ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
«ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ»
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΜΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΟΜΑΓΗΚΔ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ ΜΟΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΣΑΔΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ

ηεο
Εηώγα Γέζπνηλαο

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα:
ηάκνπ Λεινύδα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα

Θεζζαινλίθε, Ηνύληνο 2019

© 2019
Εηψγα Γέζπνηλα
ALL RIGHTS RESERVED
ii

Σηνπο Γνλείο κνπ,
πεγή έκπλεπζεο θαη δύλακεο …

iii

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά κία έξεπλα δξάζεο ή πηινηηθή έξεπλα ζπζρεηηζκψλ, ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο επξχηεξεο πεξηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ
λνκνχ Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε πηζαλή επίδξαζε ελφο
Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο (Π.Π.) εκπινπηηζκέλνπ κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο ζηάζεηο πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο
απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα. Σν
δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δεθαέμη καζεηέο Σξίηεο ηάμεο, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ
έλα Πξφγξακκα Παξέκβαζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλν, ζπκκεηέρνληαο γηα πξψηε θνξά ζε
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε
κέζα απφ πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, δχν νκάδεο εζηίαζεο θαη έλα εξσηεκαηνιφγην
ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Παξέκβαζεο.
Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαηέδεημε ζεηηθή
επίδξαζε ηνπ Π.Π. ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο,

κε

ζεκαληηθφηεξν

ιφγν

ηνλ

έληνλα

βησκαηηθφ

ραξαθηήξα

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Π.Π. φινη νη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζηηο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηδεηθλχνληαο δεκηνπξγηθά πξντφληα κε κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε πξσηνηππία. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Π. ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
εκθάληζε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε ζε ζρέζε κε ηηο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε. Οη καζεηέο εθδήισζαλ ηδηαίηεξε
πξνηίκεζε γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ, κε εμεξεπλεηηθφ ή παηγληψδε
ραξαθηήξα, θαη νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε θξνπζηψλ νξγάλσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ εθδήισζε ζεηηθή ζηάζε ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π., φζν θαη
γηα ηηο νκαδηθέο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε δεπγάξηα. Σέινο, ην Π.Π. θξάηεζε ζε πςειά
επίπεδα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη έδεημαλ λα απνιακβάλνπλ αξθεηέο ζηηγκέο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφ.

Λέμεηο-θιεηδηά: ζηάζεηο, κάζεκα Μνπζηθήο, δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
Πξφγξακκα Παξέκβαζεο
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ABSTRACT

This thesis reports an action research study or a pilot correlation study that was
conducted in a primary school from a rural area of Thessaloniki. The aim of the study was
to investigate the effects of a music intervention program enriched with individual and
collaborative music creative activities on students’ attitudes towards music creativity and
their school music subject in general. Sixteen third-grade students (n=16) without previous
music creative experience attended a specifically designed music intervention program and
participated for the first time in creative music activities. Data were collected through
observations and descriptive field notes, two focus group interviews and a researcherdesigned questionnaire that was completed by the students after their participation in the
intervention program.
Data analysis indicated that the music intervention program had a positive effect on
students’ general attitude towards their school music subject, showing that the most
important reason for this result was students’ highly active role during creative activities.
Results also indicated that during the implementation of the intervention program all of the
students were engaged in the music creative activities exhibiting more or less original
creative products. After the completion of the intervention program the majority of the
students exhibited high levels of self-efficacy and confidence regarding their participation
in the creative activities. Students favored open-ended creative task activities, exploratory
or playful creative activities, and activities that included the use of un-pitched percussion
instruments. The majority of the students demonstrated positive attitude towards both
individual and collaborative creative activities. Finally, the intervention program creative
activities kept students’ interest in high levels and allowed them to experience plenty of
enjoyable and pleasurable moments during their participation in the creative activities.

Keywords: attitudes, school Music subject, creative music activities, Music Intervention
Program
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ
ΔΗΑΓΧΓΖ

θνπόο θαη Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο
Ζ κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο
κνπζηθήο αγσγήο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ απνηέιεζε έλα απφ ηα
πξσηαξρηθά ελδηαθέξνληα ησλ επίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. ηελ Διιάδα, ε
δεκηνπξγηθφηεηα ελζσκαηψζεθε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 2003 (YPEPTH, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Zbainos &
Anastasopoulou, 2012), κε ζηφρν «....ν καζεηήο λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δεκηνπξγηθέο
δπλάκεηο, ηε θαληαζία θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ, έηζη ώζηε λα εμσηεξηθεύζεη ζπλαηζζήκαηα
θαη ηδέεο, αιιά θαη λα δηακνξθώζεη αηζζεηηθό θξηηήξην θαη ζηάζε απέλαληη ζηε Μνπζηθή»
(Κνπηζνππίδνπ, 2009, ζ. 229).
Σα πνιιαπιά νθέιε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
έρνπλ απνδεηρηεί απφ πιήζνο εξεπλψλ θαη έρνπλ επξέσο αλαγλσξηζηεί. Χζηφζν, ζηελ
πξάμε, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο δπηηθέο ρψξεο, θαίλεηαη πσο νη δεκηνπξγηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ απνηεινχλ πάληα κέξνο ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέρνπλ πάληα ζηα
παηδηά επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, θαη ελζσκαηψλνπλ
ζε κηθξφ βαζκφ δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο κέζα
ζηε ζρνιηθή ηάμε (Odena, 2001 θαη 2006; Koutsoupidou, 2005; αξηθάθε, 2008; Odena &
Welch, 2009; Zbainos & Anastasopoulou, 2012, Higgins & Mantie, 2013; Whitcomb,
2013).
Αθνξκή γηα ηελ παξνχζα κειέηε απνηέιεζε ε επαθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο
κε ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ηνπ Σ.Μ.Δ.Σ. «Μνπζηθή θαη Κνηλσλία», ζηελ θαηεχζπλζε «Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο» ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επαθήο ππήξμε ε ηδηαίηεξε
βηβιηνγξαθηθή ελαζρφιεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο κε ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο
κειέηεο δηαδξακάηηζε ην γεγνλφο φηη, κνινλφηη ε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ
1

απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μνπζηθήο γηα ηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, καδί κε ηελ αθξφαζε θαη ηε κνπζηθή εθηέιεζε, ε
εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα δελ ηελ είρε εληάμεη θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηε δηδαθηηθή
πξαθηηθή ηεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεπηά
ρξφλσλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο πξνυπεξεζίαο θαη εκπεηξίαο.
Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, πξνέθπςε ε επηζπκία ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο
λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε,
αλαζεσξψληαο ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο, θαη επηδηψθνληαο λα
δηαπηζηψζεη ε ίδηα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο ηεο. Ζ
παξνχζα κειέηε απνζθνπεί νπζηαζηηθά λα παξέρεη θίλεηξα θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο
κνπζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε
δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ

2.1. ηάζεηο θαη Μνπζηθή Δθπαίδεπζε
2.1.1. Ζ έλλνηα ησλ ζηάζεσλ: νξηζκόο, ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε
Δίλαη δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο αθξηβήο θαη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ
έλλνηα ησλ ζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο θχζεο ηεο έλλνηαο. Οη
θνηλσληθνί ςπρνιφγνη ζπρλά δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα
ησλ ζηάζεσλ, σζηφζν νη νξηζκνί ηνπο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία.
Ζ ζηάζε (attitude) απνηειεί φξν ηεο Φπρνινγίαο θαη κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα
λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δνκή νπνία ελππάξρεη θαη ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν. χκθσλα
κε ηνλ Ajzen (1989), κηα ζηάζε είλαη ε πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη επλντθά
ή δπζκελψο απέλαληη ζε θάπνην αληηθείκελν, πξφζσπν, ζεζκφ, ηδέα, γεγνλφο,
δξαζηεξηφηεηα, ή πξνο νπνηαδήπνηε δηαθξηηή πιεπξά ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη θνηλσληθνί
ςπρνιφγνη θαη κειεηεηέο ησλ ζηάζεσλ ζπκθσλνχλ πσο ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο
ζηάζεο είλαη ε αμηνινγηθή ηεο δηάζηαζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, πσο
κηα ζηάζε αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλνπηηθή εθηίκεζε ή αμηνιφγεζε ελφο αληηθεηκέλνπ
(attitude object), ην νπνίν πεξηγξάθεηαη κε ηδηφηεηεο ή επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο,
φπσο θαιφ ή θαθφ, βιαβεξφ-επηδήκην ή σθέιηκν-επεξγεηηθφ, επράξηζην ή δπζάξεζην,
αξεζηφ-πξνηηκψκελν (likable) ή κε αξεζηφ-κε πξνηηκψκελν (dislikable) (Ajzen &
Fishbein, 2000; Eagly & Chaiken, 1993; Petty et al., 1997; φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Ajzen,
2001).
Κάηη άιιν κε ην νπνίν ζπκθσλνχλ νη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη θαη κειεηεηέο ησλ
ζηάζεσλ, είλαη πσο κηα ζηάζε εκπεξηέρεη ηξία επηκέξνπο δηαθξηηά αιιά θαη
ζπκπιεθφκελα, αιιεινεμαξηψκελα θαη αιιεινζρεηηδφκελα ζπζηαηηθά ζηνηρεία: έλα
ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ, έλα λνεηηθφ-γλσζηηθφ ζπζηαηηθφ θαη έλα ζπκπεξηθνξηθφ
ζπζηαηηθφ. Σν ηξίπηπρν απηφ κνληέιν δνκήο ησλ ζηάζεσλ πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνπο
Rosenberg & Hovland (1960; φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Breckler, 1984 θαη ζηνλ Ajzen,
1989). Χζηφζν, ε δηάθξηζε απηή ζπκθσλεί κε ηελ παλάξραηα ηξηρνηφκεζε ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη εκπεηξίαο ζε ζπλαίζζεκα, ζθέςε-λφεζε θαη δξάζε, ε νπνία
αλάγεηαη ζηνλ Πιάησλα θαη ζηνπο αξραίνπο ΄Διιελεο θηινζφθνπο (Breckler, 1984;
Ajzen, 1989).
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Μηα ζηάζε, ινηπφλ, εκπεξηέρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην
αμηνινγνχκελν αληηθείκελν ή

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν

πξνθαιεί ζην άηνκν (affective responses). Σα ζπλαηζζήκαηα απηά επεξεάδνπλ ηελ
απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπ αμηνινγνχκελν αληηθεηκέλνπ. Σα ζεηηθά ή αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα πνπ θάπνην άηνκν εθθξάδεη ζε ζρέζε κε έλα αμηνινγνχκελν αληηθείκελν,
ζεσξνχληαη απφ ηνπο κειεηεηέο σο δείθηεο πηνζέηεζεο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζηάζεσλ
απέλαληη ζε απηφ. Δπίζεο, κηα ζηάζε εκπεξηέρεη ηηο αληηιήςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο ζθέςεηο
θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν (cognitive
responses), νη νπνίεο αληαλαθινχλ είηε ζεηηθή-επλντθή είηε αξλεηηθή-δπζκελή ζηάζε ηνπ
αηφκνπ απέλαληη ζην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν. Πνιχ ζπρλά, ε ζηάζε ελφο αηφκνπ
απέλαληη ζην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν βαζίδεηαη ζηηο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ηδηφηεηεο ηηο
νπνίεο ην άηνκν απνδίδεη ζην αληηθείκελν απηφ. Σέινο, ζηελ έλλνηα ησλ ζηάζεσλ
εκπεξηέρνληαη νη ηάζεηο ή νη πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ γηα δξάζε, ή ε ίδηα ε δξάζε θαη
αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν (behaviorial responses)
(Ajzen, 1989).
Ζ εκπεηξηθή έξεπλα δελ έρεη θαηαθέξεη λα θαηαδείμεη ζαθείο δηαθξίζεηο αλάκεζα
ζηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε (Eagly & Chaiken, 1998; φπσο αλαθέξνληαη ζην:
https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology)). Δπηπιένλ, θάπνηνη κειεηεηέο ηεο
δνκήο ησλ ζηάζεσλ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα λνεηηθά-γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζπζηαηηθά
ησλ ζηάζεσλ είλαη παξάγσγα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ελψ άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ ην
ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά σο παξάγσγα ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ απφςεσλ πνπ
ελππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν

(Fazio & Olson, 2007; φπσο αλαθέξνληαη ζην:

https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology)).
2.1.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε θαη εμέιημε ησλ ζηάζεσλ
Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη θαη κειεηεηέο ησλ ζηάζεσλ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη
νη

ζηάζεηο

καζαίλνληαη

(Brown,

1996;

Doob,

1947;

φπσο

αλαθέξεηαη

ζην

https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology)). Οη ζηάζεηο δηακνξθψλνληαη έκκεζα,
ζηαδηαθά θαη ζπλήζσο ππνζπλείδεηα, κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ζρέζεηο
ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο. Οη ζηάζεηο ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη, λα εμειίζζνληαη θαη
λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ
πνπ απνθηά ην άηνκν. Απηή ε αιιαγή θαη εμέιημε απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο
4

αλάπηπμεο θάζε αηφκνπ (Brown, 1996). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη νη ζηάζεηο νη νπνίεο
θαηέρνπλ θεληξηθή θαη βαξχλνπζα ζέζε ζηε δσή ελφο αηφκνπ, είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο
ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή, ελψ απηέο πνπ δελ έρνπλ εδξαησζεί ζηέξεα, κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ

κέζα

απφ

λέεο

εκπεηξίεο

ή

θαηλνχξηα

πιεξνθφξεζε

(https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_change).
Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ, ε
νηθνγέλεηα παίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα ζηε δηακφξθσζε
ησλ πξσηαξρηθψλ ζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα. Αξρηθά, θάζε άηνκν αλαπηχζζεη
θαη πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο επεξεαζκέλν απφ ηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο. Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ
πνπ

δηαπηζηψζεθαλ

ζε

γνλείο

θαη

ζηα

παηδηά

ηνπο

(https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology)). Δπίζεο, ην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, γισζζηθά-πνιηηηζκηθά-ηζηνξηθά,
επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, δηαδξακαηίδνληαο έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζηάζεσλ. Ζ θνηλσλία, ε παξάδνζε θαη ν πνιηηηζκφο δηδάζθνπλ
ζηα

άηνκα

ηη

είλαη

απνδεθηφ

(https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology).

θαη

ηη

δελ

είλαη

Σα ίδηα ηα άηνκα είλαη ζπρλά

απξφζπκα λα εθθξάζνπλ ζηάζεηο ή λα δηαηππψζνπλ απφςεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη
θνηλσληθά αλεπηζχκεηεο. Έηζη, ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ απηφ πνπ πηζηεχνπλ πσο ζα έπξεπε
λα είλαη ε ζηάζε ηνπο, παξά απηφ πνπ πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ φηη είλαη ε ζηάζε ηνπο
(Fazio & Olson, 2003).
Σέινο, κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία
ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπγθηλεζηαθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ζηάζεσλ (Breckler & Wiggins,
1989; φπσο αλαθέξνληαη ζην

https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_change). Σα

ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη θαη ζπκπιέθνληαη κε θάζε λνεηηθή-γλσζηηθή δηαδηθαζία ή κε
ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα ή θαηάζηαζε. Μέζα απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζίζηαηαη πηζαλή ε αιιαγή ζηάζεο,
παξφιν πνπ ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηα λνεηηθά ζπζηαηηθά ησλ ζηάζεσλ ηείλνπλ λα
ζπκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο (Eagly & Chaiken, 1995; φπσο αλαθέξνληαη ζην
https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_change).

Τπάξρνπλ

ζεκαληηθά

εξεπλεηηθά

δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ζπλαηζζήκαηα φπσο ν θφβνο, ε
ελζπλαίζζεζε ή ε ζεηηθή δηάζεζε κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αιιαγή ζηάζεσλ κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ή ππφ ζπγθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο (Breckler, 1993; Nabi, 2002;
https://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_change).
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2.1.3. Ζ δηεξεύλεζε θαη αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ
χκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο κειεηεηέο ησλ ζηάζεσλ, κηα
ζηάζε είλαη κηα ιαλζάλνπζα ή ππνβφζθνπζα δνκή, ε νπνία δελ είλαη πξνζβάζηκε ζε
άκεζε παξαηήξεζε, δειαδή δελ είλαη άκεζα νξαηή θαη αληηιεπηή, αιιά αληρλεχεηαη,
δηεξεπλάηαη θαη ζπκπεξαίλεηαη κέζα απφ κεηξήζηκεο απνθξίζεηο, εθδειψζεηο ή
αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν (Ajzen, 1989).
Ζ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ γίλεηαη κέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο
κεηξήζεσλ, άκεζεο ή έκκεζεο. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε απηναλαθνξέο, θαζψο θαη ζε εχθνια
θαη άκεζα παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο,

Χο απηναλαθνξέο λννχληαη νη ιεθηηθέο

εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ ή/θαη αληηιήςεσλ, απφςεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ζθέςεσλ ζρεηηθά
κε ην αληηθείκελν-απνδέθηε ησλ ζηάζεσλ (Ajzen, 1989). ηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ
ζηάζεσλ κέζα απφ απηναλαθνξέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά εξεπλεηηθά εξγαιείαεξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε κέηξεζε ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ή ζηε δηεξεχλεζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά, θαζψο θαη
ησλ πξνζέζεσλ ή ηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηψκελσλ. Απηφο ν ηχπνο εξεπλεηηθψλ
εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζνχλ ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο θαη πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Έλα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κνξθήο κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ είλαη
φηη δελ παξέρεη άκεζα ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (Creswell, 2011, ζ. 153).
Μηα πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ζηάζεσλ ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, θαη ηεο
Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα, παξέρνπλ νη κειέηεο ησλ Wapnick (1976) θαη Kuhn
(1980).
ηηο εχθνια θαη άκεζα παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζηάζεσλ, εκπεξηέρνληαη ηφζν ιεθηηθέο φζν θαη κε ιεθηηθέο εθδειψζεηο θαη αληηδξάζεηο
ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην αμηνινγνχκελν αληηθείκελν. Αλάκεζα ζηηο κε ιεθηηθέο
εθδειψζεηο θαη αληηδξάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, δειαδή νη
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη

νη αληηδξάζεηο ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ, πνηθίιεο

ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο θαξδηαθνί παικνί, εθίδξσζε, δεξκαηηθέο
αληηδξάζεηο, δηαζηνιή ή ζπζηνιή ηεο θφξεο ηνπ καηηνχ, θαζψο θαη ε έληαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ην χθνο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, ηηο
παχζεηο ηνπ ιφγνπ, θαη άιια (Ajzen, 1989; Issari & Pourkos, 2015).
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2.1.4. Ζ ζεκαζία ησλ ζηάζεσλ ζην ρώξν ηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο
Απνηειεί θνηλή παξαδνρή ε άπνςε φηη νη ζηάζεηο παίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Brown, 1996). Τπνζηεξίδεηαη φηη νη ζηάζεηο πνπ νη
καζεηέο δηακνξθψλνπλ απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα, είλαη ζπρλά πνιχ πην
ζεκαληηθέο απφ ηελ ίδηα ηε κάζεζε, θαζψο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ
αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηελ ππφινηπε δσή ηνπο (Mouly, 1968, ζ. 451,
φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Brown, 1996).
Ζ ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, έρεη αλαγλσξηζηεί
θαη απφ ηνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο. Τπνζηεξίδεηαη ινηπφλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη
εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο λα ελδηαθέξνληαη φρη κφλν γηα ηε κνπζηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ
ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο επλντθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
απέλαληη ζηε κνπζηθή κάζεζε (Abeles et al., 1984 φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Brown, 1996).
Ζ απφδνζε ζεκαζίαο θαη αμίαο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απνηειεί κέξνο ελφο
απνηειεζκαηηθνχ θαη θαιά ηζνξξνπεκέλνπ κνπζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έλα
ηέηνην πξφγξακκα ελζσκαηψλεη ζηφρνπο φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ θαη
ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα (Brown, 1996).
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρχζεη ηε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ
ζηάζεσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κνπζηθή κάζεζε, ν Brown (1996)
δηαηείλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γλψζεο πνπ απνθηηέηαη ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, μερληέηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, σζηφζν
νη ζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη απέλαληη ζε απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν,

ζα

ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη ζηελ ππφινηπε δσή ησλ αηφκσλ.
Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα πνπ απνθνηηνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε κε ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε κνπζηθή, ελδερνκέλσο ζα δηαηεξήζνπλ κηα ππνζηεξηθηηθή ζηάζε πξνο ηε
κνπζηθή θαη ηηο ηέρλεο, θαη ίζσο θαη κηα πξνζσπηθή εκπινθή ζηε κνπζηθή κε ηνλ έλαλ ή
ηνλ άιιν ηξφπν, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κηα πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο γηα ηα άηνκα
απηά (Brown, 1996, ζ. 4).
2.1.5. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην
ζρνιηθό κάζεκα Μνπζηθήο
Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα
Μνπζηθήο εζηίαζαλ ηδηαίηεξα ζηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ απηέο
ηηο ζηάζεηο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δχν βαζηθέο
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θαηεγνξίεο (Paul, 2016).

Απφ ηε κηα, ππάξρνπλ νη εμσγελείο ή εμσεθπαηδεπηηθνί

παξάγνληεο ή κεηαβιεηέο, θαη απφ ηελ άιιε νη ελδνγελείο ή ελδνεθπαηδεπηηθνί
παξάγνληεο ή κεηαβιεηέο. Χο εμσγελείο παξάγνληεο νξίδνληαη απηνί επάλσ ζηνπο νπνίνπο
ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα αζθήζεη θαλέλαλ έιεγρν, θαη ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ειηθία
ησλ καζεηψλ, ην θχιν ηνπο, ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη, ηέινο, ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Χο ελδνγελείο
παξάγνληεο νξίδνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ-εθπαηδεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο

επάλσ ζηα νπνία ην ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη επηξξνή.

Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη, θαζψο θαη ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ηα πιαίζηα απηά, ε βηβιηνγξαθία απνδίδεη, απφ ηε κηα,
κεγάιε ζεκαζία ζηνπο εμσγελείο παξάγνληεο

σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε

δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο, ελψ
απφ ηελ άιιε επηζεκαίλεη πσο νη ελδνεθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ηε δχλακε λα
αληηζηαζκίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πάλσ ζε
απηέο ηηο ζηάζεηο (Paul, 2016).
Ζ ειηθία ησλ καζεηώλ
Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ
κάζεκα Μνπζηθήο, θαηαδεηθλχνπλ ζηαδηαθή εμαζζέληζε ή κείσζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο
ηνπο απέλαληη ζε απηφ, κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζήο
ηνπο ζην ζρνιείν

(Broquist, 1961 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016; Nolin, 1973;

Haladyna & Thomas, 1979; Vander Ark et al., 1980; Boswell, 1991; Bowles, 1998;
Philips, 2003; Taylor, 2009 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016). Μάιηζηα, ζε ζρεηηθά
πξφζθαηε κειέηε ηεο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, ε Stavrou (2006) δηαπίζησζε πσο
ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ήηαλ έλα απφ ηα δχν ιηγφηεξν αγαπεκέλα καζήκαηα 1196
δσδεθάρξνλσλ καζεηψλ, νη νπνίνη ην θαηέηαμαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο πξνηίκεζήο ηνπο
ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ.
Σν θύιν ησλ καζεηώλ
Αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηα
αγφξηα έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο ζε
ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή ζρνιηθήο ηάμεο (Broquist, 1961 φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016; Nolin, 1973; Pogonowski, 1985; Boswell, 1991; Hargreaves
et al., 1995; Philips, 2003; Stavrou, 2006). Δηδηθφηεξα, ην ηξαγνχδη ζεσξείηαη βάζεη
8

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πσο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα
θνξίηζηα (Mizener, 1993; Warzecha, 2013 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016). Οη
θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαη ηα ζηεξεφηππα εληζρχνληαη ζπρλά θαη κέζα απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ, νη νπνίνη εθδειψλνληαη αξλεηηθά απέλαληη ζε
ζπκκαζεηέο ηνπο, φηαλ απηνί επηιέγνπλ έλα κνπζηθφ φξγαλν ην νπνίν ζεσξείηαη πσο δελ
«ηαηξηάδεη» κε ην θχιν ηνπο (O'Neill & Boulton, 1996 φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Paul,
2016).
Σν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ
Μνινλφηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη
ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ είλαη γεληθά πξνβιέςηκε, ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ είλαη κηα πην αζηαζήο κεηαβιεηή θαη ζπρλά εμαξηψκελε απφ άιινπο
παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη νηθνγελεηαθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
θαη ε δπλαηφηεηα πνπ απηέο παξέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλα νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ πινχζην ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα (Philips, 2003).
Πάλησο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη φηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη
ζηε κνπζηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο παξέρνληαο ζηήξημε δηαθφξσλ κνξθψλ, νη καζεηέο
απνιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε, αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη κηα πην
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κνπζηθή κάζεζε (Paul, 2016). Καηά παξφκνην ηξφπν, νη
απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ γνληψλ κπνξνχλ εχθνια λα ελζαξξχλνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε κνπζηθή κάζεζε, θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ
δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηε ζεηηθή ζηάζε θαη εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (Hallam, 2002; Paul, 2016). Δπηβεβαηψλνληαο απηή ηε ζέζε, ε Mizener
(1993), ζε κειέηε ηεο ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
απέλαληη ζην ηξαγνχδη θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ρνξσδίεο, βξήθε φηη ηα θνξίηζηα ήηαλ
πην πηζαλφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα λα αλαθέξνπλ φηη ελζαξξχλζεθαλ λα ηξαγνπδήζνπλ απφ
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ πην πηζαλφ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηξαγνπδηνχ κε ηα παηδηά ηνπο, αλ απηά ήηαλ θνξίηζηα
(Mizener, 1993).
Σα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ
Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθνηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα
Μνπζηθήο, έρνπλ θαηαιήμεη ζε αληηθαηηθά απνηειέζκαηα (Paul, 2016). Δξεπλεηέο φπσο νη
Nolin (1973), Shaw θαη Tomcala (1976) θαη Taylor (2009; φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul,
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2016) δηαπίζησζαλ πσο νη καζεηέο ρακειφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ
έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο, θαζψο απηφ
απνηειεί ίζσο ηε κνλαδηθή επθαηξία γηα απηά ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Δίλαη πνιχ πηζαλφ πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο

αληηκεησπίδεηαη απφ απηά ηα παηδηά πεξηζζφηεξν σο ηδηαίηεξν πξνλφκην, παξά σο κηα απφ
ηηο πνιιέο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Shaw & Tomcala, 1976). ε αληίζεζε κε ηνπο
παξαπάλσ κειεηεηέο, νη Nolin θαη Vander Ark (1977) δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο κε
πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν είραλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ζρνιηθέο
κνπζηθέο εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο θαη πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ.
Σν θαηλφκελν απηφ νη κειεηεηέο ην απέδσζαλ ζηηο πινχζηεο εμσζρνιηθέο κνπζηθέο
εκπεηξίεο απηψλ ησλ καζεηψλ

(Nolin & Vander Ark, 1977). Σέινο, δηαθνξεηηθά

απνηειέζκαηα απφ ηα πξνεγνχκελα παξνπζίαζαλ νη έξεπλεο ησλ Vander Ark et al. (1980)
θαη Pogonowski (1985), νη νπνίεο θαηέδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεζαία
θνηλσληθνηνηθνλνκηθά ζηξψκαηα, είραλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο θαη πςειφηεξε απηνεθηίκεζε
ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο καζεηέο πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ρακειά ή πςειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξσκάηα (Vander Ark et al.,
1980; Pogonowski, 1985).
Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ
Ο δάζθαινο ίζσο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ελδνζρνιηθφ παξάγνληα ν νπνίνο
επεξεάδεη ηνπο καζεηέο ζε πνιιαπινχο ηνκείο (Paul, 2016). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηάζεηο,
νη αμίεο, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ
επίδνζε ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δηακφξθσζε θαη εμέιημε.
Μεηαβνιέο ζην δηδαθηηθφ ζηπι νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε θπζηθφ ηξφπν, βξέζεθε φηη
επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα θαη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα
(Eccles et al., 1984), θαη απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο εηδηθφηεξα (Kokotsaki,
2017).
Χζηφζν, ε Boswell (1991) επηζεκαίλεη πσο ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ
καζεηψλ δελ έρεη εζηηάζεη φζν ζα έπξεπε ζηνλ παξάγνληα ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ έξεπλά πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα ζρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα
Μνπζηθήο, ν παξάγνληαο ηνπ δαζθάινπ βξέζεθε πσο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή
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πξφβιεςεο ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ
θχινπ ηνπο (Boswell, 1991).
ην ίδην πλεχκα, ε Cotton (1989) ππνζηεξίδεη πσο νη πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ
επεξεάδνπλ ηφζν ηελ επίδνζε φζν θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, θαη είλαη έλαο απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηαζεξή θαη κφληκε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε κηαο
καθξνπξφζεζκα ζεηηθήο ζηάζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε θαη ζηα
θίλεηξά ηνπο (Cotton, 1989). Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο
δηακνξθψλνληαη ζπρλά σο απνηέιεζκα ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ν δάζθαινο επηθνηλσλεί θαη
εθθξάδεη πξνο ηνπο καζεηέο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη καζεηέο ζπρλά εζσηεξηθεχνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δηακνξθψλνληαο αληηιήςεηο γηα ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
θαη ζηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα (Paul, 2016).
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κνπζηθήο κάζεζεο
Πέξα, φκσο, απφ ην δάζθαιν θαη ην ηδηαίηεξν δηδαθηηθφ ηνπ ζηπι, ηελ πξνζσπηθή
ηνπ κνπζηθφηεηα θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηε ζρνιηθή κνπζηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
κνπζηθήο κάζεζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε επξχηεξν ζρνιηθφ επίπεδν. Ζ νξγάλσζε θαη
ην πεξηερφκελν νπνηνπδήπνηε κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηε κάζεζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη
δαζθαινθεληξηθή, καζεηνθεληξηθή, ή λα αθνινπζεί κηα ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ
δαζθάινπ θαη καζεηή (Stavrou, 2006). Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα κνπζηθψλ ζπνπδψλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ κνπζηθψλ
καζεκάησλ αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή κέζα ζην πξφγξακκα, ησλ κνπζηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθξφαζεο, ηεο εθηέιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηεο
κνπζηθήο δεκηνπξγίαο κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο, θαη ηεο θίλεζεο κε
κνπζηθή (Paul, 2016).
Τπνζέηνληαο πσο νη καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαθνινπζνχλ ην
κάζεκα Μνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα κέζα ζην ζρνιηθφ ηνπο
πξφγξακκα, ν Nolin (1973) δηεξεχλεζε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηηο ζηάζεηο ησλ
καζεηψλ ε ιηγφηεξν ζπρλή παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Μέζα απφ ηελ
έξεπλά ηνπ δηαπίζησζε πσο ε ιηγφηεξν ζπρλή ηεο κηαο θνξάο ηελ εβδνκάδα
παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Μνπζηθήο, ήηαλ κηα απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα ηε
δηακφξθσζε πεξηζζφηεξν αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην
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κάζεκα. Χζηφζν, δελ δηαπηζηψζεθε ην αληίζεην. Με άιια ιφγηα, ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο Μνπζηθήο απφ απηήλ ηεο κηαο θνξάο ηελ εβδνκάδα, δελ
επεξέαζε ζεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα (Nolin, 1973).
Αξθεηνί κειεηεηέο ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο,
δηεξεχλεζαλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο πξνηηκνχλ
πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην παίμηκν ή ηελ εθηέιεζε
κνπζηθψλ νξγάλσλ (Broquist, 1961 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016; Nolin, 1973 θαη
1988; Vander Ark et al., 1980; Murphy & Brown, 1986; Moore, 1987 φπσο αλαθέξεηαη
ζηνλ Bowles, 1998; Temmerman, 1995 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016; Bowles, 1998).
Μάιηζηα, ν Nolin (1973) ζηε δηθή ηνπ έξεπλα δηαπίζησζε πσο ην παίμηκν κνπζηθψλ
νξγάλσλ ήηαλ κηα απφ ηηο ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο απέλαληη ζηηο νπνίεο νη ζηάζεηο ησλ
καζεηψλ βειηηψζεθαλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπο απφ ηελ ηξίηε έσο ηελ έθηε
δεκνηηθνχ. ηελ έξεπλα πνπ εθπφλεζε ν Bowles (1998), ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ήξζε
δεχηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ, ήηαλ ηα κνπζηθά παηρλίδηα.
Σέινο, ε Kokotsaki (2017) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο
απφςεηο θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο θαηά ηε
κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα θαηέδεημε
πσο αξθεηνί καζεηέο ληψζνπλ απνγνήηεπζε γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζην μεθίλεκα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο νη αξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπο γηα
βησκαηηθή εκπινθή ηνπο ζην κάζεκα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηξαγνπδηνχ, εθηέιεζεο
κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζχλζεζεο, δελ ηθαλνπνηήζεθαλ, κε ζπλαθφινπζε ηε κείσζε ηεο
επραξίζηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (Kokotsaki, 2017).
Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη
ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο, ζα
αλαθεξζνχκε ζε

εξεπλεηηθά

δεδνκέλα

ηα

νπνία

αθνξνχλ

ηνλ

παηδαγσγηθφ

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζέηεζαλ ζπγθεθξηκέλα
κνπζηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ Stavrou (2006) ππνζηεξίδεη πσο ε απνηπρία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μνπζηθήο ζηελ Κχπξν, απνηπρία ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηα
ρακειά επίπεδα εκπινθήο ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη ζηελ αξλεηηθή
ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα, νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε κηαο πξνζέγγηζεο
καζεηνθεληξηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία παξά ζην
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απνηέιεζκα (Stavrou, 2006). Ζ Boswell (1991) δηεξεχλεζε ηηο επηδξάζεηο δχν κνπζηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα
ηεο Μνπζηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ν παηδνθεληξηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο θαη ε έκθαζε πνπ έδηλαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη ζην
απνηέιεζκα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, ε Boswell επηζεκαίλεη πσο νη κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο επέηξεπαλ ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ επηινγέο, αμηνινγήζεθαλ
πην επλντθά απφ ηηο άιιεο (Boswell, 1991). Καηά παξφκνην ηξφπν, νη καζεηέο ζε δεκνηηθφ
ζρνιείν ηεο Απζηξαιίαο εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ζε ζρέζε κε ην
κνπζηθφ ξεπεξηφξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηηο γεληθέο ηάμεηο κνπζηθήο, φζν θαη ζε
νξγαληθά θαη ρνξσδηαθά ζχλνια (De Vries, 2010). Σέινο, ππνζηεξίδεηαη πσο νη ζηάζεηο
ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ απφ
ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ελζσκαηψλνπλ φινπο ηνπο καζεηέο ή απνθιείνπλ θάπνηνπο καζεηέο απφ απηέο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο (Paul, 2016). Παηδηά ηα νπνία θνηηνχλ ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα φπνπ νη
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν ελζσκαηψλνπλ παξά απνθιείνπλ ηνπο καζεηέο απφ
απηέο, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Μνπζηθή θαη ζα
εθδειψζνπλ ζεηηθέο κνπζηθέο ηαπηφηεηεο (Lamont, 2002; φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul,
2016).

2.2. Μνπζηθή δεκηνπξγηθόηεηα θαη Δθπαίδεπζε
2.2.1. H έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. ΄Δκθπηε ή επίθηεηε ηθαλόηεηα;
Ζ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο επηδέρεηαη πνιινχο θαη ελίνηε αληηθαηηθνχο
νξηζκνχο, θαζψο ε δεκηνπξγηθή δξάζε είλαη κηα απφ ηηο πην ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο λφεζεο
θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ (Κνθθίδνπ, 2015). Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη

ζρεηηζηεί

κε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε γέλλεζε θαηλνχξησλ ηδεψλ, ηελ
πξσηνηππία (ηάκνπ, 2005; Tafuri, 2006; Κνθθίδνπ, 2015), ηε θαληαζία, ην ππνζπλείδεην
θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε (Κνπηζνππίδνπ, 2009).
Γηα πνιιά ρξφληα ε δεκηνπξγηθφηεηα αληηκεησπηδφηαλ σο ράξηζκα ιίγσλ θαη
πξνηθηζκέλσλ αλζξψπσλ (Κνπηζνππίδνπ, 2009; Κνθθίδνπ, 2015). ήκεξα, ε θηινινγία
πεξί δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη γεληθά κεηαθηλεζεί απφ ηνλ παιαηφηεξν ειηηίζηηθν νξηζκφ
πξνο έλαλ πην δεκνθξαηηθφ νξηζκφ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο φινη νη άλζξσπνη είλαη
ηθαλνί γηα δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα ζε θάπνηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (NACCCE, 1999;
Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Zbainos & Anastasopoulou, 2012).
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Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά, ν Torrance (1976) παξαηήξεζε πσο βξίζθνληαη
ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, γηαηί έρνπλ κεγάιε θαληαζία. Χζηφζν,
αλ θαη φια ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ, ε ηθαλφηεηα απηή παξακέλεη ζε
ιαλζάλνπζα κνξθή, φηαλ δελ ππάξρεη ζηήξημε, ελίζρπζε θαη εμάζθεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε
δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, γηα λα κεηαηξαπεί ζε δεμηφηεηα, ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί θαη λα
θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηελ εμάζθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε (Torrance, 1976; Gardner,
1993; Joubert, 2001).
2.2.2. Ζ κνπζηθή δεκηνπξγηθόηεηα: νξηζκόο θαη κνξθέο
Αξθεηνί κειεηεηέο πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα.
Δπηιεθηηθά, παξαζέηνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Haroutounian (2002), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη,
εθφζνλ νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηα πεξηβάιινληά ηνπο, ε
κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηδεψλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηνπο ήρνπο (Haroutounian, 2002).
Βαζηθέο κνξθέο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απνηεινχλ ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε
ζχλζεζε. Χο «απηνζρεδηαζκφο» νξίδεηαη θάζε απζφξκεηε ή ζπλεηδεηά θαηεπζπλφκελε
κνπζηθή δεκηνπξγία ζην ηξαγνχδη ή ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ε νπνία δελ θαηαγξάθεηαη
κε ζεκεηνγξαθία ή άιιν ηξφπν, θαη ζηελ νπνία ν δεκηνπξγφο δελ επηζηξέθεη γηα λα θάλεη
δηνξζψζεηο (Παπαπαλαγηψηνπ, 2002). Χο εθ ηνχηνπ, ν απηνζρεδηαζκφο απνηειεί κνλαδηθή
παξνπζίαζε κηαο ηδέαο πνπ δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα αθξηβψο κνξθή, επεηδή
δελ θαηαγξάθεηαη (Κνπηζνππίδνπ, 2009). Χο «ζχλζεζε» νξίδεηαη θάζε κνπζηθή
δεκηνπξγία ε νπνία θαηαγξάθεηαη κε ζεκεηνγξαθία ή άιιν ηξφπν, κπνξεί λα επαλαιεθζεί
κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αθξίβεηα, θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δεκηνπξγφ ηεο λα
επαλέιζεη θαη λα ηελ αμηνινγήζεη ή λα ηελ αλαζεσξήζεη (Παπαπαλαγηψηνπ, 2002).
Μνινλφηη ε ζχλζεζε θαη ν απηνζρεδηαζκφο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη
κέζα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ άιισλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε δεκηνπξγηθή
κνπζηθή αθξφαζε (Dunn, 1997; Kerchner, 1996 θαη 2000; Kratus, 2017) θαη ε
δεκηνπξγηθή κνπζηθή εθηέιεζε (Graham, 1998; Clarke, 2005; Strand & Brenner, 2017).
Σαπηφρξνλα, ζηελ έλλνηα ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εκπεξηέρνληαη δηαδηθαζίεο φπσο
είλαη ν πεηξακαηηζκφο κε ηε θσλή, κε κνπζηθά φξγαλα θαη δηάθνξεο ερεηηθέο πεγέο,
θαζψο θαη ε

εμεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ή ρξήζεο ηνπ ήρνπ, ή

ζπλδπαζκψλ ησλ ήρσλ (MacMillan, 1999; ηάκνπ, 2005; Volz, 2005; Riveire, 2006;
Koutsoupidou & Hargreaves, 2009).
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Δηδηθφηεξα ζε πξψηκα ζηάδηα κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, πνιινί κειεηεηέο έρνπλ
επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ σο απαξαίηεηα
δεκηνπξγηθά ζηάδηα ηα νπνία νδεγνχλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε (Kratus, 1991
θαη 1996; Atterbury & Richardson, 1992; Brophy, 2001; Παπαπαλαγηψηνπ, 2002; Volz,
2005).

