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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ παρουσιάζει την οργάνωση και βιντεοσκόπηση μουσικού 

υλικού και την προβολή του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112», τη χρονική περίοδο: Οκτώβριος 2020- 

Φεβρουάριος 2021. Το πρόγραµµα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» υλοποιείται από 

διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποσκοπεί στην 

ενημέρωση και προετοιμασία παιδιών προσχολικής ηλικίας ώστε να αντιληφθούν τα 

συµπτώµατα του εγκεφαλικού επεισοδίου σε έναν μεγαλύτερό τους και να μπορέσουν 

να καλέσουν έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τον Πανευρωπαϊκό 

Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Angels Initiative» µε επιστημονικά υπεύθυνη, για την 

Ελλάδα, την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χαρίκλεια Πρώιου.  

 

Το πρότζεκτ αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία 

και η βιντεοσκόπηση του τραγουδιού του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» στο 

σπίτι μου με χρήση δικού μου εξοπλισμού, σε κιθάρα και φωνή στην ελληνική γλώσσα. 

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η συμμετοχή μου στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτών» ως μουσική εμψυχώτρια του 

προγράμματος με σκοπό να τραγουδήσω στους παρευρισκόμενους το τραγούδι του 

προγράμματος. 

 

Στο τελευταίο μέρος γίνεται αποτίμηση και σχολιασμός της συνολικής εμπειρίας 

συμμετοχής μου στο πρόγραμμα, με αναφορά και στο θεωρητικό μέρος του πρότζεκτ 

με θέμα τραγούδι και εκπαίδευση αλλά και των γενικότερων δυσκολιών που 

αντιμετώπισα στην υλοποίηση των μουσικών-εμψυχωτικών δράσεων ως μουσική 

εμψυχώτρια του προγράμματος λόγω πανδημίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ, πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία του 

Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» σε νηπιαγωγεία. Το πρόγραµµα «ΧΟΠΑ Ήρωες 

112» υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

αποσκοπεί στην ενημέρωση και προετοιμασία παιδιών προσχολικής ηλικίας ώστε να 

αντιληφθούν τα συµπτώµατα του εγκεφαλικού επεισοδίου σε έναν μεγαλύτερό τους 

και να μπορέσουν να καλέσουν έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τον 

Πανευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Angels Initiative» µε επιστημονικά 

υπεύθυνη, για την Ελλάδα, την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χαρίκλεια 

Πρώιου. 

Ο ρόλος μου ήταν να συμμετάσχω και να συμβάλω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως 

μουσική-εμψυχώτρια. Αναλυτικά, να δημιουργήσω βίντεο στο οποίο θα τραγουδούσα 

το τραγούδι του προγράμματος, σε κιθάρα και φωνή με σκοπό την προβολή του σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το τραγούδι αυτό περιγράφει πώς μπορούν τα παιδιά να 

αναγνωρίσουν βασικά συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στους ανθρώπους 

που τα προσέχουν, κυρίως στον παππού ή τη γιαγιά, και πώς να καλέσουν τον αριθμό 

έκτακτης ανάγκης 112 μόλις διαπιστώσουν κάποιο τέτοιο σύμπτωμα.  

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι το γραπτό παραδοτέο του πτυχιακού μου πρότζεκτ και 

αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η σημασία και τα οφέλη του 

τραγουδιού στην προσχολική ηλικία αλλά και η χρήση του τραγουδιού για την 

εκμάθηση μη μουσικών δεξιοτήτων και πληροφοριών. Επίσης, σε αυτό γίνεται 

σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112». Στο δεύτερο μέρος 

παρουσιάζεται το πρακτικό μέρος του πρότζεκτ. Περιγράφονται: (α) η δημιουργία του 

σεναρίου και της παρτιτούρας του τραγουδιού και η όλη διαδικασία της 

βιντεοσκόπησης του, (β) η συμμετοχή μου στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτών» ως μουσική εμψυχώτρια του προγράμματος με σκοπό 

να τραγουδήσω στους παρευρισκόμενους το τραγούδι του προγράμματος. Στο 
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τελευταίο μέρος γίνεται η αποτίμηση και ο σχολιασμός της συνολικής μου εμπειρίας 

ως μουσική-εμψυχώτρια του προγράμματος, των δυσκολιών που αντιμετώπισα λόγω 

πανδημίας αλλά και των γενικότερων στοιχείων που αποκόμισα μέσα από την μελέτη 

του θεωρητικού κεφαλαίου.  

