήησλ –κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αλάπηπμε- κέζα ζε 

                                                           
18

 τυλιανι Καψάλθ, Μουςικι και Διακεματικότθτα: Η μουςικι ςτα μθ ςχολικά εγχειρίδια του δθμοτικοφ 
ςχολείου (Θεςςαλονίκθ: Εκδοτικόσ οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ α.ε., 2009), 35. 
19

 Ο.π.34. 
20

 Ο.π.33. 
21

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ζρευνα βλ. ςτο Λζνια ζργθ, Προςχολικι Μουςικι Αγωγι: θ 
επίδραςθ τθσ Μουςικισ μζςα από τθ Διακεματικι Μζκοδο διδαςκαλίασ ςτθν Ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 
των παιδιϊν (Ακινα: Gutenberg, 1995), 95-126.   
22

 τυλιανι Καψάλθ, Μουςικι και Διακεματικότθτα…,104. 
23

 Ο. π. 169. 
24

 Βιβλίο Φυςικισ Αγωγισ, Γ' Δθμοτικοφ, ςελ 70. 
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έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη αθφκα δνκεκέλν καζεζηαθά, κε θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο. πλήζσο ε άηππε κνπζηθή δηδαζθαιία αθνξά ζηα βξέθε θαη ζηα λήπηα, σζηφζν 

κπνξεί λα αθνξά φινπο φζνη δελ είλαη θνηλσληθά, γλσζηηθά ή θαη ςπρνινγηθά έηνηκνη γηα  

ηππηθή κνπζηθή δηδαζθαιία
25

.  

  «Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άηππεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη
26

:  

 Ζ κνπζηθή πξνζεγγίδεηαη βησκαηηθά θαη θαηαλνείηαη ελζηηθησδψο 

 Έρεη παηγληψδε κνξθή 

 Σν παηδί δελ πηέδεηαη λα ζπκκεηέρεη γεληθά ή κνπζηθά. Δπεκβαίλνπκε κφλν φηαλ έλα 

παηδί εκπνδίδεη ηε ξνή ηεο δηδαζθαιίαο ή ελνριεί ηα άιια παηδηά. 

 Σν ιάζνο δελ ππνδεηθλχεηαη άκεζα αιιά έκκεζα 

 Οη κνπζηθέο αληηδξάζεηο ελζαξξχλνληαη (γίλεηαη έκκεζε πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο) 

αιιά δελ απαηηνχληαη. 

 Γελ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηερληθή (π.ρ. ηεο θσλήο, ηεο εθηέιεζεο ζε φξγαλα θηι.) 

 Γίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη απφδνζε παξά ζηελ 

ιεθηηθή δηαηχπσζε κνπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελλνηψλ (π.ρ. αξγά, γξήγνξα, δπλαηά, ζηγά θηι.) 

 ηαλ έλα παηδί δελ απνθξίλεηαη ή απνθξίλεηαη ιαλζαζκέλα, απηφ είλαη ζεκάδη φηη ην 

παηδί ρξεηάδεηαη λα εθηεζεί πεξηζζφηεξν ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα πξνθεηκέλνπ αξρηθά λα 

αληαπνθξηζεί ζε απηά θαη αξγφηεξα γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηά κε αθξίβεηα. 

 Πνηθηιία θαη γξήγνξε ελαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ 

 Υξήζε πιηθψλ γηα πξνζέιθπζε πξνζνρήο (θνχθιεο, φξγαλα, κπάιεο θηι.) 

 Αληίζεζε, ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα απφ απηήλ». 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππηθήο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη
27

:  

 «Τπάξρεη απαίηεζε γηα ελεξγεηηθή πξνζνρή ησλ παηδηψλ 

 Τπάξρεη απαίηεζε γηα ζπκκεηνρή θαη απφθξηζε ησλ παηδηψλ 

 Γίλεηαη ππφδεημε ζσζηνχ θαη ιάζνπο- δηφξζσζε ιάζνπο 

 Γίλεηαη ιεθηηθή εμήγεζε, ζπδήηεζε ελλνηψλ, κνπζηθψλ ζηνηρείσλ θηι. 

 πρλά δελ παξέρνπκε κνληέιν πξνο κίκεζε αιιά δίλνπκε ιεθηηθά παξαγγέικαηα-

νδεγίεο 

                                                           
25

 τάμου Λιδα, θμειϊςεισ μακιματοσ «Μουςικισ Προπαιδείασ», 2016. 
26

 Ο.π.  
27

 Ο.π. 



15 
 

 Οδεγνχκε ηα παηδηά ζε θαηαλφεζε κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη ζηνηρείσλ (ζηελ άηππε 

κνπζηθή δηδαζθαιία, ν ζηφρνο καο ήηαλ απιά λα ηνπο δψζνπκε ηα εξεζίζκαηα θαη έλα 

κνληέιν πξνο κίκεζε) 

 Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ δελ είλαη κφλν κηκεηηθέο ή ελζηηθηψδεηο, αιιά 

ππνδεηθλχνληαη απφ λνεηηθή πξνζέγγηζε (ιχζε ζε πξφβιεκα πνπ ηνπο ζέηνπκε), γεγνλφο πνπ 

πξνυπνζέηεη πνιππινθφηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο». 

 

Ζ άηππε κάζεζε ζπκβαίλεη νχησο ή άιισο θπξίσο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπνπ 

καζαίλνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα κε απηφ ηνλ ηξφπν. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, φπσο αλαθέξεη ν Ράπηεο, είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηηο κνξθέο άηππεο κνπζηθήο κάζεζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη α) κε ηελ πηνζέηεζε 

ζηνηρείσλ ηεο άηππεο κνπζηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ελίζρπζήο ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (νκαδηθά παηρλίδηα, απζφξκεηε δξάζε παηδηνχ σο 

αθνξκή γηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπδήηεζε, αλαζηνραζκφο θαη επηδνθηκαζία γηα ηελ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ή κηα απζφξκεηε δξάζε), β) κε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί ηελ άηππε κνπζηθή κάζεζε (αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν, 

πιηθφ πνπ κπνξεί ην παηδί αλά πάζα ζηηγκή λα πεηξακαηηζηεί κε ηνλ ήρν) θαη γ) ζχλδεζε κε 

ηνλ ρψξν εθηφο ζρνιείνπ, ψζηε λα δηεπξπλζεί ν ρξνληθφο θαη ρσξηθφο νξίδνληαο άηππεο 

κνπζηθήο κάζεζεο (εμσηεξηθέο κνπζηθέο παξαζηάζεηο, αθνπζηηθφ πιηθφ γηα ην ζπίηη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ). 
28

   

 

 

1.5. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ άηππε δηδαζθαιία – ν εθπαηδεπηηθόο –

εκςπρσηήο-δηεπθνιπληήο 

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ άηππε δηδαζθαιία παίξλεη ηελ κνξθή εκςπρσηή, ν νπνίνο  

επαηλεί ηελ πξνζπάζεηα, ηηο ηδέεο, ηελ πξσηνηππία θαη γεληθά ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ κειψλ 

ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο. Ο δάζθαινο- εκςπρσηήο πξέπεη λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ φηη κπνξνχλ λα ξσηνχλ απνξίεο, λα δεηνχλ βνήζεηα γηα δπζθνιίεο ή λα δεηνχλ 

                                                           
28

 Θεοχάρθσ Ράπτθσ, Μουςικι παιδαγωγικι μια ςυςτθματικι προςζγγιςθ: με εφαρμογζσ για τθν προςχολικι 
θλικία (Ακινα: Εκδόςεισ Orpheus, 2015), 124. 
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πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο.
29

 Οη καζεηέο καζαίλνπλ κφλν φηαλ ην ζέινπλ θαη νη ίδηνη, φηαλ έρνπλ 

θίλεηξα, νπφηε είλαη απηφο πνπ αλάβεη ηε ζπίζα γηα ηε ραξά ηεο κάζεζεο.
30

  

 Ζ Κνθθίδνπ αλαθέξεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ φπσο ηηο αλαιχεη ν 

William Glosser (1998) πνπ ηαπηίδνληαη γεληθά κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Απηέο 

είλαη α) ε αλάγθε ηνπ αλήθεηλ, β) ε αλάγθε γηα δχλακε θαη επηηπρία, γ) ε αλάγθε γηα 

ειεπζεξία θαη δ) ε αλάγθε γηα ραξά. Ο εθπαηδεπηηθφο-εκςπρσηήο νθείιεη λα βαδίδεη κε 

γλψκνλα ηηο αλάγθεο απηέο, ηηο νπνίεο ζα θαιχςεη αλ δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ηάμεο, φπνπ κε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζα παξνηξπλζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. 

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δψζεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ηελ 

ππεπζπλφηεηά ηνπο θαη ηε δχλακή ηνπο γηα έιεγρν ησλ παξνξκεηηθψλ ηνπο αληηδξάζεσλ –

φηαλ είλαη αλάγθε. Αθφκε, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγνχληαη ηα πιαίζηα ζηα νπνία ν 

καζεηήο κπνξεί θαη έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη θαη λα απνθαζίδεη πάληα κε γλψκνλα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα ζχλνιν.  

Σν ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Glosser, αιιά θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηελ Κνθθίδνπ είλαη απηφ ηεο ‘ραξάο’.
31

 Ο εθπαηδεπηηθφο-εκςπρσηήο πάληα δεκηνπξγεί 

έλα θιίκα ραξάο γηα ηε λέα γλψζε θαη ηε λέα αλαθάιπςε. Αλ θαη ηα παηδηά έρνπλ ήδε έκθπην 

απηφ ην ζπλαίζζεκα ηεο λέα αλαθάιπςεο, ν εκςπρσηήο έρεη ππνρξέσζε λα ην ελζαξξχλεη 

θαη λα ην εληζρχεη γηαηί κέζα ζηε ζρνιηθνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ καζεηή λα 

θαζίζεη γηα ψξεο ζε κηα θαξέθια ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εμαζζελίζεη ή λα ραζεί εληειψο.  

Πξέπεη λα επηδηψθεηαη έλα ζρνιείν ραξάο γηαηί απηφ ζεκαίλεη έλα ζρνιείν κε καζεηέο πνπ 

αγαπνχλ θαη επηδηψθνπλ ηε γλψζε. 

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εκςπρσηή είλαη λα κπνξεί λα 

εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο θαη λα δίλεη ην παξάδεηγκα θαη λα ηνπο καζαίλεη αμίεο, γηαηί ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ θαιείηαη λα πξνζθέξεη κφλν γλψζεηο, αιιά λα δηακνξθψζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ ηνπ.  Αλ είλαη ραξνχκελνο ζηελ ηάμε ζα 

είλαη θαη νη καζεηέο, αλ είλαη δίθαηνο ζα είλαη θαη νη καζεηέο, αλ θάλεη ιάζνο θαη ην 

παξαδερηεί, ην ίδην ζα θάλνπλ θαη νη καζεηέο.  Σα παηδηά έρνπλ ηελ έκθπηε ηάζε γηα κίκεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ, νπφηε, φπσο εμεγεί ε Davide Fontana, «φηαλ νη καζεηέο 

βηψλνπλ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέλε θαη ζε απηφ πνπ θάλνπλ νη ελήιηθεο, ηφηε 

                                                           
29

 Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, Η Διακεματικότθτa…, 247. 
30

 Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 14. 
31

 William Glasser, Choice theory in the classroom (New York: HarperPerennial, 1998), παρατίκεται ςτο Μαίθ 
Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ ςτθ διδαςκαλία- μάκθςθ: το ςχολείο τθσ χαράσ και τθσ καρδιάσ, 15. 
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επηιέγνπλ λα κηκεζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη φρη λα ζπληαρζνχλ κε ηελ παξαίλεζε».
32

 Σν 

ζεκαληηθφ, φκσο, θαη απηφ πνπ θάλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ εκςπρσηή είλαη ε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ γηα λα ηηο θάλνπλ ζηελ πξάμε θαη έπεηηα ε ζεηηθή ελίζρπζε ηνπ καζεηή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πην δπλαηή κνξθή ειέγρνπ.
33

 Οπζηαζηηθά απνηειεί 

ηνλ άλζξσπν απηφλ ηεο ηάμεο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ γηα 

πξνζσπηθή θαη νκαδηθή εμέιημε, γηα απηφ θαη ν Rogers ηνλ απνθαιεί δηεπθνιπληή 

(faciliator).
34

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Κνθθίδνπ αλαθέξεη ηηο επηά επηζπκεηέο θαη ηηο επηά αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-εκςπρσηή, φπσο ηηο έρεη απαξηζκήζεη ν Glosser William.
35

  

Οη επηζπκεηέο είλαη: 

1) ηεξίδσ 

2) Δλζαξξχλσ 

3) Αθνχσ 

4) Απνδέρνκαη 

5) Δκπηζηεχνκαη 

6) έβνκαη 

7) Γηαπξαγκαηεχνκαη ηε δηαθνξά 

 

Οη αλεπηζχκεηεο είλαη:  

1) Κξηηηθάξσ 

2) Καηεγνξψ 

3) Παξαπνληέκαη κε γθξίληα 

4) Δλνριψ 

5) Σξνκνθξαηψ 

6) Σηκσξψ 

7) Δμαλαγθάδσ   

 

                                                           
32

 David Fontana, Ψυχολογία για Εκπαιδευτικοφσ (Ακινα: αββάλασ, 1996), παρατίκεται ςτο Μαίθ Κοκκίδου, Η 
εμψφχωςθ…, 21. 
33

 Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 42. 
34

 Carl Rogers, Freedom to learn: a view of what education might become (Ohio: Charles E. Merrill Publishing 
Company, 1969), παρατίκεται ςτο Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 59. 
35

 Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 44. 
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πσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, βαζηθφ ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε θαη θπξίσο γηα κάζεζε κε ραξά, γηαηί ν καζεηήο καζαίλεη κφλν 

φηαλ ληψζεη αζθάιεηα, έλα θιίκα ειεπζεξίαο θαη θαηαλφεζεο.
36

  Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηηο ηερληθέο εκςχρσζεο πνπ κπνξεί πνιχ εχθνια λα εθαξκφζεη ν εθπαηδεπηηθφο.  