Μέζα απφ εκπεηξίεο παξαγσγήο ήρσλ, ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηνπο ήρνπο,

εμαζθνχλ θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζην ρεηξηζκφ ερεηηθψλ πεγψλ θαη ζηελ εθηέιεζε
κνπζηθψλ νξγάλσλ, εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πινπηίδνπλ ηελ
ερεηηθή ηνπο παιέηα θαη καζαίλνπλ εμεξεπλψληαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ρηίδνπλ ζηαδηαθά
έλα ξεπεξηφξην ερεηηθψλ θαη κνπζηθψλ αλαθνξψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο δνκηθά
πιηθά θαηά ην κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε (Atterbury & Richardson, 1992;
Stamou, 2001; Παπαπαλαγηψηνπ, 2002; Volz, 2005).
2.2.3. Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ
Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο Μνπζηθήο
Παηδαγσγηθήο, ηεο Φπρνινγίαο θαη ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ, έρνπλ απνδείμεη ηε ζεηηθή
επίδξαζε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ
(Κνπηζνππίδνπ, 2009; Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Landau & Limb, 2017). Ζ
πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί, αθνξά ηέζζεξηο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηε γεληθφηεξε
γλσζηηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηε κνπζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαη, ηέινο, ηα ηδηαίηεξα νθέιε ηεο νκαδηθήο
κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο.
Γλσζηηθή-δηαλνεηηθή αλάπηπμε
ρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε γλσζηηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ν Barnes
(2001) δηαπίζησζε κέζα απφ έξεπλεο, φηη νη δεκηνπξγηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο
ππνρξεψλνπλ ηνλ εγθέθαιν λα ιεηηνπξγεί ζε πνιιά επίπεδα, θαζψο θηλεηνπνηνχλ
εγθεθαιηθά θέληξα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζθέςε, ηε κλήκε, ηε θαληαζία, ην
ζπλαίζζεκα, ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ, ηελ θίλεζε θαη ηε
κεηαθνξά ηεο γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θαηαλφεζε θαη
κάζεζε (Barnes, 2001). χκθσλα κε άιινπο κειεηεηέο, θαηά ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθή
δηαδηθαζία ε γλψζε θαηαθηηέηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ην
βίσκα, θαη δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δάζθαιν, ή ηεο
εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηνπ δαζθάινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε θαηαλφεζε είλαη βαζχηεξε
θαη ε κάζεζε πην ζηέξεε (Koutsoupidou, 2008; Miller, 2012).
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Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο
επηδξάζεηο ζηε λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ (Gruhn, 2005), θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε
καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (Fox & Gardiner, 1997). Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ γηα ιήςε απνθάζεσλ, αλάιεςε ξίζθσλ θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ (Paynter, 2000; Barnes, 2001; Burnard & Younker, 2004; Koutsoupidou &
Hargreaves, 2009; Higgins & Mantie, 2013). Σέινο, ε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα
ππνζηεξίδεηαη φηη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα απνθιίλνπζα ζθέςε
(ΜacMillan, 1999; Menard, 2013).
Μνπζηθή αλάπηπμε
ε ζρέζε κε ηε κνπζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε εκπινθή ζηε
κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, είλαη έλαο
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ
νξγάλνπ (Kratus, 1991; Riveire, 2006; Higgins & Mantie, 2013). Σαπηφρξνλα ζπκβάιιεη
ζηε βειηίσζε ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Azzara, 1992 θαη 1993; Riveire,
2006), αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθήο ηνπο ζθέςεο (Fung, 1997;
Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Coracli & Batibay, 2012; Passanisi et al., 2015).
Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο κνπζηθήο κάζεζεο θαη ζηε βαζχηεξε
θαηαλφεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο κνπζηθήο ζεσξίαο θαη ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ
(Azzara, 1999; Riveire, 2006; Gruenhagen & Whitcomb, 2014).
Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε ζχλζεζε απνηεινχλ δεκηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ελδπλακψλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ αλεμάξηεηνπο ζθεπηφκελνπο
κνπζηθνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά, κέζα απφ ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα,
αλαπηχζζνπλ φρη κφλν ηηο πξνζσπηθέο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά
θαη «ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα εθηηκνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο ζπλζέζεηο ησλ άιισλ
αλζξώπσλ» (Pratt, 1995, ζ. 11; φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Koutsoupidou & Hargreaves,
2009; Gruenhagen & Whitcomb, 2014).
πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επίδξαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε εκπινθή ζηε
κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ απηνέθθξαζε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε
(Barnes, 2001; Brophy, 2001; MacDonald et al., 2006; Κνπηζνππίδνπ, 2008; Higgins &
Mantie, 2013; Passanisi et al., 2015; Landau & Limb, 2017). Δμεγψληαο απηή ηε ζέζε, ν
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Barnes (2001) αλαθέξεη φηη ε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ζηα
παηδηά ηε ζθέςε πνπ έρεη λφεκα γηα ηα ίδηα θαη ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ην ζπλαίζζεκά
ηνπο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Κνπηζνππίδνπ (2008), ε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα
ζπκβάιιεη ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθθξαζηηθνχ ζηπι ησλ παηδηψλ.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή φρη κφλν κε φ,ηη νη άιινη, ζπλζέηεο ή
δάζθαινη, ζέινπλ λα ηνπο κεηαδψζνπλ, αιιά θαη κε ηνλ εζψηεξν εαπηφ ηνπο, θαζψο
πξέπεη λα θνηηάμνπλ κέζα ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θάηη δηθφ ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ
κηα κνπζηθή εθηέιεζε πνπ λα απνηειεί πξνζσπηθή έθθξαζε (Κνπηζνππίδνπ, 2008;
Koutsoupidou, 2008).
2.2.4. Ζ ηδηαίηεξε αμία ηεο νκαδηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο
Ηδηαίηεξα έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο κειεηεηέο ε αμία ηεο νκαδηθήο κνπζηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο νκαδηθήο κνπζηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο εκπεξηέρεη δχν βαζηθά ζηάδηα (Κνπηζνππίδνπ, 2008). Σν πξψην είλαη
απηφ ηεο πξνεηνηκαζίαο, φπνπ ηα παηδηά-κέιε ηεο νκάδαο ζπδεηνχλ επάλσ ζε έλα δνζκέλν
θνηλφ ζέκα-ζθνπφ, θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο, πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο ήρνπο, νξγαλψλνπλ
ηηο ηδέεο θαη πξνηάζεηο ηνπο, θαη ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηεο δνπιεηάο ηνπο.
Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο νκαδηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη απηφ ηεο παξνπζίαζεο
ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε ή ζε θάπνην θνηλφ.
Γηαλνεηηθή, κνπζηθή θαη δεκηνπξγηθή αλάπηπμε
Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο νδεγνχλ ζηε δηαλνεηηθή, κνπζηθή θαη
δεκηνπξγηθή ηνπο αλάπηπμε (Κνπηζνππίδνπ, 2008; Koutsoupidou, 2008). Καηά ηε θάζε
ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηα παηδηά αληαιιάζζνπλ γλψζεηο θαη ηδέεο. Έηζη, καζαίλνπλ ην έλα
απφ ην άιιν θαη εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ζπκπιεξψλνληαο ην έλα ην άιιν. Σαπηφρξνλα
αλαθαιχπηνπλ λέεο γλψζεηο, ζπλδπάδνληαο ηδέεο θαη ηερληθέο. Έηζη, γίλνληαη πην
δεκηνπξγηθά. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ γλψζεσλ, κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηδεψλ
ησλ παηδηψλ νδεγεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε κνπζηθψλ παξακέηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ
ηνληθνχ χςνπο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ηαρχηεηαο, κε ηξφπν πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ
ηα παηδηά αλ δεκηνπξγνχζαλ αηνκηθά. Έηζη, πξνθχπηεη κηα κνπζηθή δεκηνπξγία
πςειφηεξνπ επηπέδνπ, πνπ παξνπζηάδεη πνηθηιία κνπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε νκαδηθή κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα βνεζά ηα παηδηά λα
απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κνπζηθήο εθηέιεζεο, πξνεηνηκάδνληάο ηα έηζη γηα
17

ηελ έληαμή ηνπο ζε κηθξά ρνξσδηαθά ή νξγαληθά ζχλνια. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο, φπνπ ε νκάδα θαιείηαη λα εθηειέζεη ην κνπζηθφ
«ζρέδην δξάζεο» ηεο. Δθεί, ηα παηδηά εμαζθνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα γξήγνξε ζθέςε
θαη αληίδξαζε, θαζψο θαη γηα ζπληνληζκφ κε ηελ ππφινηπε νκάδα (Κνπηζνππίδνπ, 2008;
Koutsoupidou, 2008).
Φπρνθνηλσληθή αλάπηπμε
ρεηηθά κε ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε
δεκηνπξγηθή

κνπζηθή

ζπλεξγαζία

έρεη

πιενλεθηήκαηα

γηα

ηελ

ηφλσζε

ηεο

απηνπεπνίζεζήο ησλ καζεηψλ (Torrance, 1988; Wiggins, 1999b; Barnes, 2001;
Κνπηζνππίδνπ, 2008; Koutsoupidou, 2008; Passanisi et al., 2015). Σα παηδηά εκθαλίδνληαη
πην πξφζπκα λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά, φηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη
νκαδηθά παξά αηνκηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαηά ηε
ζπιινγηθή δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ηεο κνπζηθήο.
Ζ δηάζεζε απηή κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη, κέζα ζην «αζθαιέο»
πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο, ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο λα
θάλνπλ ιάζνο θαη λα βηψζνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ή ηελ θξηηηθή
ηνπ δαζθάινπ. Δπηπιένλ, νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε ηειηθή παξνπζίαζεέθζεζε ζε έλα αθξναηήξην παχνπλ λα απνηεινχλ αηνκηθή επζχλε θαη πξνζπάζεηα.
Σαπηφρξνλα, ε απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ ηνλψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ άκεζε θαη ζεηηθή
αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο θίινπο θαη ζπλνκειίθνπο ηεο νκάδαο ή απφ ην
αθξναηήξην, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε.
Ζ απηνπεπνίζεζε πνπ δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο
ζηφρνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηελ
πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε κνπζηθή θαη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα
εηδηθφηεξα, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε
ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ ζπλεπάγεηαη ελδπλάκσζε θαη βειηίσζε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Κνπηζνππίδνπ, 2008; Koutsoupidou,
2008). Ζ δηαπίζησζε απηή καο νδεγεί ζηελ επφκελε ελφηεηα, ε νπνία αθνξά ηελ επίδξαζε
ηεο νκαδηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
Κνηλσληθή αλάπηπμε
Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κνπζηθή δεκηνπξγία ζπκβάιιεη
ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
(Κνπηζνππίδνπ, 2008). Μέζα απφ ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη
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αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κέιε κηαο νκάδαο θαη λα
ιακβάλνπλ θνηλέο απνθάζεηο. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία κε φιεο ηηο κνξθέο ηεο,
είηε κέζσ ησλ ήρσλ, είηε ζσκαηνεθθξαζηηθά θαη ιεθηηθά, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία
φζν θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ησλ παηδηψλ (Κνπηζνππίδνπ,
2008; Passanisi et al., 2015). Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, βειηηψλνληαη νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ ζπλνκειίθσλ, ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη ζεκειηψδεο γηα ηελ πγηή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ (Passanisi et al., 2015).
Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε νκαδηθή κνπζηθή δεκηνπξγία ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο
πςειφηεξνπ αηζζήκαηνο ζχλδεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο (Monk,
2013; Hart & Di Blasi, 2015). Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα ζπλαηζζάλνληαη, λα θαηαλννχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
άιισλ, αθφκα θαη εθηφο ηνπ κνπζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ (Rabinowitch et al., 2013).
2.2.5. Σν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάπηπμε ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ
Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
νδήγεζε ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζε
φιν ηνλ θφζκν. ηα πιαίζηα απηά, πνιινί κειεηεηέο εζηίαζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηα νπνία επλννχλ ηε
δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ζθέςεο θαη
ηθαλφηεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο εκπεξηέρεη ηέζζεξηο επηκέξνπο
παξάγνληεο: ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη ή ηα
δηδαθηηθά ζηπι πνπ πηνζεηνχληαη, θαη ηέινο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ δαζθάινπ
(Koutsoupidou, 2005 θαη 2008; Zbainos & Anastasopoulou, 2012; Davies et al., 2013).

2.2.5.1. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή
Πνιινί κειεηεηέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ πξνψζεζε θαη
αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ (Davies, 2013; Richardson & Mishra,
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2018). Με ηνλ φξν «θπζηθφο πεξηβάιισλ ρψξνο» ελλνείηαη θπξίσο ν ρψξνο ηεο ζρνιηθήο
αίζνπζαο, αιιά θαη νπνηνζδήπνηε εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν νη
καζεηέο θηλνχληαη, ζθέθηνληαη θαη δξνπλ ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, πσο απηφο ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζα πξέπεη λα απνπλέεη κηα
αίζζεζε αλνηρησζηάο θαη επξπρσξίαο, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε άλεζε
θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε αλάπηπμε
ηδεψλ. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε χπαξμε πνηθηιίαο αηζζεηεξηαθψλ
εξεζηζκάησλ κέζα ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, εξεζηζκάησλ πνπ αθνξνχλ ην θσο, ηα
ρξψκαηα, ηνλ ήρν, αιιά θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαζψο απηά επεξεάδνπλ, ζε
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ (Gandini,
2005; Davies et al., 2013; Richardson & Mishra, 2018).
2.2.5.2. Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δαζθάινπ. O «δεκηνπξγηθόο» δάζθαινο
Πέξα, φκσο, απφ ηνλ θπζηθφ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ δαζθάινπ ζεσξείηαη σο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν
νπνίνο είλαη δπλαηφλ λα ελζαξξχλεη ηελ δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηθαλφηεηαο. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ ζα πξέπεη λα είλαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επειημία (Koutsoupidou, 2008; Robinson et al., 2011; Zbainos &
Anastasopoulou, 2012; Davies et al., 2013).
Δηδηθφηεξα, ν φξνο «δεκηνπξγηθφο δάζθαινο» ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο
κειεηεηέο γηα ην δάζθαιν πνπ ελδπλακψλεη θαη πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ
ηνπ. Απηή ε πξνζπάζεηα είλαη ζπλερήο, θαζεκεξηλή θαη επέιηθηε ζε ηξνπνπνηήζεηο
αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο (Craft, 1997). Ο δεκηνπξγηθφο δάζθαινο ελζαξξχλεη
ηνπο καζεηέο ηνπ λα θαληαζηνχλ, λα πξνβιέςνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, λα
εθεχξνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ (Sternberg, 2003; Sternberg & Grigorenko, 2004).
Δπηπξφζζεηα, νη δάζθαινη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ ηνπο, είλαη απηνί πνπ πξψηνη απφ φινπο αλαγλσξίδνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαη ηνπο ηξφπνπο κέζσ
ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ψζηε απηέο νη ηθαλφηεηεο λα βειηησζνχλ (Jeffrey &
Craft, 2004).
Ο δεκηνπξγηθφο δάζθαινο, ινηπφλ, αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη ππνζηεξίδεη ηε
δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα δηδάζθεη ζχκθσλα κε απηήλ. Ζ
απνδνρή ησλ δεκηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε
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αλάινγσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ζρνιηθψλ ηάμεσλ φπνπ ηα ιάζε,
νη ακθηβνιίεο, ε πεξηέξγεηα, ε ειεχζεξε έθθξαζε ηδεψλ θαη νη κε αλακελφκελεο
απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο, είλαη φια απνδεθηά (Cropley, 2001).
2.2.5.3. Γηδαθηηθά ζηπι θαη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε
ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
Μαζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
Ζ ζεκαζία ηεο επηινγήο θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνγξακκίδεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ πνιινχο
κειεηεηέο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Χο θαηάιιειεο ζεσξνχληαη νη ζηξαηεγηθέο νη
νπνίεο

ζα επηηξέςνπλ ζε

καζεηέο κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα αλάπηπμεο,

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο εκπεηξίεο, λα εκπιαθνχλ
ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κε ηξφπν πνπ λα έρεη λφεκα θαη αμία γηα ηνπο ίδηνπο
(Wiggins, 1999a; Henley, 2015). Σέηνηεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο
ραξαθηεξίδνληαη σο «καζεηνθεληξηθέο» ή «παηδνθεληξηθέο», θαζψο εζηηάδνπλ θαη
επηθεληξψλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε καζεηή λα
δνκήζεη ηε δηθή ηνπ θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην
δηθφ ηνπ γλσζηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη αθνινπζψληαο ην δηθφ ηνπ ξπζκφ (Atterbury &
Richardson, 1992; Whitcomb, 2013). Οη καζεηνθεληξηθέο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο δνκνχληαη αθνινπζψληαο κηα πξνζέγγηζε «απφ κέζα πξνο ηα έμσ», παξά
«απφ έμσ πξνο ηα κέζα», θαη θαηαθέξλνπλ λα ελζσκαηψζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο ζηε
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα
ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε απηέο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη
ξπζκφ (Whitcomb, 2013; Henley, 2015).
Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Κάηη άιιν πνπ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ καζεηψλ, είλαη ν δηαθνξεηηθφο ξφινο ηνλ νπνίν
αλαιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα θάζε δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ
ηνπ. Σν δηδαθηηθφ θαη θαηεπζπληηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο, ή αιιηψο «δαζθαινθεληξηθφ», ην
νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηα πιαίζηα άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ,
κεηαηνπίδεηαη ζε έλα πην επέιηθην θαη καζεηνθεληξηθφ δηδαθηηθφ ζηπι, ην νπνίν είλαη
δηεπθνιπληηθφ θαη κε θαηεπζπληηθφ. Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξνυπνζέηεη έλαλ
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εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο παξαθνινπζψληαο ζην πεξηζψξην θαη
κφλν φπνηε νη καζεηέο ηνπ ην ρξεηάδνληαη. Μνινλφηη είλαη ζπρλά επθνιφηεξν γηα θάζε
εθπαηδεπηηθφ λα παξέρεη μεθάζαξεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, αθνχ
θάηη ηέηνην απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα, σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα
έρνπλ επθαηξίεο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα κνξθνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο θαη
ιχζεηο ζηηο δεκηνπξγηθέο αλαζέζεηο-εξγαζίεο. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν
εθπαηδεπηηθφο λα κπνξέζεη λα ειέγμεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ ζην λα θαλεξψζεη ή λα
κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε θαη αηζζεηηθή ζρεηηθά κε ην ηη είλαη
αηζζεηηθά επράξηζην ή κνπζηθά ζσζηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αθνχεη
πνιχ πξνζεθηηθά θαη κε «αλνηρηφ κπαιφ» ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα
επηδεηθλχεη ζεβαζκφ πξνο ηα δεκηνπξγηθά ηνπο πξντφληα, ρσξίο επηθξηηηθή δηάζεζε,
πξνθαηάιεςε ή δηάζεζε θαζνδήγεζεο, θαη λα παξέρεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζε θάζε
δεκηνπξγηθή ηνπο πξνζπάζεηα (Atterbury & Richardson, 1992; Robinson et al., 2011;
Henley, 2015).
Αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δεκηνπξγείηαη έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν απνπζηάδνπλ νη έλλνηεο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ
ιάζνπο, θαη νη καζεηέο ληψζνπλ ειεχζεξνη λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα πάξνπλ κνπζηθά
ξίζθα. ηαλ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ε ζθέςε ηνπο θαη νη ηδέεο ηνπο έρνπλ αμία θαη είλαη
ζεβαζηέο απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, αθνχ δελ αμηνινγνχληαη σο
ζσζηέο ή ιάζνο, ηφηε ππνρσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη θφβνπ γηα ελδερφκελε
απνηπρία, θαη εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο ζην λα κνηξαζηνχλ ηηο κνπζηθέο ηδέεο
ηνπο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη φιν θαη πην ειεχζεξα, απζφξκεηα θαη ζπρλά (Atterbury &
Richardson, 1992; Stamou, 2001; Volz, 2005; Robinson et al., 2011; Whitcomb, 2013;
Henley, 2015).
Ζ θύζε-κνξθή ησλ δεκηνπξγηθώλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ
Έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε θαηά θαηξνχο ηνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο θαη κειεηεηέο
ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, νδεγψληαο ζπρλά ζηε δηαηχπσζε αληηθξνπφκελσλ
απφςεσλ, είλαη πνηα κνξθή δεκηνπξγηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ είλαη θαηαιιειφηεξε γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο,
ηα δεκηνπξγηθά ζέκαηα-αλαζέζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ελεξγνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε
ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο έθθξαζε, θαζψο δελ πξνυπνζέηνπλ
ζπγθεθξηκέλεο «ζσζηέο» απαληήζεηο, αιιά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιέο θαη
22

δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζην ίδην ζέκα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο κνξθήο δεκηνπξγηθψλ ζεκάησλ
νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ δπλαηφηεηεο θαη πηζαλφηεηεο, θαη λα αλαπηχμνπλ
ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε ηνπο (Wiggins, 1999a; Robinson et al., 2011). Αληίζεηα, ηα
δεκηνπξγηθά ζέκαηα-αλαζέζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ εκπεξηέρνπλ πνιιέο πεξηνξηζηηθέο θαη
δνκηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζπρλά ζε πεξηνξηζκφ ή αλάζρεζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία
ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε θαη απζφξκεηε έθθξαζε, ζηελ εθπιήξσζε
ησλ πεξηνξηζηηθψλ παξακέηξσλ ηεο δεκηνπξγηθήο αλάζεζεο-εξγαζίαο. χκθσλα κε ηε
Wiggins (1999a), πνιιέο εμαηξεηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ απνξξίπηνληαη απφ ηα ίδηα, γηαηί
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο αλάζεζεο, ή γηαηί ηα ίδηα ηα παηδηά
δελ μέξνπλ ηνλ ηξφπν λα ηηο εληάμνπλ ζην δνζκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
(Wiggins, 1999a). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ράλεηαη ην βαζηθφ λφεκα θάζε δεκηνπξγηθήο
δξάζεο, πνπ είλαη λα εθθξαζηνχλ ηα παηδηά κε ηξφπνπο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο άιισλ κειεηεηψλ, ζηελ αξρή κηαο δεκηνπξγηθήο
πξνζπάζεηαο θαη φηαλ απνπζηάδεη πξνεγνχκελε εκπεηξία, είλαη θαιφ λα δίλνληαη ζηνπο
καζεηέο ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθή ηνπο αλάζεζεεξγαζία. Καζψο νη καζεηέο ζα εμνηθεηψλνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ληψζνληαο
φιν θαη πην άλεηα, ζηαδηαθά ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεη ηηο νδεγίεο θαη θάπνηα ζηηγκή ηηο
απνζχξεη (Whitcomb, 2013). Κάπνηνη άιινη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη νδεγίεο θαη νη
πεξηνξηζηηθέο παξάκεηξνη ζε κηα δεκηνπξγηθή αλάζεζε-εξγαζία δελ ζα πξέπεη λα είλαη
πάξα πνιιέο, πξνθεηκέλνπ κελ πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε ησλ
καζεηψλ,

θαζψο θαη ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο (Volz, 2005;

Beckstead, 2013). Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηέο δνκηθέο παξάκεηξνη θαη
νδεγίεο, ψζηε νη καζεηέο λα ληψζνπλ άλεηα κε ηε δεκηνπξγηθή ηνπο εξγαζία θαη λα
παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζην δεκηνπξγηθφ ηνπο ζέκα (Beckstead, 2013), ελψ
ηαπηφρξνλα λα δηαηεξείηαη έλα θαηάιιειν επίπεδν εππξέπεηαο θαη κνπζηθφηεηαο (Volz,
2005). χκθσλα κε ηνπο Atterbury θαη Richardson (1992), γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο
παηδηψλ θξίλεηαη ζπρλά αλαγθαίν νη εθπαηδεπηηθνί λα πεξηνξίδνπλ ηηο ερεηηθέο επηινγέο
ησλ παηδηψλ, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ή σζψληαο ηα ζε εζηηαζκέλε
εμεξεχλεζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξν πεξηνξίδεηαη
ε επηινγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε ήρνπο, ηφζν επθνιφηεξα απηά κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ (Atterbury & Richardson, 1992).
Χζηφζν, παξά ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ κειεηεηψλ, αξθεηά ζπρλά ε
θαηαιιειφηεηα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο δεκηνπξγηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ
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εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ. Ζ Burnard (1995), ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε καζεηέο ειηθίαο 15 θαη 16
ρξνλψλ, δηαπίζησζε φηη ηα ζπλζεηηθά ζέκαηα-αλαζέζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πξνηηκήζεθαλ
απφ καζεηέο κε πξνρσξεκέλεο πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο κνπζηθέο γλψζεηο, ελψ ηα
ζπλζεηηθά

ζέκαηα-αλαζέζεηο

αλνηρηνχ

ηχπνπ

πξνηηκήζεθαλ

απφ

καζεηέο

πνπ

ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλν δηαπξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, επηζπκία γηα αηνκηθφηεηα ζηελ
έθθξαζε, θαη αλεμαξηεζία ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπο (Burnard, 1995).
Ζρνγξάθεζε θαη αμηνιόγεζε από ηνπο καζεηέο
Κάπνηεο άιιεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ
ηνπο κειεηεηέο ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, είλαη ε ερνγξάθεζε ησλ
δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ καζεηψλ θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ δεκηνπξγηθψλ
πξντφλησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Robinson et al., 2011; Whitcomb, 2013; Henley,
2015). χκθσλα κε ηνπο Robinson et al. (2011), ε ερνγξάθεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ
παξνπζηάζεσλ ησλ καζεηψλ εμππεξεηεί ηξεηο βαζηθνχο ζθνπνχο.

Αξρηθά, απνηειεί

δείγκα απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζέβεηαη άιιεο ερνγξαθήζεηο ηεο
κνπζηθήο ζπιινγήο ηνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ερνγξάθεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν
γηα λα δνζεί αμία θαη ζεκαζία ζηηο κνπζηθέο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ. Καηά δεχηεξν,
κηα ερνγξάθεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ, λα αλαινγηζηνχλ θαη
λα εκπιαθνχλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη απηναμηνιφγεζεο. Μεηά
απφ ηε δεχηεξε ή ηξίηε αθξφαζε κηαο ερνγξάθεζεο, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ
θαίξηεο παξαηεξήζεηο θαη λα εκπιαθνχλ πξνζσπηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.
Σέινο, νη ερνγξαθήζεηο ησλ δεκηνπξγηθψλ δνπιεηψλ ησλ καζεηψλ ιεηηνπξγνχλ θαη σο έλα
αξρείν καθξνπξφζεζκεο θαηαγξαθήο, κέζα απφ ην νπνίν είλαη δπλαηή ε δηαπίζησζε ηεο
κνπζηθήο δεκηνπξγηθήο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Ζ επαλαθξφαζε
ερνγξαθήζεσλ ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο
ρξνληάο, θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε πξφζθαηεο ερνγξαθήζεηο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δηαπηζησζεί ε κνπζηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε πνπ έρεη ζπληειεζηεί (Robinson et al., 2011).
Γεληθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνπο
ίδηνπο, έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα απηνχο, θαζψο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ θαινχληαη
λα θάλνπλ, πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ελψ ηαπηφρξνλα,
κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ, παξέρνληαη θίλεηξα γηα εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο
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δνπιεηάο ησλ καζεηψλ (Robinson et al., 2011; Higgins & Mantie, 2013; Whitcomb, 2013;
Henley, 2015).
Παηρλίδη θαη δεκηνπξγηθόηεηα
Μηα ηειεπηαία παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηή ηελ
ελφηεηα, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα ή
βαζίδνληαη ζην παηρλίδη. Ζ ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ σο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ
εξγαιείνπ, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο καζεηψλ, έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιινχο
κειεηεηέο θαη παηδαγσγνχο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν παηγληψδεο
ραξαθηήξαο δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο φισλ ησλ
επηπέδσλ θαη φισλ ησλ ειηθηψλ ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Stamou, 2001; Davies et al.,
2013). Ζ ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θηλεηνπνηεί ηνπο
καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε εζσηεξηθψλ
θηλήηξσλ απέλαληη ζηε κάζεζε, θαζψο νη καζεηέο βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επραξίζηεζε, ηε δηαζθέδαζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ζε ζρέζε κε ην
κάζεκα (Stamou, 2001; Davies et al., 2013; Shrier, 2014).
2.2.6. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηώλ
απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθόηεηα
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ειάρηζηα (Bowles, 1998). Οη δεκηνπξγηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη ζε θάπνηεο κειέηεο νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηηο
ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα, θαη
απέλαληη ζηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ
κνπζηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο (Nolin, 1973; Murphy & Brown, 1986; Boswell, 1991;
Bowles, 1998). Δπηπιένλ, θάπνηνη κειεηεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο εζηηάδνληαο ζηε
ζρέζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ
άγρνπο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο
φπσο ην θχιν ησλ καζεηψλ, ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλζεηηθψλ ζεκάησλαλαζέζεσλ, ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ, θαη
ηέινο, ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Wehr-Flowers, 2006; Koutsoupidou, 2008;
Alexander, 2012; Mayo, 2018). Σέινο, θάπνηνη κειεηεηέο αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηελ
επίδξαζε δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο ζχλζεζεο ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ζην βαζκφ
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εκπινθήο ηνπο ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ζε ζπλδπαζκφ είηε κε ην θχιν ησλ
καζεηψλ, είηε κε ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλζεηηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ, είηε
κε ην δηδαθηηθφ ζηπι θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθάξκνζε ν εθπαηδεπηηθφο,
είηε ηέινο κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ (Leung,
2008a θαη 2008b; Baker, 2014).
Μηα ζπλνπηηθή εμέηαζε ησλ κειεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο
πξνγξάκκαηνο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ
εκθαλίδνληαη ζπρλά σο κέξνο απηνχ ην πξνγξάκκαηνο. Ο Nolin (1973) αλαθέξεη ζηε δηθή
ηνπ κειέηε φηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηνπ, δελ είραλ εκπεηξία απφ
πνιιέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αμηνινγψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ε
δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απέλαληη ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ
ηδηαίηεξα επλντθά, ήηαλ ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κνπζηθψλ ελλνηψλ κέζσ ηνπ ζρεδίνπ ή
ηεο δσγξαθηθήο. Χζηφζν, ν Nolin ππνζηεξίδεη πσο απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο θαζαξά κνπζηθή δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα (Nolin, 1973). Οη Murphy θαη
Brown (1986) δηαπίζησζαλ ζηε δηθή ηνπο κειέηε πνιχ ζεηηθέο ζηάζεηο απφ κέξνπο ησλ
καζεηψλ πέκπηεο δεκνηηθνχ απέλαληη ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ
απηνζρεδηαζκφ (Murphy & Brown, 1986). Ζ Boswell (1991) αλαθέξεη πσο νη καζεηέο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο δηθήο ηεο έξεπλαο πξνηηκνχλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη
παξφκνηεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ην ηξαγνχδη ή ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή
κνπζηθψλ ελλνηψλ. Μάιηζηα, ζε θάπνην απφ ηα ηέζζεξα ζρνιεία ηεο κειέηεο ηεο ζην
νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο εμεξεχλεζεο κε ρξήζε ζπλζεζάηδεξ,
νη καζεηέο θαηέηαμαλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ςειφηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κνινλφηη πξαγκαηνπνηνχληαλ
ιηγφηεξν ζπρλά απφ φιεο ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο
(Boswell, 1991). Σέινο, ν Bowles (1998), δηεξεπλψληαο ηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο
καζεηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηηο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο, δηαπίζησζε πσο ε δεκηνπξγηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο επηιέρηεθε σο ε αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλν απφ ην 6%
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηφηεηα
απηή επηιέρηεθε σο ε αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ καζεηέο
κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, παξά απφ καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Σέινο, έλα απφ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην πξνεγνχκελν, ήηαλ
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πσο ε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο
εμαζζελεί θαζψο νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο θνίηεζεο (Bowles, 1998).
Ζ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηα
ζπλαηζζήκαηα απηνπεπνίζεζεο, άγρνπο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο, απνηέιεζε αληηθείκελν εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο
θάπνησλ κειεηεηψλ.
Ζ Koutsoupidou (2008), ζε κειέηε ηεο κε ζέκα ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ
δηδαθηηθψλ ζηπι ζηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ,
αλαθέξεη φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
απηνζρεδηαζκνχ είλαη ε ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Ζ απηνπεπνίζεζε κπνξεί λα
αθνξά είηε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επθνιία ησλ παηδηψλ λα ρεηξηζηνχλ απφ ηερληθήο
άπνςεο ηηο δηάθνξεο ερεηηθέο πεγέο, είηε ηελ απηνζρεδηαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, είηε ηελ
παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ απηνζρεδηαζκψλ ηνπο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε.
Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ, εμεηδηθεπκέλνη κνπζηθνπαηδαγσγνί νη
νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο Koutsoupidou, ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή κηαο παηδνθεληξηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ απνπζηάδνπλ νη έλλνηεο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο
ζηηο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ην
θφβν ηνπο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλψο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έθζεζή
ηνπο κπξνζηά ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ή απφ ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ
δαζθάινπ (Koutsoupidou, 2008).
Ζ ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο ηεο απηνπεπνίζεζεο,
ηνπ άγρνπο θαη ηεο απηαπνηειεζκαηηθφηεηαο δηεξεπλήζεθε απφ ηελ Wehr-Flowers (2006)
ζε κηα κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ καζεηέο δηαθφξσλ ειηθηψλ, νη νπνίνη
παξαθνινπζνχζαλ πξνγξάκκαηα κνπζηθνχ ηδαδ απηνζρεδηαζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα ζπκπιήξσζαλ έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ζηάζεσλ. Ζ έξεπλα θαηέδεημε
πσο νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, είραλ ζεκαληηθά ιηγφηεξε απηνπεπνίζεζε,
πεξηζζφηεξν άγρνο θαη ρακειφηεξν αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο
άληξεο, απέλαληη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ηδαδ απηνζρεδηαζκνχ θαη ζηελ ελδερφκελε
επαγγεικαηηθή επηηπρία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ
επηβεβαηψλνληαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ,
θαζψο δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ δηαθνξέο ζηηο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζην πεδίν ηνπ ηδαδ απηνζρεδηαζκνχ
(Wehr-Flowers, 2006).
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Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ν Alexander (2012) πξαγκαηνπνίεζε παξφκνηα έξεπλα κε
απηήλ ηεο Wehr-Flowers, ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη
ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά ζε καζήκαηα απηνζρεδηαζκνχ κε έγρνξδα κνπζηθά φξγαλα.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε
απηφ ηεο Wehr-Flowers, σζηφζν νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην αθνχ
ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ κελψλ. Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπφ
ηελ εηζαγσγή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζε ζχλνια εγρφξδσλ δεπηεξνβάζκηαο κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο, κέζα ζε έλα αζθαιέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν απφ ην θφβν
ηεο απνηπρίαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη
ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ (sequential curriculum:
Alexander, 2012). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο, ελψ νη
άληξεο παξνπζίαζαλ παξφκνηα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο κε απηά ησλ αληξψλ ηεο έξεπλαο
ηεο Wehr-Flowers ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απηνζρεδηάδνπλ, νη γπλαίθεο
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηεο
πξνεγνχκελεο έξεπλαο, απηνπεπνίζεζε ε νπνία θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηήλ
ησλ αληξψλ. Σν γεγνλφο απηφ ν Alexander ην απέδσζε ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα ακβιχλεη ην θφβν απέλαληη
ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. Χζηφζν, θαη ζε απηή ηε κειέηε νη γπλαίθεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξν άγρνο απφ ηνπο άληξεο απέλαληη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ελψ ηα επίπεδα ηεο
απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ελδερφκελε επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία
ζην ρψξν ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ, ήηαλ παξφκνηα κε απηά ησλ αληξψλ (Alexander,
2012).
Μεηαβαίλνληαο ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο, ε Mayo (2018)
επηζεκαίλεη πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο εηζάγνληαη ζε κηα εξγαζία κνπζηθήο
ζχλζεζεο, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηα επίπεδα άγρνπο πνπ ζα βηψζνπλ θαηά ηε ζπλζεηηθή
δηαδηθαζία. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ νδεγηψλ, ησλ ππνδείμεσλ ή ησλ δηεπθξηλίζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλζεηηθή εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
ην βαζκφ θαηαλφεζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ, θαζψο
θαη ηα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο ή άγρνπο πνπ ζα βηψζνπλ θαηά ηε δεκηνπξγηθή
δηαδηθαζία. ε πεηξακαηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα ζε 17 καζεηέο ηξίηεο
δεκνηηθνχ, κηα εξγαζία κνπζηθήο ζχλζεζεο δφζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε δχν νκάδεο
καζεηψλ, ηελ πεηξακαηηθή θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε εξγαζία
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ζχλζεζεο δφζεθε ζπλνδεπφκελε απφ πνιιέο δηεπθξηλίζεηο θαη πεξηνξηζηηθέο παξακέηξνπο,
ηηο νπνίεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ βαζηδφκελνη ζε πξνεγνχκελεο
δηδαγκέλεο κνπζηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. ηελ νκάδα ειέγρνπ ε εξγαζία κνπζηθήο
ζχλζεζεο δφζεθε κε αλνηρηή κνξθή, ρσξίο νδεγίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ππελζχκηζε
νπνησλδήπνηε δηδαγκέλσλ εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπλζεηηθήο εξγαζίαο, νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζπκκεηείραλ ζε αηνκηθέο θαη
νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην
βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ ζέκαηνο-αλάζεζεο, θαζψο θαη κε ηα επίπεδα άγρνπο ή
απηνπεπνίζεζεο πνπ ελδερνκέλσο βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο νη καζεηέο βίσζαλ
πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, φηαλ θιήζεθαλ λα ζπλζέζνπλ ρσξίο παξακέηξνπο. Αληίζεηα,
απηνί ζηνπο νπνίνπο δφζεθαλ νδεγίεο, δηεπθξηλίζεηο θαη δνκηθέο παξάκεηξνη ζηελ αξρή
ηεο ζπλζεηηθήο αλάζεζεο, έλησζαλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηε
ζπλζεηηθή εξγαζία πνπ αθνινχζεζε.