 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά μου την υποψήφια διδάκτωρα του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Καλλιόπη Τσακπουνίδου, την υπεύθυνη του 

προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112», αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Χαρίκλεια Πρώιου, την συνεξετάστρια του 

πτυχιακού μου πρότζεκτ η οποία είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 

Ανδριανοπούλου Μόνικα και την επιβλέπουσα διδάσκουσα του πρότζεκτ μου, μέλος 

του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης, Δήμητρα Κόνιαρη. 

 

  



8 
 

Κεφάλαιο Πρώτο 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Το τραγούδι και η σημασία του στην εκπαίδευση – Η χρήση του για 

την εκμάθηση μη μουσικών πληροφοριών – Το τραγούδι στο 

πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» 

 

 

1.1. Τραγούδι και εκπαίδευση 

 

1.1.1. Μουσική και Αρχαία Ελλάδα 

Στην Αρχαία Ελλάδα η μουσική ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς τόσο της 

καθημερινής ζωής όσο και της εκπαίδευσης. Η επιρροή της απασχόλησε τους 

φιλοσόφους και γενικά του ανθρώπους του πνεύματος. Δύο από τους σημαντικότερους 

φιλοσόφους της εποχής, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, έκαναν εκτεταμένη αναφορά 

στην επίδραση της μουσικής στην ζωή των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων ο Πλάτωνας 

μίλησε για την μουσική θεωρώντας το ένα εργαλείο ικανό να καθαρίσει την ψυχή, να 

διαμορφώσει χαρακτήρες και συναισθήματα. Επίσης, ο Αριστοτέλης θεωρούσε 

απαραίτητη τη διδασκαλία της μουσικής τόσο για ηθική ολοκλήρωση όσο και για 

αισθητική απόλαυση. Ο ίδιος τονίζει πως όχι η μοναδική αλλά η σημαντικότερη 

δύναμη της μουσικής είναι η ηθική της δύναμη (Χρυσομάλλου, 2020).  

 

Όσον αφορά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην εποχή εκείνη, κύρια θέση στα 

συμπόσια εκτός από τις συζητήσεις είχαν η μουσική και τα τραγούδια, η απαγγελία 

ποιημάτων, τα παιχνίδια, τα αινίγματα και οι γρίφοι. Μάλιστα συχνά εμφανίζονταν 

διάφοροι καλλιτέχνες, μουσικοί, χορευτές και ακροβάτες για να ψυχαγωγήσουν τους 

παραβρισκόμενους (Πλατή, 2018).  

 

Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις έννοιες Παιδεία και Μουσική περίπου ταυτόσημες. 

Συγκεκριμένα στην Αρχαία Aθήνα, στην Κρήτη και στην Σπάρτη δίνονταν μεγάλη 

βαρύτητα στη διδασκαλία της μουσικής. Τα αγόρια μάθαιναν κιθάρα και 

τραγουδούσαν παιάνες (Τόμπρα &Λαγοπάτη, 2002 ό.α. στον Σαμαρά 2017).  
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1.1.2. Το τραγούδι και ο ρόλος του στην ζωή των ανθρώπων  

Η λέξη μουσική σημαίνει την τέχνη των ήχων, ενώ το τραγούδι την αδιάλυτη ενότητα 

μεταξύ ήχου και λόγου (Ηλιάδη, 2014). Ο άνθρωπος, δηλαδή συνθέτει μουσική 

χρησιμοποιώντας το φυσικό του όργανο τη φωνή. Προκειμένου να μεταφέρει 

μηνύματα και να εκφράσει συναισθήματα χρησιμοποιεί δύο συστήματα επικοινωνίας, 

τη μουσική και τη γλώσσα. Οι κώδικες αυτοί παρουσιάζουν ομοιότητες. Κάποιες από 

αυτές είναι ότι υλοποιούνται με τρεις κυρίως τρόπους έκφρασης (φωνή, κίνηση, 

γραφή), ότι η ομιλία και το τραγούδι αναπτύσσονται αυθόρμητα την ίδια στιγμή, ότι 

κρύβουν στοιχεία μέσα τους όπως ο ρυθμός και η μελωδία και ότι αποτελούν στοιχεία 

κάθε πολιτισμού (Κωνσταντακοπούλου, 2012).  