Πξψηνλ, πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο θαη 

κεηά λα ηελ εκπλέεη θαη λα ηελ θηλεηνπνηεί. Γεχηεξνλ, πξέπεη λα κπνξεί λα θξαηήζεη ηηο 

ηζνξξνπίεο κεηαμχ θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο γηα ηελ απηνλφκεζε θαη απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ. Σξίηνλ, είλαη απαξαίηεην λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηθή ηνπ βειηίσζε, λα καζαίλεη 

απφ ηα ιάζε ηνπ θαη λα κελ παξαηηείηαη. Σέηαξηνλ, πξέπεη λα εληζρχεη ηνλ καζεηή, ψζηε λα 

είλαη ελεξγφο θαη ππεχζπλνο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηέινο, πξέπεη λα ηνλ ελζαξξχλεη λα 

είλαη αλνηρηφο ζε λέεο εκπεηξίεο, αιιά θαη λα ζεσξεί πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ηε δηαδηθαζία 

απηναμηνιφγεζεο.
37

 Έηζη ζηαδηαθά ζα γίλεηαη ιηγφηεξν απαξαίηεηνο, αθνχ νη καζεηέο 

καζαίλνπλ λα είλαη απηφλνκνη θαη κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ καζαίλνπλ θπξίσο πψο λα 

καζαίλνπλ.   

 

1.5.1.  Ο ξόινο ηνπ παηρληδηνύ 

Σν θχξην εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- εκςπρσηή γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα θίλεηξα  γηα 

κάζεζε, λα πξνθαιέζεη ραξά θαη ελεξγεηηθφηεηα είλαη ην παηρλίδη. Ζ Κνθθίδνπ εμεγεί φηη ην 

παηρλίδη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα είλαη δεκηνπξγηθά, λα δηεπξχλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

θαληαζία ηνπο αιιά θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Δπίζεο, κε ην παηρλίδη απνθηνχλ εκπεηξίεο θαζψο θαη 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ίζσο θαη ζηνπο άιινπο. Σέινο, είλαη έλα κέζν πνπ εληείλεη 

ηελ θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη εληζρχεη ηελ δηάζεζε γηα εμεξεχλεζε. Γεληθφηεξα, ην 

παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηελ θπζηθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ 

παηδηψλ/καζεηψλ.
38

  Άιισζηε, φπσο αλαθέξεη ε Κνθθίδνπ, ε Maria Montessori αιιά θαη ν 

Jean Piaget έρνπλ πεη νηη «ην παηρλίδη είλαη ε δνπιεηά ησλ παηδηψλ».
39

  

 

1.6. Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 

Ο βαζηθφο ζηφρνο θαηά ηε δηδαζθαιία είλαη ε νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπ 

πιηθνχ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί κε ηνλ πιεξέζηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν 

                                                           
36

 Carl Rogers, Α way of Being (Boston: Houghton Mifflin, 1980), παρατίκεται ςτο Μαίθ Κοκκίδου, Η 
εμψφχωςθ…, 59. 
37

Για περιςςότερουσ ρόλουσ του εκπαιδευτικοφ-εμψυχωτι βλ. ςτο Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 60-61. 
38

 Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 76. 
39

 ο.π.76. 
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ηξφπν έλα ζέκα. «Ζ γλψζε ηνπ πψο θαηαζηξψλνπκε ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ίζσο ε 

ζεκαληηθφηεξε».
40

  

Ζ ζεκαληηθή εξψηεζε είλαη ην «γηαηί;» γηαηί επηιέγνπκε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

φρη θάπνηα άιιε; Έπεηηα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάγνληεο: ζέκα, δηδαθηηθνί ζηφρνη, 

παξψζεζε καζεηψλ, ελίζρπζε πεξηέξγεηαο καζεηψλ, ψζεζε πξνο πεηξακαηηζκφ, 

ελεξγνπνίεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη δηεπθφιπλζε παηδηψλ λα νηθνδνκνχλ νη ίδηνη ηε 

γλψζε.
41

  

Μηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία, φπνηα κνξθή θαη λα έρεη, πάληα εθηείλεηαη 

ζε  δπν επίπεδα: α) ην παηδαγσγηθφ:  δειαδή ζε πνηνπο ζηφρνπο ηεο κάζεζεο απνβιέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη γηα πνηνπο καζεηέο; β) ην επηζηεκνινγηθφ: δειαδή πνηεο γλψζεηο ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ θαη γηα πνηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε;
42

 Σα δπν επίπεδα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά 

θαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ αιιά θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαζνξίδνληαη νη 

ζηφρνη, νη νπνίνη βέβαηα πάληα δηαθέξνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ηάμε (ειηθία, θαηαγσγή, πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ραξαθηήξαο θηι.).  Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ είλαη επηζπκεηφ λα θαηαθηεζνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ (ν νπνίνο πάληα αθνξά ηε κέζνδν πνπ ζα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο): πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα
43

:  

Α) γηα πνηνπο καζεηέο; 

Β) κε πνηνπο ζηφρνπο; Γηα λα επηηεπρζνχλ πνηεο δεμηφηεηεο; Πψο ζα επσθειεζνχλ νη 

καζεηέο; 

Γ) κε πνηεο ζπλνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πξνο πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίνπ ή ηνπ ππφ 

επεμεξγαζία ζέκαηνο; Πψο ζα αλαπηπρζεί θαιχηεξα ην ζέκα; 

Γ) κε πνηα επηζηεκνληθά πεξηερφκελα; Με πνηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο;  

Δ) κε πνηα πξφζσπα- πεγέο; Με πνηα πιηθά; 

η) κε ηη πξνζεζκία; Πφζεο ψξεο;  

Ε) κε ζηφρν πνηα πηζαλή παξαγσγή;  

                                                           
40

  Ευγενία Κουτςουβάνου και Ομάδα Εργαςίασ, Προγράμματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ και θ διακεματικι 
διδακτικι προςζγγιςθ (Ακινα: Οδυςςζασ, 2005), 31. 
41

  Ο.π. 103.   
42

  Χαράλαμποσ Ράπτθσ, μεταφρ., Διδακτικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Διακεματικότθτασ (Ακινα: Πατάκθ, 2007), 81. 
43

 Ο.π. 116-119 και ςτο Μωραϊτθ και  Διανζλλου, Τι κζμα να διαλζξω…, 20. 
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Ζ) κε πνηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο;   

 

 Κχξην κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα βξνπλ ηε κέζνδν/δηαδξνκή λα 

θαηαθηεζεί ε γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο καζεηέο, κέζα απφ δξάζεηο πνπ 

ελνπνηνχλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη δελ ηνλ θαηαθεξκαηίδνπλ.
44

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν 

εθπαηδεπηηθφο λα έρεη απέλαληη ηνπ ελεξγεηηθνχο καζεηέο θαη φρη παζεηηθνχο. Σα παηδηά απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο είλαη ελεξγεηηθνί ‘καζεηέο’. Παξαηεξνχλ, εμεξεπλνχλ, αλαθαιχπηνπλ θαη ην 

πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ηνπο αξέζεη λα ην θάλνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ππνρξέσζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο επηζπκίεο, λα δψζεη ηα ζσζηά εξεζίζκαηα, ψζηε λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη πξνο ηα εθφδηα ηεο εμεξεχλεζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο απηνέθθξαζεο. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί αλ πξσηίζησο «νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ην δάζθαιν».
45

  

 

1.6.1. Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

Σν κάζεκα ηεο κνπζηθήο έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή σο πξνο ηνλ ςπρνθηλεηηθφ, γλσζηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο κνπζηθήο θαη κε γλψκνλα 

ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, νη ηέζζεξηο ζπληειεζηέο, πνπ πξέπεη απαξηίδνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη:   

«Α) ε αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο κνπζηθήο 

Β) ε απφθηεζε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ 

Γ) ε απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

Γ) ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε».
46

 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ην κάζεκα κνπζηθήο είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηιακβάλνπλ ην ηξίπηπρν: αθξφαζε, εθηέιεζε, ζχλζεζε θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κνπζηθή εκπεηξία.
47

 πγθεθξηκέλα, ην ηξίπηπρν απηφ απνηειεί ηνλ ππιψλα 

                                                           
44

 Μωραϊτθ και  Διανζλλου, Τι κζμα να διαλζξω…, 13. 
45

 Ευγενία Κουτςουβάνου και Ομάδα Εργαςίασ, Προγράμματα…, 68. 
46

 Πρόγραμμα πουδϊν Μουςικισ για το "Νζο χολείο - χολείο του 21ου αιϊνα", ςελ. 2 
47

 Αναλυτικότερα για το τρίπτυχο ακρόαςθ, εκτζλεςθ, ςφνκεςθ μουςικισ βλ. ο.π. και ςτο τυλιανι Καψάλθ, 
Μουςικι και Διακεματικότθτα…, 52.  Αναφζρονται:  ωσ οι τζςςερισ βαςικζσ μουςικζσ ςυμπεριφορζσ κατά τον 
Chosky για επαρκζσ αναλυτικό πρόγραμμα μουςικισ: α) εκτζλεςθ, β) ακρόαςθ, γ) ανάλυςθ, δ) δθμιουργία. 
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γηα επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο κνπζηθήο, φπσο απηά νξίδνληαη θαη απφ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο κνπζηθήο γηα ην Νέν ρνιείν: 

 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

 Αλάπηπμε θσλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθηέιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνζρεδηαζκνχ θαη ζχλζεζεο κνπζηθήο 

 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αλάγλσζεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο 

 Απφθηεζε βαζηθψλ κνπζηθψλ ελλνηψλ (ξπζκφο, κεισδία, αξκνλία, δπλακηθή, 

ηαρχηεηα, άξζξσζε θηι.) 

 Απφθηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ ηξίπηπρν.
48

 

 

 

1.6.2. Γηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

Ζ κνπζηθή κάζεζε θαη πξάμε πξέπεη λα κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ζ κνπζηθή, ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ, ζηε θάζε απηή δηδάζθεηαη 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηε γεληθφηεξε αθχπληζε ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή. 

πγθεθξηκέλα, ην ΑΠ αλαπηχζζεηαη ζπεηξνεηδψο, αθνινπζψληαο κηα πνξεία απφ ην απιφ 

ζην ζχλζεην θαη απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην. ιε ε κνπζηθή πξάμε θαη κάζεζε γίλεηαη 

βησκαηηθά θαη ε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία γίλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο.  

Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 ρξφλσλ δίλεηαη έκθαζε ζην λα ηξαγνπδνχλ ηα παηδηά απιέο 

κεισδίεο, λα παίδνπλ ηξαγνχδηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θίλεζε, λα παίδνπλ δηάθνξα φξγαλα 

ηεο ηάμεο θαη λα εμεξεπλνχλ δηάθνξνπο ήρνπο απφ πνηθηιία πεγψλ. ην Γπκλάζην ην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο είλαη επίζεο πξαθηηθφ θαηά βάζε θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ κηα κεγάιε 

πνηθηιία κνπζηθψλ εηδψλ (ζηπι). Αθφκε, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο νξρεζηξηθέο νκάδεο θαη θσλεηηθά ζχλνια θαη ην ζρνιείν 

πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη ηα πιηθά θαη ηηο ππνδνκέο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. «ια ηα 

παξαπάλσ έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ λνεηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηειηθά ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ»
49

. 

 

                                                           
48

. Αναλυτικότερα βλ. ςτο Πρόγραμμα πουδϊν Μουςικισ για το "Νζο χολείο - χολείο του 21ου αιϊνα", 
ςελ. 1 
49

 ΦΕΚ 303Β/13-03-2003.  Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν Μουςικισ.  
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1.7. Ζ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ 

ια φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη εηο γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα δξνπλ 

κε βάζε απηά.   Παξφιαπηα, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη δηδαθηηθέο γλψζεηο θαη 

νη δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, δελ αξθνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ 

επηπιένλ λα ζηνράδνληαη πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, λα θάλνπλ απηνθξηηηθή θαη λα είλαη 

εξεπλεηέο- εθπαηδεπηηθνί, δειαδή λα έρνπλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.
50

  

 Ζ Απγεηίδνπ ζε έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 

ηελ πξαθηηθή άζθεζε, επηζεκαίλεη ηα εθηά είδε γλψζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Shulman (1987), 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη ν κειινληηθφο εθπαηδεπηηθφο. Απηά είλαη: α) ε γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. γλψζεηο κνπζηθήο), β) ε παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (γλψζεηο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθάζηνηε 

καζεηψλ), γ) ε γλψζε ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ε επξχηεξε γλψζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κνπζηθήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα), δ) ε γεληθή 

παηδαγσγηθή γλψζε (γεληθέο αξρέο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηεο ηάμεο), ε) 

ε γλψζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζη) ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ε) ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ζθνπψλ θαη αμηψλ.
51

  

χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, παξαηεξήζεθε φηη νη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επζχλνληαη γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο, αλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην πξφγξακκα πξαθηηθήο 

άζθεζεο, είλαη:
 52

 

1)  ε επάξθεηα θαηνρήο θαη θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γλψζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2) Οη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε (π.ρ. αλ νη επηδηψμεηο ηνπο είλαη ε 

πεηζαξρία θαη ν έιεγρνο ηεο ηάμεο γηα λα θπιήζνπλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

                                                           
50

 Ματςαγγοφρασ, Η. (1998). Θεωρία και Πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ ςτο οφία Αυγθτίδου, «Εκπαιδεφοντασ του 
μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ: παράγοντεσ που διαφοροποιοφν τθν μακθςιακι εμπειρία των υποψθφίων 
εκπαιδευτικϊν κατά τθν πρακτικι άςκθςθ», Ζρευνα ςτθν Εκπαίδευςθ 1,2 (2014), 
doi:http://dx.doi.org/10.12681/hjre.8938 (18/06/2019). ς. 3. 
51

 οφία Αυγθτίδου, «Εκπαιδεφοντασ…», 2. 
52

 Για περιςςότερθ ανάλυςθ των παραγόντων βλ. ο.π., 10-16. 

http://dx.doi.org/10.12681/hjre.8938
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ζρεδηάζηεθαλ ή ε θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα ππάξρεη θιίκα 

πεηξακαηηζκνχ δεκηνπξγίαο θαη απηελέξγεηαο). 

3)  Ζ επζχλε γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε (αλ έρνπλ δειαδή νη ίδηνη ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή απιψο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη 

λα γίλεη σο ππνρξέσζε θαη επζχλε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο). 

4) Ζ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο (δειαδή λα μέξνπλ πνηνπο ζηφρνπο 

βάδνπλ, κε πνηα ζεηξά ζα γίλνπλ θαη γηαηί. Σν πεδίν απηφ επεξεάδεη θαη ηελ 

παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ, πψο δειαδή ζα κεηαθξαζηεί ε γλψζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε κάζεκα γηα παηδηά). 

5) Ζ εξκελεία ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ (λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αλ 

φλησο ηα παηδηά είλαη ελεξγεηηθά ζην κάζεκα ή απιψο εθηεινχλ νδεγίεο). 

6) Ζ πξνζδνθψκελε ζρέζε κε ηα παηδηά (κε πνην ηξφπν ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά ή αλ πεξηκέλνπλ φηη ε θηιηθή δηάζεζε ησλ παηδηψλ είλαη 

αξθεηή γηα ηελ χπαξμε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο). 