Ζ Mayo θαηαιήγεη επηζεκαίλνληαο πσο νη

πεξηνξηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ζην μεθίλεκα κηαο εξγαζίαο
ζχλζεζεο, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ ελδέρεηαη λα βηψζνπλ νη καζεηέο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο (Mayo, 2018).
Σελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο δηεξεχλεζε ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν
Leung ζε 582 καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Leung, 2008a). Ζ έξεπλα θαηέδεημε
δχν ζεκαληηθνχο εμσεθπαηδεπηηθνχο

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο

αιιαγέο ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ. Ο έλαο ήηαλ ην θχιν ηνπο θαη ν άιινο ε
πξνεγνχκελε καζεζηαθή εκπεηξία ηνπο ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. Γεληθά, πξηλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο ηα αγφξηα θαη νη καζεηέο ρσξίο
πξνεγνχκελε γλψζε ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν επέδεημαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα
εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα θαη ηνπο καζεηέο πνπ έπαηδαλ θάπνην
κνπζηθφ φξγαλν. Χζηφζν, κεηά απφ ηελ εκπεηξία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο
ζχλζεζεο,

ηα

αγφξηα

παξνπζίαζαλ

ζεκαληηθά

απμεκέλα

επίπεδα

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ νη καζεηέο ρσξίο γλψζεηο ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν
παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηα επίπεδα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ζην
βαζκφ πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο ηνπο θάλεθαλ ελδηαθέξνπζεο θαη επράξηζηεο
(intrinsic value), ρξήζηκεο ζηε κειινληηθή δσή ηνπο (utility value), αιιά θαη ζεκαληηθέο
ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (expectancy
beliefs). Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ζηα επίπεδα
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ελψ νη καζεηέο κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ζε θάπνην
κνπζηθφ φξγαλν παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα επίπεδα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ πνπ αθνξνχζαλ
ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επραξίζηεζε (intrinsic value), ηε ρξεζηκφηεηα (utility value) θαη ηε
ζεκαζία πνπ απέδσζαλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ζχλζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζήζνπλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (expectancy beliefs). Ο Leung απέδσζε
απηή ηε κείσζε ζηα επίπεδα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο ζε θάπνην
κνπζηθφ φξγαλν, ζηελ επθνιία ησλ ζπλζεηηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ. Τπνζηεξίδεη, ινηπφλ,
φηη νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζρεδίαζαλ δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο ζρεηηθά εχθνιεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ρσξίο κνπζηθέο γλψζεηο. Χζηφζν, απηφ είρε
ελδερνκέλσο σο απνηέιεζκα νη καζεηέο κε κνπζηθέο γλψζεηο

λα βξνπλ ηηο

δξαζηεξηφηεηεο πνιχ απιέο θαη κε ελδηαθέξνπζεο ή βαξεηέο, θάηη πνπ εμεγεί ηε κείσζε
ζηα επίπεδα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ηνπο (Leung, 2008a).
ε άιιε κειέηε ηνπ ν Leung πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε πνπ
ελδερνκέλσο αζθνχλ ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο, ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο: ην πεξηερφκελν ησλ
ζπλζεηηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ, ν βαζκφο ησλ δνκηθψλ θαη πεξηνξηζηηθψλ παξακέηξσλ
πνπ εκπεξηέρνπλ, θαη ην δηδαθηηθφ ζηπι θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε. ηελ έξεπλά ηνπ ζπκκεηείραλ 606 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ειηθίαο 12 έσο 18 ρξνλψλ, θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο πξνεξρφκελνη απφ
ηέζζεξα

δηαθνξεηηθά

ζρνιεία

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο.

Καη

νη

ηέζζεξηο

εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή
δξαζηεξηνηήησλ ζχλζεζεο. Καηά παξφκνην ηξφπν, φινη νη καζεηέο ζπκκεηείραλ γηα πξψηε
θνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ δηαθνξεηηθά γηα
ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηεζζάξσλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, δειαδή
παξαηεξήζεθαλ δηαθνξεηηθέο αιιαγέο ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ ησλ
ηεζζάξσλ

ζρνιείσλ,

κε

κφλε

νκνηφηεηα

ηελ

αχμεζε

ησλ

επηπέδσλ

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ζρνιείσλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη
ηφζν ζην πεξηερφκελν ησλ ζπλζεηηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο,
ην νπνίν ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ζρνιείν, φζν θαη ζην βαζκφ ησλ πεξηνξηζηηθψλ
παξακέηξσλ πνπ εκπεξηείραλ νη ζπλζεηηθέο αλαζέζεηο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο
παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα,
θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, φπσο απηή εθδειψζεθε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο, ην νπνίν αθνξνχζε φινπο ηνπο καζεηέο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, είλαη φηη νη αθαδεκατθέο-ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
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δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηηο αιιαγέο θηλήηξσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο (Leung, 2008b).
Έλαο άιινο κειεηεηήο, ν Baker (2014), πξνζπάζεζε λα εηζάγεη καζεηέο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο εθαξκφδνληαο ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο Orff. Απψηεξνο ζθνπφο
ηνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη
ζην βαζκφ εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε, θαη θαη’ επέθηαζε λα απνθαλζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο κεζφδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Baker πξαγκαηνπνίεζε κηα
έξεπλα δξάζεο εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηε ζπκπεξηθνξηθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ζηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ
καζεηψλ γηα ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ, πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
βειηηψζεη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη λα ζπιιέμεη εξεπλεηηθά δεδνκέλα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ θαηέδεημαλ πσο ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
κνπζηθνπαηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο Orff κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία σο
ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ηεο εκπινθήο ησλ
καζεηψλ ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, θαη ζπλαθφινπζα, ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Baker, 2014).
πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζε απηή ηελ
ελφηεηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ππάξρνπλ θάπνηνη ζεκαληηθνί ελδνεθπαηδεπηηθνί
παξάγνληεο νη νπνίνη εληζρχνπλ ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ
καζεηψλ απέλαληη ζηηο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηνη είλαη ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Leung, 2008b), ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
(Koutsoupidou, 2008; Leung, 2008b), νη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ
εθαξκφδνληαη, είηε κεκνλσκέλα (Wehr-Flowers, 2006; Koutsoupidou, 2008; Leung,
2008b; Alexander, 2012), είηε ζηα πιαίζηα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο (Alexander, 2012; Baker, 2014), θαη ηέινο, ν ζρεδηαζκφο
θαηάιιεισλ γηα ηνπο καζεηέο δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν
βαζκφ δπζθνιίαο θαη κε ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο δνκηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο
παξακέηξνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Leung, 2008a θαη 2008b; Alexander,
2012; Baker, 2014; Mayo, 2018). Ο Menard (2015) αλαθέξεη πσο φηαλ ε κνπζηθή
δεκηνπξγηθφηεηα εηζάγεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε θαηάιιειν ηξφπν, νη καζεηέο
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βηψλνπλ επραξίζηεζε, απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη κεγαιχηεξε κνπζηθή θαηαλφεζε σο
ζεκαληηθά νθέιε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Menard, 2015).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
3.1. θνπόο ηεο κειέηεο θαη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηόρνη
Ζ παξνχζα κειέηε είρε σο βαζηθφ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα, φπσο
απηέο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα παξέκβαζεο εκπινπηηζκέλν κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. ε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ
λα αλαθεξζεί πσο νη καζεηέο δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε Γ.Μ.Γ. κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Καηά ζπλέπεηα, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα πξνυπάξρνπζεο ή ήδε
δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά γηα
ζηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην
ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο. Χζηφζν, ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
ππήξρε ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεηψλ απφ ηελ Α’ δεκνηηθνχ. Καηά ζπλέπεηα, νη
καζεηέο είραλ ελδερνκέλσο δηακνξθσκέλε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
γεληθφηεξα, κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ είραλ απνθνκίζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.
Οη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ νη εμήο:
1.

Να δηεξεπλεζεί ε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο εκπινπηηζκέλν κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

2.

Να δηαπηζησζεί αλ ππήξμε ή φρη αιιαγή ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη
ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο
δεκηνπξγηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε πνπ είραλ νη καζεηέο
απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα
παξέκβαζεο.

3.

Να δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα απηήο ηεο αιιαγήο ή ηεο κε αιιαγήο, κέζα απφ ηηο
εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.

4.

Να δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ, ζε ζπλάξηεζε κε:
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i.

ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ελδερνκέλσο βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο (affective responses).

ii.

ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο-εθηηκήζεηο ηνπο απέλαληη ζηηο
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ (cognitive
responses).

iii.

ηελ έκπξαθηε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο Γ.Μ.Γ.
κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (behaviorial responses).

5.

Να ειεγρζεί έκκεζα ε απνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ-

δηεπθνιπληηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πηνζέηεζε θαη εθάξκνζε ε εθπαηδεπηηθφοεξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε ησλ καζεηψλ, θαη ζπλαθφινπζα, λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
3.2. Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο πηνζεηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο δξάζεο, θαζψο ε εξεπλήηξηα ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο, ε
νπνία εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά κέζα ζε ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα παξέκβαζεο εκπινπηηζκέλν κε Γ.Μ.Γ., επηδηψθνληαο λα δηαπηζηψζεη, κέζα
απφ ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ
αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ νη
καζεηέο ηειηθά δηακφξθσζαλ απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο γεληθφηεξα (Creswell, 2011, ζ. 578-602). Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο πηινηηθή έξεπλα ζπζρεηηζκψλ, θαζψο επηρεηξήζεθε ζε
έλα πνιχ κηθξφ δείγκα καζεηψλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Π.Π. θαζψο
θαη ησλ παηδαγσγηθψλ-δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ, κε ηηο ζηάζεηο πνπ
δηακφξθσζαλ νη καζεηέο απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο γεληθφηεξα.
3.2.1. Σν δείγκα
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζαλ 16 καζεηέο Γ’ ηάμεο, ειηθίαο 8-9
ρξφλσλ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε έλα απφ ηα δχν ηκήκαηα Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο
επξχηεξεο πεξηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Απφ απηνχο, νη 11 καζεηέο
ήηαλ αγφξηα θαη νη 5 καζεηέο ήηαλ θνξίηζηα. Καη νη δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο είραλ
34

θνηηήζεη ζην ίδην ζρνιείν θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα θαη είραλ δηδαρηεί ην κάζεκα
ηεο Μνπζηθήο απφ ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα. Καηά ζπλέπεηα, παξάγνληεο φπσο ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ ή ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ δελ ζα κπνξνχζαλ
λα ππεηζέιζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Ζ επηινγή καζεηψλ Γ' ηάμεο σο δείγκαηνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαη φρη κηθξφηεξεο
ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο, έγηλε γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Αξρηθά, ιήθζεθε ππφςε ε άπνςε
θάπνησλ κειεηεηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κνπζηθή δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ
παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηηο ειηθίεο ησλ 7 έσο 9 ρξφλσλ, θαη κηα ζρεηηθή
θάκςε ή θαζήισζε ζηηο ειηθίεο ησλ 9 έσο 11 ρξφλσλ (Torrance, 1967 θαη 1977;
Hargreaves, 1986; Kiehn, 2003; Kiehn & Bay, 2007). Καηά ζπλέπεηα, ε ειηθία ησλ ελλέα
ρξφλσλ ππνζηεξίδεηαη πσο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ (Passanisi et al., 2015). Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα καζεηψλ σο δείγκαηνο ηεο παξνχζαο κειέηεο,
ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο άιισλ κειεηεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά κηθξφηεξεο
ειηθίαο ησλ νθηψ ρξφλσλ δελ έρνπλ αθφκα πξνζεγγίζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
αλάπηπμεο, γλσζηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο, νχηε έρνπλ ζπλεηδεηή επίγλσζε ησλ
αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ εαπηφ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, δχζθνια
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα έξεπλα πνπ απνζθνπεί λα δηαπηζηψζεη ζηάζεηο κέζα απφ
ηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ φπσο είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη νκάδεο εζηίαζεο
(Rabinowitch et al., 2013).
ινη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο είραλ ειιεληθή ηζαγέλεηα, δειαδή δελ ππήξραλ
καζεηέο αιινδαπνί ή πξφζθπγεο. Δπίζεο, φινη νη καζεηέο αλήθαλ ζε κεζαία ή αλψηεξε
θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, σζηφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαίλεηαη
πσο είρε πιήμεη ηηο νηθνγέλεηεο θάπνησλ απφ απηνχο. Σα ηδηαίηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ή
νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε καζεηή ελδερνκέλσο λα επεξέαζαλ ηφζν ην βαζκφ
ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π., φζν θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αληαπφθξηζε απέλαληη ζηηο Γ.Μ.Γ.. Χζηφζν, ε
δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο δελ απνηέιεζε δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Δπηπξφζζεηα, δελ δηεξεπλήζεθαλ νη πξνυπάξρνπζεο κνπζηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ νη νπνίεο απνθηήζεθαλ εθηφο ζρνιείνπ, δειαδή ε χπαξμε εμσζρνιηθήο κνπζηθήο
εθπαίδεπζεο. Μαζεηέο κε πεξηζζφηεξεο κνπζηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο
απέθηεζαλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, πνιχ πηζαλφλ λα

είραλ

δηαθνξεηηθή αληαπφθξηζε απέλαληη ζηηο Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π.. Χζηφζν, ε δηεξεχλεζε απηήο
ηεο ζρέζεο επίζεο δελ απνηέιεζε ζηφρν ηεο παξνχζαο κειέηεο.
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Ζ δίρξνλε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη επαθή ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, είρε σο απνηέιεζκα λα έρεη θαιιηεξγεζεί θαη αλαπηπρζεί κηα
ηδηαίηεξε νηθεηφηεηα κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο θαη ησλ καζεηψλ. Ζ
νηθεηφηεηα απηή επέηξεςε ζηνπο καζεηέο

λα εμσηεξηθεχνπλ θαη λα εθθξάδνπλ

ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη θξίζεηο πνιχ πην ειεχζεξα απφ φ,ηη ζα έθαλαλ εάλ δελ
γλψξηδαλ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα, ιφγσ ηεο
δίρξνλεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ηεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, γλψξηδε, ζην βαζκφ
πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηεο γλσζηηθήο ηνπο
αλάπηπμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Απηφ ηε βνήζεζε, απφ ηε κηα, λα
ζρεδηάζεη έλα θαηαιιειφηεξν ίζσο Π.Π. γηα απηνχο ηνπο καζεηέο, θαη απφ ηελ άιιε, λα
κπνξεί λα εξκελεχεη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία.
Σέινο, φινη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο, εθηφο απφ
δχν δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Α’
δεκνηηθνχ θαη ε δεχηεξε ζηε Β’ δεκνηηθνχ. Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ζηεξηδφηαλ θαηά βάζε ζε δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο
αθξφαζεο θαη κνπζηθήο εθηέιεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην Π.Π.
Γ.Μ.Γ. ήηαλ κηα θαηλνχξηα εκπεηξία γη’ απηνχο. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί φηη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Π. νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ
ελεκεξψζεθαλ κε ξεηφ θαη μεθάζαξν ηξφπν φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε δεκηνπξγηθέο θαηά
βάζε δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεαζηνχλ ή πξνδηαηεζνχλ ζεηηθά ή
αξλεηηθά απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία επξφθεηην λα εκπιαθνχλ. Απηφ ην νπνίν ε
εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα αλέθεξε αξθεηά ζπρλά, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π., ήηαλ φηη νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θέηνο ζα
βαζίδνληαλ ζηηο δηθέο ηνπο ηδέεο.
3.2.2. Εεηήκαηα δενληνινγίαο
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο δεηήζεθε θαη ιήθζεθε έγθξηζε απφ
ην ΤΠ.Π.Δ.Θ.. Δπίζεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα,
δεηήζεθε θαη ιήθζεθε ε ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπο, αθνχ
είρε πξνεγεζεί πξνθνξηθή θαη γξαπηή ελεκέξσζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα γηα
ηνπο ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.
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Σαπηφρξνλα,

δηαβεβαηψζεθε γξαπηά θαη πξνθνξηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα ε δηαζθάιηζε ηεο
αλσλπκίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ, ελψ αλαγλσξίζηεθε ην
δηθαίσκα θάζε καζεηή λα απνρσξήζεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο φπνηε ην
επηζπκήζεη.
3.2.3. Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηεο
παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο κέζνδνη
ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε κηθηψλ ή ζπλδπαζηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεηαη φηη πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλεηέο κηα πιεξέζηεξε
εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο νη
πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη

έξεπλαο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά (Issari &

Pourkos, 2015). εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κηθηψλ ή ζπλδπαζηηθψλ κεζφδσλ είλαη φηη
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δψζεη απαληήζεηο ζε έλα επξχηεξν θάζκα
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, λα αληηζηαζκίζεη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο θαζεκηάο κεζφδνπ
μερσξηζηά (αξρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο), λα πξνβεί ζε πην ηεθκεξησκέλα
ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ επξεκάησλ (αξρή ηνπ ηξηγσληζκνχ ή
triangulation), θαη ηέινο, λα απνθνκίζεη πιεξέζηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε γλψζε ζρεηηθά κε
ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ (Issari & Pourkos, 2015, ζ. 67).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηα ηε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην βαζηθφ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ

πεξηγξαθηθέο

ζεκεηψζεηο

πεδίνπ,

δχν

εζηηαζκέλεο

νκαδηθέο

ζπλεληεχμεηο ή νκάδεο εζηίαζεο, θαη έλα εξσηεκαηνιφγην.
3.2.3.1. Πεξηγξαθηθέο ζεκεηώζεηο πεδίνπ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα ιεηηνχξγεζε ζε
θάζε κάζεκα σο ζπκκεηέρσλ παξαηεξεηήο (Creswell, 2011; Issari & Pourkos, 2015),
θαηαγξάθνληαο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη ακέζσο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε
καζήκαηνο, ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ νηηδήπνηε έθξηλε πσο εμππεξεηεί ηε δηεξεχλεζε
ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κε ηε κνξθή πεξηγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ θαηαγξάθνληαλ ην
ιεπηνκεξέο ζρέδην θάζε καζήκαηνο φπσο είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα, νη
παξνπζίεο θαη απνπζίεο ησλ καζεηψλ, νη δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε
αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν, θαζψο θαη νη πξνθνξηθέο αμηνινγήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ
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καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε
δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαλ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε
ζπκπεξηθνξηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο Γ.Μ.Γ., θαζψο θαη ζρφιηα ησλ καζεηψλ
ηα νπνία εθθξάδνληαλ θαη’ ηδίαλ ζηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα.
Δηδηθφηεξα, νη πξνθνξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο απνηεινχζαλ πεγή πινχζησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ,
θαζψο απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηε ιεπηνκέξεηα ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ
κπνξνχζαλ λα ζπλαρζνχλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηε
ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα
γηα ην βαζκφ γλσζηηθήο εκπινθήο ηνπο ζηηο Γ.Μ.Γ.. Καηά παξφκνην ηξφπν, ε
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απηψλ ησλ ζρνιίσλ θαη παξαηεξήζεσλ, ε νπνία γηλφηαλ
αληηιεπηή είηε κέζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, είηε
κέζα απφ ηνλ ηφλν θαη ην χθνο ηεο θσλήο, κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πνιχηηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο Γ.Μ.Γ., θαη θαη’
επέθηαζε, γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηηο Γ.Μ.Γ. ζηηο νπνίεο
ζπκκεηείραλ.
Δπίζεο, ζην βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ, ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα θαηέγξαθε
ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο Γ.Μ.Γ.,
αληαπφθξηζε ε νπνία ήηαλ εχθνια θαη άκεζα παξαηεξήζηκε, είηε κέζα απφ ηε δξάζε ησλ
καζεηψλ, είηε κέζα απφ ιεθηηθέο δηαηππψζεηο, είηε κέζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ησλ
καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο
δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ζεκεηψλνληαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ καξηπξνχζαλ ηελ αθαίξεζε θαη
ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ, ηε ραιαξή ή παζεηηθή ζηάζε ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ην ελδερφκελν άγρνο ή ηελ ακεραλία θαη ηε δπζθνιία
ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο Γ.Μ.Γ.. Καηά παξφκνην ηξφπν, ζεκεηψλνληαλ ζπκπεξηθνξέο
πνπ καξηπξνχζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ
άκεζε αληαπφθξηζε θαη

εκπινθή ηνπο ζε απηέο, θαζψο θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ή ηελ

επραξίζηεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Σέινο, ζηηο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ θαηαγξάθνληαλ ζθέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηα νπνία εθθξάδνληαλ ζηα πιαίζηα θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεσλ
κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Δθεί,
είηε ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα έζεηε εξσηήζεηο επηιεθηηθά ζε θάπνηνπο καζεηέο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, είηε νη ίδηνη νη καζεηέο
38

εμσηεξίθεπαλ απζφξκεηα ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δχζθνια κπνξνχζαλ λα
εθθξάζνπλ κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε.
ιεο νη παξαπάλσ πεξηγξαθηθέο θαηαγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαλ αξρηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζε νλνκαζηηθφ πίλαθα ησλ καζεηψλ, κε ηε κνξθή ιέμεσλ ή
θξάζεσλ-θιεηδηψλ, ή κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβφισλ. Σν ιεπηνκεξέο ζρέδην
καζήκαηνο ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαγεγξακκέλν θαη ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα
ζεκείσλε ή «ηζέθαξε» ηα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ζρέζε κε
ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ. Ακέζσο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε καζήκαηνο, ε
εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα πξνζπαζνχζε λα θαηαγξάςεη απφ κλήκεο ζε πεξηγξαθηθφ
εκεξνιφγην θαη κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηηο ζπλνπηηθέο, ζε κνξθή
πίλαθα, θαηαγξαθέο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο
θαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ησλ θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεσλ.
3.2.3.2. Οκάδεο εζηίαζεο
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δχν νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην
δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ πξψηε νκάδα εζηίαζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγν κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο Γ.Μ.Γ., ελψ ε δεχηεξε νκάδα εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο Γ.Μ.Γ.. Μνινλφηη ππνζηεξίδεηαη φηη γηα
κηα νπζηαζηηθή θαη παξαγσγηθή νκάδα εζηίαζεο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζα
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο θαη δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα δψδεθα άηνκα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο ηεο νκάδαο θαζψο θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή
φισλ ζηε ζπδήηεζε (Morgan, 1997), θξίζεθε ζθφπηκν, γηα ςπρνινγηθνχο θπξίσο ιφγνπο,
λα κελ δηαζπαζηεί ην δείγκα ησλ καζεηψλ ζε δχν κηθξφηεξεο νκάδεο, αιιά λα δηαηεξεζεί
θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο νιφθιεξε θαη ζπκπαγήο ε νκάδα ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξαρηεί ε ήδε ππάξρνπζα θαη δηακνξθσκέλε
ζπλνρή θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο (Morgan, 1997; φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Issari &
Pourkos, 2015).
ηελ πξψηε νκάδα εζηίαζεο ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηέζζεξα γεληθά εξσηήκαηα, ηα
νπνία αθνξνχζαλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ
πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ηνπο ιφγνπο απηψλ ησλ πξνηηκήζεσλ, θαζψο θαη ηηο
εληππψζεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο φπσο ην
δηδάρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη κέρξη ηε ζηηγκή
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο νκάδαο εζηίαζεο (Παξάξηεκα Α). θνπφο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ
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ήηαλ λα πξνθχςνπλ δεδνκέλα, αξρηθά ζε ζρέζε κε ηα γεληθφηεξα πξνζσπηθά
ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηα
θίλεηξα ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ έλα καζεηή ψζηε λα εκπιαθεί ελεξγεηηθά ζε
θάπνην κάζεκα θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη λα δηακνξθψζεη ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζε απηφ ην κάζεκα. Δπηπιένλ, επηδηψρζεθε λα δηαπηζησζεί έκκεζα ε ζέζε ηνπ
καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά ηνπο
καζήκαηα. H δηεξεχλεζε ησλ γεληθφηεξσλ πξνηηκήζεσλ, ζεηηθψλ δηαζέζεσλ θαη θηλήηξσλ
θάζε καζεηή ζε ζρέζε κε θάπνην κάζεκα, ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα δηαθσηίζεη κε έκκεζν
ηξφπν ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλα καζεηή ζηε δηακφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο
απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, κέζα απφ αλάιπζε ζπζρεηηζκψλ. Καηά δεχηεξν
ιφγν, ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, επηδηψρζεθε λα εμσηεξηθεπηνχλ ζθέςεηο, εθηηκήζεηο
θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα, θαη κε βάζε απηά, λα ζπλαρζνχλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζηάζε ηνπο, ζεηηθή ή αξλεηηθή, απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο.
Ζ δεχηεξε νκάδα εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο Γ.Μ.Γ., θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
απφ ηνπο καζεηέο. ηε δεχηεξε νκάδα εζηίαζεο ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα ίδηα γεληθά
εξσηήκαηα κε απηά ηεο πξψηεο νκάδαο εζηίαζεο (Παξάξηεκα Β). Χζηφζν, δφζεθε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ, κε ηα δεδνκέλα ηεο
πξψηεο νκάδαο εζηίαζεο, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε

δηαθνξψλ ζηηο απαληήζεηο ησλ

καζεηψλ, θαζψο θαη πηζαλψλ αιιαγψλ ζηηο πξνηηκήζεηο, ηηο δηαζέζεηο, ηηο εθηηκήζεηο θαη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηφζν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην
ζρνιείν, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. Δπηπιένλ, ζηε δεχηεξε νκάδα
εζηίαζεο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πηζαλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ
καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π..
Σέινο, ζηε δεχηεξε νκάδα εζηίαζεο επηδηψρζεθε λα δηαπηζησζεί κε άκεζν ηξφπν αλ
ππήξμε αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα,
κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π., θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη πηζαλνί ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο ππήξμε ή φρη αιιαγή ζηάζεο.
3.2.3.3. Δξσηεκαηνιόγην
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο Γ.Μ.Γ. θαη ακέζσο
κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεχηεξεο νκάδαο εζηίαζεο, έλα εξσηεκαηνιφγην
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δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σν ζπγθεθξηκέλν
εξσηεκαηνιφγην-εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα.
θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, δειαδή
ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο δεκηνπξγηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο γεληθφηεξα, φπσο απηέο νη ζηάζεηο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ
απνθφκηζαλ νη καζεηέο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π.. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε
έμη εξσηήζεηο ή νκάδεο εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηξηπιή ή πεληαπιή δηαβαζκηζκέλε
επηινγή απαληήζεσλ, θαη κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε
δχν κέξε, ηα νπνία νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ζε ρσξηζηέο δηδαθηηθέο ψξεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ
λα απαληήζνπλ αξρηθά ζε κηα εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο αξέζεη ην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, θαη ε νπνία πεξηείρε πεληαπιή δηαβαζκηζκέλε επηινγή
απαληήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε ζπλάξηεζε κε
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ, θαζψο θαη
ζθέςεηο ή εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π.. Οη καζεηέο
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έληεθα εξσηήζεηο επηιέγνληαο γηα θαζεκηά κεηαμχ ηξηψλ
δηαβαζκηζκέλσλ απαληήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη κεηαβιεηέο αθνξνχζαλ ηελ επραξίζηεζε θαη
ηε δηαζθέδαζε πνπ ελδερνκέλσο βίσζαλ νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ., ην
ελδηαθέξνλ ηνπο

γηα ηηο Γ.Μ.Γ., ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ δεκηνπξγηθψλ ζεκάησλ-

αλαζέζεσλ, ηελ επθνιία ή ηε δπζθνιία πνπ βίσζαλ ζε ζρέζε κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
δεκηνπξγηθψλ αλαζέζεσλ, ηε πξνηίκεζή ηνπο γηα εχθνιεο ή δχζθνιεο δεκηνπξγηθέο
αλαζέζεηο, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ην αίζζεκα
απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ηελ απηνπεπνίζεζή ή ην άγρνο πνπ ελδερνκέλσο έλησζαλ
ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ,
θαη ηέινο ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα αηνκηθέο ή νκαδηθέο Γ.Μ.Γ. (Παξάξηεκα Γ).
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη καζεηέο θιήζεθαλ αξρηθά λα
αμηνινγήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο,
ζεκεηψλνληαο πνηεο ηνπο άξεζαλ πην πνιχ, πνηεο δελ ηνπο άξεζαλ θαη πνηεο ηνπο
δπζθφιεςαλ. θφπηκα ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη δχν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη γηα απηέο. ιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηε
ρξνλνινγηθή ζεηξά πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, θαη ρσξηζηά θαη μαλά γηα θάζε εξψηεκα («κνπ
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άξεζαλ πην πνιχ», «δελ κνπ άξεζαλ», «κε δπζθφιεςαλ»), δειαδή ηξεηο θνξέο ζπλνιηθά.
Οη καζεηέο έπξεπε λα ηζεθάξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο
αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε θάζε εξψηεκα. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε θαη δχν εξσηήζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε
πηζαλήο αιιαγήο ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π. Γ.Μ.Γ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε εξψηεζε,
θιεηζηνχ ηχπνπ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξεηο δηαβαζκηζκέλεο
απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ αλ ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, κεηά απφ ηελ
εκπεηξία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ηνπο αξέζεη ιηγφηεξν, ην ίδην ή πεξηζζφηεξν ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ έλησζαλ πξηλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π.. ηε δεχηεξε εξψηεζε,
αλνηρηνχ ηχπνπ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε
απάληεζή ηνπο (Παξάξηεκα Γ).
Πξνηνχ νη καζεηέο ζπκπιεξψζνπλ θαζέλα απφ ηα δχν κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
πξνεγήζεθε πξνβνιή ηνχ ππφ ζπκπιήξσζε κέξνπο ζηνλ πξνηδέθηνξα, θαη αλαιπηηθή
εμήγεζή ηνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ εξεπλήηξηα.

Σαπηφρξνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

ζπκπιήξσζεο θάζε κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
θάλνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξψηεζε ή δηαηχπσζε δελ
ηνπο ήηαλ απφιπηα θαηαλνεηή. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο ρξεηάζηεθαλ έμη ιεπηά θαηά κέζν φξν (4’- 8’), ελψ γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο ρξεηάζηεθαλ δψδεθα
ιεπηά θαηά κέζν φξν (8’- 15’).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ (Π.Π.)
4.1. Γηάξθεηα θαη θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ
Έλα Πξφγξακκα Παξέκβαζεο (Π.Π.) εκπινπηηζκέλν κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο
δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γ.Μ.Γ.) ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε ηνπ Π.Π. ρξεηάζηεθαλ
18 δηδαθηηθέο ψξεο δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ ε θαζεκηά.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο, ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα
έιαβε ππφςε ηεο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (αίζνπζα
δηδαζθαιίαο – κέζα θαη πιηθά) πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο (Brophy, 2001; Leung, 2008b),
ηελ πξνεγνχκελε κνπζηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (Brophy, 2001;
Παπαπαλαγηψηνπ, 2002; Whitcomb, 2013), θαη ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ Μνπζηθήο γηα
ηελ Γ’ θαη Γ’ δεκνηηθνχ ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνπζηθέο έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη, ηε
δηάξζξσζε απηψλ ησλ ελλνηψλ ζε αξηζκεκέλα θεθάιαηα, θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο
θαη ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη γηα θάζε θεθάιαην ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.
– Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007). Δπηπιένλ, βαζηθφ θξηηήξην γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Π.Π.
ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ Γ.Μ.Γ., ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη
εκπινθήο ζε απηέο φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο γλσζηηθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη
κνπζηθήο ηθαλφηεηαο (Whitcomb, 2013; Henley, 2015). Σέινο, θξίζεθε πνιχ ζεκαληηθφ νη
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε
λα εμαζθαιηζηεί έλα «αζθαιέο» εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν απφ ην θφβν ηεο
απνηπρίαο, κέζα ζην νπνίν φινη νη καζεηέο ζα έλησζαλ φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη
λα επηηχρνπλ (Stamou, 2001; Alexander, 2012; Whitcomb 2013).
4.2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή: αίζνπζα - κέζα θαη πιηθά
ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Π.Π., δελ ππήξρε μερσξηζηή
αίζνπζα Μνπζηθήο. Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα ζηε ζρνιηθή
αίζνπζα ηνπ θάζε ηκήκαηνο καζεηψλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε ζρνιηθή αίζνπζα ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο
ήηαλ πνιχ κηθξή. Χο απνηέιεζκα, δελ ππήξρε ν απαξαίηεηνο ρψξνο ηφζν γηα ηα επηπιένλ
πιηθά θαη κέζα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ Γ.Μ.Γ., φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα
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θηλεζνχλ ζην ρψξν θαη λα εμεξεπλήζνπλ πιηθά θαη ερεηηθέο πεγέο, θαζψο θαη ε
ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα νκάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα
Γ’ ηάμεο κεηαθηλνχληαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ζηελ αίζνπζα ηεο
Πιεξνθνξηθήο.
Σα κέζα θαη πιηθά πνπ ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο είρε ζηε δηάζεζή ηεο, ήηαλ έλα
αξκφλην, έλα κέζν αλαπαξαγσγήο ςεθηαθψλ δίζθσλ (c.d. player ή θαζεηφθσλν) θαη
ξπζκηθά θξνπζηά Orff, φπσο ηακπνπξίλα, ληέθηα κε δέξκα θαη ρσξίο δέξκα, θαζεηίλεο,
μπιάθηα, δηπιέο μχζηξεο, ηξίγσλα θαη δήιηα. Σαπηφρξνλα, ε αίζνπζα ηεο Πιεξνθνξηθήο
φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, δηέζεηε κηα πνηθηιία απφ αληηθείκελα
θαη πιηθά, φπσο ραξηφληα, θνπηηά κε καξθαδφξνπο θαη μπινκπνγηέο, βηβιηνζήθεο κε
βηβιία, κπινθ δσγξαθηθήο θαη ληνζηέ, δηάθνξα θάδξα ζηνπο ηνίρνπο ή ζε γσλίεο ηνπ
παηψκαηνο, ράξηεο ζε εηδηθέο πξνζήθεο, θαη άιια.

ια απηά κπνξνχζαλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ερνγφλεο πεγέο ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π..
4.3. Ζ πξνεγνύκελε κνπζηθή θαη καζεζηαθή εκπεηξία ησλ παηδηώλ κέζα ζηε ζρνιηθή
ηάμε
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα κειέηε, δελ
είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε Γ.Μ.Γ. κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ πξνεγνχκελε ζρνιηθή
κνπζηθή εκπεηξία ηνπο αθνξνχζε θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη
κνπζηθήο εθηέιεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ
ξπζκηθψλ θξνπζηψλ Orff, θαη είραλ βησκαηηθή εμνηθείσζε κε κνπζηθέο έλλνηεο φπσο είλαη
ν ζηαζεξφο ξπζκφο ηεο κνπζηθήο, ην κεισδηθφ δηάζηεκα ΟΛ-ΜΗ, ε κνπζηθή ζθάια ηνπ
ΝΣΟ, ε έληαζε (δπλαηά-ζηγά) θαη ε ηαρχηεηα (αξγά-γξήγνξα) ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ (ερφρξσκα, έληαζε, δηάξθεηα, ηνληθφ χςνο).
Δπηπιένλ, θάηη ην νπνίν θξίλεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, είλαη ην δηδαθηηθφ
ζηπι πνπ είρε πηνζεηήζεη θαη εθάξκνδε ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα κέζα ζηε ζρνιηθή
ηάμε πξηλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Απηφ ην δηδαθηηθφ
ζηπι ήηαλ θαηά βάζε θαηεπζπληηθφ, αθνχ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ηξφπνο
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαζνξίδνληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Χζηφζν, εθαξκνδφηαλ κηα
καηεπηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο ε εθπαηδεπηηθφο δελ κεηέδηδε πιεξνθνξίεο θαη
γλψζεηο κέζα ζηελ ηάμε, αιιά πξνζπαζνχζε κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο λα ελεξγνπνηήζεη
ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ θαη λα «εθκαηεχζεη» ηε γλψζε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά.
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4.4. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο (Π.Π.)
Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ηειηθά πξνέθπςε θαη εθαξκφζηεθε,

είρε σο

βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ
καζεηψλ, κε επηκέξνπο ζηφρνπο ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε κνπζηθέο έλλνηεο πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ηνπ Βηβιίνπ Μνπζηθήο ηεο Γ’- Γ’ δεκνηηθνχ,
κέζα φκσο απφ κηα δεκηνπξγηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ Γ.Μ.Γ.
ηνπ Π.Π. αληιήζεθαλ ηδέεο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο κέζα απφ κηα επηιεγκέλε
βηβιηνγξαθία ειιήλσλ θαη μέλσλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ (Atterbury & Richardson, 1992;
Μηραήι, 1998; Brophy, 2001; έξγε, 2003; Volz, 2005; Sexton & Erin, 2010; Beckstead,
2013; Whitcomb, 2013; Henley, 2015). Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π.
κπνξεί λα βξεη ν αλαγλψζηεο ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζηεθε, είρε πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
i.