 

Οι πρώτοι μουσικοί ήχοι με τους οποίους ήρθε σε επαφή ο άνθρωπος πήγαζαν από την 

ίδια τη φύση αλλά και τη φωνή του ενώ τα πρώτα μουσικά όργανα με τα οποία 

δημιούργησε και εκφράστηκε για πρώτη φορά ήταν τα χέρια και το ίδιο του το σώμα 

(Μυλωνά, 2020). Ο άνθρωπος πάντοτε συνδεόταν με τη μουσική από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του. Μάλιστα, οι γονείς είχαν την συνήθεια να αποκοιμίζουν τα παιδιά 

νανουρίζοντάς τα, να τα παίζουν με ταχταρίσματα και να τους τραγουδούν για τα ζώα, 

τα γράμματα, τους αριθμούς κτλ. είναι κάτι που συνηθιζόταν παλιά και συνηθίζεται 

και σήμερα. Μάλιστα, συχνά παρατηρεί κανείς ότι και τα ίδια τα παιδιά από μικρή 

ηλικία αυθόρμητα μουρμουρίζουν μελωδίες προσπαθώντας να αναπαράγουν αυτά που 

έχουν ακούσει ή και αυτοσχέδιες δικές τους μελωδίες. Αυτό το αυθόρμητο 

αυτοσχεδιαστικό τραγούδισμα περιέχει τη ρυθμική και μελωδική απαγγελία και είναι 

το πρωταρχικό είδος παιδικού τραγουδιού (Moorhead & Pond, 1978).  

 

Τα τραγούδια συνδέονται με συγκεκριμένες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες βοηθώντας 

έτσι το σύστημα αξιών του προφορικού πολιτισμού. Ακόμη συνδέονται με διάφορες 

καθημερινές ανθρώπινες πράξεις. Δηλαδή πλαισιώνουν μία πράξη, είτε σε ατομικό είτε 

σε συλλογικό επίπεδο, γι αυτό και χωρίζονται σε πολλά είδη και τραγουδιούνται σε 

διαφρορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικές περιστάσεις κάθε φορά 

(Καψωμένου 1996, ό.α. στην Ασοχίδου 2016).  

 

Παρομοίως και ο Πολίτης (2011) αναφέρει ότι «τα τραγούδια πλαισίωναν πράξεις, 

ενέργειες αλλά και τα συναισθήματα του λαού για μια κατάσταση ή συνθήκη που 
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εκτυλισσόταν και βίωνε. Η τελετουργική χρήση και το πλαίσιο που προσφέρει το 

τραγούδι, καθορίζει τις ειδικές στιγμές κατά τις οποίες ακούγονται τα τραγούδια, 

γεγονός που δεν το καθιστά μια απλή διακόσμηση της καθαυτής πράξης αλλά ως ένα 

αναπόσπαστο οργανικό-ενεργό κομμάτι της». Τα τραγούδια αφενός μαρτυρούν την 

ιστορία, την γλώσσα και τις νοοτροπίες των λαών και αφετέρου λειτουργεί ως ένα μέσο 

ψυχαγωγίας και εμψύχωσης, το οποίο έχει ενωτικό χαρακτήρα.  

 

Ακόμη, η Ασοχίδου (2016), η οποία ασχολήθηκε διεξοδικά με το δημοτικό τραγούδι, 

αναφέρει πως εκείνο μαρτυρεί τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της υπαίθρου που 

έζησε για πολλά χρόνια στις ίδιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αλλά και ότι «το 

δημοτικό τραγούδι, οι παροιμίες, τα παραμύθια, οι μύθοι και οι λαϊκές ιστορίες, 

αποτελούν την προφορική μας παράδοση και αναπόσπαστο μέρος της αμύθητης 

πολιτισμικής κληρονομιάς μας, που χάνεται στα βάθη των αιώνων.» Τέλος, ο μόνος 

τρόπος να διατηρηθεί η προφορική εκδοχή της γλώσσας ήτανε τα τραγούδια, τα 

παραμύθια και τα έθιμα. (Λιάβας, 1996) 

 

 

1.1.3. Η σημασία, η αξία και τα οφέλη του τραγουδιού στην προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία και εκπαίδευση. 