7) Οη πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά (αλ νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά, λα ηνπο ελδηαθέξεη ή αλ πξνζδνθνχλ απιψο ηα παηδηά λα ππαθνχνπλ ζηηο 

νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ). 

8) Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (είλαη εκςπρσηήο, δηεπθνιπληήο, ζπληνληζηήο ή ν ξφινο 

ηνπο είλαη λα ειέγρεη ηελ ηάμε, ψζηε φια λα γίλνληαη φπσο ηα ζρεδίαζε). 

9) Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ν ζηνραζκφο κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
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2. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία έξγα. Σν πξψην έξγν είλαη ε δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ δηαζεκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένπλ ηε κνπζηθή κε ηνλ 

αζιεηηζκφ θαη απεπζχλνληαη ζε καζεηέο Γ’ Γεκνηηθνχ – Γ’ Γπκλαζίνπ. Σν δεχηεξν έξγν 

αθνξά ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο θαη ην ηξίην έξγν ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζε θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο θαη ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο απφδνζεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε καζεηέο Γ’ 

Γεκνηηθνχ- Γ’ Γπκλαζίνπ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα ην θάζε έξγν ηεο 

εξγαζίαο. 

 

2.1. Ζ θαηαζθεπή δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο θαη αζιεηηζκνύ. 

 Βαζηθφο ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ελφο 

«πνιηηηζηηθνχ ζηαζκνχ», πνπ ζα ζπλέδεε ηε κνπζηθή κε ηελ αζιεηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή θαηαλφεζε ζηνηρείσλ θαη ελλνηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ θαη ζπλδένπλ δηαζεκαηηθά 

ηηο δχν έλλνηεο. Ο ζηαζκφο απηφο αλήθε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αζιεηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηηο νπνίεο επηζθέπηνληαλ καζεηέο Γ’ Γεκνηηθνχ – Γ’ Γπκλαζίνπ ζε 

νκάδεο.  

Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηέιεζαλ νη αξρέο ηεο 

βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ κέζσ ηεο άηππεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο-δηεπθνιπληήο ηεο 

κάζεζεο. Σέινο, απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ραξά, θαη γη’ απηφ θαηαζθεπάζηεθαλ αθνινπζψληαο ηνπο θνκβηθνχο 

άμνλεο ηνπ Wilkins- O’Riley Zinn (2008) γηα ηε ραξά ζηε κάζεζε, φπσο ηνπο παξνπζηάδεη ε 

Κνθθίδνπ
53

: 

Α) Δπηινγή: φινη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ επθαηξία λα επηιέμνπλ, λα εθθξαζηνχλ 

πξνζσπηθά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. 

Β) πλάθεηα: νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα 

πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. 

Γ) Γέζκεπζε/Αθνζίσζε: εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο, 

ζα μερλνχλ πψο πεξλά ε ψξα θαη ζα έρνπλ ηελ επηζπκία γηα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

                                                           
53

 Μαίθ Κοκκίδου, Η εμψφχωςθ…, 75. 
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Γ) Δλεξγεηηθή κάζεζε: είλαη απαξαίηεην φια νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ, λα βνεζνχλ θαη λα 

δέρνληαη ηα εξεζίζκαηα ελεξγά θαη φρη παζεηηθά. 

Δ) πκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθνχ: ν εθπαηδεπηηθφο-εκςπρσηήο λνηάδεηαη, ζέβεηαη, είλαη 

επγεληθφο θαη πάλσ απφ φια έρεη ελζνπζηαζκφ γηα απηφ πνπ θάλεη. 

η) Οκαδηθφηεηα: είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα ληψζνπλ ην αίζζεκα ηεο νκάδαο, ηεο 

θνηλφηεηαο θαη φηη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα κάζνπλ απφ ηνπο άιινπο.  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχλ ηνπο ηξεηο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Bloom: ηνλ γλσζηηθφ, ηνλ ςπρνθηλεηηθφ θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ
54

 

θαη είλαη: 

(α) ε βησκαηηθή θαηαλφεζε θαη έθθξαζε κνπζηθψλ ελλνηψλ κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 

θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, 

(β) ε αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο πξνζνρήο ησλ 

καζεηψλ, 

(γ) ε θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/κέιε ηεο νκάδαο, 

(δ) ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ππνκνλήο. 

Σέινο, γεληθφηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο πξάμεο θαη ε θαιιηέξγεηα ζπλεηδεηψλ θαη αλαζηνραδφκελσλ 

αθξναηψλ/κνπζηθψλ, κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

αιιά θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ άιινπ. 

  

 

2.2. Ζ δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε καζεηέο Γ’ Γεκνηηθνύ-Γ’ 

Γπκλαζίνπ 

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη: 

1. Πνηα είλαη ε απνδνρή ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ;  

2. Δπηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο;  

3. Πνηα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ; 

                                                           
54

 Αναλυτικότερα για τουσ τρεισ τομείσ ανάπτυξθσ, ςτουσ οποίουσ μποροφν να χωριςτοφν οι διδακτικοί ςτόχοι 
βλ. Ελιςάβετ Περακάκθ, Σχεδιάηοντασ το ςχολικό μάκθμα μουςικισ: βοικθμα για τουσ υποψιφιουσ του 
διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ και για τθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ (Ακινα: Fagotto books, 2008), 14-15. 
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2.3. Ζ δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηηεηέο θαη ε κειέηε ηεο 

απόδνζήο ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε καζεηέο 

χκθσλα, κε ηα εθηά είδε γλψζεο θαηά ηνλ Shulman θαη κε βάζε ηνπο παξάγνληεο γηα ηνπο 

νπνίνπο δηαθνξνπνηνχληαη νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, έγηλε πξνζπάζεηα θαζνδήγεζεο ησλ θνηηεηψλ πξνο ηνλ πην νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη πξνο αλαθάιπςε, παξαηήξεζε, θξηηηθή θαη 

εμέιημε ησλ δηθψλ ηνπο πξνηεξαηνηήησλ, πξνζδνθηψλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη 

ζηνραζκνχ πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. πσο επηζεκαίλεη θαη ε Απγεηίδνπ 

γηα λα έρνπκε θαιά απνηειέζκαηα κε ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη αξρηθά λα 

γίλεη θαιή γλσξηκία καδί ηνπο θαη ζπδήηεζε γηα ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο, 

αθνχ, παξαζέηνληαο ηα ιφγηα ησλ Calderhead & Robson (1991) εμεγεί φηη,  «ρξεηάδεηαη λα 

θηίζεη θαλείο ζε απηφ πνπ ήδε ππάξρεη θαη φρη λα απνξξίςεη ή λα θαηαθξίλεη ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη πξαθηηθέο ηνπο».
55

  

 

Γη απηφ ηνλ ιφγν ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Ο θνηηεηήο πέηπρε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – εκςπρσηή; Γειαδή εθηφο απφ 

θαηαλνεηφο ζηνπο καζεηέο, ηνπο κεηέδηδε ηε ραξά γηα παηρλίδη θαη εμεξεχλεζε ζηε 

κνπζηθή; 

2.  Μπφξεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε νκάδαο; 

3. Παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ;  
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 οφία Αυγθτίδου, «Εκπαιδεφοντασ…», 69. 
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3. Ζ έξεπλα 

 

3.1. Σν πεδίν ηεο έξεπλαο 

Οη δηαζεκαηηθέο δξάζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νξγαλψζεθαλ γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζην 

δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα «Αζινχκαη, πκκεηέρσ, Δθθξάδνκαη», πνπ δηνξγάλσζε ε 

Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2018-2019 ζην 

Καπηαλδφγιεην ζηάδην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
56

 Ζ παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ δξάζεσλ γηλφηαλ θάζε 

Σεηάξηε, ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ ηαδίνπ απφ ηελ 1 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2019. Ζ φιε 

ζπλεξγαζία εληάρζεθε ζην πιαίζην εηδηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο.  

 

3.2. Οη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -ρεδηαγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο 

(Αζιεηηζκόο θαη Μνπζηθή) 

 

Οη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ ηξεηο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 

ιεπηψλ. Αθνινπζνχλ ηα ζρεδηαγξάκκαηά ηνπο: 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Σάμεηο: Γ’Γεκνηηθνχ -  Γ’ Γπκλαζίνπ 

Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο: Υαηξεηηζκφο κε ηξαγνχδη (Έλαξμε ηεο Γξάζεο) 

Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο: 5 ιεπηά 

 

ΣΟΥΟΗ 

Γεληθνί:  

- εκαηνδφηεζε έλαξμεο ηεο ζπλάληεζεο 

- Φσλεηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε 

- Μεισδηθή θαη ξπζκηθή αλάπηπμε 

- πληνληζκφο θηλήζεσλ θαη ζπγθέληξσζε 

- Γλσξηκία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

- Αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κίκεζεο. 

                                                           
56

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα βλ. ιςτοςελίδα του προγράμματοσ ςτο 
https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/deltia-tupou/2067-2018-10-20-21-12-03 (Προςβ. 
23/05/2019). 
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- πλεξγαζία κε ηνλ απέλαληί ηνπ (‘ ηνλ αληίπαιφ ηνπ’ ) 

Δηδηθνί: 

- Να ελεξγνπνηεζνχλ θσλεηηθά απφ ην  κεζαίν λην-ζνι ηεο δεχηεξεο γξακκήο ηνπ 

πεληαγξάκκνπ.  

- Να εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο νδεγίεο πνπ δίλεη ή ζηηο εξσηήζεηο πνπ θάλεη  ν 

δάζθαινο θαη λα ηηο εθηειέζνπλ/απαληήζνπλ. 

- Να ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ απέλαληί ηνπο γηα λα θάλνπλ ηελ ρεηξαςία, ην ‘’θφιια πέληε’’ ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ δείρλεη ν δάζθαινο, δειαδή ζηνλ πξψην ρξφλν ησλ 4/4 (ρεηξαςία) θαη 

ζηνλ πξψην ρξφλν ηνπ επφκελνπ κέηξνπ (ην ‘’θφιια πέληε’’).  

- Να βηψζνπλ ηνλ δίζεκν παικφ, ρηππψληαο ηα πφδηα ζε βεκαηηζκφ ζηνλ πξψην θαη ηξίην 

ρξφλν ησλ 4/4.   

 

ΤΛΗΚΑ: 

-Ζ παξηηηνχξα (βι. Παξάξηεκα 1). Ζ κεισδία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειεί κηα θξάζε απφ 

ην ηξαγνχδη «Οη νπξέο καο ςειά» ηνπ παηδηθνχ κηνχδηθαι «Γνπξνπληάζκαηα»
57

 θαη νη ζηίρνη 

είλαη δηαζθεπή ηεο γξαθνχζαο.  

- κηα κπάια (είηε ηνπ βφιετ πνπ δελ είλαη βαξηά, είηε κηα κηθξή π.ρ. ηνπ ηέληο είηε κηα κπάια 

ηνπ ξάγθκπη.) 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ / ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 

Δηζαγσγή/Αθφξκεζε:  

Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ζε δπν νκάδεο ηνπο καζεηέο: ζηνπο γαιάδηνπο θαη ζηνπο θφθθηλνπο 

θαη ηνπνζεηεί ηα κέιε ησλ δπν νκάδσλ ηνλ έλαλ απέλαληη ζηνλ άιινλ γηα λα ραηξεηεζνχλ σο 

‘αληίπαιεο’ νκάδεο. Έπεηηα ξσηάεη: «ηη θάλνπλ δπν νκάδεο ζην πνδφζθαηξν ή ζην κπάζθεη 

θαη γεληθά ζε πνιιά αζιήκαηα πξηλ μεθηλήζεη ν αγψλαο;». Οη καζεηέο δίλνπλ δηάθνξεο 

απαληήζεηο κέρξη λα θαηαιήμνπλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην φηη 

«ραηξεηηνχληαη». Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπο ιέεη «ζα ραηξεηεζνχκε θαη εκείο αιιά κε έλαλ 

κνπζηθφ ηξφπν. Κάληε ν,ηη θάλσ». Ξεθηλά κε ηνλ επί ηφπνπ βεκαηηζκφ ζηνλ πξψην θαη ηξίην 

ρηχπν ησλ 4/4 θαη πεξηκέλεη φινπο ηνπο καζεηέο λα ηνλ θάλνπλ. Σφηε μεθηλάεη ην ηξαγνχδη 

καδί κε έλαλ βνεζφ. Ο επη ηφπνπ βεκαηηζκφο είλαη πξναηξεηηθφο, αλάινγα θαη κε ην 

ςπρνθηλεηηθφ θαη κνπζηθφ επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. 

                                                           
57

 Σο παιδικό Μιοφηικαλ «Γουρουνιάςματα», πρωτότυπο παιδικό musical των Άλεξ Παναγι, Κατερίνασ A. 
Χριςτοφίδου και Αίγλθσ πυριδάκθ παίχτθκε ςτθν Κφπρο το 2012. Ζγιναν 3 διαφορετικά μιοφηικαλ ςε 
ςυνζχεια: Γουρουνιάςματα, Γουρουνιάςματα 2 και Γουρουνιάςματα 3. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. 
ςτον ςφνδεςμο https://www.youtube.com/watch?v=BfUcxd9nS2I  (προςβ. 10/06/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=BfUcxd9nS2I
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Αλάιπζε: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά ην ηξαγνχδη εθθξαζηηθά: 

Σα θεθάιηα καο πάλσ ηα απηηά αλνηρηά 

Αξρίδνπκε ηώξα κνπζηθή παηδηά 

 

 ην ηέινο πξνζζέηεη ηξαγνπδψληαο ηελ νδεγία «θάληε ρεηξαςία θαη ‘θφιια ην’ παηδηά θαη 

πείηε η΄ φλνκά ζαο ζηγαλά». Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί θαη απηφο ηηο νδεγίεο κε ηνλ βνεζφ ηνπ 

γηα λα ηνλ κηκεζνχλ νη καζεηέο. Καζψο ν δάζθαινο ιέεη ην ηξαγνχδη θάλεη θηλήζεηο γηα λα 

ληψζνπλ πην νηθεία νη καζεηέο, αιιά θαη θηλήζεηο πνπ ίζσο βνεζνχλ ζηελ απνκλεκφλεπζε 

ησλ ζηίρσλ π.ρ. δείρλεη ην θεθάιη πνπ επζπγξακκίδνληαο ην ςειά βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο γηα ηξαγνχδη, δείρλεη ηα απηηά πνπ είλαη έηνηκα λα αθνχζνπλ θηι. Μεηά, 

επαλαιακβάλεη ην ηξαγνχδη θαη απηή ηε θνξά ζην ηέινο πξνζζέηεη ηελ νδεγία «θάληε 

ρεηξαςία θαη ‘θφιια ην’ παηδηά θαη πείηε η’ φλνκά ζαο δπλαηά». Αθνχ πεη ζηνπο καζεηέο λα 

θάλνπλ έλα θχθιν γηα λα έρνπλ φινη νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο, ιέεη «ην κάζακε ην ηξαγνχδη; 

Πάκε λα ην πνχκε μαλά, αιιά πξνζέμηε ηη ζα ζαο πσ λα θάλεηε απηήλ ηελ θνξά. 