Ο ζπλδπαζκόο αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ Δ.Μ.Δ. ή δξαζηεξηνηήησλ ζε δεπγάξηα: ζην
Π.Π. ζπκπεξηιήθζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ηφζν αηνκηθέο, φζν θαη νκαδηθέο ή ζε
δεπγάξηα. ηφρνο ήηαλ, απφ ηε κηα, λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ,
θαζψο ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε ππάξρνπλ καζεηέο πνπ πξνηηκνχλ ην αηνκηθφ πιαίζην
κάζεζεο, θαη καζεηέο νη νπνίνη πξνηηκνχλ ην νκαδνζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ κνληέιν.
Απφ ηελ άιιε, ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ αληαπφθξηζε
θαη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα ηφζν ζε αηνκηθά
φζν θαη ζε νκαδηθά πιαίζηα δεκηνπξγίαο.

ii.

Η έκθαζε ζε δξαζηεξηόηεηεο εμεξεύλεζεο: δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
δξαζηεξηφηεηεο εμεξεχλεζεο, θαζψο νη καζεηέο, ιφγσ έιιεηςεο πξνεγνχκελεο
εκπεηξίαο, βξίζθνληαλ ζε πξψηκν ζηάδην κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Γηα ηε ζεκαζία
ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ, εηδηθφηεξα ζε πξψηκα ζηάδηα κνπζηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο, έρεη ήδε γίλεη ιφγνο ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο
(Kratus,

1991

θαη

1996;

Atterbury

&

Richardson,

1992;

Brophy,

2001;

Παπαπαλαγηψηνπ, 2002; Volz, 2005).
iii.

Ο ζπλδπαζκόο δεκηνπξγηθώλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ: ζηα
πιαίζηα ηνπ Π.Π. ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκαηα ηφζν θιεηζηνχ φζν θαη
αλνηρηνχ ηχπνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεχηεξε θαηεγνξία. Οη ηξεηο πξψηεο Γ.Μ.Γ.
είραλ ζέκαηα πεξηζζφηεξν θιεηζηνχ ηχπνπ, θαζψο δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο
πεξηνξηζηηθέο

παξάκεηξνη

ηηο

νπνίεο

έπξεπε

λα

ηθαλνπνηήζνπλ.

Απηέο

νη

δξαζηεξηφηεηεο βαζίζηεθαλ ζε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ είραλ απνθηήζεη ηα παηδηά
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θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Οη ππφινηπεο πέληε Γ.Μ.Γ. είραλ
ζέκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ, θαζψο δελ ππήξραλ πεξηνξηζηηθέο παξάκεηξνη, θαη νη καζεηέο
κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ πην ειεχζεξα, ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ ηνπο επίπεδν
αλάπηπμεο, ηθαλφηεηαο θαη άλεζεο (Whitcomb, 2013). Έηζη, καζεηέο κε πεξηζζφηεξεο
ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ πην πνιχπινθεο θαη
ζχλζεηεο ηδέεο, ελψ καζεηέο κε ιηγφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα
εθθξαζηνχλ κε πην απινχο, αιιά σζηφζν δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο, ζηα πιαίζηα ησλ
δεκηνπξγηθψλ αλαζέζεσλ-εξγαζηψλ ηνπ Π.Π..
H κειεηεκέλε θαη πξνζρεδηαζκέλε δηαδνρή-αθνινπζία ησλ Δ.Μ.Δ. κέζα ζην Π.Π.:

iv.

θάζε δξαζηεξηφηεηα πξνεηνίκαδε ηελ επφκελε. Τπήξρε έλαο απμαλφκελνο βαζκφο
δπζθνιίαο θαη κηα πξννδεπηηθή κεηάβαζε απφ πην απιέο θαη εχθνιεο ζε πην ζχλζεηεο
θαη δχζθνιεο Γ.Μ.Γ. (sequential curriculum: Alexander, 2012; sequential partial tasks:
Leung, 2008b). ηφρνο απηήο ηεο πξνζρεδηαζκέλεο αθνινπζίαο ήηαλ ε ζηαδηαθή
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε εμαζθάιηζε ελφο
ςπρνινγηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο άλεζεο, ην νπνίν ζα επέηξεπε ζηνπο
καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηελ ελδερφκελε αξρηθή ακεραλία ηνπο, θαη λα εκπιαθνχλ
ελεξγά ζηηο Γ.Μ.Γ..
Ο παηγληώδεο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ: θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Π.Π. έγηλε

v.

πξνζπάζεηα λα δνζεί ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έλαο παηγληψδεο ραξαθηήξαο.
Μάιηζηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Π.Π. νη δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξίδνληαλ
απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ πεξηζζφηεξν σο «παηρλίδηα» παξά σο «δξαζηεξηφηεηεο» ή
«εξγαζίεο» (Riveire, 2006). Βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ θαη
λα βηψζνπλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα δηαδηθαζία επράξηζηε θαη
δηαζθεδαζηηθή. Δπηπιένλ, επηδηψρζεθε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν κηα παηγληψδεο
πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Davies, 2013), θάηη ην νπνίν
σζηφζν δελ απνηεινχζε δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Π.Π. ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ εθαξκνγή θάπνησλ
ζεκαληηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθνχεξεπλήηξηαο, ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ καζεηψλ, θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο ηνπο ζηηο Γ.Μ.Γ.. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο έρνπλ παξνπζηαζηεί
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα
αλαθέξνπκε ην δηεπθνιπληηθφ, κε θαηεπζπληηθφ θαη κε παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο
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εθπαηδεπηηθνχ, ηελ απνπζία ζσζηνχ θαη ιάζνπο ζηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη επηινγέο ησλ
καζεηψλ, ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ καζεηψλ απφ κέξνπο ηεο
εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη φρη ζην
απνηέιεζκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ
ηηο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο.

5.1. Πεξηγξαθηθέο ζεκεηώζεηο πεδίνπ
Οη πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ πεξηείραλ θαηαγξαθέο, παξαηεξήζεηο θαη
ζρφιηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηε δξάζε θαη ηελ
αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ. ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Οη
ζεκεηψζεηο απηέο πξνέθππηαλ ηφζν κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (εχθνια παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο: Ajzen, 1989),
φζν θαη κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο ησλ καζεηψλ (Ajzen, 1989) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ ή ζηα πιαίζηα θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα. Οη
απηναλαθνξέο ησλ καζεηψλ παξείραλ ζπρλά πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηα νπνία ε
εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα δελ ζα κπνξνχζε λα ζπιιέμεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Απηέο νη απηναλαθνξέο βνεζνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα
εξκελεχζεη αξθεηέο απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχζε, κέζα απφ ηηο εξκελείεο πνπ
παξείραλ νη ίδηνη νη καζεηέο.
Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζεκαηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πεξηγξαθηθψλ
ζεκεηψζεσλ πεδίνπ ηηο νπνίεο θαηέγξαςε ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο. Σαπηφρξνλα, παξεκβάιινληαη ξήζεηο θαη ζρφιηα ησλ καζεηψλ, ηα
νπνία ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα αλαπαξαγάγεη φζν πην πηζηά γηλφηαλ
πξνο ηελ αξρηθή ηνπο δηαηχπσζε.
5.1.1. Ζ δεκηνπξγηθή δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ
Ζ δεκηνπξγηθή δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα
απηή φρη κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηα δεκηνπξγηθά πξντφληα
ησλ καζεηψλ, θαζψο θάηη ηέηνην δελ απνηεινχζε δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ
πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηεο δεκηνπξγηθήο δξάζεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ην βαζκφ εκπινθήο ησλ καζεηψλ
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ζηηο Γ.Μ.Γ., θαη ζπλαθφινπζα, ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε πνπ ελδερνκέλσο
δηακφξθσζαλ απέλαληη ζε απηέο.
ηα πιαίζηα θάζε δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππήξραλ ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα.
Αξρηθά γηλφηαλ ε αλαθνίλσζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζέκαηνο-αλάζεζεο θαη δίλνληαλ
δηεπθξηλίζεηο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επηθείκελεο
εξγαζίαο ηνπο. Αθνινπζνχζε ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο φπνπ νη καζεηέο ζθέθηνληαλ,
πεηξακαηίδνληαλ, εμεξεπλνχζαλ θαη δνθίκαδαλ ζηελ πξάμε ηδέεο θαη ηξφπνπο κέρξη λα
θαηαιήμνπλ ζην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ππήξρε ην ζηάδην ησλ
παξνπζηάζεσλ, αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ, φπνπ νη καζεηέο παξνπζίαδαλ ηα δεκηνπξγηθά
πξντφληα ηνπο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην θάζε δεκηνπξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ απηφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ καζεηψλ,
φπνπ ζηα πιαίζηα κηαο ζπδήηεζεο νη καζεηέο δηαηχπσλαλ ζθέςεηο, απφςεηο θαη ζρφιηα
ηφζν γηα ηα δηθά ηνπο δεκηνπξγηθά πξντφληα, φζν θαη γηα απηά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα, ζην ζηάδην απηφ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ νηηδήπνηε ζεσξνχζαλ
νη ίδηνη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε φια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία
είραλ πξνεγεζεί.
Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ εθδεισλφηαλ θαηεμνρήλ ζην ζηάδην ησλ
παξνπζηάζεσλ, θαηά ην νπνίν ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα κπνξνχζε εχθνια λα δηαθξίλεη
δηαθνξέο ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Έηζη, ππήξραλ
καζεηέο ησλ νπνίσλ ηα δεκηνπξγηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγαιχηεξε
θαληαζία, πξσηνηππία θαη πνιππινθφηεηα. Οη καζεηέο απηνί είηε επέιεγαλ αζπλήζηζηα
αληηθείκελα γηα λα παξάγνπλ ήρνπο, είηε ζπλδχαδαλ αληηθείκελα θαη δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο παξαγσγήο ήρσλ, θαη ην ίδην ζπλέβαηλε φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θξνπζηά φξγαλα.
Χζηφζν, ππήξραλ θαη καζεηέο κε ιηγφηεξε θαληαζία θαη πνιππινθφηεηα ζθέςεο, νη
νπνίνη παξνπζίαδαλ πην ζπλεζηζκέλα θαη απιά δεκηνπξγηθά πξντφληα. Οη καζεηέο απηνί,
θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, παξαθνινπζνχζαλ άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο
πξνζπαζψληαο λα δαλεηζηνχλ ηδέεο θαη ηξφπνπο απφ απηνχο, ελψ θαηά ην ζηάδην ησλ
παξνπζηάζεσλ, ζπλήζσο

επέιεγαλ λα παξνπζηάζνπλ ηειεπηαίνη ή κεηά απφ άιινπο

ζπκκαζεηέο ηνπο, εθθξάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα ακεραλία ή δπζθνιία απέλαληη ζηε
δεκηνπξγηθφηεηα.
Πέξα φκσο απφ ηελ παξνπζίαζε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξσηφηππσλ
δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ησλ δεκηνπξγηθψλ ζεκάησλ-αλαζέζεσλ, ε
δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ εθδεισλφηαλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Έηζη, ππήξραλ
καζεηέο νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ηηο ηδέεο ηνπο κε κηα έληνλε ζεαηξηθφηεηα, θάλνληαο
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δηάθνξεο θηλήζεηο κε ην ζψκα ηνπο, ρνξνπεδψληαο, ή παίξλνληαο δηάθνξεο εθθξάζεηο ζην
πξφζσπφ ηνπο. Γηα ηνπο καζεηέο απηνχο, νη παξνπζηάζεηο ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο
πξντφλησλ ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο κέζν απηνέθθξαζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ
κε έλα ζεαηξηθφ ηξφπν, θάηη ην νπνίν ήηαλ επίζεο δεκηνπξγηθφ, θαη νη ίδηνη θαίλνληαλ λα
ην απνιακβάλνπλ. Κάπνηνη άιινη καζεηέο ιεηηνπξγνχζαλ ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθά θαηά ην
ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο-αμηνιφγεζεο ην νπνίν αθνινπζνχζε κεηά απφ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ
δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ καζεηψλ. Απηνί νη καζεηέο έθαλαλ αξθεηά ζπρλά
δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο δείρλνληάο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζα αθνπγφηαλ θαιχηεξα ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο («Ο Τάζνο ζα κπνξνύζε λα θάλεη
απηό κε ην βηβιίν ηνπ, λα ….. »). Άιιεο θνξέο πάιη νη καζεηέο έκπαηλαλ ζε κηα δηαδηθαζία
δεκηνπξγηθήο αθξφαζεο, θαζψο νη ήρνη πνπ έβγαδαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνχο έθεξλαλ
ζην κπαιφ άιινπο ήρνπο ή εηθφλεο, ηηο νπνίεο πεξηέγξαθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε κέζα ζηελ
ηάμε («Κπξία, ν ήρνο ηνπ Μάξηνπ κνπ ζύκηζε θνπδνύλη αγειάδαο, … λαη, έρσ αθνύζεη, μέξσ
πώο είλαη… / … ν ήρνο απηόο κνηάδεη κε βεληνύδα … / … θαζώο ηνπο άθνπγα, λόκηδα πσο
ήκνπλα θνληά ζε κέιηζζεο … / … απηό πνπ έθαλε ε Ηζκήλε κε ην παγνύξη ηεο κνπ ζύκηζε ηνλ
άλεκν θαη ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο …»).
ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκίζνπκε ηε ζεκαζία ησλ
παξνπζηάζεσλ, αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ σο κέζν θαη αθνξκή γηα
ψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Καζψο νη καζεηέο
παξαθνινπζνχζαλ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, δαλείδνληαλ ηδέεο απφ απηνχο θαη ηηο
ηξνπνπνηνχζαλ δεκηνπξγηθά ζηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάδνληάο ηεο σο δηθέο
ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή θηλεηνπνηνχζε ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε θαη ηνπο σζνχζε ζε
πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή αλάπηπμε. ηα πιαίζηα απηά, ε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ παξνπζίαζε κηα εμέιημε απφ ηελ έλαξμε έσο ηελ νινθιήξσζε
ηνπ Π.Π.. Ζ εμέιημε απηή αθνξνχζε ηφζν ηε θαληαζία θαη ηελ πξσηνηππία ησλ ηδεψλ
ηνπο, φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμνηθείσζε κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην μεπέξαζκα
ηεο αξρηθήο ηνπο ακεραλίαο θαη ηε ζηαδηαθή επίδεημε κεγαιχηεξεο άλεζεο θαη
απηνπεπνίζεζεο θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία.
5.1.2. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ
ηηο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ νη εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα θαηέγξαθε
παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ φιεο ηεο ηάμεο, φζν θαη ην
ελδηαθέξνλ πνπ επηδείθλπαλ νη καζεηέο αηνκηθά. Σν γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ φιεο ηεο
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ηάμεο ήηαλ πςειφηεξν ζε θάπνηεο Γ.Μ.Γ. θαη ρακειφηεξν ζε άιιεο. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα
θάζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο φιεο ηεο ηάμεο επηδείθλπαλ κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ ζε
άιια ζηάδηα. Σέινο, ππήξραλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ
ελδηαθέξνληνο πνπ επηδείθλπαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γ.Μ.Γ. κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπγθέληξσλαλ ην πςειφηεξν ελδηαθέξνλ φιεο ηεο
ηάμεο, ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο εμεξεχλεζεο κε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή θξνπζηψλ νξγάλσλ
(4ε, 5ε, 6ε θαη 7ε), δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ έληνλα παηγληψδε ραξαθηήξα (4ε θαη 6ε),
θαζψο θαη νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (3ε θαη 8ε). Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην
γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ φιεο ηεο ηάμεο ήηαλ ρακειφηεξν, ήηαλ κε δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ είηε απφ ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν είηε απφ ην c.d. player, θαζψο θαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηε ρξήζε πιηθψλ
απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ (1ε θαη 2ε).
ηα πιαίζηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο μερσξηζηά, ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ εθδεισλφηαλ κε δηαθνξεηηθή έληαζε
θαη δηάξθεηα. Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ην επηδείθλπαλ νη καζεηέο φηαλ δξνχζαλ, δειαδή
ζηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ησλ παξνπζηάζεσλ, αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ. Δηδηθφηεξα
θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο πνπ
παξνπζίαδαλ, ήηαλ πνιχ ζπγθεληξσκέλνη θαη πξνζεθηηθνί επηδεηθλχνληαο έληνλν
ελδηαθέξνλ γηα ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνέθππηε, δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη
απέδηδαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ φζνπο ηνπο παξαθνινπζνχζαλ.
Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο νκαδηθήο παξνπζίαζεο ζηα πιαίζηα ηεο φγδνεο
Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π., νη καζεηέο ήηαλ ηφζν ζπγθεληξσκέλνη θαη απνξξνθεκέλνη ζε απηφ πνπ
έθαλαλ, ψζηε ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα ζεψξεζε φηη βίσζαλ εκπεηξία ξνήο. Δπηπιένλ,
θάηη άιιν ην νπνίν φινη νη καζεηέο έβξηζθαλ πνιχ ελδηαθέξνλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Π.Π., ήηαλ ε αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ησλ νκαδηθψλ ηνπο
παξνπζηάζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ππνρσξνχζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηα
πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο, θαζψο νη
δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ αηνκηθά απφ ηνπο καζεηέο κε κηα ζεηξά, θαη φρη απφ
φινπο ηνπο καζεηέο ηαπηφρξνλα. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο εκπεξηέρνληαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ, θαζψο θαη ζην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεοαμηνιφγεζεο.
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Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, γίλνληαλ
αληηιεπηέο θπξίσο ζηα πιαίζηα αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη εηδηθφηεξα ζηα ζηάδηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο – ζπδήηεζεο ε νπνία αθνινπζνχζε κεηά απφ ηηο
παξνπζηάζεηο. Έηζη, κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζέκαηνο-αλάζεζεο θαη
ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα, θάπνηνη καζεηέο είηε έζεηαλ
αξρηθά εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ην
πεξηερφκελν ηεο επηθείκελεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο ηνπο, είηε εκπιέθνληαλ άκεζα ζηε
δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ, δνθηκάδνληαο
ζηελ πξάμε ηδέεο θαη ηξφπνπο, κε έληαζε θαη δηάξθεηα ζηελ πξνζπάζεηά πνπ θαηέβαιιαλ,
κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο. Χζηφζν, θάπνηνη άιινη καζεηέο
επηδείθλπαλ κηα πην αδξαλή ή παζεηηθή ζηάζε, θαζψο πξνηηκνχζαλ αξρηθά λα
παξαθνινπζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αξγνχζαλ λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά ζηε
δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, θαη θαηέιεγαλ ζην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο ζρεηηθά
γξήγνξα, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ή δηάζεζε γηα εμεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ.
Δληνλφηεξα αλαδεηθλχνληαλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην
ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ην νπνίν αθνινπζνχζε κεηά απφ ηηο
παξνπζηάζεηο ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ. Δθεί, κέζα απφ ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ ή δελ
έθαλαλ νη καζεηέο, δηαθαίλνληαλ ην ελδηαθέξνλ, ε πξνζνρή θαη ε ζπγθέληξσζε πνπ είραλ
επηδείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Έηζη, ππήξραλ
καζεηέο νη νπνίνη ζπάληα ζρνιίαδαλ, θαη κφλν φηαλ ηνπο ην δεηνχζε ε εθπαηδεπηηθφο,
επαλαιακβάλνληαο θπξίσο ζρφιηα πνπ είραλ πξνεγεζεί. Χζηφζν, ε κεγάιε πιεηνςεθία
ησλ καζεηψλ εθδήισλε αξρηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην λα ζρνιηάζεη, θάηη ην νπνίν
γηλφηαλ αληηιεπηφ κέζα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρεξηψλ πνπ ζεθψλνληαλ επίκνλα θαη
επαλαιακβαλφκελα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο δηαηχπσλαλ εχζηνρα θαη ιεπηνκεξή ζρφιηα, ηα νπνία αθνξνχζαλ
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, θαη ηα
νπνία ζπρλά εμέπιεηηαλ επράξηζηα ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα.
5.1.3. Υαξά, ελζνπζηαζκόο, επραξίζηεζε, ηθαλνπνίεζε
Ζ ραξά θαη ν ελζνπζηαζκφο ή ε επραξίζηεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ βίσλαλ νη
καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γ.Μ.Γ., εθδειψλνληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, ηα
ζπλαηζζήκαηα απηά γίλνληαλ αληηιεπηά κέζα απφ ηα ρακφγεια ζηελ έθθξαζε ηνπ
πξνζψπνπ θαη ηε ιάκςε ζηα κάηηα ησλ καζεηψλ. Καηά δεχηεξν ιφγν, ζπλαηζζήκαηα
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επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ή ραξάο θαη ελζνπζηαζκνχ εθδειψλνληαλ ζπρλά ζηα
ζρφιηα πνπ δηαηχπσλαλ νη καζεηέο, φηαλ απηά ηα ζρφιηα ήηαλ ελζνπζηψδε θαζψο
εμέθξαδαλ ηηο ζεηηθέο εθηηκήζεηο θαη ηελ επηδνθηκαζία ησλ καζεηψλ κέζα απφ έλαλ
αλάινγν ηφλν θαη χθνο ζηε θσλή ηνπο. Σέινο, ππήξραλ θάπνηεο ζηηγκέο φπνπ ηα
ζπλαηζζήκαηα απηά εθδειψλνληαλ κε ηδηαίηεξε έληαζε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ
ηαπηφρξνλα, φηαλ απηνί μεζπνχζαλ ζε ελζνπζηψδε ρεηξνθξνηήκαηα.
Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ βίσλαλ
νη καζεηέο, άιιεο θνξέο ζρεηίδνληαλ κε ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη άιιεο θνξέο
αθνξνχζαλ ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ είραλ θαηαβάιεη
νη καζεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη απνιάκβαλαλ πεξηζζφηεξν ηε
δηαδηθαζία ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ην απνηέιεζκα, ελψ άιινη καζεηέο
ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο θαη ραίξνληαλ κφλν
φηαλ απηφ ηνπο ηθαλνπνηνχζε. ε επίπεδν ηάμεο, ηα ζπλαηζζήκαηα απηά γίλνληαλ πην
έληνλα αληηιεπηά ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π. θαη

ζε ζπγθεθξηκέλα

ζηάδηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, ζε αηνκηθφ επίπεδν ππήξραλ δηαθνξέο ζηε
ζπρλφηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ εθδειψλνληαλ ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα, αλάινγα κε ηελ
ηδηνζπγθξαζία θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε καζεηή.
ε επίπεδν ηάμεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εθδειψλνληαλ εληνλφηεξα
ζπλαηζζήκαηα ραξάο, επραξίζηεζεο, ηθαλνπνίεζεο θαη ελζνπζηαζκνχ, ήηαλ νη νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απνιάκβαλαλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ε ηξίηε, ε έθηε
θαη ε φγδνε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π.. Δπίζεο, δξαζηεξηφηεηεο κε έληνλα εμεξεπλεηηθφ θαη
παηγληψδε ραξαθηήξα θηλεηνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα θαη εληνλφηεξα ζπλαηζζήκαηα ραξάο
θαη επραξίζηεζεο. Σέηνηεο ήηαλ ε ηέηαξηε, ε πέκπηε, ε έθηε θαη ε έβδνκε δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Π.Π..
ηα πιαίζηα θάζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, αξθεηνί καζεηέο θαίλνληαλ λα
απνιακβάλνπλ ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν, θαη
ηδηαίηεξα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ
ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή θξνπζηψλ νξγάλσλ. Χζηφζν, ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ππήξραλ
θαη καζεηέο νη νπνίνη ήηαλ αξθεηά ζνβαξνί θαη ελδερνκέλσο αγρσκέλνη, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην
πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. Σν ζηάδην ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ
ησλ καζεηψλ, αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ, ήηαλ απηφ φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα
κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη θαη λα εληνπίζεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζηα άιια ζηάδηα,
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ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη επραξίζηεζεο ζηα πξφζσπα ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζίαδαλ.
Δλδερνκέλσο, ην άγρνο ηεο έθζεζεο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε, ή ε αλεζπρία ησλ
καζεηψλ γηα ην απνηέιεζκα θαη ηελ επηθείκελε αμηνιφγεζε, λα ήηαλ νη βαζηθέο αηηίεο
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.
Έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ελζνπζηαζκνχ, επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο
εθδειψλνληαλ κεηά απφ ηηο αθξνάζεηο ησλ ερνγξαθήζεσλ ησλ νκαδηθψλ παξνπζηάζεσλ
ησλ καζεηψλ. Ζ πξψηε αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ πάληα πξνθαινχζε ηα έληνλα
ρακφγεια θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ, θαζψο νη καζεηέο ζεσξνχζαλ πνιχ
ζεκαληηθφ θαη ηαπηφρξνλα δηαζθεδαζηηθφ λα αθνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο «ζηα ερεία». Μάιηζηα,
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ακέζσο κεηά ηελ πξψηε αθξφαζε, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
μεζπνχζε απζφξκεηα ζε ρεηξνθξνηήκαηα. Ζ αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ζπρλά
μεζήθσλε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο νδεγνχζε ζηε δηαηχπσζε ηδηαίηεξα επαηλεηηθψλ θαη
εγθσκηαζηηθψλ ζρνιίσλ, ηφζν γηα ηα δεκηνπξγηθά πξντφληα ησλ ίδησλ θαη ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο, φζν θαη γηα φιε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε πξνεγεζεί. («Μνπ άξεζε
πνιύ ν εαπηόο κνπ … / … όηαλ ην θάλακε, λνκίδακε πσο ζα ήηαλ ράιηα, αιιά ηώξα πνπ ην
αθνύζακε, είλαη ηέιεην! / … κνπ άξεζε πνιύ ν ήρνο ηνπ Μάξηνπ… / … ήηαλ ην θαιύηεξν
παηρλίδη πνπ θάλακε …»).
Σέινο, νη δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζνχζε κεηά απφ ηηο αηνκηθέο ή
νκαδηθέο παξνπζηάζεηο, ήηαλ ζπρλά θαζνξηζηηθέο γηα ην βαζκφ ή ηελ έληαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο βίσλαλ νη καζεηέο. ηαλ νη καζεηέο δέρνληαλ ζεηηθά
θαη επαηλεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, έλησζαλ ηθαλνπνίεζε θαη ραξά, ε νπνία
εθδεισλφηαλ κέζα απφ ρακφγεια θαη ιάκςε ζηα κάηηα ηνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ νη
καζεηέο ζχγθξηλαλ ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο κε απηά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη
νδεγνχληαλ ζε ζεηηθέο απηναμηνινγήζεηο, ηφηε δηαθαίλνληαλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα
επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζην πξφζσπφ ηνπο. Οη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο
θαη απηναμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκηνπξγηθά πξντφληα ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηα
ζπλαθφινπζα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ, ήηαλ ζπρλά θαζνξηζηηθέο γηα ηε ζεηηθή
ή αξλεηηθή ζηάζε πνπ δηακφξθσλαλ νη καζεηέο απέλαληη ζε φιε ηε Γ.Μ.Γ. πνπ είρε
πξνεγεζεί («Γελ κνπ άξεζε εθείλε ε δξαζηεξηόηεηα γηαηί δελ κνπ άξεζαλ νη ηδέεο κνπ /…
δελ είρα θαιέο ηδέεο / … δελ κνπ άξεζε απηό πνπ άθνπγα / … δελ κνπ άξεζε ν ήρνο κνπ»).
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5.1.4. Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ – αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
ηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ. πξνέθππηαλ ζπρλά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα επεξέαδαλ αξλεηηθά ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο Γ.Μ.Γ. ζηηο νπνίεο
ζπκκεηείραλ. Οη δπζθνιίεο απηέο είηε γίλνληαλ άκεζα αληηιεπηέο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφεξεπλήηξηα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, είηε εθθξάδνληαλ εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο καζεηέο θαηά ην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο-αμηνιφγεζεο ή θαη’ ηδίαλ πξνο ηελ
εθπαηδεπηηθφ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα θαη νη
δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα αθνξνχζαλ είηε ηελ εχξεζε ηδεψλ θαη ιχζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο
πξνεηνηκαζίαο, είηε ην ζφξπβν θαη ηε θαζαξία πνπ επηθξαηνχζαλ κέζα ζηελ ηάμε θαηά ην
ζηάδην απηφ, είηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ηεο
δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, θαη ηέινο, ζπρλά πξνέθππηαλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ
καζεηψλ ζε επίπεδν δεπγαξηψλ ή νκάδσλ.
Ζ δπζθνιία θάπνησλ καζεηψλ λα βξνπλ ηδέεο θαη ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζέκαηνο-αλάζεζεο, άιιεο θνξέο
εθθξαδφηαλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, φπνπ νη καζεηέο δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ηεο
εθπαηδεπηηθνχ, θαη άιιεο θνξέο εμσηεξηθεπφηαλ εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο-αμηνιφγεζεο ή θαη’ ηδίαλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα («Γελ ήμεξα πώο
λα ην θάλσ … / … κε δπζθόιεςε λα βγάισ ήρνπο πνπ λα κνηάδνπλ κε ηνλ αέξα θαη ηε βξνρή
… / … είρα έλα δύζθνιν όξγαλν – ηξίγσλν- θαη δελ κπνξνύζα λα βξσ εύθνια ήρν … / δελ
κ’ άξεζε ην όξγαλό κνπ, ήηαλ πνιύ βαξεηό –θαζεηίλα- δελ κπνξνύζα λα βξσ πνιιέο ηδέεο
…»). Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε δπζθνιία πνπ βίσλαλ νη καζεηέο, δελ
επεξέαδε ηελ πνηφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο πξντφλησλ, θαζψο ζηελ πξάμε, νη
ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο παξνπζίαδαλ πςειήο πνηφηεηαο δεκηνπξγηθά πξντφληα θαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ θαίλνληαλ λα δπζθνιεχνληαη. Με ηνλ ίδην ηξφπν, ζπρλά θάπνηνη
καζεηέο εμσηεξίθεπαλ ζπλαηζζήκαηα κε ηθαλνπνίεζεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηάο ηνπο («Γελ κνπ άξεζαλ νη ηδέεο κνπ … / … δελ είρα θαιέο ηδέεο»). Απηφ
ζπλέβαηλε θπξίσο ζε καζεηέο νη νπνίνη ήηαλ αξθεηά απζηεξνί απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο,
θαη ζπλαθφινπζα απαηηεηηθνί ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Σα
ζπλαηζζήκαηα δπζθνιίαο ή κε ηθαλνπνίεζεο ηα νπνία εμέθξαδαλ νη καζεηέο, ελδέρεηαη λα
επεξέαδαλ αξλεηηθά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, θαη θαη’ επέθηαζε, ηε
ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ, ή απέλαληη
ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα γεληθφηεξα.
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Έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Π.Π.
Γ.Μ.Γ., ήηαλ απηφ ηεο θαζαξίαο θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ δεκηνπξγνχληαλ κέζα ζηελ ηάμε,
φηαλ νη καζεηέο έκπαηλαλ ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο
εμεξεχλεζεο. Σν δήηεκα απηφ ήηαλ θαηλνχξην ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη
γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα καζήκαηα
ηεο Μνπζηθήο θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ραξαθηεξίδνληαλ απφ εζπρία θαη απνπζία
ερεηηθψλ πεξηζπαζκψλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα ζπγθεληξσζνχλ αθνπζηηθά θαη λα
αληαπνθξηζνχλ

ηφζν

ζε

δξαζηεξηφηεηεο

ελεξγεηηθήο

αθξφαζεο,

φζν

θαη

ζε

δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο. Ζ θαζαξία θαη ν ζφξπβνο ζηα πιαίζηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είραλ σο απνηέιεζκα
αξθεηνί καζεηέο λα δηακαξηχξνληαη θαη λα παξαπνληνχληαη, θαζψο «δελ κπνξνύζαλ λα
αθνύζνπλ ηνπο ήρνπο ηνπο».

Σν δήηεκα απηφ δελ κπνξνχζε εθ ησλ πξαγκάησλ λα

επηιπζεί, θαζψο ε πξνεηνηκαζία φισλ ησλ καζεηψλ γηλφηαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη
ηαπηφρξνλα. Κάπνηνη καζεηέο θαηάθεξαλ ζηελ πνξεία λα πξνζαξκνζηνχλ, ελψ άιινη φρη.
Ζ δπζθνιία απηή ελδέρεηαη λα επεξέαδε αξλεηηθά ηε ζηάζε θάπνησλ καζεηψλ απέλαληη
ζηηο Γ.Μ.Γ. ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ.
Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε δεπγάξηα ή ζε νκάδεο, ζπρλά
παξνπζηάδνληαλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία άιιεο θνξέο επηιχνληαλ κε ηελ
παξέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ελψ άιιεο θνξέο δελ επηιχνληαλ, θαζψο νη καζεηέο δελ ηα
εμσηεξίθεπαλ φηαλ απηά πξνέθππηαλ, αιιά ηα εμέθξαδαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπδήηεζεο-αμηνιφγεζεο ή θαη’ ηδίαλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθφ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα απηά
αθνξνχζε ηηο ζπκπάζεηεο θαη θηιίεο ησλ καζεηψλ πνπ έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ, θαη ήηαλ
πην έληνλν φηαλ ε ζπλεξγαζία γηλφηαλ ζε δεπγάξηα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππήξρε θαιή
ζρέζε ή ζπκπάζεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ ζπλεξγάδνληαλ, ην ζπλαίζζεκα κε
άλεζεο θαη νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε
γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θη φηαλ ην δεκηνπξγηθφ
απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ πςειήο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ
πξνέθππηαλ ζπρλά δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ κνξθψλ. Κάπνηεο θνξέο νη καζεηέο
δελ κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηα θξνπζηά φξγαλα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηνλ
ηξφπν πνπ ζα ηα κνίξαδαλ κεηαμχ ηνπο, ελψ άιιεο θνξέο ππήξρε δπζθνιία ζρεηηθά κε ην
ζπλδπαζκφ ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ζε έλα εληαίν ζχλνιν, θαζψο θάζε καζεηήο ζηελ
νκάδα ηνπ ήζειε λα επηβάιεη ηε δηθή ηνπ ηδέα, θαη δελ ελδηαθεξφηαλ ηδηαίηεξα γηα ηηο ηδέεο
ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ («… ζηε δηθηά καο νκάδα δελ ππήξρε θαζόινπ ζπλελλόεζε. Γελ
ζπλελλννύκαζηαλ γηα ηα πάληα, γηα ηα όξγαλα, πνύ ζα κπεη ν θαζέλαο, θαη ζέιακε λα
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γίλεηαη ζπλερώο ην δηθό καο»). Σέινο, αξθεηά ζπρλά, πξνέθππηαλ δεηήκαηα ζπληνληζκνχ
ηεο νκάδαο ηφζν ζηηο πξφβεο πνπ έθαλαλ νη καζεηέο, φζν θαη ζηελ ηειηθή ηνπο
παξνπζίαζε, θαζψο θάπνηνη καζεηέο είηε μερλνχζαλ ηε ζεηξά ηνπο είηε δπζθνιεχνληαλ λα
ζπληνληζηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο («… δελ κ’ άξεζε ε δηθηά κνπ νκάδα, γηαηί δελ ήκαζηαλ
ηόζν ζπγρξνληζκέλνη, δειαδή όηαλ ιέγακε όηη ν Σηξάηνο ζα έηξηβε, ην έθαλε κεηά από 10
ιεπηά. Ήμεξε ην ξόιν ηνπ θαη κεηά από 10 ιεπηά ην ζπκόηαλε!»).
Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ ζηα πιαίζηα θάζε δεκηνπξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, επεξέαδαλ ελδερνκέλσο ηνπο καζεηέο, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Καηά ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο, ν βαζκφο θαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δπζθνιίεο επηδξνχζαλ ζηνπο καζεηέο θαη επεξέαδαλ ελδερνκέλσο
ηηο ζηάζεηο ηνπο, εμαξηηφηαλ ηφζν απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
θάζε καζεηή, φζν θαη απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε θάζε καζεηή απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο.