Ανά τους αιώνες μεγάλοι παιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγοί ασχολήθηκαν με την 

αξία και τα οφέλη του τραγουδιού τόσο σε μαθησιακό επίπεδο όσο και στην εξέλιξη 

της προσωπικότητας των παιδιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον Ανδρούτσο 

(2012) και στην Χρυσοστόμου (2001) η Μαρία Μοντεσόρρι (1870-1952), υποστήριξε 

πως μέσω του τραγουδιού και της ακρόασης ενισχύεται η αυτομάθηση. Ακόμη, ο 

Kodaly, ο Orff και ο Dalcroze, ανέπτυξαν ο καθένας τη δική του μέθοδο όπου είχαν ως 

πυρήνα τους τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργία συνδυάζοντας τον ρυθμό, τον χορό 

και την ομιλία (Γεωργοπούλου, 2020). Επιπλέον, η Λιάτσου-Καραδήμου (2003) 

αναφέρεται στον Edward Willems (1890-1978), ο οποίος μέσα από έρευνες στα πεδία 

της παιδαγωγικής αλλά και της ψυχολογίας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως είναι 

σημαντικό το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του να έρχεται σε επαφή με τον ρυθμό 

και το τραγούδι, πριν από το παίξιμο του οργάνου. Αντίστοιχα, η μουσικοπαιδαγωγός 

Sigrid Abel Struth υποστήριζε πως τα παιδιά θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την 

ακρόαση της μουσικής και το τραγούδι πριν από την διδαχή της γραφής καθώς έτσι 
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«ενισχύεται η ικανότητα εκφραστικού λόγου-ομιλίας και παράλληλα καλλιεργείται η 

επινοητικότητα».  

 

Τέλος, ο Ανδρούτσος (2012), αναφέρει μία σειρά από διάφορες μεθόδους και 

μουσικοπαιδαγωγικά κινήματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα με σκοπό 

την αναμόρφωση της μουσικής παιδείας. Τέτοιο είναι: «Η Μέθοδος της 

Αλληλεπίδρασης», η οποία περιλάμβανε 7 είδη εμπειριών όπου μεταξύ άλλων βασικό 

ήτανε και το ομαδικό τραγούδι. Ακόμη ένα κίνημα το οποίο ασχολήθηκε με τα 

τραγούδια, τα οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν από ένστικτο και αυτοσχεδίαζαν με την 

φωνή τους ήτανε το «Multicultural Music Education». 

 

Με τον όρο προσχολική μουσική εκπαίδευση νοείται η διδασκαλία της μουσικής κατά 

την νεανική/προσχολική ηλικία, δηλαδή μέχρι και την ηλικία των 8 ετών, μάλιστα με 

το κατάλληλο περιβάλλον και έναν εξειδικευμένο μουσικοπαιδαγωγό είναι δυνατόν η 

μουσική εκπαίδευση του παιδιού να ξεκινήσει από την στιγμή της γέννησής του. 

(Στάμου, 2010). Σύμφωνα με τον Gordon όπως περιγράφεται στη Στάμου (2006) η 

σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων είναι η ηλικία από 

την γέννηση ως αυτή των 3 ετών, η δεύτερη πιο σημαντική η ηλικία 3-5 ετών και η 

τρίτη η ηλικία των 5-8 ετών. Στο βιβλίο των Μακροπούλου και Βαρελά (2001), 

επεξηγείται αναλυτικότερα πως από την ηλικία των 3 το παιδί ξεκινάει να αναπαράγει 

τα παιδικά τραγούδια που ακούει ενώ στα 4 μπορεί να διακρίνει πια το τραγούδι από 

την ομιλία και αναπαράγει τον ήχο μαζί με συνοδεία κίνησης, είτε απλών ρυθμικών 

μοτίβων σε οργανάκια, είτε με κινήσεις στον χώρο. Επίσης, η Χατζαρίδου Μαρία 

(2017) αναφέρει έρευνες των Moog και Greenberg(1976) οι οποίες μαρτυρούν την 

επίδραση πρώτα των ήχων των λέξεων και μετά του ρυθμού και της τονικότητας στα 

βρέφη, καθώς από εκείνη την ηλικία μπορούν και τραγουδούν, αφού ακόμη και το 

κλάμα τους μπορεί να θεωρηθεί μια μελωδική γραμμή. Ακόμη, τα βρέφη μέσα από τα 

τραγούδια που ακούν από τους γονείς τους όταν τα νανουρίζουν έρχονται σε επαφή με 

το φυσικό μελωδικό όργανο τους, την φωνή τους (Χειμώνα, 2008). 