Σξαγνπδήζηε καδί κνπ», ην ιέεη μαλά θαη ηνπο παξαθηλεί λα ηξαγνπδήζνπλ θαη ζην ηέινο 

ηξαγνπδά ηελ εμήο νδεγία: «πάξηε ηελ κπάια θαη πείηε δπλαηά, ην άζιεκα πνπ αξέζεη ζε 

εζάο». Ο εθπαηδεπηηθφο ιέεη έλα άζιεκα θαη πεηάεη ηελ κπάια πξνζεθηηθά ζε θάπνην παηδί ή 

ζηνλ βνεζφ ηνπ θαη ζπλερίδνπλ κέρξη λα πνχλε φινη ην άζιεκα πνπ ηνπο αξέζεη.  

 «Ωξαία. Αθνχ ραηξεηεζήθακε είκαζηε έηνηκνη λα παίμνπκε ην παηρλίδη καο». (βι. 

δξαζηεξηφηεηα 2).  

 

Δπέθηαζε/αμηνιφγεζε/ Πξνζαξκνγή ζηηο ειηθίεο: 

- Μπνξεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα πεη φπνηα νδεγία ζέιεη ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ π.ρ. 

«ρηππήζηε παιακάθη θαη πείηε ξπζκηθά ην θξνχην πνπ αξέζεη ζε εζάο».  

- Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρεη κπάια ηνπ κπάζθεη θαη φπνηνο θξαηάεη ηελ κπάια λα πξέπεη λα 

πεη ξπζκηθά θαη ρηππψληαο ξπζκηθά ηελ κπάια, ην φλνκά ηνπ. 

- Παξαιιαγή: ηνπο καζεηέο ηεο η ηάμεο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ αξρή 

ην εμήο ξπζκηθφ ζρήκα κε θξνπζηά ζψκαηνο (φπνπ φγδνα ρηππάλε ηα πφδηα θαη φπνπ ηέηαξην 

ηα ρέξηα):   θαη ιέκε ην ηξαγνχδη ξπζκηθά (ζε κνξθή Ραπ) γηα λα ηνπο 

ηξαβήμνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη κεηά πξνζζέηνπκε θαη ηε κεισδία.  
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- Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο, κεηά ηηο νδεγίεο ηνπ «ζηγαλά» θαη ηνπ «δπλαηά», λα θάλεη 

ζχλδεζε κε ηηο κνπζηθέο νξνινγίεο θαη λα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο π.ρ. «πψο ιέκε ην ζηγαλά 

ζηελ κνπζηθή;». 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

Σάμεηο: Γ΄Γεκνηηθνχ – Γ’ Γπκλαζίνπ 

Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο:  Μνπζηθή θπηαινδξνκία 

Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο:  15 – 20 ιεπηά 

 

ΣΟΥΟΗ 

Γεληθνί:  

- Αθξφαζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ήρσλ δηάθνξσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ αιιά θαη ησλ ήρσλ πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηεο δηεμαγσγή θάπνησλ αζιεκάησλ 

- Γλσξηκία κε ηνλ ήρν θαη ηελ εηθφλα κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ θαη 

απφθηεζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ γηα απηά (π.ρ. ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ, πψο παίδνληαη, 

απφ ηη πιηθφ είλαη θηηαγκέλα θηι.). 

- Αλάπηπμε νκαδηθφηεηαο θαη ζεβαζκνχ ηνπ αληηπάινπ 

- Κηλεηηθή ελεξγνπνίεζε  

- Γλσξηκία κε ην άζιεκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο (ζε παξαιιαγή) κέζσ κηαο κνπζηθήο 

δηαζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

- Αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ήρνπ κε ηελ εηθφλα ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ 

κνπζηθνχ νξγάλνπ. 

- Δλεξγνπνίεζε ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ 

- Να ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κπνξεί λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηελ απάληεζε 

 

Δηδηθνί: 

- Ζρεηηθή αλαγλψξηζε ησλ εμήο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη αζιεκάησλ: κπάζθεη, ηέληο, πηλγθ 

πνλγθ (επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε), θνιχκβεζε, καξαζψληνο (ηξέμηκν), ζθνπνβνιή, βηνιί, 

πηάλν, θηζάξα, κπνπδνχθη, ληξακο, θιαξίλν, ζαμφθσλν.  

- Να βηψζνπλ- θπξίσο αθνχγνληαο- φηη φπσο θαη ε κνπζηθή έηζη θαη ηα αζιήκαηα έρνπλ 

ήρνπο θαη κάιηζηα ξπζκηθνχο (ζχλδεζε κε ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα). 

- Να αλαπηχμνπλ ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ αληίπαιφ ηνπο αιιά θαη ηνλ ζπκπαίρηε ηνπο, 

θάλνληαο ππνκνλή ζην λα βξεη ηελ απάληεζε θαη βνεζψληαο κε ην πλεχκα ηεο νκαδηθφηεηαο.  
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- Να αληηιεθζνχλ φηη γηα λα ληθήζνπλ, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε κηα νκάδα, ην πην ζεκαληηθφ 

είλαη ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία.  

- Να θάλνπλ ππνκνλή, ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο, πεξηκέλνληαο ηελ ζεηξά ηνπο γηα λα παίμνπλ 

αιιά θαη αθνχγνληαο φιν ην ερεηηθφ θνκκάηη, αζρέησο αλ βξήθαλ ηελ απάληεζε.   

 

ΤΛΗΚΑ 

- 2 ππνινγηζηέο κε ην ερεηηθφ πιηθφ ηνπ παηρληδηνχ. (κπνξεί λα είλαη ν ήρνο νπνησλδήπνηε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ή ήρνο πνπ είλαη απνηέιεζκα θάπνησλ αζιεκάησλ). 

- Καξηέιεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηα αζιήκαηα πνπ έρνπκε ζηα ερεηηθά.  

- Καξηέιεο πνπ γξάθνπλ ηα παξαπάλσ κνπζηθά φξγαλα θαη αζιήκαηα, ηα νπνία θνιιάκε κε 

ραξηνηαηλία ζηνλ ηνίρν ή ζηνλ πίλαθα απφ ηελ πίζσ πιεπξά, ψζηε λα ηα αληηζηνηρήζνπλ ηα 

παηδηά (ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θαξηέιαο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 1, 2,3… θηι.).  

- Υαξηνηαηλία ή blutack γηα λα θνιιάλε ηα παηδηά ηηο θαξηέιεο κε ηηο εηθφλεο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαξηέιεο κε ηα αλαγξαθφκελα φξγαλα θαη αζιήκαηα.  

- Γπν αθνπζηηθά πνπ ελψλνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο.  

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ / ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 

Δηζαγσγή/Αθφξκεζε:  

Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε δπν νκάδεο (εθηφο αλ είλαη ήδε ρσξηζκέλνη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα) θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζε δπν ζεηξέο. 

 

Σν παηρλίδη ζηήλεηαη σο εμήο:  

Οη δπν νκάδεο είλαη ζε δπν ζεηξέο έηνηκνη γηα παηρλίδη. Απέλαληί ηνπο ζηνλ ηνίρν ηεο 

αίζνπζαο είλαη θνιιεκέλεο νη θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1-13 γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα έρεη ην ρξψκα ηεο θαη ηα ρξψκαηα ησλ θαξηειψλ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε νκάδα 

(θφθθηλν θαη γαιάδην). ην πίζσ κέξνο ηεο θαξηέιαο θάζε αξηζκνχ είλαη γξακκέλα ηα 

κνπζηθά φξγαλα θαη αζιήκαηα ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ επαιήζεπζε πνπ ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ 

παηρληδηνχ.  

 Κάησ απφ θάζε θαξηέια αξηζκνχ πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο, γηα ηηο θαξηέιεο κε ηηο εηθφλεο 

ησλ αζιεκάησλ θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, πνπ ζα θνιιήζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ παηρληδηνχ. Απηέο νη θαξηέιεο κε ηηο εηθφλεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δπν ηξαπέδηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ κέζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηεο εθθίλεζεο (εθεί πνπ βξίζθνληαη νη καζεηέο) 
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θαη ηνπ ηνίρνπ πνπ είλαη νη αξηζκνί. Κάζε πιεπξά έρεη έλα ηξαπέδη κε ηηο θαξηέιεο εηθφλσλ 

γηα ηελ θάζε νκάδα. ην ίδην ζεκείν βξίζθνληαη θαη δπν ππνινγηζηέο κε αθνπζηηθά. ε θάζε 

ππνινγηζηή βξίζθεηαη έλα βνεζφο (ή αλ νη καζεηέο είλαη κεγάινη ζε ειηθία, κπνξνχλ λα 

βάδνπλ κφλνη ηνπο ηα ερεηηθά παξαδείγκαηα).  

 

Αλάιπζε: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ιέεη ηηο νδεγίεο: «Οη πξψηνη πνπ ζηέθνληαη ζηελ ζεηξά απφ θάζε νκάδα 

μεθηλνχλ κε ην ζήκα κνπ θαη πάλε ζηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζηή ηεο νκάδαο ηνπο, βάδνπλ ηα 

αθνπζηηθά θαη αθνχλε έλα ήρν. Απηφο ν ήρνο είλαη είηε θάπνηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ ή θάπνηνο 

ήρνο πνπ αθνχγεηαη ζε έλα άζιεκα. Γίπια ζηνλ ππνινγηζηή ππάξρνπλ νη θαξηέιεο κε ηηο 

εηθφλεο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ αζιεκάησλ θαη  πξέπεη λα βξείηε ηελ αληίζηνηρε θαξηέια κε ην 

ερεηηθφ πνπ αθνχζαηε. ηαλ ηελ βξείηε ηξέρεηε πίζσ ζηελ νκάδα ζαο θαη δίλεηε ηελ θαξηέια 

ζηνλ επφκελν ζπκπαίρηε ζαο πνπ πεξηκέλεη, ν νπνίνο ηξέρεη λα ηελ θνιιήζεη ζηνλ πίλαθα ζην 

λνχκεξν έλα. Ο ίδηνο παίρηεο αθνχεη ην επφκελν ερεηηθφ θαη βξίζθεη ηελ επφκελε θαξηέια, 

φπνπ ηξέρεη λα ηελ παξαδψζεη ζηνλ επφκελν. πλερίδεηαη ην παηρλίδη κέρξη λα θαιπθηνχλ 

φινη νη αξηζκνί, αζρέησο αλ ηειεηψζεη ε κηα νκάδα πην γξήγνξα πεξηκέλνπκε λα ηειεηψζνπλ 

θαη νη δπν. Ζ νκάδα πνπ έθαλε ηα πεξηζζφηεξα ζσζηά θεξδίδεη, αλ θαη νη δπν ηα έθαλαλ 

ζσζηά θεξδίδεη απηή πνπ ηειείσζε πξψηε. Αθνχζηε πξνζερηηθά, αλ αθνχζεηε θάπνηνλ ήρν 

θαη ε εηθφλα πνπ ηνπ αληηζηνηρεί βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα –άξα κάιινλ θάπνηνο έθαλε θάπνην 

ιάζνο- κπνξείηε λα ηελ πάξεηε θαη λα ηελ βάιεηε ζηνλ ζσζηφ αξηζκφ. Δπίζεο λα ζπκάζηε φηη 

φηαλ πξέπεη λα αθνχζεηε φιν ην ερεηηθφ παξάδεηγκα θαη κεηά λα αθήζεηε ηα αθνπζηηθά». Ο 

εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ έρνπλ θάπνηα απνξία θαη φηαλ είλαη έηνηκνη μεθηλά ην 

παηρλίδη.  

ζν αθνξά ηνπο πξψηνπο παίρηεο θάζε νκάδαο: κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνπο πξψηνπο σο 

αξρεγνχο γηα λα ηνπο ηνλίζνπκε ην εζηθφ, ή λα ηνπο ηξαβήμνπκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ 

ή ζε αηίζαζνπο καζεηέο ηνπο δίλνπκε έλα θχξνο αιιά παξάιιεια θαη κηα επζχλε σο αξρεγνί-

ζπληνληζηέο ηεο νκάδαο. 

 

ην ηέινο, αθνχ ηειεηψζνπλ θαη νη δπν νκάδεο, απνθαιχπηνπκε ηηο απαληήζεηο (πίζσ απφ 

θάζε αξηζκφ γξάθεη ηελ απάληεζε). Πξηλ λα γπξίζνπκε ηηο θαξηέιεο ξσηάκε ηνπο καζεηέο 

πνην κνπζηθφ φξγαλν ή άζιεκα είλαη. Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ξσηήζεη δηάθνξεο 

εξσηήζεηο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη π.ρ. ζε πνηα θαηεγνξία νξγάλσλ 

αλήθεη, πψο παίδεηαη θηι. ηηο ιάζνο απαληήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο βάδεη ην ερεηηθφ ζηα ερεία 

λα ην αθνχζνπλ φια ηα παηδηά γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηηο δηαθνξέο π.ρ. ηνπ 
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ζαμφθσλνπ θαη ηνπ θιαξίλνπ, ηεο κπάιαο ηνπ ηέληο κε ηεο κπάιαο ηνπ πηλγθ πνλγθ θαη 

ζπδεηάλε πψο αθνχγεηαη θαη γηαηί είλαη ην κπαιάθη ηνπ πηλγθ πνλγθ θαη φρη ηνπ ηέληο απηφ 

πνπ αθνχγεηαη.  Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηελ ληθήηξηα νκάδα. Σα παηδηά παλεγπξίδνπλ 

θαη παίξλεη απφ εθεί αθνξκή λα ξσηήζεη ηη έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία απφ ηελ λίθε (παίξλεη 

δηάθνξεο απαληήζεηο: φπσο ε δηαζθέδαζε, ε ζπκκεηνρή θηι θαη αλνίγεη κηα φκνξθε 

ζπδήηεζε).  

 

Δπέθηαζε: 

Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ εξσηήζεηο πην δχζθνιεο, 

γηα πην εηο βάζνο γλσξηκία κε ηνλ φξγαλν ή ην άζιεκα.  