5.2. Οκάδεο εζηίαζεο
5.2.1. Πξώηε νκάδα εζηίαζεο
Ζ πξψηε νκάδα εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγν κεηά απφ ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο ηνπ Π.Π. θαη ακέζσο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ πξψησλ Γ.Μ.Γ..
ηα πιαίζηά ηεο ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηέζζεξηο εξσηήζεηο (Παξάξηεκα Α). Οη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάζε εξψηεζε αλαιχζεθαλ ζεκαηηθά. Γηα θάζε εξψηεζε
θαηαζθεπάζηεθε έλαο Πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε βάζε
ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ έγηλε ζε απηέο θαη κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο.
1ε Δξώηεζε: Πνην κάζεκα ζαο αξέζεη πην πνιύ από όια όζα θάλεηε ζην ζρνιείν;
Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κέρξη δύν ην πνιύ καζήκαηα.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε εξψηεζε, ην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο δελ είλαη έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο πξνηίκεζεο
ησλ καζεηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ δεθαπέληε καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα
εζηίαζεο, κφλν έλαο καζεηήο ην αλέθεξε αλάκεζα ζηα δχν καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπ αξέζνπλ πην πνιχ (Πίλαθαο 1).
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Πίλαθαο 1
Οη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα ζρνιηθά καζήκαηα
ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔ ΦΘΗΝΟΤΑ
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΣΑ
ΓΖΛΧΑΝ ΣΗ ΓΤΟ ΠΡΧΣΔ
ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΟΤ
(ύλνιν παξόλησλ καζεηώλ: 15)

1. Γπκλαζηηθή
2. Μαζεκαηηθά
3. Ηζηνξία
4. Γιψζζα
5. Θξεζθεπηηθά
6. Αγγιηθά
7. Μνπζηθή
8. Δηθαζηηθά
9. Θεαηξηθή Αγσγή
10. Πιεξνθνξηθή

10/ 15
6/15
5/15
2/15
1/15
1/15
1/15
1/15
-------------------

2ε Δξώηεζε: Γηαηί ζαο αξέζεη απηό ην κάζεκα ή απηά ηα καζήκαηα;
Πίλαθαο 2
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζε απηφ
ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ
ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ ΥΟΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

1. Σν πεξηερφκελν καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θιίζε ηνπ καζεηή
2. Ζ λνεηηθή θαη γλσζηηθή εμάζθεζε: απφθηεζε
λνεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
3. Ζ κάζεζε
4. Ο παηγληψδεο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο:
επραξίζηεζε-ραξά
5. Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
6. Ζ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε δσή

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΟΤ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ καζεηψλ: 15)

12/15
10/15
4/15
2/15
2/15
1/15

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε εξψηεζε
αλέδεημε ηξεηο ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ
κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ (Πίλαθαο 2, Παξάξηεκα Σ). Ο
πξψηνο ιφγνο αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ θαη ηηο θιίζεηο θάζε καζεηή («… γηαηί κ’ αξέζεη ε κπάια, παίδσ κπάια θαη
ηξέρσ / … γηαηί δηαβάδνπκε θείκελα / … γηαηί αζινύκαη / … επεηδή έρεη πξνζζέζεηο,
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αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνύο,

δηαηξέζεηο θαη πξνβιήκαηα / …

γηαηί κ’ αξέζνπλ νη

πνιιαπιαζηαζκνί θαη νη δηαηξέζεηο / γηαηί δσγξαθίδνπκε θαη κ’ αξέζεη ε δσγξαθηθή / γηαηί
γπκλάδεζαη»).
Ο δεχηεξνο ιφγνο ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ,
αθνξά ηε λνεηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο εμάζθεζε ή ηελ απφθηεζε λνεηηθψλ θαη γλσζηηθψλ
δεμηνηήησλ («… γηαηί θάλνπκε αζθήζεηο /… γηαηί ιέκε απέμσ πξάγκαηα / … γηαηί
εμαζθνύκαη / … γηαηί ιύλσ πνιιά πξάγκαηα / … γηαηί δηαβάδσ θείκελα / … γηαηί γπκλάδσ
ην κπαιό κνπ θαη έηζη ζθέθηνκαη πην πνιύ / … επεηδή δίλεηο ην ηεηξάδην ζηε κακά ζνπ θαη
ζην κπακπά ζνπ θαη ηα ιεο απέμσ»).
Ο ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ
κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ, αθνξά ηε κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ
ίζσο κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο («…επεηδή γλσξίδσ θαηλνύξηεο γιώζζεο / … επεηδή
καζαίλσ θαηλνύξηεο εκπεηξίεο / … επεηδή καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα»).
3ε Δξώηεζε: Αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ζαο αξέζνπλ ή ζαο άξεζαλ ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο, πνηα είλαη απηά;
Πίλαθαο 3
Μνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο απέλαληη ζηηο νπνίεο νη καζεηέο εθδήισζαλ ζεηηθή ζηάζε ή
παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο

ΠΡΑΓΜΑΣΑ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΡΔΟΤΝ Ή ΑΡΔΑΝ
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΑ ΑΝΔΦΔΡΑΝ

(χλνιν παξφλησλ
καζεηψλ: 15)

1. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ζρνιηθή γηνξηή

6/15

2. Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην κάζεκα

5/15

3. Ζ κνπζηθή ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο

4/15

4. Οη αζθήζεηο ζηα βηβιία

1/15

5. Ζ αθξόαζε ησλ ερνγξαθήζεώλ ηνπο θαηά ηηο δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

1/15

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηξίηε εξψηεζε (Πίλαθαο
3, Παξάξηεκα Ε) θαηέδεημε φηη νη καζεηέο πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θάπνηαο ζρνιηθήο γηνξηήο («… Μνπ άξεζε ην ηξαγνύδη
πνπ θάλακε ζηα Φξηζηνύγελλα, γηα ηε γηνξηή / … Δκέλα ην ηξαγνύδη: «Αξρηκεληά θη
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αξρηρξνληά» / … Μνπ άξεζε απηό εθεί ην ηξαγνύδη πνπ ιέγακε «Ήξζε πάιη λέν έηνο εηο ηελ
πξώηε ηνπ κελόο / … Ζ γηνξηή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ / … Ζ γηνξηή») .
Δπίζεο, νη καζεηέο εθδήισζαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα δξαζηεξηφηεηεο κε
έληνλα βησκαηηθφ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ παηρλίδηα δεκηνπξγηθά ή κε,
επηινγή θαη ρξήζε θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηξαγνχδη θαη ξπζκηθή ζπλνδεία κε
ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο («… Μνπ άξεζε απηό πνπ θάλακε κε ηνπο ήρνπο κε ηα θύιια /…
Δκέλα κνπ άξεζε απηό κε ηα ραξηηά πνπ ηα ζρίδακε, ηα ηζαιαθώλακε … /… όηαλ καο δίλαηε
ηξαγνύδηα θαη ηα ππνγξακκίδαηε, θαη κεηά εκείο ηξαγνπδνύζακε θαη ρηππνύζακε παιακάθηα /
… πνπ δηαιέγνπκε όξγαλα / … Μ’ άξεζε εθείλν πνπ θαζόκαζηαλ ζε κηα ζεηξά θαη
ρηππνύζακε παιακάθηα θη έιεγε ν θαζέλαο ην όλνκά ηνπ»).
Σέινο, ηδηαίηεξε πξνηίκεζε εμέθξαζαλ νη καζεηέο γηα ηε κνπζηθή ζπλεξγαζία ηνπο
ζε νκάδεο ζηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Παξέκβαζεο, ε νπνία ήηαλ θαη ε ηειεπηαία κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ νη καζεηέο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξψηεο νκάδαο εζηίαζεο
(«…ηαλ θάλακε νκάδεο κ’ άξεζαλ / … Δκέλα κ’ αξέζεη ε κνπζηθή πνπ θάλνπκε νκάδεο / …
Μ’ άξεζαλ θαη κέλα νη νκάδεο»). ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη
καζεηέο δελ είραλ ζην παξειζφλ μαλαδνπιέςεη ζπλεξγαηηθά ζηα πιαίζηα νκάδσλ, θαη
θαηά ζπλέπεηα, ήηαλ ε πξψηε ηνπο εκπεηξία κνπζηθήο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο.
4ε Δξώηεζε: Αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζαο αξέζνπλ ή δελ ζαο άξεζαλ ζην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, πνηα είλαη απηά;
Πίλαθαο 4
Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα

ΠΡΑΓΜΑΣΑ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΡΔΟΤΝ Ή ΓΔΝ
ΑΡΔΑΝ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

1. Σν αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζηηο πξφβεο θαη ζηηο παξνπζηάζεηο
ηεο 2εο θαη 3εο Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π.

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΑ ΑΝΔΦΔΡΑΝ

(χλνιν παξφλησλ
καζεηψλ: 15)

8/15

2. Σν παηρλίδη κε ηα θχιια ραξηηνχ ηεο Α’ δεκνηηθνχ

2/15

3. Ζ απζηεξφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ

1/15

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε,
αλέδεημε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο νδήγεζε αξθεηνχο καζεηέο ζηε δηαηχπσζε
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αξλεηηθψλ θξίζεσλ απέλαληη ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π. (Πίλαθαο 4,
Παξάξηεκα Ζ). Ο παξάγνληαο απηφο αθνξνχζε ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθππηε
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ ησλ καζεηψλ, ην νπνίν έγηλε ηδηαίηεξα αληηιεπηφ θαη κέζα
απφ ηελ αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ησλ παξνπζηάζεψλ ηνπο. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ
αξλεηηθά ζρφιηα είηε γηα ηε δηαδνρή ησλ νλνκάησλ ηνπο ζην ηξαγνχδη ηεο ηάμεο, δηαδνρή
ε νπνία «δελ ηαίξηαδε» ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην, είηε γηα ην
ζπγρξνληζκφ ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ πξνβψλ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ νκάδσλ, είηε γηα
κπεξδέκαηα θαη ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηηο παξνπζηάζεηο, είηε, ηέινο, γηα ηελ απνπζία
ζπλνδείαο αξκνλίνπ θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο («… Γελ κ’ άξεζε πνπ θάλακε έλα κεγάιν
ηξαγνύδη θαη βάδακε όινη ηα νλόκαηά καο. Γηαηί έηζη όπσο ηξαγνπδνύζακε, δελ ηαίξηαδαλ
όινη, γηαηί αο πνύκε ν Σηακάηεο έρεη ηξία, θαη ν Πέηξνο έρεη δύν… / … Γελ κνπ άξεζε θαη
κέλα ην κεγάιν ηξαγνύδη, γηαηί δελ ήηαλ σξαίν αθνύ ν Σηακάηεο έρεη κεγάιν όλνκα, αλ
ήηαλ: Σηακάηεο-Κσλζηαληίλνο, δελ ηαίξηαδε … / … Δκέλα δελ κνπ άξεζε όηαλ κπήθακε ζε
νκάδεο θαη καο ερνγξαθνύζαηε, δελ κνπ άξεζε απηό πνπ άθνπγα /… Γελ κνπ άξεζε πνπ ζηελ
αξρή πνπ καο ερνγξαθήζαηε, δελ είρε αξκόλην /… Σηηο νκάδεο δελ ήκαζηαλ ζπγρξνληζκέλνη
πνιύ όηαλ θάλακε πξόβα, θαη κεηά όηαλ πήγακε λα παξνπζηάζνπκε, κπεξδεπηήθακε ιίγν»).
Ζ έκθαζε πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ δεκηνπξγηθψλ
πξνζπαζεηψλ ηνπο αλαδεηθλχεη αξρηθά ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηζζφηεξν γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνπο πξντφληνο παξά γηα ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία
(Brophy, 2001). Δπηπιένλ, θαλεξψλεη έλα θαιιηεξγεκέλν θαη αλαπηπγκέλν αηζζεηηθφ
θξηηήξην, ην νπνίν ελδερνκέλσο είλαη απνηέιεζκα ηεο κνπζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα
πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο Μνπζηθήο.
5.2.2. Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο
ηελ δεχηεξε νκάδα εζηίαζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Π.Π., ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο έμη εξσηήζεηο (Παξάξηεκα Β). Οη
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάζε εξψηεζε αλαιχζεθαλ ζεκαηηθά. Γηα θάζε εξψηεζε
θαηαζθεπάζηεθε έλαο Πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε βάζε
ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ έγηλε ζε απηέο θαη κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο.
1ε Δξώηεζε: Πνην κάζεκα ζαο αξέζεη πην πνιύ από όια όζα θάλεηε ζην ζρνιείν;
Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κέρξη δύν ην πνιύ καζήκαηα.
Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε εξψηεζε δελ
θαηαδεηθλχεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
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αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά ηνπο καζήκαηα (Πίλαθαο
5). Γχν απφ ηνπο ζπλνιηθά δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ ην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο σο έλα απφ ηα δχν πην αγαπεκέλα ηνπο καζήκαηα, ελψ ζηελ πξψηε νκάδα
εζηίαζεο έλαο κφλν καζεηήο θαηέηαμε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζηηο δχν πξψηεο ηνπ
πξνηηκήζεηο.
Πίλαθαο 5
Οη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα ζρνιηθά καζήκαηα
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΣΑ
ΓΖΛΧΑΝ ΣΗ ΓΤΟ ΠΡΧΣΔ
ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΟΤ
(ύλνιν παξόλησλ καζεηώλ: 16)

ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔ ΦΘΗΝΟΤΑ
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γπκλαζηηθή
Ηζηνξία
Μαζεκαηηθά
Δηθαζηηθά
Μνπζηθή
Θξεζθεπηηθά
Αγγιηθά
Θεαηξηθή Αγσγή
Πιεξνθνξηθή

11/ 16
10/16
4/16
3/16
2/16
1/16
----------------------

2ε Δξώηεζε: Γηαηί ζαο αξέζεη απηό ην κάζεκα ή απηά ηα καζήκαηα;
Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε εξψηεζε
θαηέδεημε κία κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη
καζεηέο πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ
(Πίλαθαο 6, Παξάξηεκα Θ). Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηνλ νπνίν αλέθεξαλ ζπρλφηεξα νη
καζεηέο, αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ θαη ηηο θιίζεηο θάζε καζεηή, θάηη ην νπνίν είρε δηαπηζησζεί θαη ζηελ πξψηε
νκάδα εζηίαζεο. ηε δεχηεξε ζέζε εκθαλίδνληαη δχν ιφγνη, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αθνξά
ηε κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ιφγνο ν νπνίνο είρε
αλαδεηρηεί θαη ζηελ πξψηε νκάδα εζηίαζεο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ κάζεκα («…γηαηί καζαίλσ θαηλνύξηα
πξάγκαηα / … γηαηί καζαίλεηο πην πνιινύο αξηζκνύο θαη πην πνιιέο αθξίβεηεο /… γηαηί
καζαίλσ πξάγκαηα γηα ηελ Αξραία Διιάδα, θαη δηάθνξα, πώο εμεγνύζαλ δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο /… γηαηί καζαίλσ πξάγκαηα γηα ηε ζξεζθεία κνπ, όπσο είλαη ν ΗΦΘΥΣ πνπ δελ
ην ήμεξα, αιιά ζεκαίλεη …»). Ο άιινο ιφγνο ν νπνίνο αλαδείρηεθε αλάκεζα ζηνπο ηξεηο
ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο, αθνξά ηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα ελφο καζήκαηνο θαη ηα
ζπλαθφινπζα ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη επραξίζηεζεο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο, ιφγνο ν
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νπνίνο ζηελ πξψηε νκάδα εζηίαζεο βξηζθφηαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε βάζε ηε ζπρλφηεηα
αλαθνξάο ηνπ απφ ηνπο καζεηέο («…γηαηί θάλνπκε πνιιά παηρλίδηα θαη κ’ αξέζεη / ... γηαηί
εκέλα κ’ αξέζνπλ πνιύ ηα παηρλίδηα /… γηαηί παίδνπκε θαη παηρλίδηα / … γηαηί ηα παηρλίδηα
είλαη πνιύ δηαζθεδαζηηθά»).
Πίλαθαο 6
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζε απηφ

ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ
ΥΟΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ θαη ηελ θιίζε ηνπ καζεηή
2. Ζ κάζεζε
3. Ο παηγληψδεο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο: επραξίζηεζε-ραξά
4. Ζ λνεηηθή θαη γλσζηηθή εμάζθεζε: απφθηεζε λνεηηθψλ θαη
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
5. Ο βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
6. Ζ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε δσή
7. Ζ εμσζρνιηθή ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν
8. Σν δηαζθεδαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
9. Απηνέθθξαζε – δεκηνπξγηθφηεηα: απνπζία αξλεηηθήο θξηηηθήο
10. Ζ επθνιία ηνπ καζήκαηνο

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ
καζεηψλ: 16)

10/16
8/16
8/16
7/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16

3ε Δξώηεζε: Αλ ζπγθξίλεηε κε ην πόζν ζαο άξεδε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πέξζη θαη
πξόπεξζη ή ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ηώξα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζαο αξέζεη
ιηγόηεξν, ην ίδην, ή πεξηζζόηεξν;
ηφρνο ηεο ηξίηεο εξψηεζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε εκπεηξία ηνπ Π.Π. είρε
θάπνηα επίδξαζε ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο. ηελ εξψηεζε απηή, νθηψ καζεηέο απφ ηνπο δεθαέμη ζπλνιηθά, απάληεζαλ πσο
ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π. ηνπο αξέζεη ην ίδην ζε ζρέζε κε
ην βαζκφ πνπ ηνπο άξεδε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εκπεηξία ηνπ Π.Π.
δελ επεξέαζε ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα.

Οη ππφινηπνη νθηψ

καζεηέο δήισζαλ πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηψξα, κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π.,
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ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εκπεηξία ηνπ Π.Π. επεξέαζε ζεηηθά ηε
γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα (Πίλαθαο 7).
Πίλαθαο 7
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 3ε εξψηεζε
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ
ΑΡΕΕΙ … » (ζε ζχγθξηζε κε πέξζη … ή κε ηελ
αξρή ηεο ρξνληάο):

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΔ
ΚΑΘΔ ΑΠΑΝΣΖΖ
(χλνιν παξφλησλ καζεηψλ: 16)

ΣΟ ΗΓΗΟ
ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ
ΛΗΓΟΣΔΡΟ

8/16
8/16
0/16

4ε Δξώηεζε: Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ πξνεγνύκελε απάληεζή ζαο; Γηαηί ζπκβαίλεη
απηό;
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
εμεγήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε απάληεζή ηνπο (Παξάξηεκα Η). Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο νθηψ
καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ άιιαμε ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο, εμέθξαζαλ πνιχ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα, ηφζν κέζα απφ ην
πεξηερφκελν ησλ απαληήζεψλ ηνπο, φζν θαη κέζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηελ
έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο («Μ’ άξεζαλ όια ηα πξάγκαηα
πνπ θάλακε από ηελ Πξώηε σο ηελ Τξίηε. / Από ηελ Πξώηε κέρξη ηελ Τξίηε όια ηα παηρλίδηα
θαη ηα ηξαγνύδηα κνπ άξεζαλ πνιύ. / Γηα κέλα δελ άιιαμε θάηη από ηε Β’ δεκνηηθνύ. Δίλαη
ην ίδην, κ’ αξέζνπλ όια. / Γηαηί όια ηα παηρλίδηα πνπ θάλακε όιεο ηηο ρξνληέο ήηαλ πνιύ
σξαία, δειαδή όια ηα παηρλίδηα»). Οη ηξεηο απφ ηνπο νθηψ καζεηέο νη νπνίνη επίζεο
απάληεζαλ ζηελ ηξίηε εξψηεζε φηη δελ άιιαμε ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ή αδηάθνξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα,
ζηάζε ε νπνία έγηλε αηζζεηή θπξίσο κέζα απφ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο, ηελ έθθξαζε ηνπ
πξνζψπνπ ηνπο θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπο («Γηαηί δελ άιιαμε θάηη. / Γηαηί ζρεδόλ
είλαη ίδηα ηα ηξαγνύδηα πνπ θάλνπκε. / Δκέλα δελ αιιάδεη θάηη. Τν ζεσξώ ζαλ ίδην, πσο
θάλνπκε ηα ίδηα ην ζεσξώ»). Έλαο απφ ηνπο νθηψ καζεηέο πνπ δήισζαλ κε αιιαγή
ζηάζεο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, δελ αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ηνπ
(Παξάξηεκα Κ).
ε ζρέζε κε ηνπο νθηψ καζεηέο νη νπνίνη δήισζαλ φηη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο
ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π.,
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νη ιφγνη πνπ αλέθεξαλ,

αλαιχζεθαλ ζεκαηηθά θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. Αλάκεζα ζε απηνχο, ν πην
ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηα παηδηά, είλαη φηη ην κάζεκα έγηλε πην βησκαηηθφ
ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Π., θαζψο «… θέηνο θάλνπκε πην πνιιέο
δξαζηεξηόηεηεο … / … θάλνπκε πην πνιιά παηρλίδηα από ό,ηη πέξζη θαη ηξαγνπδάκε πην
πνιιά παηρλίδηα από ό,ηη πέξζη ... / … θέηνο ρξεζηκνπνηνύκε πην πνιύ ηα όξγαλα … / Πέξζη
δελ παίξλακε ηόζεο πνιιέο θνξέο ηα όξγαλα ζηα ρέξηα καο». Δπηπιένλ,

θάπνηνη

καζεηέο

αλέθεξαλ φηη θέηνο ηα παηρλίδηα είλαη «πην σξαία» ή «πην θαιά», ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα
ην δηεπθξηλίζνπλ πεξηζζφηεξν. Σέινο, θάπνηνη καζεηέο κίιεζαλ γηα θαηλνχξηεο εκπεηξίεο
ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π., εζηηάδνληαο ζε θαηλνχξηα φξγαλα πνπ γλψξηζαλ («…θέηνο
γλσξίδνπκε θαη θαηλνύξηα όξγαλα, δειαδή ηε δηπιή μύζηξα εγώ δελ ηελ ήμεξα»)
(Παξάξηεκα Λ).
ΠΗΝΑΚΑ 8
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ-αηηηνινγήζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε
γεληθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο βειηηψζεθε
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ»
ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΘΔΜΑΣΗΚΔ-ΛΟΓΟΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΟΤ ΑΝΔΦΔΡΑΝ

1. Πεξηζζόηεξν βησκαηηθό ην κάζεκα (πην πνιιά
παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, δξαζηεξηφηεηεο, φξγαλα)

4/8

2. Πην σξαίεο νη δξαζηεξηόηεηεο

2/8

3. 3. Μάζεζε

(θαηλνχξηεο εκπεηξίεο)

2/8

4. Πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1/8

5. Οη ερνγξαθήζεηο

1/8

6. Γεκηνπξγηθόηεηα

1/8

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηηο αηηηνινγήζεηο ησλ
καζεηψλ πνπ δήισζαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κεηά απφ
ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π., δελ ππάξρνπλ νη έλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο,
ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ ήηαλ αλακελφκελν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα. Έλαο
κφλν καζεηήο απφ ηνπο νθηψ αλέθεξε πσο θέηνο ην κάζεκα ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν γηαηί
«… παίξλακε δηάθνξα αληηθείκελα θαη πξνζπαζνύζακε λα βγάινπκε ήρνπο». Ίζσο νη
καζεηέο δελ αληηιήθζεθαλ φηη έθαλαλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο
ρξνληέο, θαζψο θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εθαξκνδφηαλ κηα καηεπηηθή δηδαθηηθή
κέζνδνο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο θαηαθηνχζαλ ηε γλψζε κφλνη ηνπο, κέζα απφ
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θαηάιιειεο

εξσηήζεηο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. Παξφκνηα

δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
5ε Δξώηεζε: Τπήξραλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ληώζαηε όηη βαξηέζηε θαη ράλεηε ην
ελδηαθέξνλ ζαο;
Ζ πέκπηε θαη ε έθηε εξψηεζε ηεο δεχηεξεο νκάδαο εζηίαζεο επηθεληξψζεθαλ ζε
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ηα νπνία ελδερνκέλσο πξνέθπςαλ
κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π.. Οη εξσηήζεηο απηέο ηέζεθαλ ζθφπηκα,
γηαηί νη καζεηέο ληψζνπλ ζπλήζσο ζπζηνιή λα δηαηππψζνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία
αξλεηηθά ζρφιηα ή λα κηιήζνπλ γηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπξνζηά ζηνλ εθπαηδεπηηθφδάζθαιν. ηφρνο απηψλ ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα
εμσηεξηθεχζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο αξλεηηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηνπο.
Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ πέκπηε εξψηεζε,
αλέδεημε δχν βαζηθέο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο έλησζαλ λα ράλνπλ
ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα βαξηνχληαη (Πίλαθαο 9, Παξάξηεκα Μ). Ζ πξψηε νκάδα
δξαζηεξηνηήησλ πεξηειάκβαλε ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Π.Π., ελψ ε δεχηεξε νκάδα δξαζηεξηνηήησλ πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο
αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ, κε δεκηνπξγηθέο. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε φηη νη καζεηέο δήισζαλ φηη βαξέζεθαλ ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά γηα
δηαθνξεηηθνχο ίζσο ιφγνπο ν θαζέλαο. Απηφ κπνξεί θάπνηνο λα ην εληνπίζεη ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν εθθξάζηεθαλ. χκθσλα κε ηηο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ησλ καζεηψλ,
«βαξηέκαη» κπνξεί λα ζεκαίλεη «κε δπζθνιεχεη» ή «έρσ άγρνο γηαηί είκαη κφλνο κνπ θαη
θνβάκαη κήπσο ην πσ ιάζνο» («…όηαλ ιέγακε ηα νλόκαηά καο κόλνη καο βαξηόκνπλα,
θάπσο κε δπζθόιεπε ...»). Δπίζεο, κπνξεί λα ζεκαίλεη «πξέπεη λα πεξηκέλσ κέρξη λα έξζεη
ε ζεηξά κνπ» («… Δγώ βαξηόκνπλα ζ’ απηό κε ηα παιακάθηα ζηελ αξρή, όιε ε ηάμε, επεηδή
θάπνηνη δπζθνιεπόληνπζαλ, εθεί ιίγν βαξηόκνπλα … / … θη εκέλα απηό κε ηα νλόκαηα,
έλαο-έλαο, βαξηόκαζηαλ… »). Αθφκα, κπνξεί λα ζεκαίλεη «ρξεζηκνπνηψ κφλν ηα ρέξηα
κνπ ή παιακάθηα γηα ην ξπζκφ, θαη φρη θάπνην αληηθείκελν ή θάπνην θξνπζηφ φξγαλν πνπ
είλαη πην ελδηαθέξνλ αηζζεηεξηαθά» («… βαξηόκνπλα ζε εθείλν πνπ θάλακε κε ηα ρέξηα καο
… / … Δγώ βαξέζεθα ζε εθείλν πνπ ρηππνύζακε παιακάθηα θαη ιέγακε ηα νλόκαηα …»).
Σέινο, αξθεηά ζπρλά ε έλλνηα ηνπ «βαξηέκαη» ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «δελ κ’
αξέζεη», θαη ην αληίζηξνθν («…Γελ κνπ άξεζε εθείλν εθεί πνπ ρηππνύζακε παιακάθηα θη
έπξεπε λα βξνύκε ην όλνκά κνπ θαη λα ην ηξαγνπδήζνπκε … /… δελ κνπ άξεζε απηό πνπ
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αθνύγακε ηνπο ήρνπο απ’ ην θαζεηόθσλν θαη ηνπο ήρνπο έμσ απφ ηελ ηάμε … / … εθείλν
πνπ θιείλακε ηα κάηηα θη έπξεπε νη άιινη λα βγάινπλ ήρν …»).
Πίλαθαο 9
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη έραζαλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΟΗ
ΜΑΘΖΣΔ ΔΝΗΧΑΝ ΝΑ ΒΑΡΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ
ΝΑ ΥΑΝΟΤΝ ΣΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΣΟΤ

1. Ζ 1ε θαη 2ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π.
2. Γξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη
αλαγλψξηζεο ήρσλ (κε δεκηνπξγηθέο)
3. Ζ 5ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π.
4. Ζ 7ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π.

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΗ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ καζεηψλ: 16
χλνιν καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη
έραζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο: 11)

8/11
5/11
1/11
1/11

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξψηεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π., ε
πξψηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ κηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, θαζψο ηα
ξπζκνκεισδηθά κνηίβα 2/4 ζηα νπνία έπξεπε νη καζεηέο λα πξνζαξκφζνπλ ηα νλφκαηά
ηνπο, δελ άθελαλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη επηινγψλ, θάηη πνπ ελδερνκέλσο δεκηνχξγεζε
κηα ςπρνινγία ζσζηνχ θαη ιάζνπο ζε θάπνηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ε δεχηεξε
δξαζηεξηφηεηα είρε πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα κνπζηθήο εθηέιεζεο, θαζψο νη καζεηέο
έπξεπε κε πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά θαη ρηππψληαο ζηαζεξφ ξπζκφ λα ηξαγνπδήζνπλ
δηαδνρηθά ηα νλφκαηά ηνπο. Απηφ ελδερνκέλσο δεκηνχξγεζε άγρνο ζε θάπνηνπο καζεηέο
πξνθεηκέλνπ λα κελ θάλνπλ ιάζνο, ελψ ζε άιινπο πξνθάιεζε απψιεηα ελδηαθέξνληνο
γηαηί έπξεπε λα πεξηκέλνπλ κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο ή κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη
ππφινηπνη. Σέινο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηθείκελα
ή θξνπζηά φξγαλα φπσο έγηλεο ζηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο
θάλεθε εθ ησλ πζηέξσλ βαξεηφ ζε θάπνηνπο καζεηέο.
6ε Δξώηεζε: Τπήξραλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ληώζαηε άγρνο;
Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ έθηε εξψηεζε αλέδεημε
δχν πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνη καζεηέο δήισζαλ φηη έλησζαλ άγρνο (Πίλαθαο 10,
Παξάξηεκα Ν). Ζ κηα πεξίπησζε αθνξά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ κπξνζηά ζηελ
ππφινηπε ηάμε, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα ππήξρε κηα απμεκέλε αλεζπρία γηα
ην απνηέιεζκα θαη γηα ηελ ελδερφκελε θξηηηθή θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ («… Δγώ
είρα άγρνο ζε εθείλν εθεί πνπ ζεθσλόκαζηαλ εθεί πέξα θαη πξνζπαζνύζακε λα βγάινπκε
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πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο κε ην ίδην όξγαλν … / … όηαλ ζεθσλόκαζηαλ ηέζζεξα άηνκα
ζηε ζεηξά θαη έπξεπε λα πνύκε ηα νλόκαηά καο … / … εθείλν εθεί πνπ ζεθσλόκαζηαλ κε ην
όξγαλν, … κήπσο θάλσ θάπνην ιάζνο,
νκάδεο όηαλ

θαη ζηνλ αέξα, ζηε βξνρή θαη ην λεξό, ζηηο

παξνπζηάδακε»). Ζ δεχηεξε πεξίπησζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο νη

καζεηέο δήισζαλ φηη έλησζαλ άγρνο, ήηαλ απηή πνπ αθνξνχζε δξαζηεξηφηεηεο
ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε θάπνηνη καζεηέο
έλησζαλ ηδηαίηεξε αλεζπρία κήπσο δψζνπλ ιάζνο απάληεζε («…Δγώ είρα αγρσζεί εθεί
πνπ ήκαζηαλ πάλσ ζηελ ηάμε θαη έβγαδε ν Πέηξνο έλαλ ήρν, γηα ην αλ ζα ηνλ έιεγα
ζσζηά!»).
Πίλαθαο 10
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη έλησζαλ άγρνο ζε
θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΟΗ
ΜΑΘΖΣΔ ΔΝΗΧΑΝ ΑΓΥΟ

1. ηηο παξνπζηάζεηο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε
ηάμε
2. ε δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο
θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΣΗ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ καζεηψλ: 16
χλνιν καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη
έλησζαλ άγρνο: 4)

3/4
1/4

5.3. Δξσηεκαηνιόγην
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο, πεξηείρε επηά ζπλνιηθά εξσηήζεηο ή
ζεκαηηθέο ελφηεηεο εξσηήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη πξψηεο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ε
έβδνκε ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην δελ
αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά, θαζψο δελ ππήξραλ ρξνληθά πεξηζψξηα ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζεζκίαο πνπ είρε δνζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλά εξψηεζε ή
ζεκαηηθή ελφηεηα εξσηήζεσλ, θαη δίλνληαη γηα θαζεκηά ζπλνπηηθνί πίλαθεο ησλ
απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ
κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηηο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, φζν
θαη απφ ηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο.
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Ζ πξώηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα
πεξηγξάςνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο αξέζεη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, επηιέγνληαο κία
απφ πέληε δνζκέλεο δηαβαζκηζκέλεο απαληήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ δεθαέμη καζεηψλ
ηνπ δείγκαηνο, έμη καζεηέο δήισζαλ πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηνπο αξέζεη πάξα
πνιχ, ηξεηο καζεηέο δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη πνιχ, έμη καζεηέο δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη
αξθεηά, θαη έλαο καζεηήο δήισζε φηη ηνπ αξέζεη ιίγν. Με βάζε ηηο απαληήζεηο απηέο
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ελλέα καζεηέο εμέθξαζαλ ζεηηθή έσο πνιχ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην κάζεκα, έμη καζεηέο εμέθξαζαλ κηα νπδέηεξε ή ζπληεξεηηθή ζηάζε, θαη
έλαο καζεηήο εμέθξαζε κηα ζρεηηθά αξλεηηθή ζηάζε. Καλέλαο απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο
ηνπ δείγκαηνο δελ δήισζε φηη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δελ ηνπ αξέζεη θαζφινπ, θαη άξα
δελ εμέθξαζε κηα απφιπηα αξλεηηθή ζηάζε (Πίλαθαο 11).
Πίλαθαο 11
Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Καζφινπ
0/16

Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κνπ αξέζεη …
Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ
1/16
6/16
3/16

Πάξα πνιχ
6/16

ρεηηθά κε ηνπο επηά καζεηέο νη νπνίνη, κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π.,
εμέθξαζαλ ζπληεξεηηθή ή ζρεηηθά αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο,
ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ
ελδερνκέλσο λα ζρεηηζηνχλ κε απηή ηε ζηάζε. Ο έλαο αθνξά ην θχιν ησλ καζεηψλ, ελψ ν
άιινο αθνξά ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ
κάζεκα, ιφγνο ν νπνίνο αλαδείρζεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο. ρεηηθά κε ην θχιν
ησλ καζεηψλ, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ηα αγφξηα έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην ζρνιηθφ κάζεκα Μνπζηθήο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, αλεμαξηήησο
ειηθίαο ή ζρνιηθήο ηάμεο (Broquist, 1961 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Paul, 2016; Nolin, 1973;
Pogonowski, 1985; Boswell, 1991; Hargreaves et al., 1995; Philips, 2003; Stavrou, 2006).
Γεδνκέλνπ φηη νη έμη απφ ηνπο επηά καζεηέο νη νπνίνη εμέθξαζαλ ζπληεξεηηθή ή ζρεηηθά
αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ήηαλ αγφξηα, ζα κπνξνχζακε λα
ζπζρεηίζνπκε ην θχιν ησλ καζεηψλ κε απηφ ην απνηέιεζκα. ε ζρέζε κε ην δεχηεξν
παξάγνληα πνπ αλαθέξζεθε, δειαδή ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο
πξνηηκνχλ έλα ζρνιηθφ κάζεκα ή δηακνξθψλνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ, νη δχν
νκάδεο εζηίαζεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,
αλέδεημαλ σο ζεκαληηθφηεξν ιφγν ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
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πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα
ππνζέζνπκε γηα ηνπο επηά καζεηέο πνπ εμέθξαζαλ ζπληεξεηηθή ή ζρεηηθά αξλεηηθή
ζηάζε, φηη δελ ππήξρε ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα, θαη φηη ε εκπεηξία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο δελ
θαηάθεξε λα εληζρχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζην κάζεκα.
Ζ δεύηεξε ελόηεηα εξσηήζεσλ-δειώζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ηε δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο
έληεθα δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π. ζηηο νπνίεο νη καζεηέο είραλ ζπκκεηάζρεη. Γηα θαζεκηά απφ ηηο
δειψζεηο νη καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ κηα απφ ηξεηο δνζκέλεο δηαβαζκηζκέλεο
απαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε απηέο. ρεηηθά κε
ηελ απάληεζε «πκθσλψ ιίγν», δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα
θαηαλνήζνπλ ζεκαζηνινγηθά ηε ζρέζε απηήο ηεο απάληεζεο κε ηηο απαληήζεηο «Γελ
ζπκθσλψ θαζφινπ» θαη «πκθσλψ απφιπηα» (Πίλαθαο 12).
1ε δήισζε: Σν κάζεκα Μνπζηθήο ην βξίζθσ επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθό. (Δ-Β1)
ηφρνο ηεο πξψηεο δήισζεο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ λα
δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ ε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ Π.Π. ππήξμε επράξηζηε θαη
δηαζθεδαζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. ηε δήισζε απηή, δέθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ
δείγκαηνο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, ελψ έμη καζεηέο απάληεζαλ φηη
ζπκθσλνχλ ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δέθα καζεηέο βίσζαλ ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο
θαη δηαζθέδαζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Π., θαη ζε κεγάιν
βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψζνπλ κηα ηδηαίηεξα επλντθή ζηάζε ζε ζρέζε κε απηή
ηε κεηαβιεηή. Χζηφζν, έμη καζεηέο βίσζαλ ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο θαη δηαζθέδαζεο
αιιά φρη ζε φιεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νχηε ζε κεγάιν βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα
δηακνξθψζνπλ κηα ζρεηηθά νπδέηεξε ζηάζε ζε ζρέζε κε απηή ηε κεηαβιεηή. Πηζαλψο, νη
απαηηήζεηο θάζε δεκηνπξγηθήο αλάζεζεο-εξγαζίαο θαη ε ελδερφκελε δπζθνιία πνπ
έλησζαλ θάπνηνη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ, λα ηνπο νδήγεζαλ ζε
απηή ηε ζηάζε.
2ε δήισζε: Απηά πνπ θάλνπκε ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηα βξίζθσ ελδηαθέξνληα. (ΔΒ2)
ηφρνο ηεο δεχηεξεο δήισζεο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ λα
δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ ε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ Π.Π. ήηαλ ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο
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Πίλαθαο 12
Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηε δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ-δειψζεσλ
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

ΟΗ ΓΖΛΧΔΗΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
1. Σν κάζεκα ην
βξίζθσ επράξηζην
θαη δηαζθεδαζηηθό.
2. Σν πεξηερόκελν ηνπ
καζήκαηνο είλαη
ελδηαθέξνλ.
3. Καηαιαβαίλσ ηη
πξέπεη λα θάλσ ζε
θάζε δξαζηεξηόηεηα.
4. Οη δξαζηεξηόηεηεο
κνπ θαίλνληαη
δύζθνιεο.
5. Οη δξαζηεξηόηεηεο
κνπ θαίλνληαη
εύθνιεο.
6. Μνπ αξέζεη λα
ζπκκεηέρσ ζε
δύζθνιεο
δξαζηεξηόηεηεο.
7. Μνπ αξέζεη λα
ρξεζηκνπνηώ ηε
θαληαζία θαη ηηο
ηδέεο κνπ.
8. Πξνηηκώ λα αθνύσ
θαη λα παξαθνινπζώ
ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.
9. Νηώζσ ηθαλόο/-ή λα
ηα θαηαθέξσ.
10. Φνβάκαη λα
ζπκκεηέρσ, γηαηί ...
11. Πξνηηκώ λα
δνπιεύσ κόλνο κνπ
παξά ζε νκάδεο.