 

Όπως αναφέρει ο Ζαφρανάς (2015), η ενασχόληση με τη μουσική και το τραγούδι 

βοηθάει στην ανάπτυξη του νευρικού και αισθητηριακού συστήματος των παιδιών, 

καθώς η πρώτη δεκαετία έχει χαρακτηρισθεί ως «περίοδος ειδικής ευαισθησίας» και 

ως δυνατότητα «πολυαισθητηριακών εγγραφών και ευρείας πρόσληψης μουσικών 
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ερεθισμάτων». Η ενασχόληση με το τραγούδι βοηθάει στη φυσική, νοητική, γνωστική, 

ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Hallam 2010, ό.α. στη Βασιλείου 2020). 

Ακόμη, η Καραδήμου (2003) υποστηρίζει το σημαντικό όφελος του τραγουδιού στον 

συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, καθώς μέσω αυτού τα παιδιά εκτονώνονται και 

διασκεδάζουν αλλά και στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και του 

ομαδικού-κοινοτικού πνεύματος. 

 

Η Δογάνη (2012) τονίζει πως το τραγούδι είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα 

στα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν μέσα από τον πειραματισμό με τους ήχους, πράγμα που 

αναπτύσσει και την φαντασία. Το τραγούδι συμβάλλει τόσο και σε ατομικό επίπεδο, 

δηλαδή στην καλλιέργεια της αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο στην καλλιέργεια της συνεργασίας, του θετικού κλίματος μέσα στην τάξη. Για 

τις επιδράσεις του ομαδικού τραγουδιού μίλησε και η Χειμώνα (2008), η οποία 

ανέφερε πως καλλιεργεί την συνεργασία και την κοινωνικότητα αλλά και τη 

γενικότερη διασκέδαση και ψυχαγωγία και δίνει την ευκαιρία στα νήπια να 

εκφράζονται ενεργητικά. Τέλος, ενισχύει την μαθησιακή διαδικασία, συγκεκριμένα 

εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο, καλλιεργείται η προφορά και η αναγνωστική ικανότητα, 

συμβάλει στην απομνημόνευση πληροφορίων αλλά είναι και ένα κίνητρο ευχάριστης 

μάθησης (Σαμαράς, 2017). 

 

 

1.1.4. Η διδασκαλία της Μουσικής σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Η Μουσική στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μπαίνει το 1830, ενώ το 2003 εφαρμόστηκε το 

νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και αναπτύχθηκε 

το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Μουσικής (Σαμαράς, 2017). Σύμφωνα με τον 

Οδηγό Εκπαιδευτικού «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» για τη Μουσική (2014), 

σκοπός του μαθήματος της μουσικής είναι «η καλλιέργεια της μουσικότητας και των 

μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη 

δημιουργία μουσικής. Η καλλιέργεια της μουσικότητας, της έμφυτης δυνατότητας του 

ανθρώπου για καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση, αποβλέπει στην ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και παράλληλα στη δημιουργία μιας δια 

βίου σχέσης του με την Τέχνη της Μουσικής». Επίσης, όπως παρατίθεται στον οδηγό 

Νηπιαγωγού (2006), «η συμμετοχή των παιδιών σε δημιουργικές-καλλιτεχνικές 
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δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλει 

ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους όσο και στην υποστήριξη 

της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης». Ακόμη, στον 

νέο οδηγό σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), προτείνονται διάφορες παιδαγωγικές 

αρχές που μπορεί ο δάσκαλος να χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της σχολικής τάξης. 

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν με ποικίλες διδακτικές 

προσεγγίσεις και εκφράζουν αυτά που γνωρίζουν με διαφορετικά μέσα 

αναπαράστασης, είναι σημαντικό να οργανώνονται δραστηριότητες που να βασίζονται 

«στο ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, στην μουσική και την κίνηση, σε ομαδικές ή 

ατομικές εργασίες. Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να 

εκφράζονται, να επικοινωνούν και να οργανώνουν την σκέψη τους.» 

 

 

1.2. Μελέτες χρήσης του τραγουδιού για την εκμάθηση μη μουσικών δεξιοτήτων 

και πληροφοριών.  