 

 

 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Σάμεηο: Γ’ Γεκνηηθνχ – Γ’ Γπκλαζίνπ 

Σίηινο δξαζηεξηφηεηαο: Ρπζκηθή Δλνξρήζηξσζε αμηψλ κε θξνπζηά ζψκαηνο 

(απνραηξεηηζκφο) 

Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο: 10 ιεπηά 

 

ΣΟΥΟΗ 

Γεληθνί:  

- ξπζκηθή ελεξγνπνίεζε 

- Κηλεηηθή ελεξγνπνίεζε  

- Αλάπηπμε κνπζηθήο αληίιεςεο  

- Γλσξηκία ήρσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ην ζψκα. 

- Δπαθή κε απιά θξνπζηά φξγαλα.  

- Δπαθή κε ηηο έλλνηεο/αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο νκάδαο.  

- Δμεξεχλεζε κε ηνπο ήρνπο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κε φξγαλα/πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νιπκπηαθά αζιήκαηα.  

 

Δηδηθνί: 

- Να βηψζνπλ ην κέηξν ησλ 4/4 ρηππψληαο ηα ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη 

παξαθάησ, κέζσ ηεο ηερληθήο ησλ θξνπζηψλ ζψκαηνο.  

- πληνληζκφο θηλήζεσλ  θαη ιφγνπ 
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-  Να βηψζνπλ φηη θαη ηα αζιήκαηα έρνπλ ξπζκφ θαη φηη φπσο θαη ζηε κνπζηθή έηζη θαη ζηνλ 

αζιεηηζκφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. πγθεθξηκέλα, δίλνπκε ην παξάδεηγκα ησλ 

καξαζσλνδξφκσλ θαη ζηφρνο είλαη λα ρηππνχλ ηνλ ξπζκφ ηνπ βεκαηηζκνχ ηνπο ζηα πφδηα.   

- Να εμεξεπλήζνπλ ήρνπο πνπ παξάγνπλ κε ην ζψκα ηνπο. 

  

 

ΤΛΗΚΑ: 

- Μηα κπάια ηνπ βφιετ  

- Σα εμήο ξπζκηθά ζρήκαηα ( ε δηδαζθαιία γίλεηαη απφ ην πην απιφ ζην πην ζχλζεην) 

 

Σξέρσ: 

 

Σξέ-  ρσ   ηξέ - ρσ  ηξέ –ρσ  ηξέ – ρσ 

 

θνπεπηήξην:  (δπν κέηξα) 

 

  

   θν  -    πεπ  -     ηε -        ξη -          ν          θαη             παχ -      ζε 

   

Οκαδηθόηεηα:  

 

 

 Ο    –  ΜΑ- ΓΗ -    ΚΟ-  ΣΖ  - ΣΑ 
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εβαζκόο:  

  

    ΚΑΗ -   Δ-   ΒΑ -  ΜΟ     (‘ΚΌΛΛΑ ΣΟ’) 

 

πλεξγαζία: 

 

Τ -  ΝΔ  -ΡΓΑ-ΕΟ -ΜΑΗ  ΝΚ  ΝΚ   (‘ ΝΚ’:  ν ήρνο ηεο κπάιαο ηνπ πηλγθ πνλγθ) 

 

 

Πεηζαξρία:  

 

 

ΠΔΗ-ΘΑ-ΡΥΗ-Α  ΠΔΗ-ΘΑ-ΡΥΗ-Α 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ / ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 

Δηζαγσγή/Αθφξκεζε:  

O εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνπο καζεηέο ηη πξέπεη λα ππάξρεη ζε κηα νκάδα γηα λα είλαη θαιή θαη 

ελσκέλε ή ηη άιιν πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ αζιεηηζκφ γηα είλαη πγηήο. «Μηιάεη κφλν φπνηνο 

θξαηάεη ηελ κπάια θαη κεηά ηελ ξίρλεη ζε θάπνηνλ πνπ δελ είπε».  Οη καζεηέο δίλνπλ 

δηάθνξεο απαληήζεηο. Με ηε βνήζεηα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηαιήγνπκε ζε θάπνηεο ιέμεηο 

(ζπλήζσο: ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, αιιειεγγχε, νκαδηθφηεηα, θηιία θηι.).  
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Αλάιπζε: 

Αθνχ θαηαιήμνπλ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζηηο αμίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ξπζκηθά ζρήκαηα γηα ηελ θάζε ιέμε πνπ λα βαζίδνληαη ζηηο ζπιιαβέο ηεο 

ιέμεο θαη αθνινπζεί ηελ εμήο δηδαθηηθή κέζνδν: 1) ιέεη ηελ ιέμε ζηα παηδηά ξπζκηθά θαη ηα 

παηδηά επαλαιακβάλνπλ κεηά απφ απηφλ. Μεηά 2) ιέγνληαο ηελ ιέμε ξπζκηθά ρηππνχλ θαη 

παιακάθηα ζην ίδην ξπζκηθφ ζρήκα (ή ζηα πφδηα, ή ζην ζηήζνο θηι). 3) ρηππνχλ παιακάθηα 

ην ξπζκηθφ ζρήκα θαη ιέλε ηελ ιέμε ςηζπξηζηά θαη  ηέινο, 4) αλαπαξάγνπλ ην ξπζκηθφ ζρήκα 

θαη ιέλε ηελ ιέμε απφ κέζα ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ηελ ίδηα δηδαθηηθή κέζνδν γηα 

ηελ δηδαζθαιία θαη ησλ ππφινηπσλ ξπζκηθψλ ζρεκάησλ θαη έπεηηα ρσξίδεη ηα παηδηά ζε 

νκάδεο θαη δίλεη απφ έλα ξπζκηθφ ζρήκα ζηελ θάζε νκάδα. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν καέζηξνο 

θαη ελνξρεζηξψλεη θαηά βνχιεζε ην ξπζκηθφ θνκκάηη. 

 

Γίλεη, επίζεο, ξπζκηθά ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ερεηηθά πνπ βάιακε ζην παηρλίδη. Έηζη 

βηψλνπλ ηα παηδηά φηη θαη ν αζιεηηζκφο έρεη ξπζκφ (ν νπνίνο είλαη πνιχ βαζηθφο γηα ηνλ 

αζιεηή) αιιά θαη ήρνπο πνπ κπνξνχκε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θηηάμνπκε 

κνπζηθή. Π.ρ. απφ ηνλ ξπζκφ ηνπ ερεηηθνχ ‘running’ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιέμε «ηξέ-ρσ» 

κπνξεί ε εθπαηδεπηηθφο λα δψζεη ζπλερφκελα φγδνα ζηνλ ξπζκφ 4/4. Με ηελ ζθνπνβνιή 

δίλεη ηα ηέηαξηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιέμε «ζθν-πεπ-ηή-ξη-ν θαη παχ-ζε» (δπν κέηξα). Με 

ηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ξπζκηθφ ζρήκα πνπ αλαγξάθεηαη 

παξαθάησ, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιέμε «π-λε-ξγά-δν-καη ζζο λθ»: ην «λθ» αληηζηνηρεί 

ζηνλ ήρν πνπ θάλεη ε κπάια ηνπ πηλγθ πνλγθ (ζαλ ηνλ ήρν πνπ θάλνπκε ην άινγν).   

  

Δπέθηαζε/αμηνιφγεζε:  

- Δπεηδή ζέζακε σο ζηφρν θαη ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηηο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ, ζα 

κπνξνχζαλ ζην ηέινο λα ιέλε θσλαρηά (φρη απφ κέζα ηνπο) ηηο έλλνηεο, θαζψο αλαπαξάγνπλ 

ην ξπζκηθφ ζρήκα.  

- Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη φπνηεο αμίεο ζέιεη, ή ζέινπλ ηα παηδηά. Δίλαη 

πην ελδηαθέξνλ θαη πξνζδίδεη ηθαλνπνίεζε ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ιέμεηο πνπ 

είπαλ ηα ίδηα.  

- Μπνξνχλ αληί γηα θξνπζηά ζψκαηνο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απιά θξνπζηά: ηχκπαλν, 

καξάθεο, μπιάθηα θ.α. 

- .Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νιπκπηαθά αζιήκαηα: 

κπάιεο κπάζθεη, επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, ξαθέηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο 

 



37 
 

4. Απνηειέζκαηα- Πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη κειέηεο πεξίπησζεο 

 

4.1. Μεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο θξαηήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα πξνζσπηθφ εκεξνιφγην. ην ζχλνιν πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 22 

κηζάσξα δηδαζθαιίαο ζε νκάδεο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο (5 Γ’ Γεκνηηθνχ, 3 Γ’ Γεκνηηθνχ, 4 

Δ΄Γεκνηηθνχ, 5 η΄Γεκνηηθνχ) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (2 Α’ γπκλαζίνπ θαη 3 Γ’ 

γπκλαζίνπ).  Καηαγξάθεθαλ ζην εκεξνιφγην φιεο νη δηδαζθαιίεο ησλ ηάμεσλ ηεο Γ’ θαη η’ 

Γεκνηηθνχ θαη ηεο Γ΄Γπκλαζίνπ.  

Παξνπζηάδνληαη παξαηεξήζεηο ηεο γξάθνπζαο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πνηνηηθή κειέηε ησλ πξνζσπηθψλ εκεξνινγίσλ ηεο θαη έρνπλ σο ζηφρν λα αλαδείμνπλ 

πινχζηεο ζε πιεξνθνξία πεξηπηψζεηο γηα ηξεηο βαζηθέο ειηθίεο καζεηψλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. Οη ειηθίεο απηέο είλαη νη 

καζεηέο 8-9 εηψλ (Γ’ Γεκνηηθνχ), νη καζεηέο 11-12 εηψλ (η’ Γεκνηηθνχ) θαη νη καζεηέο 14-

15 εηψλ (Γ’ Γπκλαζίνπ). 

 

4.1.1. Γηδαζθαιία ζε καζεηέο Γ’ Γεκνηηθνύ (8-9 εηώλ) 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄Γεκνηηθνχ ήηαλ γεληθφηεξα απηνί πνπ δέρνληαλ κε πεξηζζφηεξε ραξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ αξρή ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνηα παξέκβαζε ζηα ζρεδηαγξάκκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ραηξεηηζκνχ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ξπζκηθήο πξάμεο θαίλνληαλ λα απνιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

κνπζηθέο δξάζεηο θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηε κνπζηθή γεληθφηεξα. Πνιιά παηδηά, ζηε δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα, φηαλ έβαδαλ ηα αθνπζηηθά θαη άθνπγαλ θάπνην ην ερεηηθφ παξάδεηγκα, 

ραίξνληαλ ή/θαη ρφξεπαλ. Παξφιαπηα ήηαλ θαη ε πην δχζθνιε ειηαθή νκάδα σο πξνο ηελ 

επηθξάηεζε εξεκίαο θαη εζπρίαο, ψζηε λα αθνχζνπλ ηηο νδεγίεο, λα κπνπλ γξήγνξα ζηε 

γξακκή θηι. –θαηάζηαζε πνπ δειψλεη απιψο ηελ ελέξγεηα απηήο ηεο ειηθίαο. Γελ 

παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Παξφιαπηα, ζε θάπνηεο ζηηγκέο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο κηινχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη έθαλαλ αζηεία θαη δελ 

πξφζεραλ ακέζσο. Οπφηε πήγαηλα θνληά ηνπο κε ελζνπζηαζκφ θαη κηιψληαο ηνπο ζαλ λα ηνπο 

έιεγα κπζηηθφ: π.ρ. έιεγα ςηζπξηζηά «αθνχζηε ηη ζα θάλνπκε», ή «θαηαθέξαηε λα θάλεηε ηελ 

ρεηξαςία; Γείμηε κνπ λα δσ» θηι. θαηάθεξλα λα δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή ηνπο.  

 ζνλ αθνξά ηνλ γλσζηηθφ θαη ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα ησλ ζηφρσλ, νη καζεηέο ηεο 

Γ’ Γεκνηηθνχ θαηά ην πιείζηνλ βίσζαλ θαη εμέθξαζαλ ηηο κνπζηθέο έλλνηεο, πνπ ππήξραλ σο 
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ζηφρνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ηεο θσλήο (ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). ε 

νξηζκέλεο ηάμεηο, πνπ παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο είραλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, γηλφηαλ 

θαη ιεθηηθά ε αλαθνξά ζηηο κνπζηθέο έλλνηεο (γλσζηηθφο ηνκέαο). ηε δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ είραλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ γηα πξψηε 

θνξά –απφ φζν θάλεθε απφ θάπνηα παηδηά- ή λα αθνχζνπλ ελεξγεηηθά πιένλ θάπνηα κνπζηθά 

φξγαλα, ηα νπνία κεηά άθνπγαλ φινη καδί πξνζπαζψληαο κε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα επαιεζεχζνπλ απηφ πνπ ζθέθηνληαλ (γλσζηηθφο ηνκέαο). 

Παξαηεξήζεθε, επίζεο, φηη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή πνιινί καζεηέο πνπ ήηαλ 

ππεξδξαζηήξηνη, ηελ ψξα πνπ άθνπγαλ ην ερεηηθφ εξέζηζκα εζηίαδαλ ηελ πξνζνρή ηνπο, 

πξνζπαζνχζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη αλέπηπζζαλ έηζη ηελ ηθαλφηεηα ππνκνλήο ηνπο –κηαο 

θαη βηάδνληαλ λα θχγνπλ θάζε θνξά, αιιά ζπγθξαηνχληαλ-ή ηνπ ζπγθξαηνχζακε- ιφγσ ηνπ 

θαλνληζκνχ λα αθνχζνπλ φιν ην ερεηηθφ (20’’)(ςπρνθηλεηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). 

Δπίζεο, κε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα είραλ ηελ επθαηξία λα δξάζνπλ νκαδηθά, φπσο θαη έθαλαλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, επηθνηλσλνχζαλ κε ηνπο ζπκπαίρηεο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαλ 

γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ηεο νκάδαο ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). Απηφ πνπ είρε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη καζεηέο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ ήηαλ απηνί πνπ εκςχρσλαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκπαίρηεο ηνπο θαη κε ιεθηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο έδεηρλαλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο («έια κπνξείο» «ην μέξεηο, είκαη ζίγνπξνο» «ζπγθεληξψζνπ θαη ζα ην 

βξεηο» θ.α.). 

 

Οη ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο Γ’ δεκνηηθνχ ήηαλ ξεαιηζηηθνί θαη 

εθηθηνί, αθνχ δελ δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ έπξεπε λα θάλνπλ θαη ην έθαλαλ 

κε κεγάιε ραξά θαη πξνζπκία. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο απέδσζαλ ζσζηά ην 

δπλαηά θαη ην ζηγαλά ιφγσ ηεο ιεθηηθήο νδεγίαο αιιά θαη ησλ εθθξαζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζηήζεθαλ νη καζεηέο ηνπο έθαλε ακέζσο λα 

βηψζνπλ ην αίζζεκα ηνπ ‘είκαζηε κηα νκάδα, απέλαληη έρνπκε ηελ αληίπαιε νκάδα θαη 

ραηξεηηφκαζηε πξηλ ηνλ αγψλα’ (αθνχ έθαλαλ ζρφιηα ηα παηδηά «πάκε λα παίμνπκε», έδηλαλ 

ηελ ρεηξαςία κε ζνβαξφ χθνο φπσο δίλνπλ νη αζιεηέο, ή έθαλα ηνλ ραηξεηηζκφ πνπ θάλνπλ 

ζηα αγσλίζκαηα πάιεο, πξηλ μεθηλήζνπκε λα ηξαγνπδάκε).  