ΟΗ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΚΑΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΔ ΚΑΘΔ ΑΠΑΝΣΖΖ
Δελ ζπκθσλώ
πκθσλώ ιίγν
πκθσλώ απόιπηα
θαζόινπ
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καζεηέο. ηε δήισζε απηή, έληεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ
απφιπηα, ελψ πέληε καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Γ.Μ.Γ.
ηνπ Π.Π. θξάηεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ ζε πςειά επίπεδα,
θπξίσο ιφγσ ηνπ έληνλα παηδνθεληξηθνχ θαη βησκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Χζηφζν,
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ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη είηε δελ έλησζαλ γεληθφηεξα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π., είηε έλησζαλ λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα πιαίζηα
ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Αλάκεζα ζε απηνχο ζα
κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ ελδερφκελε επθνιία θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο
έθαλε λα βαξεζνχλ, ηελ ελδερφκελε δπζθνιία θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ηνπο
νδεγνχζε ζε κεησκέλε πξνζπάζεηα θαη απφζπξζε, ηε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο, ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δξαζηεξηφηεηεο πην δαζθαινθεληξηθέο ή
θαηεπζπληηθέο φπσο απηέο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο, θαη ηέινο, ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα.
3ε δήισζε: ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλνπκε θέηνο ζηε Μνπζηθή, θαηαιαβαίλσ ηη
πξέπεη λα θάλσ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα. (Δ-Β3)
ε ζρέζε κε ηελ ηξίηε δήισζε απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
δεθαηέζζεξηο απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, ελψ δχν
καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν. Ζ ηξίηε δήισζε αθνξνχζε θπξίσο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θάπνησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ-δηεπθνιπληηθψλ ζηξαηεγηθψλ
πνπ εθάξκνζε ε εθπαηδεπηηθφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί θαηά
πφζν δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο ζαθείο θαη επαξθείο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ
εθπαηδεπηηθφ, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε δεκηνπξγηθήο αλάζεζεοεξγαζίαο θαη φπνηε νη καζεηέο ην είραλ αλάγθε. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θάλεθε
πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία βξήθε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο ηηο δηεπθνιπληηθέο νδεγίεο θαη
δηεπθξηλίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Χζηφζν, ππήξραλ θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη
δπζθνιεχηεθαλ φρη ηφζν ζρεηηθά κε ην ηη έπξεπε λα θάλνπλ ζε θάζε δεκηνπξγηθή
δξαζηεξηφηεηα, φζν ζε ζρέζε κε ην πψο έπξεπε λα ην θάλνπλ («… δελ ήμεξα πώο λα
βγάισ ήρνπο πνπ λα κνηάδνπλ κε …. / …δελ ήμεξα πνην αληηθείκελν λα δηαιέμσ, άιιαδα
ζπλέρεηα γλώκε …»). Ζ δηάζεζε απηή είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε, θαζψο ε
δεκηνπξγηθφηεηα δελ βαζίδεηαη ζε έηνηκεο ή δνζκέλεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο, αιιά
πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ θαη ηε γέλλεζε ηδεψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
4ε δήισζε: Οη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλνπκε θέηνο, κνπ θαίλνληαη δύζθνιεο.
(Δ-Β4)
θνπφο ηεο δήισζεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε γεληθφηεξε εληχπσζε πνπ
απνθφκηζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ή ηε δπζθνιία πνπ βίσζαλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π.. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε έκκεζα λα
αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο, θαζψο
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ελζσκάησζε
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φισλ ησλ καζεηψλ, φισλ ησλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ αλάπηπμεο, αιιά θαη ε πξνψζεζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ηνπο έθθξαζεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζα ηνπο δπζθφιεπαλ
ηδηαίηεξα θαη δελ ζα ηνπο απνζάξξπλαλ. ε ζρέζε κε ηελ ηέηαξηε δήισζε απηήο ηεο
ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έληεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο απάληεζαλ φηη δελ
ζπκθσλνχλ θαζφινπ, ελψ πέληε καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π. θάλεθαλ ζε γεληθέο
γξακκέο εχθνιεο. Χζηφζν, ππήξραλ θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη δήισζαλ φηη
δπζθνιεχηεθαλ ζε κηθξφ βαζκφ είηε ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε ζε θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π..
5ε δήισζε: Οη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλνπκε θέηνο, κνπ θαίλνληαη εύθνιεο.
(Δ-Β5)
Ζ δήισζε απηή, ε νπνία απνηειεί ζεηηθή δηαηχπσζε ηεο πξνεγνχκελεο δήισζεο,
ηέζεθε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ
πξνεγνχκελε δήισζε. ηελ πέκπηε δήισζε απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
έληεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, ελψ πέληε καζεηέο
απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν, επηβεβαηψλνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηελ
πξνεγνχκελε δήισζε.
6ε δήισζε: Μνπ αξέζεη λα ζπκκεηέρσ ζε κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη δύζθνιεο.
(Δ-Β6)
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε γεληθφηεξε πξνηίκεζε
ησλ καζεηψλ γηα εχθνιεο ή δχζθνιεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηε
δπζθνιία, ή γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δπζθνιία επηδξά ζηα θίλεηξα θαη ζηελ εκπινθή
ηνπο ζην κάζεκα. ηε δήισζε απηή, δψδεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο
δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, ηξεηο καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν θαη έλαο
καζεηήο δήισζε φηη δελ ζπκθσλεί θαζφινπ. Οη απαληήζεηο απηέο θαηέδεημαλ φηη ε
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ απνζαξξχλεηαη απφ ηε δπζθνιία, αιιά αληίζεηα ηελ
αληηκεησπίδεη σο πξφθιεζε ε νπνία δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα νπζηαζηηθή εκπινθή ζην
κάζεκα. Χζηφζν, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη νη απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε
δήισζε δφζεθαλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π., ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε πιεηνςεθία
ησλ καζεηψλ αληαπνθξίζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ηφλσζε ηελ
απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ελίζρπζε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Αλ ε αληαπφθξηζε
ησλ καζεηψλ ήηαλ δηαθνξεηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ή ελφο δηαθνξεηηθνχ Π.Π., πηζαλψο
θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε λα ήηαλ δηαθνξεηηθέο.
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7ε δήισζε: Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ ηε θαληαζία κνπ θαη ηηο δηθέο κνπ ηδέεο ζηηο
κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. (Δ-Β7)
Ζ έβδνκε δήισζε απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηε ζηάζε
ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο ε ζηάζε απηή δηακνξθψζεθε
κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ηνπ Π.Π.. ηε δήισζε απηή, έληεθα απφ ηνπο δεθαέμη
καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, ηέζζεξηο καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ
ιίγν θαη έλαο καζεηήο δήισζε φηη δελ ζπκθσλεί θαζφινπ. Δξκελεχνληαο ηηο απαληήζεηο
απηέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εμέθξαζε κηα απφιπηα
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο θαη ησλ ηδεψλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο, θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο ππήξμε απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο
πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π..

Ζ ζηάζε ησλ ππφινηπσλ

καζεηψλ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί κε δχν ηξφπνπο. Αξρηθά, ελδέρεηαη θάπνηνη καζεηέο λα
κελ έλησζαλ πάληα ηθαλνπνίεζε κε ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο
(«κνπ αξέζεη, αιιά φρη πάληα» - θξίλνληαο απφ ην απνηέιεζκα), θαζψο αμηνινγνχζαλ ηηο
ηδέεο ηνπο αξθεηά απζηεξά θαη ζχκθσλα κε πξνζσπηθά θξηηήξηα («Γελ κνπ άξεζαλ νη
ηδέεο κνπ ζ’ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα … / … δελ κνπ άξεζε ν ήρνο κνπ …»). Απηφ ηνπο
νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο πην ζπγθξαηεκέλεο ή ζπληεξεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε
κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Κάπνηνη άιινη καζεηέο, κέζα απφ ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ,
εθδήισζαλ έκκεζα ηελ αλάγθε ηνπο γηα έλα ζπλδπαζκφ παηδνθεληξηθψλ θαη
δαζθαινθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο («… κνπ
αξέζεη, αιιά όρη πάληα, όρη ζπλέρεηα, … όρη κόλν απηό …»), εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη
πέξα απφ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, ηνπο αξέζνπλ θαη νη ηδέεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηηο κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο («Μνπ αξέζνπλ θαη νη δηθέο ζαο ηδέεο, θπξία …»).
8ε δήισζε: ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνηηκώ λα αθνύσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ λα
ιέλε ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη λα ηηο δείρλνπλ. (Δ-Β8)
ηε δήισζε απηή δψδεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ
ιίγν, δχν καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, θαη δχν καζεηέο απάληεζαλ φηη
δελ ζπκθσλνχλ θαζφινπ. ηφρνο ηεο δήισζεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ηδηαίηεξε
δεκηνπξγηθή πξνδηάζεζε θαη ζηάζε ησλ καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε απηή ηε δήισζε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηελ πξνεγνχκελε δήισζε, αλέδεημαλ ηξεηο
πεξηπηψζεηο καζεηψλ. Έηζη, ππήξραλ νη καζεηέο πνπ ηνπο άξεζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα έβξηζθαλ ελδηαθέξνλ θαη ζηηο
ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθε ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
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(12/16). Παξάιιεια, ππήξραλ θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη έλησζαλ ακεραλία ή δπζθνιία λα
γελλήζνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκνχζαλ λα αθνχλ ή λα
παξαθνινπζνχλ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (2/16). Σέινο, ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη
ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλε αλάγθε γηα αηνκηθφηεηα ζηελ έθθξαζε, θαη δελ
ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα γηα ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (2/16).
9ε δήισζε: ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θέηνο, ληώζσ όηη είκαη ηθαλόο / ηθαλή λα ηα
θαηαθέξσ. (Δ-Β9)
Ζ έλαηε δήισζε απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ην αίζζεκα
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, δειαδή ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ είρε ή
δηακφξθσζε θάζε καζεηήο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο
απαηηήζεηο ησλ δεκηνπξγηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηφρνο ηεο δήισζεο απηήο ήηαλ
λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ην Π.Π. ζε ζπλάξηεζε κε ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψρζεθε λα δηαπηζησζεί ελδερφκελε ζρέζε ηνπ
αηζζήκαηνο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε θαη
εθαξκφζηεθε ην Π.Π. Γ.Μ.Γ.., δειαδή κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέρηεθαλ, κε ηε δηαδνρή απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα
ηνπ Π.Π., θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ-δεπθνιπληηθψλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. ε ζρέζε κε απηή ηε δήισζε,
δψδεθα απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα, θαη ηέζζεξηο
καζεηέο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Π.Π. ελδερνκέλσο επέδξαζε ζεηηθά ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
καζεηψλ, αθνχ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη κελ έρνληαο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο έλησζαλ φηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε
επηηπρία ζε απηέο. Χζηφζν, ππήξραλ θαη θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη δήισζαλ ζρεηηθά
ρακειή ή κέηξηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, γηα ιφγνπο πνπ ελδερνκέλσο δελ αθνξνχζαλ
απνθιεηζηηθά ην Π.Π. Γ.Μ.Γ. (καζεηέο κε γεληθφηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ρακειέο
επηδφζεηο, καζεηέο κε ηδηαίηεξα ρακειή απηνεθηίκεζε ή καζεηέο κε ηδηαίηεξεο
νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο).
10ε δήισζε: ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θέηνο, θνβάκαη λα ζπκκεηέρσ γηαηί αλ
θάλσ θάπνην ιάζνο, νη ζπκκαζεηέο κνπ ζα κε θνξντδέςνπλ θαη ε δαζθάια ζα κε
καιώζεη. (Δ-Β10)
Ζ δέθαηε δήισζε απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ, ηα νπνία ζπρλά απνξξένπλ απφ ην
ελδερφκελν νη καζεηέο λα θάλνπλ θάπνην ιάζνο θαη λα δερηνχλ επηθξηηηθά ζρφιηα ηφζν
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απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ηφρνο απηήο ηεο δήισζεο ήηαλ
λα δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκφ ππήξμε απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχεξεπλήηξηαο λα θαιιηεξγήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ππνζηεξηθηηθφ θαη αζθαιέο
γηα ηνπο καζεηέο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π.. ηε δήισζε απηή, δεθαηξείο απφ
ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη δελ ζπκθσλνχλ θαζφινπ, ελψ ηξεηο
καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ ην εθπαηδεπηηθφ θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε, ήηαλ ππνζηεξηθηηθφ θαη αζθαιέο, κε
απνηέιεζκα λα κελ αηζζάλνληαη θαλέλα θφβν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Παξφια απηά, ηξεηο καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ εληειψο ην θφβν ηνπ ιάζνπο
θαη ην άγρνο ηεο έθζεζεο κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε, πξνθαλψο γηα ιφγνπο πνπ δελ
ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο.
11ε δήισζε: ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνηηκώ λα δνπιεύσ κόλνο κνπ, παξά ζε
νκάδεο καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. (Δ-Β11)
ηφρνο ηεο ελδέθαηεο δήισζεο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ λα
δηεξεπλεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ γηα αηνκηθέο ή νκαδηθέο Γ.Μ.Γ. ζχκθσλα κε
ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Π.. ηε δήισζε απηή, ελλέα
απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ ιίγν, πέληε καζεηέο
απάληεζαλ φηη δελ ζπκθσλνχλ θαζφινπ, θαη δχν καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ
απφιπηα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο απηέο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εμέθξαζε κηα
πξνηίκεζε ηφζν γηα αηνκηθέο φζν θαη γηα νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην γεγνλφο απηφ,
ελδερνκέλσο, ζπληέιεζαλ ηφζν ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ε πνηφηεηα
ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, φζν θαη ην αζθαιέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ είρε
δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π.. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δηέζεηαλ
έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο
ζρέζεηο ήηαλ πνιχ θαιέο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ησλ αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είραλ ηελ
ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο, ρσξίο σζηφζν ην
άγρνο ηεο απφξξηςεο ή ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ ζηα
πιαίζηα ησλ νκάδσλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Παξφια απηά, ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη πξνηίκεζαλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο νκάδαο, θαη άιινη νη νπνίνη, ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο
θαη κηαο έληνλεο αλάγθεο γηα αηνκηθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ζηελ έθθξαζε, πξνηίκεζαλ ηηο
αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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Ζ ηξίηε, ε ηέηαξηε θαη ε πέκπηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ ηξίηε, ε ηέηαξηε θαη ε πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχζαλ απφ
ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ δέθα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π., κέζα ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζθφπηκα θαη δχν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο
αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ.

Ζ αμηνιφγεζε αθνξνχζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ

άξεζαλ πην πνιχ ζηνπο καζεηέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ άξεζαλ ζηνπο καζεηέο, θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.
ρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άξεζαλ πην πνιχ ζηνπο καζεηέο, δχν
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο δέθα ζπλνιηθά ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ
καζεηψλ. Ζ πξψηε ζε ζεηξά πξνηηκήζεσλ ήηαλ ε φγδνε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π., ελψ ε
δεχηεξε ζε ζεηξά πξνηηκήζεσλ ήηαλ ε έβδνκε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π.. Οη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο είραλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ
ηνπο, ηα νπνία ελδερνκέλσο ζπληέιεζαλ ψζηε νη καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ κηα ηδηαίηεξα
επλντθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. Καη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζέκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ,
θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη άθελαλ πνιιά πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη επηινγψλ γηα δεκηνπξγηθή
έθθξαζε (Wiggins, 1999). Δπηπιένλ, θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε
θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρξήζε ε νπνία, ηφζν βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ φζν
θαη βάζεη ηεο πνιχρξνλεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο, είλαη
ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνπο καζεηέο, θαζψο θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη πξνθαιεί
ελζνπζηαζκφ. Πέξα φκσο απφ απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
είραλ θαη δχν ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ φγδνε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π., ε νπνία
ζπγθέληξσζε ηηο πξνηηκήζεηο δεθαηεζζάξσλ απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο,
ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα ζχλζεζεο ζηα πιαίζηα νκάδσλ, ελψ ε έβδνκε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Π.Π., ε νπνία ζπγθέληξσζε ηηο πξνηηκήζεηο νθηψ καζεηψλ, ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα
εμεξεχλεζεο απφ δεπγάξηα καζεηψλ. Ζ φγδνε δξαζηεξηφηεηα άθελε ζηνπο καζεηέο
κεγαιχηεξα πεξηζψξηα γηα θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε ιφγσ ηνπ ζέκαηφο ηεο, ελψ
ηαπηφρξνλα αμηνπνηνχζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ εκπεξηέρεη θαη ζπλεπάγεηαη ε νκαδηθή
ζπλεξγαζία.
ε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ άξεζαλ ζηνπο καζεηέο, ηηο πεξηζζφηεξεο
απαληήζεηο ζπγθέληξσζε ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π., θαζψο ηελ επέιεμαλ έληεθα
απφ ηνπο δεθαέμη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο. Πνιχ κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ, δειαδή
πέληε απφ ηνπο ζπλνιηθά δεθαέμη, επέιεμαλ σο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ηνπο άξεζαλ, ηε
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δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π. θαζψο θαη κηα κε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα
ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη
Πίλαθαο 13
Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο: νη απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ ζηελ ηξίηε, ηέηαξηε θαη πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ Ο
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΔ ΚΑΘΔ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΟΗ ΓΡΑΡΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΑΝ ΟΗ
ΜΑΘΖΣΔ

Μνπ άξεζαλ
πην πνιύ

Γελ κνπ άξεζαλ

Με
δπζθόιεςαλ

1. 1ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(θιεηζηνχ ηχπνπ - αηνκηθή)

------

11/16

2/16

2. 2ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(θιεηζηνχ ηχπνπ – αηνκηθή θαη
ηάμεο)

2/16

5/16

------

3. 3ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(κε πξνηεηλφκελεο παξακέηξνπο νκαδηθή)

5/16

3/16

3/16

4. Γξαζηεξηόηεηα ελεξγεηηθήο
αθξόαζεο - κε δεκηνπξγηθή
(ήρνη έμσ απφ ηελ ηάμε)

5/16

5/16

3/16

5. Γξαζηεξηόηεηα ελεξγεηηθήο
αθξόαζεο - κε δεκηνπξγηθή
(ήρνη απφ ην θαζεηφθσλν)

6/16

4/16

5/16

6. 4ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(αλνηρηνχ ηχπνπ - ρξήζε
αληηθεηκέλσλ – ζε δεπγάξηα)

6/16

4/16

6/16

7. 5ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(αλνηρηνχ ηχπνπ - ρξήζε
αληηθεηκέλσλ - αηνκηθή)

4/16

2/16

3/16

8. 6ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(αλνηρηνχ ηχπνπ ζηα πιαίζηα
θφξκαο - ρξήζε αληηθεηκέλσλ –
αηνκηθή θαη ηάμεο)

6/16

2/16

3/16

9. 7ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(αλνηρηνχ ηχπνπ – ρξήζε
θξνπζηψλ – ζε δεπγάξηα)

8/16

1/16

2/16

10. 8ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Π.Π.
(αλνηρηνχ ηχπνπ – ρξήζε
θξνπζηψλ - νκαδηθή)

14/16

1/16

4/16
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θαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πέκπηεο εξψηεζεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο εζηίαζεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Π.Π. ηα νπνία ελδερνκέλσο νδήγεζαλ
ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθήο ζηάζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, ήηαλ αξρηθά ην
πνιχ θιεηζηνχ ηχπνπ ζέκα ηεο, ην νπνίν έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε καζεκαηηθή άζθεζε θαη
άθελε ειάρηζηα πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηνπο καζεηέο, δεκηνπξγψληαο κηα ςπρνινγία
ζσζηνχ θαη ιάζνπο. Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ κηα αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα
πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο έπξεπε λα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα ρηππήζνπλ ξπζκηθά
κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε κφλνη ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ
ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο θαη δελ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο θάπνην αληηθείκελν ή θξνπζηφ
φξγαλν πνπ ελδερνκέλσο ζα θαζηζηνχζε ηε δξαζηεξηφηεηα πην ελδηαθέξνπζα. Σέινο,
επξφθεηην γηα ηελ πξψηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π.Π., κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη
γηα ηελ ελδερφκελε ακεραλία ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε κηα θαηλνχξηα δηαδηθαζία.
ζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δπζθφιεςαλ ηνπο καζεηέο, δελ δηαθαίλεηαη
κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο κηα ηδηαίηεξε ηάζε πξνο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ, δειαδή έμη ή πέληε απαληήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ δεθαέμη καζεηψλ, ήηαλ
δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ
θάπνηνη καζεηέο (ήρνη απφ ην θαζεηφθσλν) ή αξθεηνί απφ απηνχο (4ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Π.Π.) δπζθνιεχηεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ήρνπο πνπ άθνπγαλ.
Ζ έθηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν ηεο
παξνχζαο κειέηεο. ηφρνο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε εκπεηξία ηνπ
Π.Π. είρε θάπνηα επίδξαζε ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε απηή νη καζεηέο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ
αλάκεζα ζε ηξεηο δηαβαζκηζκέλεο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ αλ ην κάζεκα
ηεο Μνπζηθήο, κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ηνπο αξέζεη
ιηγφηεξν, ην ίδην ή πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ έλησζαλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ

πξνγξάκκαηνο. ηελ εξψηεζε απηή, επηά καζεηέο απφ ηνπο δεθαέμη ζπλνιηθά,

απάληεζαλ πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηνπο αξέζεη ην ίδην ζε ζρέζε κε ην βαζκφ πνπ
ηνπο άξεδε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εκπεηξία ηνπ Π.Π. δελ επεξέαζε
ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα. Οη ππφινηπνη ελλέα καζεηέο δήισζαλ
πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηψξα, κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π., ηνπο αξέζεη
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πεξηζζφηεξν. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εκπεηξία ηνπ Π.Π. επεξέαζε ζεηηθά ηε γεληθφηεξε
ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα (Πίλαθαο 14).
Πίλαθαο 14
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
«Αλ ζπγθξίλσ κε απηό πνπ έλησζα ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηώξα κνπ αξέζεη … »
ΛΗΓΟΣΔΡΟ

ΣΟ ΗΓΗΟ

ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ

0/16

7/16

9/16

Ζ έβδνκε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ έβδνκε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηνλ ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν
ηεο παξνχζαο κειέηεο. θνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
ππήξμε ή δελ ππήξμε αιιαγή ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα
ηεο Μνπζηθήο, κεηά απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
Π.Π.. Ζ εξψηεζε απηή δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζε πνπ
έδσζαλ ζηελ έθηε εξψηεζε (Παξάξηεκα Ξ).
ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη δελ άιιαμε ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, νη ιφγνη πνπ αλέθεξαλ νη ηέζζεξηο απφ ηνπο επηά
καζεηέο, αθνξνχλ ηελ άπνςε ή ηε γεληθφηεξε αίζζεζή ηνπο φηη δελ άιιαμε θάηη ζην
κάζεκα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ή φηη ηα καζήκαηα ηνπο θαίλνληαη ίδηα
(«…Γηαηί δε βξίζθσ θακηά δηαθνξά από πέξζη κέρξη θέηνο. / Με αξέζεη ην ίδην γηαηί ζρεδόλ
ηα καζήκαηα είλαη ίδηα. / Ζ Μνπζηθή κνπ αξέζεη ην ίδην γηαηί δελ άιιαμε ηίπνηα … /… Γηαηί
εκέλα είλαη ζαλ λα θάλνπκε όιν ην ίδην»). Γχν απφ ηνπο επηά καζεηέο ήηαλ ιίγν πην
ζπγθεθξηκέλνη, θαζψο αλαθέξζεθαλ ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ην νπνίν θαηά ηελ
άπνςή ηνπο είλαη ην ίδην ή ηνπο αξέζεη ην ίδην («…Απηό ζπκβαίλεη γηαηί από ηελ αξρή ηεο
λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θάλνπκε πεξηζζόηεξν ηξαγνπδνπαηρλίδηα παξά ηξαγνύδηα, όπσο
θάλακε πέξζη θαη πξόπεξζη / … Δπεηδή από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κνπ άξεζαλ ηα ίδηα
παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ θάλακε»). Έλαο απφ ηνπο επηά καζεηέο εμέθξαζε κηα
ηδηαίηεξα επλντθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα γεληθφηεξα, ε νπνία σζηφζν ππήξρε απφ
πάληα θαη δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π. («… Γηαηί πάληα κνπ άξεζε ε
κνπζηθή»).
ε ζρέζε κε ηνπο ελλέα καζεηέο ησλ νπνίσλ ε γεληθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο επεξεάζηεθε ζεηηθά κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Π.Π., ε ζεκαηηθή
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αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ζηελ έβδνκε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
αλέδεημε δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο θαη ηξεηο ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο, νη νπνίνη ζπληέιεζαλ
ζηελ ελίζρπζε ή βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο (Πίλαθαο 15, Παξάξηεκα Ο). Οη ιφγνη απηνί επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο εζηίαζεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηνλ νπνίν νη
καζεηέο αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, αθνξά ηνλ εληνλφηεξα βησκαηηθφ ραξαθηήξα πνπ
απέθηεζε ην κάζεκα ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π., θαζψο νη καζεηέο θέηνο
ζπκκεηείραλ ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ
ζπρλφηεξα ηα θξνπζηά φξγαλα ζε ζρέζε κε φ,ηη ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα («…
Μνπ άξεζε θέηνο πην πνιύ γηαηί ηώξα παίδνπκε πην πνιιά παηρλίδηα … /…γηαηί θάλακε πην
πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο … / … γηαηί … πέξζη δελ παίξλακε ηόζν ζπρλά ηα όξγαλα ζηα ρέξηα
καο»).
ΠΗΝΑΚΑ 15
ε

7 Δξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη
καζεηέο δήισζαλ πσο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ

ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ,

γηαηί … »
ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΘΔΜΑΣΗΚΔ-ΛΟΓΟΗ

1. Πεξηζζόηεξν βησκαηηθό ην κάζεκα
(πην πνιιά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, δξαζηεξηφηεηεο, φξγαλα)

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ

5/9

2. Πην σξαίεο νη δξαζηεξηόηεηεο
(ελδηαθέξνλ - επραξίζηεζε - ηθαλνπνίεζε)

4/9

3. Πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο

2/9

4. Οη ερνγξαθήζεηο

2/9

5. Πην δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

2/9

6. Μάζεζε

1/9

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ αλέθεξαλ νη καζεηέο, ζρεηίδεηαη κε ηελ
πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία σζηφζν δελ δηεπθξηλίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
ίδηνπο («… Γηαηί θέηνο θάλακε πην … σξαίεο δξαζηεξηόηεηεο ... / … Γηαηί θάλνπκε πην
σξαία παηρλίδηα … / … Γηαηί θέηνο ζηε κνπζηθή θάλνπκε … θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
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παηρλίδηα …»). ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη καζεηέο
δηαρσξίδνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηελ πνζφηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
θαζψο ηηο αλαθέξνπλ σο δχν δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε
ηεο ζηάζεο ηνπο («… Γηαηί θέηνο θάλακε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη πην σξαίεο … /
… Γηαηί θέηνο ζηε κνπζηθή θάλνπκε πην πνιιά ηξαγνύδηα θαη θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
παηρλίδηα …»). Σέινο, άιινη ιφγνη ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο
ηνπο, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ («… Γηάιεμα ην
πεξηζζόηεξν γηαηί κνπ άξεζε πνπ θάλνπκε ηώξα νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο …»), νη
ερνγξαθήζεηο ησλ νκαδηθψλ ηνπο παξνπζηάζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο ππήξμαλ
ζεκαληηθέο γηα θάπνηνπο καζεηέο («… Πεξηζζόηεξν, γηαηί θέηνο καο ερνγξαθείηε …»), θαη
ηέινο ν πεξηζζφηεξν δηαζθεδαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ («… Μνπ άξεζε
πεξηζζόηεξν γηαηί όηαλ θάλακε ηελ νκαδηθή εξγαζία κε ηνλ αέξα, ηελ βξνρή θαη ην λεξό, κνπ
θάλεθε πνιύ δηαζθεδαζηηθή …»).
Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ζέιακε
λα αλαθεξζνχκε ζηελ απάληεζε ελφο καζεηή, ν νπνίνο θάλεη ιφγν γηα κηα ζεηηθή εμέιημε
ή πξφνδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π., θαζψο αλαθέξεη φηη «… όζν
πξνρσξάκε, θάλνπκε αθόκα πην θαιά παηρλίδηα». Ζ δήισζε απηή αληαλαθιά κηα ζεηηθή
εμέιημε ζηελ ίδηα ηε ζηάζε ηνπ καζεηή, θαη είλαη ελδεηθηηθή ηεο εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή
κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηεο ηφλσζεο ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ, θαη ηέινο, ηεο ίδηαο ηεο
δεκηνπξγηθήο ηνπ αλάπηπμεο.
«Μνπ αξέζεη πην πνιύ γηαηί όζν πξνρσξάκε, θάλνπκε αθόκα πην θαιά παηρλίδηα!».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ
ΤΕΖΣΖΖ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

6.1. πδήηεζε
Ζ παξνχζα κειέηε είρε σο βαζηθφ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα, φπσο
απηέο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα παξέκβαζεο εκπινπηηζκέλν κε δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο, έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ
εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα, κε βαζηθφ θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο θαη ζπκκεηνρήο
φισλ ησλ καζεηψλ ζε απηφ. Σαπηφρξνλα, πηνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο
παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζην Π.Π., θαζψο νη ίδηνη δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε δεκηνπξγηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Π.Π. δηεξεπλήζεθαλ ηφζν ε ζπκπεξηθνξά θαη
ε δξάζε ησλ καζεηψλ, φζν θαη νη ζθέςεηο, νη εθηηκήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε
ζρέζε κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηδαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηέδεημαλ αξρηθά φηη ε εκπεηξία ηνπ Π.Π. ήηαλ ζεηηθή γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, θαη επέδξαζε κε ζεηηθφ ηξφπν ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο.
ε επίπεδν δεκηνπξγηθήο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, φινη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο
αληαπνθξίζεθαλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο Γ.Μ.Γ. ηνπ Π.Π., θαη ζχκθσλα
κε ην πξνζσπηθφ ηνπο επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηθαλφηεηαο. Καηάθεξαλ λα
μεπεξάζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ακεραλία απέλαληη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, θαη λα
δνκήζνπλ ζηαδηαθά κηα άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε επηδεηθλχνληαο δεκηνπξγηθά πξντφληα
ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγαιχηεξε θαληαζία θαη πξσηνηππία. Σν γεγνλφο απηφ
επηβεβαηψζεθε θαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο ε
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Π. δήισζε πςειή
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Δ-Β9) θαη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή άλεζε θαη απηνπεπνίζεζε
(Δ-Β10) απέλαληη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο ηφζν ζηελ απηνπεπνίζεζε (Koutsoupidou, 2008; Alexander, 2012) φζν
θαη

ζηελ

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ
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καζεηψλ

(Leung,

2008a

θαη

2008b),

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο, σζηφζν ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη
πξνυπνζέζεηο.
H πςειή απηνπεπνίζεζε θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ε νπνία
θάλεθε σο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Π.Π., νθείιεηαη ελδερνκέλσο
ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε ην Π.Π., φζν θαη ζηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ εθάξκνζε ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα. Αξρηθά, απνδείρηεθε πνιχ
ζεκαληηθή ε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ κε ζέκαηα θπξίσο αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία δελ
πξνυπνζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο, αιιά αθήλνπλ πεξηζψξηα θαη
ειεπζεξία γηα πξνζσπηθέο επηινγέο, απνθιείνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο
(Wiggins, 1999a; Robinson et al., 2011). Γηα ην ιφγν απηφ, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο θαη ζπκκεηνρήο ζε καζεηέο φισλ ησλ γλσζηηθψλ
επηπέδσλ αλάπηπμεο. Έηζη, νη καζεηέο κπφξεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ρσξίο ην θφβν ηεο απνηπρίαο, ελψ ηαπηφρξνλα θαηάθεξαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί,
θαζψο ελεπιάθεζαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη επέδεημαλ δεκηνπξγηθά πξντφληα ζχκθσλα
κε ην πξνζσπηθφ ηνπο επίπεδν ηθαλφηεηαο (Whitcomb, 2013). Ζ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ
γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ θάλεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο
εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Πίλαθαο 13, ζει. 78).
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ελδερνκέλσο ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ήηαλ ε πξννδεπηηθή
κεηάβαζε, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π., απφ δξαζηεξηφηεηεο πην απιέο θαη εχθνιεο ζε
δξαζηεξηφηεηεο πην ζχλζεηεο θαη δχζθνιεο, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία θάζε θαηλνχξηαο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πξνεγνχκελε ή ηηο πξνεγνχκελέο ηεο (Alexander, 2012; Leumg,
2008b). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ θαη δηάξζξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα
πιαίζηα ηνπ Π.Π., είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα, ηελ πξννδεπηηθή εμνηθείσζή ηνπο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο δπζθνιίεο
πνπ εκπεξηέρεη, ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζπλαθφινπζα, ηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο
απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, κεηά απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Π.Π., δηακφξθσζε ηελ άπνςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ εχθνιεο (ΔΒ4 θαη Δ-Β5), παξά ην γεγνλφο φηη πξνέθππηαλ δπζθνιίεο ζηα πιαίζηα θάζε
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εμέθξαζε ηελ
πξνηίκεζή ηεο γηα δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο (Δ-Β6), θάηη ην νπνίν απνηειεί δείγκα
πςειήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Zimmerman, 2000).
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Δπίζεο, ε παξνρή πξνο ηνπο καζεηέο ζαθψλ θαη επαξθψλ νδεγηψλ θαη
δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο αλαζέζεηο, αιιά θαη ε θαηάιιειε
θαζνδήγεζε πξνο απηνχο φπνηε νη ίδηνη ην είραλ αλάγθε, ζπλέβαιαλ ψζηε νη καζεηέο λα
θαηαλννχλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηη πξέπεη λα θάλνπλ (Δ-Β3), θαη λα κε ληψζνπλ άγρνο
ζηα πιαίζηα θάζε δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο (Mayo, 2018). Σέινο, ε απηνπεπνίζεζε
θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ εληζρχζεθε θαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα
ελφο αζθαινχο θαη ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηα πιαίζηα ηνπ
νπνίνπ φιεο νη ηδέεο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζεκαληηθέο θαη είραλ αμία, ελψ ηαπηφρξνλα
απνπζίαδε νπνηαδήπνηε επηθξηηηθή δηάζεζε. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δήισζε απνπζία
άγρνπο ή θφβνπ ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο θαη ηεο έθζεζήο ηνπο
κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε (Δ-Β10). Ζ εμαζθάιηζε ελφο αζθαινχο θαη ππνζηεξηθηηθνχ
θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο θαη
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα εμεγήζνπλ θαη
ηελ πξνηίκεζε πνπ εμέθξαζε ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηφζν γηα αηνκηθέο φζν θαη γηα
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δ-Β11). Ζ αηνκηθή επζχλε γηα ην απνηέιεζκα, θαζψο θαη ε
αηνκηθή έθζεζε κπξνζηά ζηελ ππφινηπε ηάμε, δελ θάλεθαλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ησλ αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είραλ ηελ
ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο ρσξίο ην θφβν
ηεο απνηπρίαο ή ην άγρνο ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο, ελψ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ είραλ ηελ
επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο .
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Π. θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ζε πςειά επίπεδα ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ
δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ πεξηγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ θαη
ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, φζν θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δ-Β2). ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε
ζε κεγάιν βαζκφ ν δεκηνπξγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο,
ζχκθσλα κε ηνλ Faulkner (2003), ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα
ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο, πξνζδίδεη λφεκα ζηε κνπζηθή εκπεηξία θαη εληζρχεη ην
ελδηαθέξνλ θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ (Faulkner, 2003 φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ Henley, 2015). ην ίδην πλεχκα, ν Roberts (2012) θαηέδεημε φηη, φηαλ ε
δεκηνπξγηθφηεηα ελζσκαηψλεηαη ζηηο κνπζηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, απμάλεηαη ην
πεξηζηαζηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (Roberts, 2012).
Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ππήξμαλ θαη άιινη παξάγνληεο νη
νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θαη νη νπνίνη
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ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Π.Π.. Ο ζεκαληηθφηεξνο απφ φινπο ηνπο
παξάγνληεο ήηαλ ν έληνλα βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θάηη πνπ
ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο δξνχζαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, θαη
εηδηθφηεξα ζηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ησλ παξνπζηάζεσλ. Ο βησκαηηθφο
ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληζρπφηαλ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη
ζπλέβαιιαλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζε πςειά επίπεδα. Σέηνηνη
ήηαλ νη εμεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ, ν
παηγληψδεο ραξαθηήξαο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ (Stamou, 2001; Davies et al., 2013;
Shrier, 2014), ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ θαη θξνπζηψλ νξγάλσλ, θαη ηέινο, νη
αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε νκάδεο ή ζε
δεπγάξηα. Δηδηθφηεξα, ε πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο κε εμεξεπλεηηθφ ή
παηγληψδε ραξαθηήξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο Μνπζηθήο, θαζψο θαη γηα
δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα νκάδσλ ή δεπγαξηψλ, έρεη θαηαδεηρζεί θαη απφ άιιεο κειέηεο
(Boswell, 1991; Bowles, 1998). Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο αληηθεηκέλσλ ηα
νπνία βξίζθνληαλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο πινχζηα
αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, θηλεηνπνηψληαο έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Davies et al.,
2013), ελψ ε ρξήζε θξνπζηψλ νξγάλσλ ήηαλ απηή πνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζηνπο καζεηέο,
γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πιήζνο κειεηψλ (Broquist, 1961 φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ Paul, 2016; Nolin, 1973 θαη 1988; Vander Ark et al., 1980; Murphy & Brown, 1986;
Moore, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Bowles, 1998; Temmerman, 1995 φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ Paul, 2016; Bowles, 1998). Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εθδήισλαλ νη καζεηέο γηα
ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχζαλ ζηα πιαίζηα ησλ
παξνπζηάζεσλ, θάηη ην νπνίν θάλεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Β-8).
Παξάιιεια κε ην ελδηαθέξνλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ βίσζε ζπλαηζζήκαηα
επραξίζηεζεο θαη δηαζθέδαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π. θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιαλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ήηαλ ν
εμεξεπλεηηθφο θαη παηγληψδεο ραξαθηήξαο πνπ είραλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο (Eccles &
Wigfield, 2002) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ θαη θξνπζηψλ νξγάλσλ, αιιά
θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα δεπγαξηψλ ή νκάδσλ. ην ζεκείν απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά θαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ερνγξαθήζεσλ, ξφινο
ν νπνίνο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ άιινπο κειεηεηέο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο
(Robinson et al., 2011). Οη ερνγξαθήζεηο έδηλαλ αμία θαη λφεκα ζηηο δεκηνπξγηθέο
πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ, ελψ ε αθξφαζή ηνπο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ελέπιεθε ηνπο
καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία θξηηηθήο ζθέςεο θαη απηναμηνιφγεζεο, ήηαλ απφ ηηο πην
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ελδηαθέξνπζεο θαη απνιαπζηηθέο ζηηγκέο ηνπ Π.Π., θαζψο θηλεηνπνηνχζε ηα ρακφγεια, ηα
γέιηα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ.
Κάηη ην νπνίν δελ ήηαλ αλακελφκελν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε
δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο απέδηδαλ κεγάιε ζεκαζία ζην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο
ηνπο πξνζπάζεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα ζεσξνχζε φηη ην απνηέιεζκα δελ ζα ήηαλ
ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο ε ίδηα είρε δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία
ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π.. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη καζεηέο, κε δηαζέηνληαο
πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθνληαλ ζε πξψηκν
ζηάδην κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα κνπζηθήο
δεκηνπξγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Kratus (1991), ζπλεπάγεηαη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη φρη
ζην απνηέιεζκα. Χζηφζν, κάιινλ επηβεβαηψζεθε ε άπνςε ηνπ Brophy (2001), ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη φηη ζηελ ειηθία ησλ ελλέα κε δέθα ρξφλσλ ζπληειείηαη κηα κεηαηφπηζε ζηε
δεκηνπξγηθή πξφζεζε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηνλ Brophy (2001), ηα παηδηά κηθξφηεξεο
ειηθίαο δεκηνπξγνχλ κνπζηθή απνζθνπψληαο απνθιεηζηηθά ζηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο,
αδηαθνξψληαο

γηα θαλφλεο, πεξηνξηζκνχο ή ηελ θξηηηθή ελφο αθξναηεξίνπ, θαη

εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ζηελ ειηθία ησλ ελλέα
κε δέθα ρξφλσλ ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη ζην δεκηνπξγηθφ πξντφλ. Σα παηδηά ζε απηήλ
ή ζε κεγαιχηεξε ειηθία εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία έρνληαο θαηά λνπ φηη
ππάξρεη θάπνην αθξναηήξην, είηε πξφθεηηαη γηα ην δάζθαιν είηε γηα ηνπο ζπκκαζεηέο, ην
νπνίν ζα αθνχζεη θαη ζα θξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο. Καηά
ζπλέπεηα, επηδεηθλχνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ψζηε
ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ ηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο απηνχ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη
λα ην επραξηζηήζεη (Brophy, 2001).
Κάηη άιιν ην νπνίν δελ ήηαλ αλακελφκελν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,
ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ αλέθεξαλ ηε ρξήζε ησλ ηδεψλ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο
αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηακφξθσζαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Π.. Μνινλφηη ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ εμέθξαζε ζην εξσηεκαηνιφγην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο
θαη ησλ ηδεψλ ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Δ-Β7), απηφ δελ θάλεθε
λα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο ίδηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα
εξκελεπηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, ίζσο νη καζεηέο λα κελ θαηάιαβαλ ηε δηαθνξά
ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα, αθνχ ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζην παξειζφλ
βαζηδφηαλ θαη πξνέθππηε κέζα απφ ηηο «ηδέεο» ησλ καζεηψλ, θαζψο εθαξκνδφηαλ κηα
καηεπηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Καηά δεχηεξν, ίζσο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ
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θάπνηνη καζεηέο ζην λα βξίζθνπλ ηδέεο ζηα πιαίζηα ησλ Γ.Μ.Γ., ή ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο
γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, λα ηνπο νδήγεζε ζε απηή ηε
ζηάζε. Σέινο, ε ζηάζε απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο έκκεζε έθθξαζε ηεο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε πην θαηεπζπληηθέο ή δαζθαινθεληξηθέο
κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο, αλάγθε ε νπνία
δηαηππψζεθε θαηά θαηξνχο απφ θάπνηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή ζρνιίσλ ηνπ ηχπνπ «Μνπ
αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ ηε θαληαζία θαη ηηο ηδέεο κνπ, αιιά όρη ζπλέρεηα, όρη κόλν απηό …»
ή «Μνπ αξέζνπλ θαη νη δηθέο ζαο ηδέεο θπξία». Δλδερνκέλσο ν ζπλδπαζκφο ηεο
δαζθαινθεληξηθήο κε ηε καζεηνθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη απηφ πνπ
πξαγκαηηθά είραλ αλάγθε νη καζεηέο, θάηη ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Koutsoupidou
(2008) ζρεηηθά κε ηα δηδαθηηθά ζηπι πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο (Koutsoupidou, 2008).