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξήζεθε φηη ν βαζηθφο κνπ ζηφρνο, λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο ηνπο ήρνπο θάπνησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη αζιεκάησλ, επηηεχρζεθε, αθνχ φινη νη 

καζεηέο άθνπζαλ απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ερεηηθφ. Κάπνηα παηδηά αλαγλψξηζαλ ηνπο ήρνπο 

θάπνηα άιια φρη. Κάπνηα κπέξδεςαλ ην θιαξίλν κε ην ζαμφθσλν, αιιά ν ζηφρνο, λα 
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θαληαζηνχλ πνην φξγαλν κπνξεί λα είλαη απηφ απφ ηνλ ήρν πνπ αθνχλε θαη απφ ηηο εηθφλεο 

πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο, επηηεχρζεθε.  

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα αθνχζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη 

ζηάζεηο ησλ αζιεηψλ, φπσο ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, ππνκνλή, πάζνο θηι. φπνηε 

κεηά απφ ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλεηδεηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο αμίεο ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη κεηά απφ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ βνεζψλ νδεγεζήθακε ζην 

φηη νη καξαζσλνδξφκνη θαη νη αζιεηέο θάπνησλ αζιεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ ζηαζεξφ ξπζκφ. 

Απηφ ηνλ ξπζκφ ηνλ παίμακε κε επη ηφπνπ βεκαηηζκφ ιέγνληαο «ηξέ-ρσ, ηξέ-ρσ..θηι. Ο 

ζηφρνο λα βηψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ δίζεκνπ ξπζκνχ επεηεχρζε, θαζψο θαη ν ζηφρνο 

λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο - θξνπζηά ζψκαηνο κε ηνλ ιφγν, 

αθνχγνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα παίδνπλ έλα άιιν ξπζκηθφ ζρήκα. ε θάπνηεο ηάμεηο νη 

καζεηέο ήηαλ ζπληνληζκέλνη, ζε θάπνηεο άιιεο φρη.  Απηφ ίζσο ζπλέβαηλε ιφγσ ησλ 

κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο, γηα απηφ ίζσο έπξεπε λα μεθηλνχλ κε 

δπν απιά ξπζκηθά ζρήκαηα θαη λα πξνζηίζεληαη άιια ζηε ζπλέρεηα, αλ ήηαλ δπλαηφλ. 

Αθφκε, ηα παηδηά έδεηρλαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ήηαλ ελεξγεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαιήζεπζεο ησλ απαληήζεσλ. Σν κέξνο απηφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηαηί είλαη ν ηξφπνο λα αληηιεθζνχκε αλ ηα παηδηά μέξνπλ ηα φξγαλα θαη ηα αζιήκαηα, πψο 

παίδνληαη, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ θηι. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο 

πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ην θάζε φξγαλν θαη άζιεκα ζηελ επαιήζεπζε ηεο απάληεζεο. ηαλ 

θάηη ήηαλ ιάζνο ην αθνχγακε φινη απφ ηα ερεία θαη δεηνχζακε απφ ηα παηδηά λα βξνχλε πνην 

φξγαλν είλαη απηφ ηειηθά θαη γηαηί. Οπφηε κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα επηηεχρζεθε ν 

ζηφρνο ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε, ηεο απνξίαο, ηεο επηζπκίαο γηα κνπζηθή αθξφαζε θαη ίζσο 

ηεο αλάγθεο γηα ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθήο. 

 

 

4.1.2. Γηδαζθαιία ζε καζεηέο η΄ δεκνηηθνύ (11-12 εηώλ):  

Οη καζεηέο ηεο η΄Γεκνηηθνχ δηέθεξαλ αξθεηά απφ ηάμε ζε ηάμε. Ήηαλ πην δχζθνιν λα ηνπο 

ηξαβήμεη θαλείο ην ελδηαθέξνλ θαη θαζψο έκπαηλαλ ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ ηεο κνπζηθήο, δελ 

έδεηρλαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνη. Παξφιαπηα, φηαλ μεθηλνχζε ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ πην 

ελεξγεηηθνί θαη ζπδεηνχζαλ κε ραξά φηη είλαη ζηελ ίδηα νκάδα ή ζε αληίπαιε. ε θάπνηεο 

ηάμεηο ην ηξαγνχδη ηνπ ραηξεηηζκνχ δελ πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νπφηε δελ 

ελεξγνπνηήζεθαλ θσλεηηθά θαη νχηε ηφζν θηλεηηθά. Ωζηφζν, πάληα εθηεινχζαλ ηηο κνπζηθέο 

νδεγίεο, νπφηε αληαπνθξίλνληαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ελ κέξεη, βηψλνληαο θαη εθθξάδνληαο ηηο 

κνπζηθέο έλλνηεο θαη ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ (γλσζηηθφο θαη ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). Σν 
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παηρλίδη ηεο ζθπηαινδξνκίαο ήηαλ απηφ πνπ ηνπο έδηλε ηελ πεξηζζφηεξε ραξά θαη κέζσ 

απηνχ έδεηρλαλ λα έρνπλ ή λα ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο αληίιεςε θαη γηα 

απηφ ζπγθεληξψλνληαλ ζην παηρλίδη (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). Με ην παηρλίδη απηφ 

επηρεηξείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαλ θαη 

επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο γηα επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαη εκςχρσλαλ ηνπο 

ζπκπαίρηεο ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). Ωζηφζν, θάπνηεο ηάμεηο είραλ πξφβιεκα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο –φηαλ θάπνηα παηδηά έπαηξλαλ ηε ζέζε ηνπ άιινπ ζηελ 

γξακκή, ή έιεγαλ ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπο «αληε ηειείσλε». ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επελέβαηλε 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη εμεγνχζε ην λφεκα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 

πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ θαιά αιιά θαη ίζσο λα ληθήζνπλ.  

 Γεληθφηεξα, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζεσξψ πσο ήηαλ θαη ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή 

νκάδα εθηθηνί θαη ξεαιηζηηθνί, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη επηηεχρζεθαλ θαη κε κεγάιε ραξά ζην 

ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο έιεγαλ ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηε κνπζηθή θαη κε πνην ηξφπν ή ηελ επηζπκία ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο απέδηδαλ ζσζηά ην 

δπλαηά θαη ην ζηγαλά θαη έθαλαλ ζσζηά ηε ρεηξαςία θαη ην «θφιια ην» ζην ζσζηφ ρξφλν 

(γλσζηηθφο ηνκέαο θαη ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). Δθφζνλ, παξαηήξεζα φηη δελ ηνπο άξεζε ηφζν 

ην ηξαγνχδη, αιιά ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνπζα ε ρεηξαςία, ηνπο έδσζα 20 δεπηεξφιεπηα λα 

βξνπλ κηα δηθή ηνπο ρεηξαςία πνπ λα ηαηξηάδεη ρξνληθά κε απηήλ πνπ ηνπο δείμακε εκείο. 

Απηφ ηνπο θίλεζε πνιχ ην ελδηαθέξνλ θαη ην έθαλαλ κε πνιιή φξεμε θαη ελέξγεηα 

(ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). Οπφηε ζα κπνξνχζε λα ππήξρε σο ζηφρνο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ 

θσλεηηθή ελεξγνπνίεζε δελ επηηεχρζεθε ζε αξθεηνχο καζεηέο ίζσο ιφγσ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα ήηαλ πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο.  

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ν βαζηθφο κνπ ζηφρνο, λα γλσξηζηνχλ κε ηνπο ήρνπο 

θάπνησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη αζιεκάησλ, επηηεχρζεθε, αθνχ φινη νη καζεηέο άθνπζαλ 

απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ερεηηθφ. Κάπνηα κπέξδεςαλ ην θιαξίλν κε ην ζαμφθσλν θαη ην ping 

pong κε ην ηέληο θαη θάπνην παηδί επέιεμε ην αθνξληεφλ ζηελ ζέζε ηνπ πηάλνπ. Αιιά ν 

ζηφρνο λα θαληαζηνχλ πνην φξγαλν κπνξεί λα είλαη απηφ απφ ηνλ ήρν πνπ αθνχλ θαη απφ ηηο 

εηθφλεο πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο επηηεχρζεθε. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη καζεηέο η΄ 

Γεκνηηθνχ έδεηρλαλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ήηαλ πην ελεξγεηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαιήζεπζεο ησλ απαληήζεσλ κεηά ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα. Αθφκε, δεηνχζαλ λα 

αθνχζνπλ μαλά θάπνην ερεηηθφ γηα λα εκπεδψζνπλ ηνλ ήρν ηνπ νξγάλνπ ή ηνπ αζιήκαηνο. 

Σν κέξνο απηφ –φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ- ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηαηί είλαη ν ηξφπνο λα αληηιεθζνχκε αλ ηα παηδηά μέξνπλ ηα φξγαλα θαη ηα αζιήκαηα, πψο 
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παίδνληαη, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ θηι. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο 

πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ην θάζε φξγαλν θαη άζιεκα ζηελ επαιήζεπζε ηεο απάληεζεο, ηελ 

νπνία αθνχγακε φινη καδί. 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα αθνχγνληαλ απφ ηνπο καζεηέο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη 

ζηάζεηο ησλ αζιεηψλ (φπσο νκαδηθφηεηα, ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, αληνρή, αγάπε  θηι.) φπνηε 

κεηά απφ ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλεηδεηά έξρνληαλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηηο αμίεο 

ηνπ αζιεηηζκνχ θαη κεηά απφ θαζνδήγεζε βηψζαλ ηνλ ζηαζεξφ ξπζκφ πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

θάπνηνη αζιεηέο ζε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα θαη ηνλ θηππήζακε ζηα πφδηα ιέγνληαο «ηξέ-ρσ, 

ηξέ-ρσ..θηι. Ο ζηφρνο λα βηψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ δίζεκνπ ξπζκνχ επεηεχρζε, 

θαζψο θαη ν ζηφρνο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηα θξνπζηά 

ζψκαηνο κε ηνλ ιφγν, αθνχγνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα παίδνπλ έλα άιιν ξπζκηθφ ζρήκα 

(ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο).  

 

 

- πκπεξηθνξηθφ παξάδεηγκα θαη ηξφπνο επίιπζεο ηνπ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε κηα νκάδα θάπνην παηδί πήξε ηελ ζέζε 

θάπνηνπ άιινπ ζηε γξακκή θαη ηόηε απηόο άξρηζε λα θιαίεη, πήγε πίζσ θάζηζε θαη δελ ήζειε λα 

παίμεη. Πήγα λα ηνπ κηιήζσ, αιιά εμαθνινπζνύζε λα κελ ζέιεη λα παίμεη. Δπίζεο, παξαθίλεζα 

ην παηδί πνπ ηνπ πήξε ηελ ζέζε λα πάεη λα ηνπ κηιήζεη, αιιά εμαθνινπζνύζε λα κελ ζέιεη λα 

παίμεη. ηαλ ζηελ ηξίηε δξαζηεξηόηεηα ιέγαλε ηα παηδηά αμίεο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη είπαλε γηα 

ζεβαζκό θαη ζπλεξγαζία βξήθα ηελ επθαηξία λα πσ όηη «είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

ζπλεξγαδόκαζηε θαη λα ζεβόκαζηε θαη ηνλ αληίπαιό καο αιιά θαη ηελ ζπκπαίρηε καο. Ίζσο 

απηόο λα ήηαλ ν ιόγνο πνπ έραζε ε γαιάδηα νκάδα ζήκεξα κε πνιύ κηθξή δηαθνξά βέβαηα, γηαηί 

δελ ππήξμε θαιή ζπλεξγαζία». Σόηε είδα ην παηδί πνπ είρε πάξεη ηε ζέζε ηνπ ζπκπαίρηε ηνπ λα 

ηνλ αθνπκπάεη ζηνλ ώκν θαη λα ηνπ ιέεη «ζπγγλώκε θίιε» θαη δώζαλε ηα ρέξηα». Δπνκέλσο, κε 

απηή ηελ παξαηήξεζε θαηάιαβα πσο ν ζηφρνο κνπ λα βηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο νκάδαο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ επεηεχρζε βησκαηηθά κέζσ ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ, φπνπ 

ρξεηάζηεθε κεηά λα γίλεη έλα απνινγηζκφο ηνπ «αγψλα». (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη 

ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο).  

Δθηφο απφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ αλέθεξα παξαπάλσ δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  ηαλ ζε θάπνηα ζεκεία έραλα ηελ πξνζνρή ηνπο πεξίκελα γηα 

ιίγν θαη είηε ζηακαηνχζαλ κφλνη ηνπο είηε ηνπο έιεγα θηιηθά «κ’ αθνχηε;» ή «είζηε έηνηκνη;» 

ή άθνπγα απηφ πνπ έιεγαλ θαη έκπαηλα θαη εγψ ζηε ζπδήηεζε κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν γηα λα 
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δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ζπλέρηδα ηε δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο πνπ παξαηήξεζα 

φηη ήηαλ ιίγν δχζθνιν λα κείλνπλε ήζπρνη ηνπο έβαδα αξρεγνχο ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

κε ηελ νδεγία λα ζπληνλίδνπλ ηελ νκάδα. Σφηε ήηαλ πνπ εζχραδαλ θαη έπαηξλαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα ζνβαξά.  

 Ζ αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο πξάμεο, ε επηζπκία γηα 

πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ άιινπ 

ήηαλ νη γεληθφηεξνη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ.  

 

4.1.3. Γηδαζθαιία ζε καζεηέο Γ΄ Γπκλαζίνπ (14-15 εηώλ):  

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ έξρνληαλ θαηά ην πιείζηνλ κε ελδνηαζκφ θαη φρη κε πνιιή 

φξεμε θαη ραξά γηα ηνλ ζηαζκφ ηεο κνπζηθήο. Ωζηφζν, κεηά απφ θάπνηεο παξεκβάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρέδην καζήκαηνο ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο κφλν, έγηλε πην πξνζηηή 

γηα καζεηέο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έθαλαλ κε ραξά θαη 

ελέξγεηα –απμαλφηαλ ζηαδηαθά ζε θάζε επφκελε δξαζηεξηφηεηα- ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη 

θάζε Γ΄ γπκλαζίνπ δηέθεξε αξθεηά απφ ηελ άιιε. Οη καζεηέο βίσζαλ θαη εμέθξαζαλ 

κνπζηθέο έλλνηεο κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ηεο θσλήο θαη ιφγσ ηεο παξαιιαγήο πνπ έγηλε ζηελ 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα θαινχληαλ λα ζπληνλίζνπλ ηα ξπζκηθά ιφγηα (ξαπ) κε ην ξπζκηθφ 

κνηίβν πνπ έθαλαλ κε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα (γλσζηηθφο θαη ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). Γελ 

ππήξρε ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, αιιά θάλεθε φηη ην 

παηρλίδη ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνχο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα αλάπηπμε ηεο 

αθνπζηηθήο αληίιεςεο (ςπρνθηλεηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). Οη καζεηέο δξνχζαλ 

νκαδηθά ζην παηρλίδη, πξνζπαζνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκπαίρηεο ηνπο, αλ θάηη δελ 

θαηαιάβαηλαλ (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο).  

 Γεληθφηεξα, θαηαιάβαηλαλ ακέζσο ηηο νδεγίεο θαη αλαγλψξηδαλ κε επθνιία ζρεδφλ 

φια ηα ερεηηθά παξαδείγκαηα (γλσζηηθφο ηνκέαο), εθηεινχζαλ ζρεηηθά εχθνια ηα ξπζκηθά 

ζρήκαηα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπληνλίδνληαλ κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο 

(ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο). Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλεξγάδνληαλ ζην παηρλίδη, έθαλαλ κε 

ραξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκςχρσλαλ ηνπο ζπκπαίρηεο ηνπο.  

  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ ζεσξψ πσο νη ζηφρνη πνπ έζεζα γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ήηαλ ξεαιηζηηθνί θαη εθηθηνί.  Ωζηφζν, ίζσο ήηαλ ιηγφηεξν απαηηεηηθνί 

απφ απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ.   
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ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ε θηλεηηθή θαη θσλεηηθή ελεξγνπνίεζε επεηεχρζε, φπσο 

θαη ην ζηγαλά, δπλαηά, ε ρεηξαςία ζηνλ ζσζηφ παικφ θηι γηαηί ν ηξφπνο πνπ εθηειέζηεθε ην 

ηξαγνχδη ήηαλ πξνζηηφο ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα.  

  ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ζσζηά ηα 

φξγαλα θαη ηα αζιήκαηα. Οπφηε ίζσο γηα απηήλ ηελ ηάμε ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ππάξρνπλ 

πην δχζθνια φξγαλα θαη αζιήκαηα ή λα θάλνπλ θαη θάηη άιιν γηα κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη 

πξφθιεζε ηνπ παηρληδηνχ. Ωζηφζν έπαηδαλ κε ραξά θαη έηξεραλ γηα λα ηεξκαηίζνπλ πξψηνη.  

 

πκπεξηθνξηθφ παξάδεηγκα θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπ:  

 

    «Ήηαλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο πνπ βαξηνύληαλ αξθεηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σνπο πιεζίαδα θαη πξνζπαζνύζα λα ηνπο δώζσ θίλεηξα λα θηλεζνύλ 

πεξηζζόηεξν. Καηά ηε δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα-ήηαλ νη κόλνη πνπ δελ έηξεραλ θαη έδεηρλαλ 

θαλεξά ηε ραιαξόηεηα ηνπο θαη κάιινλ καο έδεηρλαλ όηη βαξηνύληαη- πήγα θνληά ηνπο πίζσ 

ζηελ γξακκή θαη ηνπο είπα «πνηνο έβαιε ηα ΝΣΡΑΜ ζην αξηζκό 5;» θαη κνπ απάληεζε ην έλα 

από απηά ηα παηδηά «εγώ» θαη ηνπ είπα «είζαη ζίγνπξνο όηη απηό άθνπζεο;». Σόηε μεθίλεζαλ λα 

ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ην ηη άθνπζε ν έλαο θαη ηη άθνπζε ν άιινο θαη θαηάιαβαλ όηη έθαλαλ 

ιάζνο –ε απάληεζε εθεί ήηαλ ν ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ- θαη μαθληθά μεθίλεζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ην παηρλίδη θαη λα ιέλε ζηελ ππόινηπε νκάδα ηνπο «πάκε, πάκε, πξέπεη λα πξνιάβνπκε».   

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ νη καζεηέο βαξηνχληαη ζεκαίλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη 

ηφζν ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά ή  λνκίδνπλ πσο δελ έρεη θάπνηα αμία γηα απηνχο. Οπφηε ν 

εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη είηε νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο λα απεπζχλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θάζε θνξά ή λα βξίζθεη ηνλ ηξφπν λα ηνπο δείρλεη φηη έρεη αμία ε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα απηνχο. 

 

 ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ αθνχζηεθαλ 

αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ζηάζεηο ησλ αζιεηψλ (φπσο νκαδηθφηεηα, ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, 

αληνρή, αγάπε  θηι.) αιιά θαη πην ‘ζχλζεηεο’ φπσο «εκπηζηνζχλε ζην εαπηφ καο, επηκνλή, 

ζέιεζε, λα βάδσ ζηφρνπο» θηι., αμίεο πνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε εκςχρσζε 

(ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο). πνηε κεηά απφ ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ βησκαηηθά 

θαηαλφεζαλ θάπνηεο αμίεο, έπεηηα ζπλεηδεηά ηηο εμέθξαζαλ ιεθηηθά. Δπίζεο, κεηά απφ 

θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ βηψζαλ ηνλ ζηαζεξφ ξπζκφ πνπ πξέπεη λα έρνπλ θάπνηνη 

αζιεηέο ζε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα θαη ηνλ θηππήζακε ζηα πφδηα ιέγνληαο «ηξέ-ρσ, ηξέ-

ρσ..θηι. Ο ζηφρνο λα βηψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ δίζεκνπ ξπζκνχ επεηεχρζε, θαζψο 
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θαη ν ζηφρνο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηα θξνπζηά ζψκαηνο κε 

ηνλ ιφγν, αθνχγνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα παίδνπλ έλα άιιν ξπζκηθφ ζρήκα. Δλδηαθέξνλ 

ήηαλ  φηη θάπνηνη καζεηέο πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά ζρήκαηα θάηη πνπ 

επέηξεςα λα γίλεη γηα ιίγν θαη κεηά μαλαδφζεθε ην αξρηθφ κνληέιν. Ίζσο απηφ ζπλέβε γηαηί 

γηα θάπνηνπο ήηαλ αξθεηά εχθνια ηα ξπζκηθά ζρήκαηα.  Θα κπνξνχζε, έηζη λα ππάξρνπλ θαη 

πην δχζθνιν ξπζκηθά ζρήκαηα, είηε λα γίλνπλ ηξεηο νκάδεο, πνπ ζα έρνπλ ιίγν ρξφλν λα 

βξνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκηθφ ζρήκα κε κηα ιέμε πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ.  

 

4.2. Παξαηήξεζε ησλ θνηηεηώλ- κειέηε πεξίπησζεο  

Οη δξαζηεξηφηεηεο δηδάρηεθαλ απφ ηε γξάθνπζα ζε 5 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ πξαθηηθή Γηδαθηηθή ηεο 

Μνπζηθήο». Οη θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ ηε γξάθνπζα λα δηδάζθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, θιήζεθαλ λα ηηο δηδάμνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

ζε καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαλ ηνλ πνιηηηζηηθφ ζηαζκφ ηεο κνπζηθήο, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη θνηηεηέο γλψξηδαλ γηα ηελ έξεπλα ηεο γξάθνπζαο θαη ζπκκεηείραλ ζε 

απηήλ νηθεηνζειψο.  

Μέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ε γξάθνπζα θαηέγξαςε ζε κνξθή 

πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ θνηηεηψλ ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

δηδαζθαιίεο ηνπο ζε καζεηέο. Παξνπζηάδεηαη ε πνηνηηθή κειέηε ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηξηψλ θνηηεηψλ, έπεηηα απφ ζηνρεπκέλε δεηγκαηνιεςία, σο κειέηεο πεξίπησζεο. 

 

 

Φνηηεηήο 1: Ζ εκπεηξία, ε αγάπε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ε απηνπεπνίζεζε εκςπρώλνπλ 

ηνλ εθπαηδεπηηθό-εκςπρσηή. 

Ο Φνηηεηήο 1, ιφγσ πξνεγνχκελήο ηνπ εκπεηξίαο κε παηδηά, αλέιαβε απφ ηηο πξψηεο 

βδνκάδεο νιφθιεξν ην κηζάσξν πάληα βέβαηα κε βνεζφ. Ήηαλ πάληα ραξνχκελνο, εχζπκνο 

θαη γεκάηνο ελέξγεηα. Λεηηνπξγνχζε σο εθπαηδεπηηθφο- εκςπρσηήο γηαηί είρε ηε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε πνπ ρξεηαδφηαλ θάζε καζεηήο θαη ηνπο έδηλε κε ηνλ ηξφπν ηνπ έλα επηπιένλ 

θίλεηξν λα παίμνπλ ή λα θάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα (ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ). ηελ πξψηε 

ηνπ δηδαζθαιία μέραζε θάπνηεο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνχ, νπφηε ρξεηάζηεθε λα εμεγήζεη δπν 

θνξέο ην παηρλίδη. Παξνιαπηά, δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη θαζφινπ ε ελέξγεηα θαη ε 

πξνζνρή ηεο ηάμεο.  Γλσξίδεη ηηο κνπζηθέο έλλνηεο, ηα κνπζηθά φξγαλα, ηα νιπκπηαθά 

αζιήκαηα θαη έρεη πνιιέο γλψζεηο ζρεηηθά κε απηά ( πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πεξηερφκελνπ) 
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αιιά απηφ πνπ ηνλ βνήζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν λα έρεη έλα επηηπρεκέλν κάζεκα ήηαλ νη 

παηδαγσγηθέο ηνπ γλψζεηο γηα ην πεξηερφκελν (πψο λα εξκελεχζεη δειαδή ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο ζε ‘ζρνιηθέο’ γλψζεηο, ψζηε λα είλαη αληηιεπηέο απφ ηνπο καζεηέο) θαζψο θαη νη 

γεληθέο παηδαγσγηθέο γλψζεηο (παηδαγσγηθέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ).  Γλψξηδε πνιχ θαιά 

πψο λα αληηκεησπίζεη ηνπο καζεηέο θάζε ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Υσξίο λα 

γλσξίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο –κηαο θαη ηνπο βιέπακε κφλν κηα θνξά 

γηα κηζή ψξα- είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπο πξνζεγγίδεη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ είρε, γηα φζε ψξα ήηαλ εθεί. ηα παηδηά ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ κηινχζε ζαλ λα 

έιεγε παξακχζη θαη εμεγνχζε κε απιά ιφγηα, αξγά θαη κε ηηο απαξαίηεηεο παχζεηο, ψζηε λα 

ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα είλαη ζίγνπξνο φηη φια είλαη θαηαλνεηά. Οη 

εξσηήζεηο πνπ έθαλε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηα κνπζηθά φξγαλα ήηαλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ 

θηλνχζε ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ ηελ απάληεζε θαη ην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη 

μεθηλνχζε απφ απιέο εξσηήζεηο θαη ζπλέρηδε κε πην δχζθνιεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή 

νκάδα (γλψζε καζεηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη γλψζε εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ). 

Αληίζηνηρα έπξαηηε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπνπ γηα παξάδεηγκα ζηελ Γ’ 

Γπκλαζίνπ κηινχζε ζαλ θίινο ηνπο –αιιά κε ηξφπν πνπ πάληα ππήξρε ν ζεβαζκφο- θαη ηνπο 

έδηλε ηηο νδεγίεο ή έθαλε ηηο εξσηήζεηο κε ηξφπν πνπ λα ληψζνπλ ζηγνπξηά φηη κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ θαη λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο (ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ).  

Ο θνηηεηήο 1 είρε απφ ηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απηνπεπνίζεζε, ελέξγεηα 

θαη αγάπε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαζθαιία θαη απηά ήηαλ πνπ ηνπ έδσζαλ ηε κεγαιχηεξε 

ψζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Απηφ πνπ ζηαδηαθά θαιιηεξγήζεθε κέζα ζην 

εμάκελν ήηαλ ε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο ηνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (π.ρ. γηα πνην 

ιφγν επηβξαβεχεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο καζεηέο γηα θάζε απάληεζε, κε πνην ηξφπν ηνπο 

απαληά φηαλ δίλνπλ ιάζνο απαληήζεηο, γηα πνην ιφγν δελ θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο νχηε πνιχ 

εχθνιεο νχηε πνιχ δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο θηι.) [γλψζε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ]. Πνιιά 

πξάγκαηα θαηλφηαλ φηη ηα έθαλε αζπλείδεηα γηαηί απιψο αγαπά ηε δηδαζθαιία θαη είρε 

ηξνκεξή φξεμε θαη ραξά, σζηφζν φηαλ δελ είλαη ζπλεηδεηνί νη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξεί λα ηνπο πεηχρεη, θηλδπλεχεη λα 

μεράζεη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πνιιά ζηνπο καζεηέο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή αιιά θαη λα ζηνηρίζεη πνιιά ζε άιινπο. 
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Φνηηεηήο 2: Ζ αγάπε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ε απηναμηνιόγεζε πξνθαινύλ ηελ εμέιημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ παηδαγσγηθώλ ηνπ γλώζεσλ. 

Ο θνηηεηήο 2 δελ είρε θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία κε καζεηέο. Γλψξηδα απφ πξηλ φηη 

γεληθφηεξα ηνλ δηαθαηέρεη ην άγρνο θαη δελ είρε πνιχ απηνπεπνίζεζε. Γλψξηδα φκσο, επίζεο, 

φηη έρεη αξθεηά θαιέο κνπζηθέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ θαη φξεμε γηα βειηίσζε κεηά απφ 

θαζνδήγεζε. Γηα κεξηθά καζήκαηα ήηαλ βνεζφο ηνπ θχξηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θάπνηα 

καζήκαηα θαζφηαλ σο απιφο παξαηεξεηήο θαη θαηέγξαθε ην κάζεκα.  Ζ παξαηήξεζε, 

πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ζε ραξηί ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο, απνθεχγεη ή πξνιαβαίλεη θαηαζηάζεηο 

θαη δίλεη επθαηξίεο έθθξαζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηνλ 

κειινληηθφ  εθπαηδεπηηθφ (παηδαγσγηθέο γλψζεηο). Οπφηε κεηά απφ ηηο παξαθνινπζήζεηο θαη 

θαηαγξαθέο δπν καζεκάησλ ζηαδηαθά αλαιάκβαλε κηα-κηα δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα 

επηθεληξψλεηαη κφλν ζε απηήλ, αιιά θαη γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

άγρνο γηα ιίγε ψξα θάζε θνξά. Απηφ θαίλεηαη λα είρε απνηέιεζκα, αθνχ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηα πήγαηλε πνιχ θαιά, πξάγκα πνπ ελίζρπε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ηελ 

φξεμή ηνπ γηα επηπιένλ δηδαζθαιία. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίζηεθε ψζπνπ θαηάθεξε λα 

θάλεη νιφθιεξν ην κηζάσξν κφλνο ηνπ, ρσξίο ηδηαίηεξν άγρνο. Μεηά ηηο απηναμηνινγήζεηο 

ηνπ θαη κεηα απφ παξαηεξήζεηο δηθέο κνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ βειηησλφηαλ θαη δηεχξπλε 

ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηηο παηδαγσγηθέο γλψζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη γηα γεληθέο 

παηδαγσγηθέο γλψζεηο.  