6.2. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο
Ζ παξνχζα κειέηε ραξαθηεξίζηεθε σο έξεπλα δξάζεο θαη ηαπηφρξνλα σο πηινηηθή
έξεπλα ζπζρεηηζκψλ. θνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζρέζε ελφο πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο κε ηηο ζηάζεηο πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο απέλαληη ζηε κνπζηθή
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γεληθφηεξα. Ζ εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα
αλαγλσξίδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε.
Αξρηθά, ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα πνιχ κηθξφ θαη ζπγθεθξηκέλν δείγκα
καζεηψλ, θάηη ην νπνίν απνθιείεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Δπίζεο, ε
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλήηξηα ζα κπνξνχζε λα έρεη
επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο εμαηηίαο απηήο ηεο ζρέζεο νη
καζεηέο έρνπλ κηα ηάζε λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη ζπρλά εθδειψλνπλ ζηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επραξηζηήζνπλ. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή επίδξαζε ηνπ Π.Π. ζηηο ζηάζεηο ησλ
καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο. Θεσξνχκε πσο, αλ είρε πξνεγεζεί
δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Π., κέζα
απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξνέθππηε κηα πην ζαθήο εηθφλα γηα ηε ζρέζε
ηνπ Π.Π. κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ.
Σέινο, ε ζρέζε ε νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί, ζε θακηά πεξίπησζε δελ
είλαη κνλνζήκαληε. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ
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θαηλφκελν, θαζψο ππεηζέξρνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, θαη ηέινο, ην επξχηεξν
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ηα άηνκα. Καηά
ζπλέπεηα, ε παξνχζα κειέηε επηρείξεζε λα θαηαδείμεη πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο ελφο Π.Π.
κε ηηο ζηάζεηο πνπ δηακφξθσζαλ νη καζεηέο, ρσξίο λα αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε ηήο
πηζαλήο επίδξαζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ ζε απηέο ηηο ζηάζεηο.

6.3. πκπεξάζκαηα
Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, σζηφζν,
φηαλ πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ, δελ είλαη
εχθνιε. Οη καζεηέο φηαλ δεκηνπξγνχλ, βγαίλνπλ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ έηνηκσλ ιχζεσλ
θαη απαληήζεσλ πνπ παξέρεη ε δαζθαινθεληξηθή θαη θαηεπζπληηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε,
θαη κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ ε επζχλε είλαη δηθή ηνπο. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία
κε ηελ νπνία νη καζεηέο δελ είλαη θαζφινπ εμνηθεησκέλνη. Πξέπεη λα αλαιάβνπλ
πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθα, θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο ελδέρεηαη λα
κελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ελφο καζεηή ν νπνίνο έγξαςε ζην
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζε: «Με δπζθόιεςε πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηώ ηε
θαληαζία κνπ». Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην
απνηέιεζκα θαη ηηο έλλνηεο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο. Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη θαη
καζαίλνπλ πσο ην απνηέιεζκα θαη νη επηδφζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαη αλαπηχζζνπλ
ζηαδηαθά, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, κηα ηάζε γηα θξηηηθή, αξρηθά απέλαληη ζηνλ
ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ζ ηάζε απηή ζπρλά ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ηε ραξά θαη ηελ
απφιαπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ παξνχζα κειέηε θαηέδεημε πσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, φηαλ εηζάγεηαη ζηε ζρνιηθή
ηάμε κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη
πάξα πνιιά. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη
καζεηέο ηεο παξνχζαο κειέηεο είραλ ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ
λνεηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζπλήζσο δελ ελεξγνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο
ζπκβαηηθνχ καζήκαηνο Μνπζηθήο. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ήηαλ ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
θαη ξίζθσλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ε απνθιίλνπζα ζθέςε ηνπο. Δπίζεο, νη Γ.Μ.Γ.
έδσζαλ ρψξν θαη ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα εμσηεξηθεχζνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο νη
νπνίεο ζπάληα εθδειψλνληαη ζηα πιαίζηα ελφο ζπκβαηηθνχ καζήκαηνο Μνπζηθήο, θαη
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έηζη, λα εθθξαζηνχλ κε ηξφπνπο πνπ είραλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
θξάζε κηαο καζήηξηαο, ε νπνία έγξαςε: «Μνπ άξεζε πνιύ πνπ δείμακε ηη ληώζνπκε ζηα
όξγαλα θαη ηα παξνπζηάζακε». Σέινο, ζηα πιαίζηα εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο
παξνχζαο κειέηεο, δφζεθε βήκα ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά
κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε
εθπαηδεπηηθφο ήξζε πην θνληά ζηνπο καζεηέο ηεο. Γηαπίζησζε φηη, πέξα απφ ηηο εχθνια
παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο, ππάξρνπλ θαη άιια δεδνκέλα ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ
καζεηψλ, ηα νπνία ζπάληα εθθξάδνληαη, θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο
αξέζνπλ ή ηνπο ηθαλνπνηνχλ ζηα πιαίζηα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη πάληα εχθνιε γηα ηα παηδηά, σζηφζν κάιινλ δελ
είλαη εχθνιε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πιήζνο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ
θαηαδεηθλχεη αξρηθά ηελ ακεραλία θαη ηε δπζθνιία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
εηζάγνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ Γ.Μ.Γ. ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί θαη
αθνξνχλ ηφζν εμσηεξηθέο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, φζν θαη εζσηεξηθνχο ππνθεηκεληθνχο
παξάγνληεο. Έγθεηηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ λα ζηαζκίζεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ππεξβεί ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, αλ
πξαγκαηηθά πηζηεχεη ζηελ αμία ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα ζρεδηάζεη θαη λα επηιέμεη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιειεο γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ. Οχηε ζε απηφ ην ζέκα ππάξρνπλ έηνηκεο ιχζεηο θαη ζπληαγέο. Οη καζεηέο
ηεο παξνχζαο κειέηεο, κελ έρνληαο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε Γ.Μ.Γ., έδεημαλ ηδηαίηεξε
πξνηίκεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ηε
ρξήζε θξνπζηψλ νξγάλσλ ή ερνγφλσλ αληηθεηκέλσλ. Δθθξάζηεθαλ κε ηξφπνπο πνπ ηνπο
ηθαλνπνηνχζαλ ηφζν ζε αηνκηθά φζν θαη ζε νκαδηθά πιαίζηα δεκηνπξγίαο. Απφιαπζαλ ην
ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο φηαλ απηφ πεξηειάκβαλε εμεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ή
αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζηάδην
ησλ παξνπζηάζεσλ, θαζψο ε παξαθνινχζεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο, ηνχο έδηλε θίλεηξν θαη ψζεζε γηα πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή εμέιημε.
Σέινο, ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ελεπιάθεζαλ ζε κηα δηαδηθαζία θξηηηθήο ζθέςεο θαη
αλαζηνραζκνχ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα θαη
απηνβειηίσζε. πνηεο θαη αλ είλαη νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εηζαγάγεη θαη
ζα εθαξκφζεη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκά ηνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνζηεξίμεη
κε ηε ζηάζε ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ.
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Ζ παξνχζα κειέηε πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλάγθε ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο
λα εθαξκφζεη γηα πξψηε θνξά ζην κάζεκά ηεο Γ.Μ.Γ., θαη λα δηαπηζηψζεη ζηελ πξάμε
ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηεο ζε απηέο. Θεσξνχκε πσο ε φιε πξνζπάζεηα ήηαλ κηα
πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο
ηεο. Διπίδνπκε κέζα απφ απηή ηε κειέηε λα δψζνπκε θίλεηξα θαη ζε άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. Κιείλνπκε κε κηα πξνηξνπή ηεο Laurel Richardson,
θνηλσληνιφγνπ θαη ζπγγξαθέσο, ε νπνία εηζήγαγε δεκηνπξγηθέο αλαιπηηθέο πξαθηηθέο ζηα
πιαίζηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (White, 2016):
«Σπλερίζηε λα παίξλεηε ξίζθα. Πηζηέςηε ζηα ζρέδηά ζαο. …
Να έρεηε ην ζάξξνο ηεο απνηπρίαο!»
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Παξάξηεκα Α
Οη εξσηήζεηο ηεο πξώηεο νκάδαο εζηίαζεο
1. Πνην κάζεκα ζαο αξέζεη πην πνιχ απφ φια φζα θάλεηε ζην ζρνιείν; Μπνξείηε λα
αλαθέξεηε κέρξη δχν ην πνιχ καζήκαηα.
2. Γηαηί ζαο αξέζεη απηφ ην κάζεκα ή απηά ηα καζήκαηα;
3. Αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ζαο αξέζνπλ ή ζαο άξεζαλ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο,
πνηα είλαη απηά;
4. Αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζαο αξέζνπλ ή δελ ζαο άξεζαλ ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο, πνηα είλαη απηά;
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Παξάξηεκα Β
Οη εξσηήζεηο ηεο δεύηεξεο νκάδαο εζηίαζεο
1. Πνην κάζεκα ζαο αξέζεη πην πνιχ απφ φια φζα θάλεηε ζην ζρνιείν; Μπνξείηε λα
αλαθέξεηε κέρξη δχν ην πνιχ καζήκαηα.
2. Γηαηί ζαο αξέζεη απηφ ην κάζεκα ή απηά ηα καζήκαηα;
3. Αλ ζπγθξίλεηε κε ην πφζν ζαο άξεδε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πέξζη θαη πξφπεξζη ή
ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ηψξα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζαο αξέζεη ιηγφηεξν, ην ίδην, ή
πεξηζζφηεξν;
4. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ πξνεγνχκελε απάληεζή ζαο; Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ;
5. Τπήξραλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ληψζαηε φηη βαξηέζηε θαη ράλεηε ην ελδηαθέξνλ
ζαο;
6. Τπήξραλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ληψζαηε άγρνο;
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Παξάξηεκα Γ
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΣΘ
ΜΟΤΙΚΘ ΚΑΙ ΣΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΗ: _____________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________

1ο ΜΕΡΟ
1. Διάλεξε με ποιο από τα παρακάτω ςυμφωνείσ (ςθμείωςε  μζςα ςτο τετραγωνάκι,
δεξιά από τθ λζξθ με τθν οποία ςυμφωνείσ):



Σο μάκθμα τθσ Μουςικισ μου αρζςει:
Κακόλου

,

Λίγο

,

Αρκετά

,

Πολφ

,

Πάρα πολφ

*********************************
2. το μάκθμα τθσ Μουςικισ φζτοσ ςυμμετείχεσ ςε αρκετζσ δραςτθριότθτεσ. Διάβαςε τισ
παρακάτω προτάςεισ, ςκζψου και ςθμείωςε για κάκε πρόταςθ αν δεν ςυμφωνείσ
κακόλου, αν ςυμφωνείσ λίγο, ι αν ςυμφωνείσ απόλυτα με αυτό που λζει θ κάκε
πρόταςθ. Διάλεξε για κάκε πρόταςθ ζνα από τα τρία τετραγωνάκια, ςθμειϊνοντασ 
μζςα ςτο τετραγωνάκι, δεξιά από κάκε φράςθ:





Σο μάκθμα τθσ Μουςικισ το βρίςκω ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

Αυτά που κάνουμε ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ τα βρίςκω ενδιαφζροντα.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

τισ δραςτθριότθτεσ που κάνουμε φζτοσ ςτθ Μουςικι, καταλαβαίνω τι πρζπει να
κάνω ςε κάκε δραςτθριότθτα.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

Οι μουςικζσ δραςτθριότθτεσ που κάνουμε φζτοσ, μου φαίνονται δφςκολεσ.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου

,

υμφωνϊ λίγο
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,

υμφωνϊ απόλυτα



Οι μουςικζσ δραςτθριότθτεσ που κάνουμε φζτοσ, μου φαίνονται εφκολεσ.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

Μου αρζςει να ςυμμετζχω ςε μουςικζσ δραςτθριότθτεσ που είναι δφςκολεσ.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

Μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ τθ φανταςία μου και τισ δικζσ μου ιδζεσ ςτισ μουςικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

τισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ προτιμϊ να ακοφω τουσ ςυμμακθτζσ μου να λζνε τισ
δικζσ τουσ ιδζεσ, και να τισ δείχνουν.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

τισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ φζτοσ, νιϊκω ότι είμαι ικανόσ / ικανι να τα καταφζρω.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

τισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ φζτοσ, φοβάμαι να ςυμμετζχω γιατί αν κάνω κάποιο
λάκοσ, οι ςυμμακθτζσ μου κα με κοροϊδζψουν και θ δαςκάλα κα με μαλϊςει.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου



,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

τισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ προτιμϊ να δουλεφω μόνοσ μου, παρά ςε ομάδεσ μαηί
με τουσ ςυμμακθτζσ μου.
Δεν ςυμφωνϊ κακόλου

,

υμφωνϊ λίγο

,

υμφωνϊ απόλυτα

----------------------------------------------------------
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Παξάξηεκα Γ
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΣΘ
ΜΟΤΙΚΘ ΚΑΙ ΣΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΗ: _____________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __________

2ο ΜΕΡΟ
3. Παρακάτω, διάλεξε μία, δφο ι τρεισ δραςτθριότθτεσ που ςου άρεςαν πιο πολφ από
όλεσ τισ άλλεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχεσ ωσ τϊρα ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ. Δείξε ποια
δραςτθριότθτα ςου άρεςε πρϊτθ πιο πολφ, ποια δεφτερθ και ποια τρίτθ, βάηοντασ τουσ
αρικμοφσ 1, 2 και 3 μζςα ςτο τετραγωνάκι κάκε δραςτθριότθτασ.
Αν υπάρχει και κάτι άλλο που ςου άρεςε πολφ, γράψ’ το ςτισ τρεισ τελευταίεσ ςειρζσ:
ΟΙ ΔΡΑΣHΡΙΟΣΗΣΕ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΙΞΑΜΕ (ςθμείωςε ποιεσ ςου άρεςαν πιο πολφ)
Βρικε ο κακζνασ και τραγοφδθςε το όνομά του χωρϊντασ το ςε δφο ςτακεροφσ
χτφπουσ.
Ενϊςαμε όλα τα ονόματά μασ και φτιάξαμε ζνα μεγάλο τραγοφδι με τα ονόματα τθσ
τάξθσ μασ.
Σο τραγοφδι των ονομάτων τθσ ομάδασ μασ (ομαδικι δραςτθριότθτα): χωριςτικαμε
ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα ζφτιαξε ζνα μικρό τραγοφδι με τα ονόματά τθσ, και το
παρουςίαςε ςτθν τάξθ.
Κλείςαμε τα μάτια και ακοφςαμε ιχουσ ζξω από τθν τάξθ.
Ακοφςαμε ιχουσ από το καςετόφωνο και προςπακιςαμε να τουσ αναγνωρίςουμε.
Ηευγάρια παιδιϊν: ζνα παιδί ζβγαηε ζναν ιχο μζςα ςτθν τάξθ, κι ζνα άλλο παιδί με
κλειςτά μάτια προςπακοφςε να αναγνωρίςει τον ιχο.
Διαλζξαμε ζνα αντικείμενο και βγάλαμε όςουσ περιςςότερουσ διαφορετικοφσ
ιχουσ βρικαμε.
Σραγουδοπαιχνίδι: «Ζναν ιχο, ζναν ιχο βγάλε για ν’ ακοφςω…»
ε ζνα κρουςτό όργανο βγάλαμε πολλοφσ διαφορετικοφσ ιχουσ, με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
ΑΕΡΑ-ΒΡΟΧΘ-ΝΕΡΟ ΠΟΤ ΚΤΛΑ: ομαδικι δθμιουργικι δραςτθριότθτα με κρουςτά
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Κάτι άλλο που μου άρεςε πολφ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Παρακάτω, διάλεξε από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχεσ, ποιεσ δεν
ςου άρεςαν, ςθμειϊνοντασ  ςτο τετραγωνάκι δίπλα τουσ (  ).
Αν υπάρχει και κάτι άλλο που δεν ςου άρεςε, γράψ’ το ςτισ τρεισ τελευταίεσ ςειρζσ:
ΟΙ ΔΡΑTΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΙΞΑΜΕ (ςθμείωςε ποιεσ δεν ςου άρεςαν )
Βρικε ο κακζνασ και τραγοφδθςε το όνομά του χωρϊντασ το ςε δφο ςτακεροφσ
χτφπουσ.
Ενϊςαμε όλα τα ονόματά μασ και φτιάξαμε ζνα μεγάλο τραγοφδι με τα ονόματα τθσ
τάξθσ μασ.
Σο τραγοφδι των ονομάτων τθσ ομάδασ μασ (ομαδικι δραςτθριότθτα): χωριςτικαμε
ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα ζφτιαξε ζνα μικρό τραγοφδι με τα ονόματά τθσ, και το
παρουςίαςε ςτθν τάξθ.
Κλείςαμε τα μάτια και ακοφςαμε ιχουσ ζξω από τθν τάξθ.
Ακοφςαμε ιχουσ από το καςετόφωνο και προςπακιςαμε να τουσ αναγνωρίςουμε.
Ηευγάρια παιδιϊν: ζνα παιδί ζβγαηε ζναν ιχο μζςα ςτθν τάξθ, κι ζνα άλλο παιδί με
κλειςτά μάτια προςπακοφςε να αναγνωρίςει τον ιχο.
Διαλζξαμε ζνα αντικείμενο και βγάλαμε όςουσ περιςςότερουσ διαφορετικοφσ
ιχουσ βρικαμε.
Σραγουδοπαιχνίδι: «Ζναν ιχο, ζναν ιχο βγάλε για ν’ ακοφςω…»
ε ζνα κρουςτό όργανο βγάλαμε πολλοφσ διαφορετικοφσ ιχουσ, με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
ΑΕΡΑ-ΒΡΟΧΘ-ΝΕΡΟ ΠΟΤ ΚΤΛΑ: ομαδικι δθμιουργικι δραςτθριότθτα με κρουςτά
Κάτι άλλο που δεν μου άρεςε:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Παρακάτω, διάλεξε από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχεσ, ποιεσ ςε
δυςκόλεψαν, βάηοντασ  ςτο τετραγωνάκι δίπλα τουσ (  ).
Αν υπάρχει και κάτι άλλο που ςε δυςκόλεψε, γράψ’ το ςτισ τρεισ τελευταίεσ ςειρζσ:
ΟΙ ΔΡΑΣHΡΙΟΣΗΣΕ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΙΞΑΜΕ (ςθμείωςε ποιεσ ςε δυςκόλεψαν)
Βρικε ο κακζνασ και τραγοφδθςε το όνομά του χωρϊντασ το ςε δφο ςτακεροφσ
χτφπουσ.
Ενϊςαμε όλα τα ονόματά μασ και φτιάξαμε ζνα μεγάλο τραγοφδι με τα ονόματα τθσ
τάξθσ μασ.
Σο τραγοφδι των ονομάτων τθσ ομάδασ μασ (ομαδικι δραςτθριότθτα): χωριςτικαμε
ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα ζφτιαξε ζνα μικρό τραγοφδι με τα ονόματά τθσ, και το
παρουςίαςε ςτθν τάξθ.
Κλείςαμε τα μάτια και ακοφςαμε ιχουσ ζξω από τθν τάξθ.
Ακοφςαμε ιχουσ από το καςετόφωνο και προςπακιςαμε να τουσ αναγνωρίςουμε.
Ηευγάρια παιδιϊν: ζνα παιδί ζβγαηε ζναν ιχο μζςα ςτθν τάξθ, κι ζνα άλλο παιδί με
κλειςτά μάτια προςπακοφςε να αναγνωρίςει τον ιχο.
Διαλζξαμε ζνα αντικείμενο και βγάλαμε όςουσ περιςςότερουσ διαφορετικοφσ
ιχουσ βρικαμε.
Σραγουδοπαιχνίδι: «Ζναν ιχο, ζναν ιχο βγάλε για ν’ ακοφςω…»
ε ζνα κρουςτό όργανο βγάλαμε πολλοφσ διαφορετικοφσ ιχουσ, με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
ΑΕΡΑ-ΒΡΟΧΘ-ΝΕΡΟ ΠΟΤ ΚΤΛΑ: ομαδικι δθμιουργικι δραςτθριότθτα με κρουςτά

Κάτι άλλο που με δυςκόλεψε:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6. Διάλεξε με ποιο από τα παρακάτω ςυμφωνείσ (ςθμείωςε  μζςα ςτο τετραγωνάκι,
δεξιά από τθ λζξθ με τθν οποία ςυμφωνείσ):



«Αν ςυγκρίνω με αυτό που ζνιωκα ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, το μάκθμα τθσ
Μουςικισ τϊρα μου αρζςει ..»:
Λιγότερο

,

Σο ίδιο

,

Περιςςότερο

7. Προςπάκθςε να εξθγιςεισ γιατί ςυμβαίνει αυτό:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Παξάξηεκα Δ
Οη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο
Οη Γ.Μ.Γ ηνπ Π.Π. πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κε ηε ζεηξά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
θαη δίλνληαη γηα θαζεκηά κέζα ζε παξέλζεζε ηα θεθάιαηα ηνπ Βηβιίνπ Μνπζηθήο γηα ηηο
ηάμεηο Γ’- Γ’, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο κνπζηθέο έλλνηεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε θάζε
δξαζηεξηφηεηα.
Γξαζηεξηόηεηα 1ε : «Φηηάρλσ κνπζηθή κε ην όλνκά κνπ» (αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα)
(Κεθάιαην 3ν: Ο ζηαζεξφο ξπζκφο ηεο κνπζηθήο)
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα «ρσξέζνπλ» ην
φλνκά ηνπο ζε δχν ζηαζεξνχο ρηχπνπο θαη λα ην ηξαγνπδήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λφηεο
ΟΛ θαη ΜΗ (δξαζηεξηφηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ κε πεξηνξηζηηθέο παξακέηξνπο). Οπζηαζηηθά
δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ έλα ξπζκνκεισδηθφ κνηίβν 2/4 πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηνλ
αξηζκφ ζπιιαβψλ θαη ηνλ ηνληζκφ ηνπ νλφκαηφο ηνπο, θαη ην νπνίν πεξηείρε ηηο λφηεο ΟΛ
θαη ΜΗ. ηαλ θάζε παηδί έβξηζθε πψο λα ην θάλεη απηφ κε ηξφπν πνπ λα αθνχγεηαη
«σξαία», ηξαγνπδνχζε κφλν ηνπ (solo) ην φλνκά ηνπ, είηε κηα θνξά, είηε δχν θνξέο, είηε
ηέζζεξηο θνξέο ζπλερφκελα, ρηππψληαο ζηαζεξφ ξπζκφ κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο ηεο
επηινγήο ηνπ.
Γξαζηεξηόηεηα 2ε: «Σν ηξαγνύδη ησλ νλνκάησλ ηεο ηάμεο καο» (νκαδηθή
δξαζηεξηφηεηα ηάμεο)
(Κεθάιαην 3ν: Ο ζηαζεξφο ξπζκφο ηεο κνπζηθήο)
ια ηα παηδηά, ρηππψληαο ηαπηφρξνλα ζηαζεξφ ξπζκφ κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο
ηεο επηινγήο ηνπο, ηξαγνπδνχζαλ κε πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά θαη δηαδνρηθά, ν θαζέλαο
κφλν ην δηθφ ηνπ φλνκα. Έηζη, πξνέθπςε έλα κεγάιν ηξαγνχδη απνηεινχκελν απφ
ξπζκνκεισδηθά κνηίβα 2/4 πάλσ ζηηο λφηεο ΟΛ θαη ΜΗ, θαη κε ζηίρνπο ηα νλφκαηα ησλ
παηδηψλ. Αλ ε ζεηξά ησλ παηδηψλ άιιαδε, πξνέθππηε έλα ηξαγνχδη ιίγν δηαθνξεηηθφ.
Γξαζηεξηόηεηα 3ε: «Σν ηξαγνύδη ησλ νλνκάησλ ηεο νκάδαο καο»

(νκαδηθή

δξαζηεξηφηεηα)
(Κεθάιαην 3ν: Ο ζηαζεξφο ξπζκφο ηεο κνπζηθήο)
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ. Κάζε νκάδα έπξεπε λα θηηάμεη έλα κηθξφ ηξαγνπδάθη κε ηα νλφκαηα ησλ
παηδηψλ ηεο νκάδαο, θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηελ ππφινηπε ηάμε. Οπζηαζηηθά, θάζε νκάδα
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έπξεπε λα απνθαζίζεη κε πνηα ζεηξά ζα ηξαγνπδεζνχλ ηα ηέζζεξα νλφκαηαξπζκνκεισδηθά κνηίβα 2/4, πνηα παηδηά ζα ηξαγνπδήζνπλ πνηα νλφκαηα, θαη κε πνηεο
ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο ζα ζπλνδεχζνπλ ην ηξαγνχδη ηνπο ρηππψληαο ζηαζεξφ ξπζκφ.
Κάζε νκάδα θαηέγξαςε ηηο επηινγέο-απνθάζεηο ηεο ζε θχιιν εξγαζίαο, θαη έθαλε πξφβα
πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην ηξαγνχδη ηεο ζηελ ππφινηπε ηάμε. Καη νη ηέζζεξηο νκάδεο
παξνπζίαζαλ ην ηξαγνχδη ηνπο δχν θνξέο, αξρηθά ρσξίο ζπλνδεία αξκνλίνπ, θαη ζηε
ζπλέρεηα κε ζπλνδεία αξκνλίνπ. Οη παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ ερνγξαθήζεθαλ θαη κεηά
απφ αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ, ηα παηδηά δηαηχπσζαλ αμηνινγηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηε
δνπιεία ησλ νκάδσλ θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δνπιεηάο.
Γξαζηεξηόηεηα 4ε: Παξαγσγή ήρνπ κε αληηθείκελν ηεο ηάμεο – αθνπζηηθή
αλαγλώξηζε ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ (παηρλίδη δεπγαξηψλ)
(Κεθάιαην 1ν: Ήρνο - Ζρεηηθέο πεγέο - Οη ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ)
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δεπγάξηα. ε θάζε
δεπγάξη, ην έλα παηδί επέιεμε θάπνην αληηθείκελν κέζα απφ ηελ ηάμε θαη έβγαιε έλαλ ήρν
κε φπνηνλ ηξφπν ήζειε (απζφξκεηε ή πξνζρεδηαζκέλε επηινγή). Σν δεχηεξν παηδί ζε θάζε
δεπγάξη πξνζπάζεζε, έρνληαο ηα κάηηα ηνπ θιεηζηά, λα αλαγλσξίζεη ηνλ ήρν πνπ άθνπζε.
ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ζε θάζε δεπγάξη άιιαμαλ ξφινπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, φια ηα παηδηά αμηνιφγεζαλ πξνθνξηθά ηνπο ήρνπο πνπ παξήρζεζαλ
επηιέγνληαο απηφλ πνπ ηνπο θάλεθε πην πξσηφηππνο ή ελδηαθέξσλ.
Γξαζηεξηόηεηα 5ε: Πεηξακαηηζκόο κε έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο θαη εμεξεύλεζε ησλ
ερεηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ (αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα)
(Κεθάιαην 1ν: Ήρνο - Ζρεηηθέο πεγέο - Οη ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ)
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θάζε παηδί επέιεμε έλα αληηθείκελν κέζα
απφ ηελ ηάμε θαη αθνχ πεηξακαηίζηεθε κε απηφ (ηαπηφρξνλνο πεηξακαηηζκφο απφ φια ηα
παηδηά ηεο ηάμεο), θιήζεθε λα παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε φζνπο πεξηζζφηεξνπο
δηαθνξεηηθνχο ήρνπο κπφξεζε λα βξεη θαη λα βγάιεη κε απηφ ην αληηθείκελν. Καηά ηελ
παξνπζίαζε ησλ ήρσλ θάζε καζεηή, νη ππφινηπνη καζεηέο θαινχληαλ λα ζρνιηάζνπλ ηνπο
ήρνπο πνπ παξάγνληαλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (έληαζε-δηάξθεηα-ηνληθφ
χςνο-ερφρξσκα), ή λα ηνπο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, φια ηα παηδηά αμηνιφγεζαλ πξνθνξηθά ηνπο ήρνπο πνπ παξήρζεζαλ,
επηιέγνληαο ην ζπκκαζεηή ηνπο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο παξνπζίαζε ηνπο πην
πξσηφηππνπο ή ελδηαθέξνληεο ήρνπο κε ην αληηθείκελν πνπ είρε δηαιέμεη,.
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Γξαζηεξηόηεηα 6ε: νιηζηηθνί απηνζρεδηαζκνί κε θσλεηηθνύο ήρνπο ή κε ήρνπο από
αληηθείκελα ηεο ηάμεο, ζε έλα ηξαγνύδη θόξκαο ξνληό (αηνκηθή θαη

νκαδηθή

δξαζηεξηφηεηα φιεο ηεο ηάμεο)
(Κεθάιαην 1ν: Ήρνο - Ζρεηηθέο πεγέο - Οη ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ / Κεθάιαην 3ν: Ο ζηαζεξφο
ξπζκφο ηεο κνπζηθήο / Κεθάιαην 20ν: Ζ κνπζηθή θφξκα ξνληφ)
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή βαθηίζηεθε σο «ηξαγνπδνπαηρλίδη» κε ηίηιν «Έλαλ ήρν
βγάιε γηα λα αθνχζσ». Οπζηαζηηθά ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνεηνηκάζηεθε απφ ηηο
δχν πξνεγνχκελεο, θαζψο ηα παηδηά πέξαζαλ απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμεξεχλεζε
ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο Γ.Μ.Γ., έλα κεισδηθφ δίζηηρν ηξαγνπδηφηαλ
απφ φιε ηελ ηάμε μαλά θαη μαλά, επέρνληαο ηε ζέζε ρνξσδηαθήο επσδνχ (κνπζηθφ ζέκα Α
ηεο θφξκαο ξνληφ), ελψ αλάκεζα ζηηο ρνξσδηαθέο επαλαιήςεηο απηνχ ηνπ δίζηηρνπ
παξεκβάιινληαλ ζνιηζηηθνί απηνζρεδηαζκνί ησλ καζεηψλ κε ήρνπο πνπ έβγαδαλ κε
αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο ή ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπο (ζνιηζηηθά ζέκαηα Β, Γ,
Γ, Δ, Ε, θιπ, ηεο θφξκαο ξνληφ). Ζ ελαιιαγή ηνπ ρνξσδηαθνχ κεισδηθνχ δίζηηρνπ θαη ηνπ
ζνιηζηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ έγηλε ηφζεο θνξέο, φζνη ήηαλ θαη νη καζεηέο ηεο ηάμεο,
πξνθεηκέλνπ λα απηνζρεδηάζνπλ φινη νη καζεηέο κε ηε ζεηξά, κεηά απφ θάζε επαλάιεςε.
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θπθιηθήο θφξκαο ηνπ κεισδηθνχ επαλαιακβαλφκελνπ
δίζηηρνπ θαη ησλ ζνιηζηηθψλ απηνζρεδηαζκψλ, νη καζεηέο φινη καδί, ζαλ έλα είδνο
θαηάιεμεο (coda), ηξαγνχδεζαλ έλα δηαθνξεηηθφ δίζηηρν ηεο ίδηαο ξπζκηθήο θαη
κεισδηθήο δνκήο κε ην αξρηθφ, θαη κεηά απφ ην νκαδηθφ ηξαγνχδη ηνπο, ζην ηέινο,
έβγαιαλ ζπγρξνληζκέλα ηνπο ήρνπο ηνπο θξαηψληαο ζηαζεξφ ξπζκφ 7 ηεηάξησλ (beats). Ζ
ηειηθή πξνζπάζεηα-πξφβα ησλ καζεηψλ ερνγξαθήζεθε. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά άθνπζαλ ηελ ερνγξάθεζε ηεο ηειηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο θαη
αμηνιφγεζαλ πξνθνξηθά ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε. Οη αμηνινγήζεηο ηνπο είραλ ηε
κνξθή είηε γεληθφηεξσλ ζρνιίσλ, είηε εηδηθφηεξσλ αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε ην δηθφ ηνπο
απηνζρεδηαζκφ ή ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.
Γξαζηεξηόηεηα 7ε: Πεηξακαηηζκόο κε έλα θξνπζηό όξγαλν θαη εμεξεύλεζε ησλ
ερεηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ (δξαζηεξηφηεηα ζε δεπγάξηα)
(Κεθάιαην 2ν: Ζρφρξσκα - Οκάδεο κνπζηθψλ νξγάλσλ – Σα θξνπζηά ηεο ηάμεο καο)
Κάζε καζεηήο επέιεμε έλα ξπζκηθφ θξνπζηφ Orff κέζα απφ απηά πνπ ήηαλ
δηαζέζηκα γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε δεπγάξη κε εθείλνλ ην
ζπκκαζεηή ηνπ πνπ είρε επηιέμεη ην ίδην θξνπζηφ. Κάζε δεπγάξη καζεηψλ πεηξακαηίζηεθε
κε ηα δχν φκνηα θξνπζηά πνπ δηέζεηε, πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλήζεη ηηο ερεηηθέο ηνπο
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δπλαηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ήρσλ ζε απηά, πέξα
απφ ην ζπκβαηηθφ ηξφπν πνπ είρε κάζεη θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα
ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο (απνθιίλνπζα ζθέςε). Σέινο, ηα δεπγάξηα καζεηψλ
παξνπζίαζαλ ζηελ ππφινηπε ηάμε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο πνπ βξήθαλ,
θαζψο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο πνπ κπφξεζαλ λα παξάγνπλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα
θξνπζηά φξγαλα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ, νη
ππφινηπνη καζεηέο θαινχληαλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνπο παξαγφκελνπο
ήρνπο (χςνο – έληαζε – δηάξθεηα – ρξνηά), θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο απηψλ.
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ, νη καζεηέο ζρνιίαζαλ θαη αμηνιφγεζαλ
ηηο ηδέεο θαη παξνπζηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, είηε εζηηάδνληαο ζηηο ηδέεο πνπ ηνπο
θάλεθαλ πξσηφηππεο θαη ηηο νπνίεο νη ίδηνη δελ ζα είραλ ζθεθηεί, είηε πξνηείλνληαο
επηπιένλ ηξφπνπο θαη δηθέο ηνπο ηδέεο.
Γξαζηεξηόηεηα 8ε: Γεκηνπξγία ερνηνπίσλ κε ζέκα ηνλ Αέξα, ηε Βξνρή ή ην Νεξό πνπ
θπιά (νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα κε ξπζκηθά θξνπζηά Orff)
(Κεθάιαην 2ν: Ζρφρξσκα - Οκάδεο κνπζηθψλ νξγάλσλ – Σα θξνπζηά ηεο ηάμεο καο)
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα νπζηαζηηθά πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε, θαζψο
ηα παηδηά πέξαζαλ απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζηε ζχλζεζε. ηα πιαίζηα
απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Κάζε νκάδα
είρε ζηε δηάζεζή ηεο ηέζζεξα θξνπζηά φξγαλα δηαθνξεηηθήο νκάδαο πιηθνχ ην θαζέλα:
έλα ηακπνπξίλν (δεξκάηηλν), κηα θαζεηίλα ή έλα δεπγάξη μπιάθηα (μχιηλα), έλα ηξίγσλν ή
έλα δεπγάξη δήιηα (κεηαιιηθά), θαη έλα ληέθη κε δέξκα ή ρσξίο δέξκα (κεηαιιηθά θαη
δεξκάηηλα, κεηαιιηθά). Κάζε νκάδα έπξεπε λα επηιέμεη έλα απφ ηα ηξία ζέκαηα (αέξαο βξνρή - λεξφ πνπ θπιά) ή ζπλδπαζκφ ηνπο, θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα απνδψζεη ερεηηθά
κε ηα θξνπζηά πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ή κε άιιεο ερεηηθέο πεγέο ηεο ηάμεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ε θάζε νκάδα έπξεπε λα πεηξακαηηζηεί κε ηηο δηαζέζηκεο ερεηηθέο πεγέο θαη
λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο. Δίρε πξνεγεζεί αθξφαζε απφ ην c.d. player
ερνγξαθεκέλσλ παξαδεηγκάησλ ησλ θπζηθψλ ήρσλ ηνπ αέξα, ηεο βξνρήο θαη ηνπ λεξνχ
πνπ θπιά. Κάζε νκάδα ζεκείσζε ζε θχιιν εξγαζίαο ηηο ερεηηθέο επηινγέο ηεο, κε ηε
κνξθή πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο, φιεο νη
νκάδεο κε ηε ζεηξά παξνπζίαζαλ ζηελ ππφινηπε ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο.
Οη παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ ερνγξαθήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε αθξφαζε θαη
αμηνιφγεζε ηεο δνπιεηάο ησλ νκάδσλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο.
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Παξάξηεκα Σ
Πξώηε νκάδα εζηίαζεο – 2ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο

ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ
ΥΟΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

1. Σν πεξηερόκελν καζήκαηνο
ζε ζπλδπαζκό κε ην
πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη
ηελ θιίζε ηνπ καζεηή

2. Ζ λνεηηθή θαη γλσζηηθή
εμάζθεζε: απόθηεζε
λνεηηθώλ θαη γλσζηηθώλ
δεμηνηήησλ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν
παξφλησλ
καζεηψλ: 15)

 γηαηί κ’ αξέζεη ε κπάια, παίδσ κπάια θαη ηξέρσ
(4 αλαθνξέο)
 γηαηί δηαβάδνπκε θείκελα
 γηαηί αζινύκαη (2 αλαθνξέο)
 γηαηί κ’ αξέζνπλ νη πνιιαπιαζηαζκνί θαη νη
δηαηξέζεηο
 γηαηί έρνπκε αθαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνύο θαη
ηα ινηπά
 γηαηί δσγξαθίδνπκε θαη κ’ αξέζεη ε δσγξαθηθή,
θαη θάλνπκε θαη ρεηξνηερλίεο
 γηαηί γπκλάδεζαη
 επεηδή έρεη πξνζζέζεηο, αθαηξέζεηο,
πνιιαπιαζηαζκνύο, δηαηξέζεηο θαη πξνβιήκαηα

12/15









γηαηί θάλνπκε αζθήζεηο
γηαηί ιέκε απέμσ πξάγκαηα
γηαηί ηα ιέσ όια απέμσ (2 αλαθνξέο)
γηαηί εμαζθνύκαη (2 αλαθνξέο)
γηαηί ιύλσ πνιιά πξάγκαηα
γηαηί δηαβάδσ θείκελα
γηαηί γπκλάδσ ην κπαιό κνπ θαη έηζη ζθέθηνκαη
πην πνιύ
 επεηδή δίλεηο ην ηεηξάδην ζηε κακά ζνπ θαη ζην
κπακπά ζνπ θαη ηα ιεο απέμσ

10/15

3. Ζ κάζεζε

4/15

4. Ο παηγληώδεο ραξαθηήξαο ηνπ
καζήκαηνο: επραξίζηεζε-ραξά

2/15

5. Ο βησκαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ
καζήκαηνο (ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πεξηερφκελφ ηνπ)

2/15

6. Ζ πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ
καζήκαηνο ζηε δσή

1/15

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ

 επεηδή γλσξίδσ θαηλνύξηεο γιώζζεο
 επεηδή καζαίλσ θαηλνύξηεο εκπεηξίεο
 επεηδή καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα (2
αλαθνξέο)
 γηαηί θάλνπκε παηρλίδηα
 γηαηί παίδεηο θαη ραίξεζαη
 γηαηί βιέπνπκε βηληεάθηα
 γηαηί παίξλνπκε όξγαλα θαη ηξαγνπδάκε
 αλ πάσ ζην ζνύπεξ κάξθεη, λα μέξσ αο πνύκε, λα
κελ πιεξώζσ παξαπάλσ θαη δελ κνπ δώζνπλ
ξέζηα.
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Παξάξηεκα Ε
Πξώηε νκάδα εζηίαζεο – 3ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο

ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ
ΑΡΔΟΤΝ Ή ΑΡΔΑΝ
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ
ΜΟΤΗΚΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΑ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ

(χλνιν
παξφλησλ
καζεηψλ: 15)


1. Ζ πξνεηνηκαζία γηα
ζρνιηθή γηνξηή

6/15









2. Οη βησκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
(παηρλίδηα δεκηνπξγηθά ή
κε, ηξαγνχδη, επηινγή θαη
ρξήζε θξνπζηψλ, ξπζκηθή
ζπλνδεία κε ερεξέο
θηλήζεηο)




5/15




3. Ζ κνπζηθή ζπλεξγαζία
ησλ καζεηώλ ζε
νκάδεο

4/15

4. Οη αζθήζεηο ζηα
βηβιία
(Α’ θαη Β’ δεκνηηθνχ)

1/15

5. Ζ αθξόαζε ησλ
ερνγξαθήζεώλ ηνπο
θαηά ηηο δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

1/15

Μνπ άξεζε ην ηξαγνύδη πνπ θάλακε ζηα
Φξηζηνύγελλα, γηα ηε γηνξηή.
Δκέλα ην ηξαγνύδη: «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά».
Μνπ άξεζε ην ηξαγνύδη ησλ Φξηζηνπγέλλσλ.
Μνπ άξεζε απηό εθεί ην ηξαγνύδη πνπ ιέγακε
πνπ «Ήξζε πάιη λέν έηνο εηο ηελ πξώηε ηνπ
κελόο..».
Ζ γηνξηή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ.
Ζ γηνξηή.
Μνπ άξεζε απηό πνπ θάλακε κε ηνπο ήρνπο κε ηα
θύιια.
Δκέλα κνπ άξεζε απηό κε ηα ραξηηά πνπ ηα
ζρίδακε, ηα ηζαιαθώλακε ….
ηαλ καο δίλαηε ηξαγνύδηα θαη ηα
ππνγξακκίδαηε, θαη κεηά εκείο ηξαγνπδνύζακε
θαη ρηππνύζακε παιακάθηα.
Πνπ δηαιέγνπκε όξγαλα.
Μ’ άξεζε εθείλν πνπ θαζόκαζηαλ ζε κηα ζεηξά
θαη ρηππνύζακε παιακάθηα θη έιεγε ν θαζέλαο ην
όλνκά ηνπ.






ηαλ θάλακε νκάδεο κ’ άξεζαλ.
Κη εκέλα νη νκάδεο
Δκέλα κ’ αξέζεη ε κνπζηθή πνπ θάλνπκε νκάδεο.
Μ’ άξεζαλ θαη κέλα νη νκάδεο.



Μνπ άξεζε πνπ θάλακε αζθήζεηο ζηα βηβιία.



Δκέλα θπξία κνπ άξεζε πνπ καο ερνγξαθήζαηε.
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Παξάξηεκα Ζ
Πξώηε νκάδα εζηίαζεο – 4ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο

ΠΡΑΓΜΑΣΑΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ
ΑΡΔΟΤΝ Ή ΓΔΝ ΑΡΔΑΝ ΣΟ
ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΑ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ

1. Σν αηζζεηηθό απνηέιεζκα
ζηηο πξόβεο θαη ζηηο
παξνπζηάζεηο ηεο 2εο θαη 3εο
Γ.Μ.Γ.
(έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ, ιάζεκπεξδέκαηα θαηά ηελ παξνπζίαζε,
απνπζία ζπλνδείαο αξκνλίνπ, ε
δηαδνρή-ηαίξηαζκα ησλ νλνκάησλ
ζην κεγάιν ηξαγνχδη)

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ

(χλνιν
παξφλησλ
καζεηψλ:
15)

8/15

2. Σν παηρλίδη κε ηα θύιια
ραξηηνύ ηεο Α’ δεκνηηθνύ

2/15

3. Ζ απζηεξόηεηα ηεο
εθπαηδεπηηθνύ

1/15
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 Γελ κ’ άξεζε πνπ θάλακε έλα κεγάιν
ηξαγνύδη θαη βάδακε όινη ηα νλόκαηά καο.
Γηαηί έηζη όπσο ηξαγνπδνύζακε, δελ
ηαίξηαδαλ όινη, γηα ηη αο πνύκε ν
Γηακαληήο έρεη ηξία, θαη ν Θάλνο έρεη δύν.
 Γελ κνπ άξεζε θαη κέλα ην κεγάιν
ηξαγνύδη, γηα ηη δελ ήηαλ σξαίν αθνύ ν
Γηακαληήο έρεη κεγάιν όλνκα, αλ ήηαλ:
Γηακαληήο-Κσλζηαληίλνο, δελ ηαίξηαδε.
 Δκέλα δελ κνπ άξεζε όηαλ κπήθακε ζε
νκάδεο θαη καο ερνγξαθνύζαηε, δελ κνπ
άξεζε απηό πνπ άθνπγα.
 Γελ κνπ άξεζε πνπ ζηελ αξρή πνπ καο
ερνγξαθήζαηε, δελ είρε αξκόλην.
 Δκέλα δελ κνπ άξεζε ε ερνγξάθεζε.
 Τν κεγάιν ηξαγνύδη κε ηα νλόκαηα, γηαηί
δελ ηαίξηαδε π.ρ. Θάλνο Κσλζηαληίλνο.
 Σηηο νκάδεο δελ ήκαζηαλ ζπγρξνληζκέλνη
πνιύ όηαλ θάλακε πξόβα, θαη κεηά όηαλ
πήγακε λα παξνπζηάζνπκε, κπεξδεπηήθακε
ιίγν.
 Δκέλα δελ κνπ άξεζε θαη ηόζν ε
ερνγξάθεζε.
 Απηό κε ηα θύιια δελ κνπ πνιπάξεζε.
 Δκέλα θπξία δελ κνπ άξεζε απηό κε ηα
θύιια ραξηηνύ.



ηαλ καο καιώλεηε.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο – 2ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο

ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ
ΥΟΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν
παξφλησλ
καζεηψλ: 16)

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ




1. Σν πεξηερόκελν καζήκαηνο
ζε ζπλδπαζκό κε ην
πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη
ηελ θιίζε ηνπ καζεηή

10/16













2. Ζ κάζεζε

8/16








3. Ο παηγληώδεο ραξαθηήξαο
ηνπ καζήκαηνο:
επραξίζηεζε-ραξά

8/16
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γηαηί δηαβάδνπκε θείκελα
γηαηί δσγξαθίδνπκε θαη θάλνπκε
θαηαζθεπέο
γηαηί γπκλάδνκαη
γηαηί κνπ αξέζεη πνιύ ν ήρνο
γηαηί αζινύκαη / γηαηί αζινύκαζηε (2)
επεηδή ηξέρσ
δηόηη δσγξαθίδνπκε θαη θάλνπκε πνιιά
πξάγκαηα θαη θάλνπκε γηα ηελ Τέρλε (έρεη
ζείν δσγξάθν).
επεηδή παίδσ κπάια θαη ηξέρσ.
γηαηί καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα
γηαηί καζαίλεηο πην πνιινύο αξηζκνύο θαη
πην πνιιέο αθξίβεηεο
γηαηί καζαίλνπκε αξηζκνύο
γηαηί καζαίλσ πξάγκαηα γηα ηελ Αξραία
Διιάδα, θαη δηάθνξα, πώο εμεγνύζαλ
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο
δηόηη καζαίλνπκε θαηλνύξηα πξάγκαηα
επεηδή καζαίλσ πξάγκαηα ηη έβγαηλαλ
παιηά
γηαηί καζαίλσ πξάγκαηα γηα ηε ζξεζθεία
κνπ, όπσο είλαη ν ΗΦΘΥΣ πνπ δελ ην ήμεξα,
αιιά ζεκαίλεη ….
γηαηί καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα.
γηαηί θάλνπκε πνιιά παηρλίδηα θαη κ’
αξέζεη.
γηαηί παίδνπκε δηάθνξα παηρλίδηα.
γηαηί εκέλα κ’ αξέζνπλ πνιύ ηα παηρλίδηα
γηαηί θάλνπκε πνιιά δηάθνξα παηρλίδηα,
π.ρ. πνδόζθαηξν,
γηαηί παίδνπκε θαη παηρλίδηα.
επεηδή παίδσ δηάθνξα παηρλίδηα.
γηαηί ηα παηρλίδηα είλαη πνιύ
δηαζθεδαζηηθά.

ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ
ΥΟΛΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν
παξφλησλ
καζεηψλ: 16)

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ



4. Ζ λνεηηθή θαη γλσζηηθή
εμάζθεζε: απόθηεζε
λνεηηθώλ θαη γλσζηηθώλ
δεμηνηήησλ

5. Ο βησκαηηθόο ραξαθηήξαο
ηνπ καζήκαηνο (ζε
ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελφ
ηνπ)
6. Ζ πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα
ηνπ καζήκαηνο ζηε δσή

7/16






γηαηί παίδσ παηρλίδηα θαη είλαη
δηαζθεδαζηηθή (ε Γπκλαζηηθή)
γηαηί ηα ιέσ απέμσ
γηαηί κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε πην ινγηθά
γηαηί ηε καζαίλσ απέμσ, αλ θαη κε καιώλεη
ε κακά κνπ … γηαηί θάλσ κεξηθά ιάζε.
επεηδή ηα καζαίλνπκε απέμσ
γηαηί ηελ καζαίλσ θαη ηε ιέσ απέμσ,
γηαηί κε βνεζάεη ζηε κλήκε
επεηδή κε βνεζάεη λα έρσ πην θαιή κλήκε.



γηαηί ρηππάκε όξγαλα θαη ηξαγνπδάκε



επεηδή ζα κνπ ρξεηαζηνύλ θαη ζην κέιινλ,
επεηδή άκα πάσ λα ςσλίζσ θάηη , λα κε κε
θιέςνπλε.
γηαηί έρσ θαη όξγαλν (θηζάξα)





1/16

1/16

7. Ζ εμσζρνιηθή ελαζρόιεζε
κε ην αληηθείκελν ηνπ
καζήκαηνο

1/16



8. Σν δηαζθεδαζηηθό
πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο

1/16




9. Απηνέθθξαζεδεκηνπξγηθόηεηα: απνπζία
αξλεηηθήο θξηηηθήο

1/16



10. Ζ επθνιία ηνπ καζήκαηνο

1/16
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δηόηη είλαη δηαζθεδαζηηθή
γηαηί είλαη σξαίεο νη ηζηνξίεο πνπ έρεη θαη
κπνξώ λα ηηο καζαίλσ πάξα πνιύ εύθνια,
επεηδή απηό πνπ ληώζεηο θαη ζέιεηο λα ην
δσγξαθίζεηο, ην δσγξαθίδεηο ρσξίο λα ζνπ
πεη θάπνηνο είλαη ράιηα θαη δελ κνπ αξέζεη.
γηαηί κπνξώ λα ηηο καζαίλσ πάξα πνιύ
εύθνια

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο – 3ε θαη 4ε εξώηεζε
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ
ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ
ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ (ζε
ζύγθξηζε κε πέξζη … ή
κε ηελ αξρή ηεο
ρξνληάο)»:

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΔΠΔΛΔΞΔ ΚΑΘΔ
ΑΠΑΝΣΖΖ
(χλνιν παξφλησλ
καζεηψλ: 16)

ΑΤΣΟ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΓΗΑΣΗ:
(αηηηνιφγεζε απαληήζεσλ)





ΣΟ ΗΓΗΟ

8/16












ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ

8/16






ΛΗΓΟΣΔΡΟ

0/16

γηαηί κ’ άξεζαλ όια ηα πξάγκαηα πνπ θάλακε από
ηελ Πξώηε σο ηελ Τξίηε
όια ηα παηρλίδηα πνπ θάλακε όιεο ηηο ρξνληέο
ήηαλ πνιύ σξαία, δειαδή όια ηα παηρλίδηα
Δκέλα δελ αιιάδεη θάηη. Τν ζεσξώ ζαλ ίδην, πσο
θάλνπκε ίδηα ην ζεσξώ.
γηαηί ζρεδόλ είλαη ίδηα ηα ηξαγνύδηα πνπ θάλνπκε.
γηαηί δελ άιιαμε θάηη.
επεηδή από ηελ Πξώηε κέρξη ηελ Τξίηε όια ηα
παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνύδηα κνπ άξεζαλ πνιύ
- γηαηί δελ άιιαμε θάηη όπσο είπε θη ν ….. , γηα
κέλα δελ άιιαμε θάηη από ηε Β’ δεκνηηθνύ. Δίλαη
ην ίδην, κ’ αξέζνπλ όια.
γηαηί πέξζη θαη πξόπεξζη θάλακε πην πνιιά
ηξαγνύδηα, θαη θέηνο θάλνπκε πην πνιιέο
δξαζηεξηόηεηεο.
γηαηί θάλνπκε πην πνιιά παηρλίδηα από ό,ηη
πέξζη, θαη παίξλνπκε θαη θαηλνύξηα όξγαλα, θαη
ηξαγνπδάκε πην πνιιά παηρλίδηα από ό,ηη πέξζη.
γηαηί από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, όζν πην πνιύ
πξνρσξάκε, ηόζν θαη πην θαιά παηρλίδηα θάλνπκε
θαη ηξαγνύδηα. Καη γηαηί θέηνο γλσξίδνπκε θαη
θαηλνύξηα όξγαλα, δειαδή ηε δηπιή μύζηξα εγώ
δελ ηελ ήμεξα.
γηαηί θάλνπκε πην σξαία παηρλίδηα από ό,ηη
θάλακε.
γηαηί θέηνο ρξεζηκνπνηνύκε πην πνιύ ηα όξγαλα.
γηαηί αο πνύκε εεεεε ηώξα ηα ηξαγνύδηα πνπ
θάλνπκε είλαη ιίγν πην κεγάια από ηα
πξνεγνύκελα.
γηαηί θέηνο παίξλακε δηάθνξα αληηθείκελα θαη
πξνζπαζνύζακε λα βγάινπκε ήρνπο.
επεηδή πέξζη δελ καο καγλεηνθσλνύζαηε όπσο
θάλαηε θέηνο, δελ παίξλακε ηόζεο πνιιέο θνξέο
ηα όξγαλα ζηα ρέξηα καο, θαη δελ θάλακε αο
πνύκε ηόζεο πνιιέο νκαδηθέο εξγαζίεο, θάλακε
πην πνιιέο αηνκηθέο, ζηα βηβιία καο αο πνύκε,
ελώ ηώξα είλαη ηα πεξηζζόηεξα νκαδηθά.

----------------------

116

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Κ
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο – 3ε θαη 4ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ-αηηηνινγήζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε
γεληθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δελ άιιαμε

«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ
ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ
ΑΡΕΕΙ ΣΟ ΙΔΙΟ»

ΘΔΣΗΚΖ ΣΑΖ
(πεξηερφκελν απαληήζεσλαηηηνινγήζεσλ - ηφλνο
θσλήο-έθθξαζε πξνζψπνπ)

ΟΤΓΔΣΔΡΖ-ΑΓΗΑΦΟΡΖ
ΣΑΖ
(ηφλνο θσλήο-έθθξαζε
πξνζψπνπ-ζηάζε ζψκαηνο)

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΔΚΓΖΛΧΑΝ
ΘΔΣΗΚΖ Ή
ΟΤΓΔΣΔΡΖ
ΣΑΖ
(χλνιν καζεηψλ
πνπ δήισζαλ κε
αιιαγή ζηάζεο: 8)

ΑΠΑΝΣΖΔΗ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΔΗ
ΜΑΘΖΣΧΝ

4/8

 Μ’ άξεζαλ όια ηα πξάγκαηα πνπ θάλακε
από ηελ Πξώηε σο ηελ Τξίηε.
 Από ηελ Πξώηε κέρξη ηελ Τξίηε όια ηα
παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνύδηα κνπ άξεζαλ
πνιύ.
 Γηα κέλα δελ άιιαμε θάηη από ηε Β’
δεκνηηθνύ. Δίλαη ην ίδην, κ’ αξέζνπλ
όια.
 Γηαηί όια ηα παηρλίδηα πνπ θάλακε όιεο
ηηο ρξνληέο ήηαλ πνιύ σξαία, δειαδή
όια ηα παηρλίδηα.

3/8

 Γηαηί δελ άιιαμε θάηη.
 Γηαηί ζρεδόλ είλαη ίδηα ηα ηξαγνύδηα πνπ
θάλνπκε.
 Δκέλα δελ αιιάδεη θάηη. Τν ζεσξώ ζαλ
ίδην, πσο θάλνπκε ηα ίδηα ην ζεσξώ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Λ
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο – 3ε θαη 4ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο δήισζαλ βειηίσζε ζηε
γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο
ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ, γηαηί …»

«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ

ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΘΔΜΑΣΗΚΔ
-ΛΟΓΟΗ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΟΤ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν καζεηψλ πνπ
δήισζαλ βειηίσζε ζηε
ζηάζε ηνπο: 8)

ΟΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ



1. Πεξηζζόηεξν
βησκαηηθό ην κάζεκα
(πην πνιιά παηρλίδηα,
ηξαγνχδηα, δξαζηεξηφηεηεο,
φξγαλα)



4/8



2. Πην σξαίεο νη
δξαζηεξηόηεηεο
(ελδηαθέξνλ – επραξίζηεζε
– ηθαλνπνίεζε)

2/8

3. Μάζεζε
(βησκαηηθή: θαηλνχξηεο
εκπεηξίεο)

2/8

 Από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, όζν πην
πνιύ πξνρσξάκε, ηόζν θαη πην θαιά
παηρλίδηα θάλνπκε θαη ηξαγνύδηα
 Γηαηί θάλνπκε πην σξαία παηρλίδηα
από ό,ηη θάλακε.

 Φέηνο παίξλνπκε θαη θαηλνύξηα
όξγαλα
 Φέηνο γλσξίδνπκε θαη θαηλνύξηα
όξγαλα, δειαδή ηε δηπιή μύζηξα εγώ
δελ ηελ ήμεξα.


4. Πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

1/8

5. Οη ερνγξαθήζεηο

1/8

6. Γεκηνπξγηθόηεηα

1/8

Φέηνο θάλνπκε πην πνιιέο
δξαζηεξηόηεηεο (θαη ιηγόηεξα
ηξαγνύδηα: δελ ηνπ αξέζνπλ ηα
ηξαγνχδηα)
Γηαηί θάλνπκε πην πνιιά παηρλίδηα
από ό,ηη πέξζη θαη ηξαγνπδάκε πην
πνιιά παηρλίδηα από ό,ηη πέξζη.
Φέηνο ρξεζηκνπνηνύκε πην πνιύ ηα
όξγαλα.
Πέξζη δελ παίξλακε ηόζεο πνιιέο
θνξέο ηα όξγαλα ζηα ρέξηα καο,

Πέξζη δελ θάλακε αο πνύκε ηόζεο
πνιιέο νκαδηθέο εξγαζίεο, θάλακε
πην πνιιέο αηνκηθέο, ζηα βηβιία καο
αο πνύκε, ελώ ηώξα είλαη ηα
πεξηζζόηεξα νκαδηθά.

 Δπεηδή πέξζη δελ καο
καγλεηνθσλνύζαηε όπσο θάλαηε
θέηνο,



118

Φέηνο παίξλακε δηάθνξα αληηθείκελα
θαη πξνζπαζνύζακε λα βγάινπκε
ήρνπο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Μ
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο - 5ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΟΗ
ΜΑΘΖΣΔ ΔΝΗΧΑΝ
ΝΑ ΒΑΡΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ
ΝΑ ΥΑΝΟΤΝ ΣΟ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΣΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ ΣΗ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ
καζεηψλ: 16
χλνιν καζεηψλ πνπ
δήισζαλ φηη έραζαλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο: 11)

1. Ζ 1ε θαη 2ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Π.Π.

8/11

2. Γξαζηεξηφηεηεο
ελεξγεηηθήο
αθξφαζεο θαη
αλαγλψξηζεο ήρσλ
(κε δεκηνπξγηθέο)

5/11

3. Ζ 5ε δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Π.Π.

1/11

4. Ζ 7ε δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Π.Π.

1/11

ΟΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ

«Βαξηόκνπλα ζε εθείλν πνπ θάλακε κε ηα
ρέξηα καο / … «Δγώ βαξηόκνπλα ζ’ απηό κε
ηα παιακάθηα ζηελ αξρή, όιε ε ηάμε,
επεηδή θάπνηνη δπζθνιεπόληνπζαλ, εθεί
ιίγν βαξηόκνπλα … / … δελ κνπ άξεζε απηό
κε ηα νλόκαηα πνπ θάλακε … / … Γελ κνπ
άξεζε εθείλν εθεί πνπ ρηππνύζακε
παιακάθηα θη έπξεπε λα βξνύκε ην όλνκά
κνπ θαη λα ην ηξαγνπδήζνπκε, θαη πνπ όινη
καδί ηξαγνπδνύζακε ηα νλόκαηά καο ζηε
αξρή … /… όηαλ ιέγακε ηα νλόκαηά καο
κόλνη καο βαξηόκνπλα, θάπσο κε
δπζθόιεπε ... / … εθεί πνπ έπξεπε λα πνύκε
ην όλνκα, ήηαλ βαξεηό… / … Δγώ
βαξέζεθα ζε εθείλν πνπ ρηππνύζακε
παιακάθηα θαη ιέγακε ηα νλόκαηα … / … θη
εκέλα απηό κε ηα νλόκαηα, έλαο-έλαο,
βαξηόκαζηαλ…».
« Δγώ βαξηόκνπλα ζε εθείλν εθεί πνπ
ήκαζηαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη αθνύγακε
ήρνπο απέμσ … / Δγώ βαξέζεθα ζε εθείλν
πνπ θιείλακε ηα κάηηα θαη πξνζπαζνύζακε
λα αθνύζνπκε ήρνπο έμσ απφ ηελ ηάμε … /
… δελ κνπ άξεζε ην θαζεηόθσλν θαη απηά
πνπ αθνύγακε από έμσ … / … δελ κνπ
άξεζε απηό πνπ αθνύγακε ηνπο ήρνπο απ’
ην θαζεηόθσλν θαη ηνπο ήρνπο έμσ από
ηελ ηάμε …/ … εθείλν πνπ θιείλακε ηα
κάηηα θη έπξεπε νη άιινη λα βγάινπλ ήρν …
»
«Δγώ βαξηόκνπλα ζε εθείλν πνπ έπξεπε λα
βγάινπκε όζν πην πνιινύο ήρνπο κπνξνύκε,
πνπ είρα ην ράξαθα, επεηδή ήηαλ πνιύ
εύθνιν».
«Δκέλα θπξία δελ κνπ άξεζε απηό κε ην
θξνπζηό πνπ έπξεπε λα βγάινπκε πνιινύο
ήρνπο, γηαηί ήζεια λα δηαιέμσ έλα άιιν
όξγαλν θαη βαξηόκνπλα θηόιαο».
119

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ν
Γεύηεξε νκάδα εζηίαζεο – 6ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ,
κε θζίλνπζα ζεηξά ζπρλφηεηαο αλαθνξάο
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΟΗ
ΜΑΘΖΣΔ ΔΝΗΧΑΝ
ΑΓΥΟ

1. ηηο παξνπζηάζεηο
κπξνζηά ζηελ
ππφινηπε ηάμε

2. ε δξαζηεξηφηεηεο
ελεξγεηηθήο αθξφαζεο
θαη αλαγλψξηζεο ήρσλ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΟΤ
ΣΗ ΑΝΔΦΔΡΑΝ
(χλνιν παξφλησλ καζεηψλ: 16
χλνιν καζεηψλ πνπ δήισζαλ
φηη έλησζαλ άγρνο: 4)

ΟΗ ΛΔΚΣΗΚΔ
ΓΗΑΣΤΠΧΔΗ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ

3/4

 Δγώ είρα άγρνο ζε εθείλν εθεί
πνπ ζεθσλόκαζηαλ εθεί πέξα
θαη πξνζπαζνύζακε λα
βγάινπκε πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο ήρνπο κε ην ίδην
όξγαλν.
 ηαλ ζεθσλόκαζηαλ ηέζζεξα
άηνκα ζηε ζεηξά θαη έπξεπε λα
πνύκε ηα νλόκαηά καο …
 Δθείλν εθεί πνπ ζεθσλόκαζηαλ
κε ην όξγαλν, … κήπσο θάλσ
θάπνην ιάζνο, θαη ζηνλ αέξα
ζηε βξνρή θαη ην λεξό, ζηηο
νκάδεο όηαλ παξνπζηάδακε.

1/4

 Δγώ είρα αγρσζεί εθεί πνπ
ήκαζηαλ πάλσ ζηελ ηάμε θαη
έβγαδε ν Πέηξνο έλαλ ήρν, γηα
ην αλ ζα ηνλ έιεγα ζσζηά!
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ξ
Δξσηεκαηνιόγην – 6ε θαη 7ε εξώηεζε
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ
(6ε εξψηεζε)
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ
ΣΩΡΑ ΜΟΤ
ΑΡΕΕΙ …»
(ζε ζχγθξηζε κε ηελ
αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο):

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ
ΔΠΔΛΔΞΔ
ΚΑΘΔ
ΑΠΑΝΣΖΖ
(χλνιν
καζεηψλ: 16)

(7ε εξψηεζε)
ΑΤΣΟ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΓΗΑΣΗ:
(αηηηνιφγεζε απαληήζεσλ)






ΣΟ ΗΓΗΟ

7/16










ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ

9/16







ΛΗΓΟΣΔΡΟ

0/16

Γηαηί πάληα κνπ άξεζε ε κνπζηθή.
Γηαηί εκέλα είλαη ζαλ λα θάλνπκε όιν ην ίδην.
Γηαηί δε βξίζθσ θακηά δηαθνξά από πέξζη κέρξη
θέηνο.
Με αξέζεη ην ίδην γηαηί ζρεδόλ ηα καζήκαηα είλαη
ίδηα.
Απηό ζπκβαίλεη γηαηί από ηελ αξρή ηεο λέαο ζρνιηθήο
ρξνληάο θάλνπκε πεξηζζόηεξν ηξαγνπδνπαηρλίδηα
παξά ηξαγνύδηα, όπσο θάλακε πέξζη θαη πξόπεξζη.
Δπεηδή από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κνπ άξεζαλ ηα ίδηα
παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνύδηα πνπ θάλακε.
Ζ Μνπζηθή κνπ αξέζεη ην ίδην γηαηί δελ άιιαμε
ηίπνηα.
Μνπ άξεζε θέηνο πην πνιύ γηαηί θάλακε πην πνιιέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Γηαηί θέηνο ζηε κνπζηθή θάλνπκε πην πνιιά
ηξαγνύδηα θαη θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
παηρλίδηα
Μνπ αξέζεη πην πνιύ γηαηί όζν πξνρσξάκε θάλνπκε
αθόκα πην θαιά παηρλίδηα.
Μνπ άξεζε πεξηζζόηεξν γηαηί όηαλ θάλακε ηελ
νκαδηθή εξγαζία κε ηνλ αέξα, ηελ βξνρή θαη ην λεξό,
κνπ θάλεθε πνιύ δηαζθεδαζηηθή.
Γηαηί θάλνπκε πην σξαία παηρλίδηα. Καη πην
δηαζθεδαζηηθά.
Γηαηί θέηνο θάλακε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, πην
σξαίεο, θαη κάζακε πνιιά θαηλνύξηα πξάγκαηα.
Ζ Μνπζηθή από ηνλ Σεπηέκβξην κνπ άξεζε
πεξηζζόηεξν γηαηί ηώξα παίδνπκε πην πνιιά
παηρλίδηα.
Πεξηζζόηεξν, γηαηί θέηνο καο ερνγξαθείηε, θέηνο
θάλνπκε πην πνιιέο νκαδηθέο εξγαζίεο, ελώ πέξζη
θάλακε πην πνιιέο αηνκηθέο, θαη πέξζη δελ παίξλακε
ηόζν ζπρλά ηα όξγαλα ζηα ρέξηα καο.
Γηάιεμα ην πεξηζζόηεξν γηαηί κνπ άξεζε πνπ θάλνπκε
ηώξα νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη καο ερνγξαθείηε.
Από ηόηε πνπ θαηεβήθακε θάησ ζε απηήλ ηελ ηάμε,
θάλνπκε πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο!
---------------------121

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ο
Δξσηεκαηνιόγην – 7ε εξώηεζε
Θεκαηηθή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο δήισζαλ πσο ην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν
«ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΡΑ ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ,
γηαηί … »
ΟΗ ΒΑΗΚΔ
ΘΔΜΑΣΗΚΔΛΟΓΟΗ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΔΦΔΡΑΝ

ΟΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ


1. Πεξηζζόηεξν
βησκαηηθό ην
κάζεκα
(πην πνιιά παηρλίδηα,
ηξαγνχδηα,
δξαζηεξηφηεηεο,
φξγαλα)



5/9




4/9

 Γηαηί θέηνο θάλακε πην … σξαίεο δξαζηεξηόηεηεο ...
 Γηαηί θάλνπκε πην σξαία παηρλίδηα.
 Μνπ αξέζεη πην πνιύ γηαηί όζν πξνρσξάκε θάλνπκε
αθόκα πην θαιά παηρλίδηα.
 Γηαηί θέηνο ζηε κνπζηθή θάλνπκε … θαιύηεξεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα.

2/9

 Πεξηζζόηεξν, γηαηί θέηνο … θάλνπκε πην πνιιέο
νκαδηθέο εξγαζίεο, ελώ πέξζη θάλακε πην πνιιέο
αηνκηθέο …
 Γηάιεμα ην πεξηζζόηεξν γηαηί κνπ άξεζε πνπ
θάλνπκε ηώξα νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, … Από ηόηε
πνπ θαηεβήθακε θάησ ζε απηήλ ηελ ηάμε, θάλνπκε
πεξηζζόηεξεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο!

2/9

 Πεξηζζόηεξν, γηαηί θέηνο καο ερνγξαθείηε …
 Γηάιεμα ην πεξηζζόηεξν γηαηί κνπ άξεζε ηώξα πνπ …
καο ερνγξαθείηε.

2. Πην σξαίεο νη
δξαζηεξηόηεηεο
(ελδηαθέξνλ επραξίζηεζε ηθαλνπνίεζε)

3. Πεξηζζόηεξεο
νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

4. Οη ερνγξαθήζεηο
5. Πην
δηαζθεδαζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
6. Μάζεζε



Ζ Μνπζηθή από ηνλ Σεπηέκβξην κνπ άξεζε
πεξηζζόηεξν γηαηί ηώξα παίδνπκε πην πνιιά
παηρλίδηα.
Μνπ άξεζε θέηνο πην πνιύ γηαηί θάλακε πην πνιιέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Γηαηί θέηνο ζηε κνπζηθή θάλνπκε πην πνιιά
ηξαγνύδηα …
Γηαηί θέηνο θάλακε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο …
Πεξηζζόηεξν, γηαηί … πέξζη δελ παίξλακε ηόζν
ζπρλά ηα όξγαλα ζηα ρέξηα καο.





Μνπ άξεζε πεξηζζόηεξν γηαηί όηαλ θάλακε ηελ
νκαδηθή εξγαζία κε ηνλ αέξα, ηελ βξνρή θαη ην
λεξό, κνπ θάλεθε πνιύ δηαζθεδαζηηθή.
Γηαηί θάλνπκε πην … δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα.



Γηαηί θέηνο … κάζακε πνιιά θαηλνύξηα πξάγκαηα.
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