Μηινχζε ζηνπο καζεηέο κε πην ρακειή έληαζε, θάηη πνπ αξρηθά δπζθφιεπε ηνπο 

καζεηέο λα ηνλ πξνζέμνπλ αιιά θαη λα ελδηαθεξζνχλ γηα απηά πνπ ζα ηνπο πεη. Καηάθεξε, 

φκσο, ζηγά ζηγά λα κπνξεί λα αθνπγθξάδεηαη ηελ ηάμε θαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ λα πξνζαξκφδεη ηε δξαζηεξηφηεηα, λα κηιά κε ην θαηάιιειν χθνο, έληαζε θαη 

ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη θάζε ειηθηαθή νκάδα (γλψζε εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ) θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο εξσηήζεηο ζηελ ηθαλφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο (παηδαγσγηθέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ). 

 Δπίζεο, κεηά απφ ζρεδηαζκφ δηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο 

καζεηέο, θάλεθε φηη εμέιημε ηηο γλψζεηο  θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζήκαηνο, 

θαζψο θαη φηη ελίζρπε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ γηα εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ επεδίσθε (επάξθεηα θαηνρήο γλψζεο ζην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ).  
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Φνηηεηήο 3: Ζ ρακειή απηνπεπνίζεζε νδεγεί ζε ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο.  

Ο θνηηεηήο 3 δελ είρε επίζεο θαζφινπ εκπεηξία κε παηδηά. Φάλεθε λα έρεη θαη απηφο άγρνο 

θαη ήηαλ πην ρακειψλ ηφλσλ άλζξσπνο. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε απηφλ ε ίδηα δηαδηθαζία, 

αιιά κε πην αξγά βήκαηα θαη πεξηζζφηεξε βνήζεηα-παξέκβαζε απφ ηε γξαθνχζα ζην 

κάζεκα.  Πηζαλφλ λα κελ γηλφηαλ πνιιή εμάζθεζε ζην ζπίηη, γηαηί μερλνχζε θάπνηεο νδεγίεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη κηινχζε ζηγαλά ρσξίο ελαιιαγέο ζηελ θσλή ηνπ, 

ζην χθνο ηνπο θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ, ψζηε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, είρε 

επηπηψζεηο ζην κάζεκα. Οη καζεηέο θάπνηεο θνξέο δελ θαηαιάβαηλαλ ην παηρλίδη, νπφηε 

ρξεηάζηεθε θάπνηεο θνξέο λα επέκβσ γηα λα βνεζήζσ, εμεγψληαο ηηο νδεγίεο.  Ο θνηηεηήο 3 

είρε πνιχ θαιέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ (θπξίσο κνπζηθέο παξά αζιεηηθέο), αιιά φρη ηφζν 

θαιέο παηδαγσγηθέο γλψζεηο πεξηερνκέλνπ θαη άξα νχηε γεληθέο παηδαγσγηθέο γλψζεηο. 

Γπζθνιεπφηαλ λα δηαρεηξηζηεί ηελ ηάμε γηαηί, θαηαξρήλ,  δελ έδεηρλε λα έρεη απηνπεπνίζεζε. 

Γελ έδεηρλε, επίζεο, λα είλαη ζίγνπξνο γηα ην πνηνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηεο θάζε πξάμεο πνπ έθαλε. Σν ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα απηφλ ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ηεο θάζε νκάδαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο (π.ρ. πην 

πνιιά θνξίηζηα, πην αηίζαζνη καζεηέο, πην δσεξνί, πην ληξνπαινί). Κάζε νκάδα έρεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο –θαη ην ζεκαληηθφηεξν πνπ κπνξεί λα ηχρεη είλαη λα κελ 

είλαη/ληψζνπλ νκάδα- ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ησλ 

καζεηψλ πνπ έρεη απέλαληη ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί ιακβάλεη ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ 

–έζησ θη αλ είλαη ηα πξψηα δέθα ιεπηά πνπ ηα γλσξίδεη- θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

απηά. Μφλν έηζη ζα θαηαθέξεη λα γίλεη ζπληνληζηήο θαη εκςπρσηήο ηεο νκάδαο. 
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5. πδήηεζε 

 

5.1. πκπεξάζκαηα 

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Δίλαη απηφο πνπ ζα εκπλεχζεη, ζα θαζνδεγήζεη, ζα ζπκπαξαζηαζεί, ζα 

θαηαλνήζεη θαη ζα βνεζήζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη εκςπρσηήο, δηεπθνιπληήο, λα 

θαηέρεη γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη αιιά θαη γεληθέο παηδαγσγηθέο γλψζεηο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη λα κελ ζβήζεη πνηέ ηε ραξά θαη ηελ αλάγθε ηνπ καζεηή γηα 

εμεξεχλεζε αιιά λα ηελ παξαθηλεί, λα ηελ πξνθαιεί θαη λα ηελ απμάλεη.  

Ζ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζην Καπηαλδφγιεην ζηάδην ήηαλ κηα πξνζπάζεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο. 

Αξρηθά, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε κε ζηφρν λα απνηειέζνπλ 

ην θιεηδί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα μεθιεηδψζεη –κέζα ζε κηζή ψξα- ηελ πεξηέξγεηα ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ κνπζηθή θαη ηνλ αζιεηηζκφ αιιά θπξίσο λα ηνπο θάλεη λα ραξνχλ θαη απηφ 

γίλεηαη αβίαζηα κέζσ ηνπ παηρληδηνχ.  Ο αζιεηηζκφο ελέρεη ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ, είλαη ν 

ίδηνο παηρλίδη. Σν ίδην θαη ε κνπζηθή, γηα απηφ θαη ιέκε «παίδσ κνπζηθή». Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ ήηαλ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο-παηρλίδηα πνπ κέζσ ηεο άηππεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο νη καζεηέο γλψξηζαλ ηε κνπζηθή κέζα απφ 

ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ίζσο ηνπο θηλεηνπνίεζε γηα 

πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε ηελ κνπζηθή ή/θαη ηνλ αζιεηηζκφ.  

Έπεηηα, ε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, 

έπξεπε λα γίλεη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ 

σο κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. 

Πξηλ ηε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη γηα ηελ 

θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κηιήζεη θαη ζα θηλεζεί ζε θάζε ειηθηαθή 

νκάδα, αιιά θαη ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Δπίζεο, είλαη 

αλαγθαίν λα θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο εκςπρσηήο θαη εκπλεπζηήο, θαζψο 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ λα ππξνδνηεί ζπλερψο ηελ θιφγα ησλ καζεηψλ γηα ραξά, παηρλίδη θαη 

κάζεζε. Αθφκε, ε απηνπεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή, θαζψο θαη 

ε εκπεηξία είλαη ζεκαληηθά εθφδηα γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ. εκαληηθφηεξν 

φκσο είλαη ε αγάπε γηα ηε δηδαζθαιία, ε ραξά ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ν 

ζηνραζκφο πάλσ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ πξηλ θαη κεηά.  
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Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ επηηεχρζεθαλ.  Οη 

καζεηέο ελεξγνπνηήζεθαλ θσλεηηθά, ξπζκηθά θαη θηλεηηθά.  Ήξζαλ ζε επαθή βησκαηηθά κε 

ηηο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηηο νπνίεο κεηά θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ζπλεηδεηά ιεθηηθά. 

Δπίζεο, ήξζαλ ζε επαθή αθνπζηηθά θαη νπηηθά κε ήρνπο θαη εηθφλεο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη 

αζιεκάησλ. Αθφκε, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχζαλ θάπνηνπ είδνο ζπληνληζκφ 

θηλήζεσλ, θηλήζεσλ θαη νκηιίαο θαη ζπληνληζκφ κε ηνπο άιινπο θάηη πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζηελ κνπζηθή.  Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη φηη ηα 

έθαλαλ κε ραξά, φξεμε, ελέξγεηα θαη φηαλ θάπνηεο θνξέο δελ γίλνληαλ απφ ηελ αξρή απηά, 

ιφγσ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ή ηεο κε εηνηκφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε παξέκβαζε ηνπ 

βνεζνχ εθπαηδεπηηθνχ ή ηεο γξαθνχζαο θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο σο ηέηνηεο,  ηα 

ελεξγνπνηνχζαλ ζηελ πνξεία ζηαδηαθά. Σν ζψκα, νη θηλήζεηο, ε έθθξαζε ζηα πξφζσπα ηνπο 

αιιά θαη πνιιέο θνξέο ε άκεζε πξνθνξηθή έθθξαζή ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ην 

ηέινο ηνπ κηζάσξνπ ή θαη ηα ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, εμέθξαδε ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά, πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία.   

  

5.2. Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο 

Θα ήηαλ θαιφ αιιά θαη ζεκαληηθφ, αλ ππήξρε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο λα ζπκπεξηιεθζεί θαη 

κηα δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη απηνζρεδηαζκνχ γηα λα νινθιεξσζνχλ νη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο καδί κε ηελ εθηέιεζε, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ην ηξαγνχδη θαη 

ηελ θίλεζε «ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ (γλσζηηθφο ηνκέαο), λα αηζζαλζνχλ ηε 

κνπζηθή, λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνληα, ζηάζεηο θαη αμίεο, πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε κνπζηθή 

αιιά θαη ηηο άιιεο ηέρλεο (ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο) θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θηλεηηθέο θαη 

ρεηξηζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο)».
58

 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο πεξίπησζεο ησλ θνηηεηψλ, ζε κεγαιχηεξεο 

έθηαζεο εξγαζία –θαη΄επέθηαζε ίζσο ηεο παξνχζαο- ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα γίλνπλ 

ζπλεληεχμεηο ησλ θνηηεηψλ πξηλ, θαηά θαη κεηά ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο, ψζηε ε εξεπλήηξηα λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηελ δηδαζθαιία, πνηεο είλαη νη 

πξνηεξαηφηεηέο θαη ε επζχλε πνπ ληψζνπλ φηη έρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, πψο εξκελεχνπλ  

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, πνηα είλαη ε πξνζδνθψκελε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά 

θαη κε πνην ηξφπν πηζηεχνπλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί, πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηα 
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 Ελιςάβετ Περακάκθ, Σχεδιάηοντασ…, 14. 
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παηδηά θαη πψο αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε δηδαζθαιίαο ηνπο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα απηνχο θαη πψο ζα επηηεπρζεί.
59
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Παρτιτοφρα τραγουδιοφ «Σα κεφάλια μασ πάνω» και ρυκμικά ςχιματα 

από τθν δραςτθριότθτα «Ρυκμικι ενορχιςτρωςθ αξιών με κρουςτά ςώματοσ» 
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Σρζχω: 

 

Σρζ-  χω   τρζ - χω  τρζ –χω  τρζ – χω 

 

κοπευτιριο:  (δυο μζτρα) 

 

  

   κο  -    πευ  -     τθ -        ρι -          ο          και             παφ -      ςθ 

   

Ομαδικότθτα:  

 

 

 Ο    –  ΜΑ- ΔΙ -    ΚΟ-  ΣΗ  - ΣΑ 

 

 

εβαςμόσ:  

  

    ΚΑΙ -   Ε-   ΒΑ -  ΜΟ     (‘ΚΌΛΛΑ ΣΟ’) 
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υνεργαςία: 

 

Τ -  ΝΕ  -ΡΓΑ-ΖΟ -ΜΑΙ  ΝΚ  ΝΚ   (‘ ΝΚ’:  ο ιχοσ τθσ μπάλασ του πινγκ πονγκ) 

 

 

Πεικαρχία:  

 

 

ΠΕΙ-ΘΑ-ΡΧΙ-Α  ΠΕΙ-ΘΑ-ΡΧΙ-Α 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΕΙΚΟΝΕ ΚΑΙ ΙΣΟΣΟΠΟΙ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΠΟΤ 

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
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Ιςτότοποι (για τισ παραπάνω εικόνεσ): 

 Βιολί: https://www.youtube.com/watch?v=2DaRhiCKGMk  

 Μπουηοφκι: https://www.youtube.com/watch?v=navm1cXb7g4  

 Κλαρίνο: https://www.youtube.com/watch?v=5nzL4AvT7M0  

 Πιάνο: https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo&t=16s  

 Κικάρα: https://www.youtube.com/watch?v=HxGT5z6d-GA  

 αξόφωνο: https://www.youtube.com/watch?v=m4gp4KcSu6M&t=57s  

 Μπάςκετ: https://www.youtube.com/watch?v=nJSjtrXiJhQ  

 Ντραμσ: https://www.youtube.com/watch?v=0IzlhHz6UKg  

 Πινγκ πονγκ: https://www.youtube.com/watch?v=wgrWjp5XhX0  

 Mαρακώνιοσ: https://www.youtube.com/watch?v=dIPEKhZOkcU (3:07-3:27) 

 Κολφμβθςθ: https://www.youtube.com/watch?v=Agrx6zb1JFI  

 κοποβολι: https://www.youtube.com/watch?v=CJ-PZvFY98M&t=119s  

                      https://www.youtube.com/watch?v=f-WO7Gc79B0&t=221s  

 Σζνισ: https://www.youtube.com/watch?v=WfC-emefR-8&t=64s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DaRhiCKGMk
https://www.youtube.com/watch?v=navm1cXb7g4
https://www.youtube.com/watch?v=5nzL4AvT7M0
https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=HxGT5z6d-GA
https://www.youtube.com/watch?v=m4gp4KcSu6M&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=nJSjtrXiJhQ
https://www.youtube.com/watch?v=0IzlhHz6UKg
https://www.youtube.com/watch?v=wgrWjp5XhX0
https://www.youtube.com/watch?v=dIPEKhZOkcU
https://www.youtube.com/watch?v=Agrx6zb1JFI
https://www.youtube.com/watch?v=CJ-PZvFY98M&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=f-WO7Gc79B0&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=WfC-emefR-8&t=64s
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Φωτογραφίεσ από το Πρόγραμμα 
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