«Η μορφωτική και διδακτική δύναμη της μουσικής την καθιστά ένα σημαντικό 

διδακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας συνεισφέροντας τόσο στη πνευματική και συναισθηματική 

εξέλιξη όσο και στην αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών». Το 

διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών προτείνει ενδεικτικά ορισμένες δυνατότητες 

σύνδεσης της μουσικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η γλώσσα, τα 

μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος, τα εικαστικά, η θεατρική και η φυσική αγωγή 

(Μυλωνά, 2020). 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες με σκοπό τη χρήση του τραγουδιού ως ένα 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Κάποιες από αυτές είχαν ως  κύριες θεματικές 

την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης σε αλλόγλωσσους, την 

ενίσχυση γλωσσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης και την ενημέρωση 

και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι έρευνες αυτές 

πραγματοποιήθηκαν σε  δημοτικά σχολεία της Ελλάδας και της Αμερικής, με τη 

συμμετοχή των παιδιών των πρώτων τάξεων και των καθηγητών τους. 
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1.2.1 Μελέτες χρήσης του τραγουδιού για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης/ξένης σε αλλόγλωσσους  

Η Λιούρα (2017) χρησιμοποίησε το τραγούδι για να βοηθήσει μαθητές Ρομά να 

εμπλουτίσουν το ελληνικό τους λεξιλόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό 

σχολείο του Βόλου και συμμετείχαν μαθητές της Γ’ Δημοτικού, οι οποίοι ήτανε 

αποκλειστικά Ρομά. Επέλεξε συγκεκριμένες λέξεις για μελέτη, τις οποίες συναντούσαν 

τα παιδιά στα παιδικά τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν. Μέσα από την ενεργητική 

ακρόαση των τραγουδιών αυτών θα γίνονταν ξεκάθαρο αν οι μαθητές κατανόησαν τις 

λέξεις που είχαν τεθεί ως στόχοι και αν θα τις θυμόνταν σε πιο μακροχρόνια περίοδο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε πως τα παιδιά είχαν κατανοήσει τις λέξεις και 

τις αναγνώριζαν και στο επόμενο χρονικό διάστημα όταν έφερναν στην μνήμη τους τα 

τραγούδια που διδάχθηκαν. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Λιούρα, το τραγούδι σαν 

εκπαιδευτικό εργαλείο στην διδασκαλία νέου λεξιλογίου στην μειονοτική ομάδα των 

Ρομά αποτελεί τόσο ένα αποτελεσματικό εργαλείο καθώς βασίζεται στη βιωματική 

μάθηση όσο και ένας τρόπος να αυξηθεί το ενδιαφέρον του παιδιού για την γλώσσα. 

Καλλιεργεί, τέλος, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα. 

 

Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησε και η Λαγοπούλου (2017). Συγκεκριμένα, η έρευνα 

αφορούσε παρατηρήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με το εάν και πώς η μουσική 

συμβάλλει στην αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 

μικρής ηλικίας και εάν το τραγούδι ενισχύει την εμπειρική εκμάθηση και χρήση της 

ξένης γλώσσας ως ένα εποικοδομητικό και ψυχαγωγικό εργαλείο. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μέσω 

του προγράμματος SPSS φαίνεται ότι το 94% των εκπαιδευτικών πιστεύουν πως οι 

μαθητές προτιμούν την διδασκαλία της γλώσσας με την χρήση της μουσικής παρά με 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το 98% πιστεύει πως η μουσική της ώρα του 

μαθήματος δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα και κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Το 

89% πιστεύει πως μέσω των τραγουδιών εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο των μαθητών.  

 

Ακόμη μία έρευνα που αφορούσε τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας με εργαλείο τη μουσική και το τραγούδι πραγματοποίησε η Μιχαηλίδου 

(2018). Περιλάμβανε παιδιά Ρομά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου με 

σκοπό να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο χρησιμοποιείται το τραγούδι ως ένα εργαλείο 

που κάνει την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης πιο αποτελεσματική. 
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Χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια από τα βιβλία Γλώσσας της Α΄ Δημοτικού τα οποία στο 

σύνολο έφταναν τα επτά, από τα βιβλία Γλώσσας της Β΄Δημοτικού τα οποία στο 

σύνολο έφταναν τα 4 και τέλος από το ανθολόγιο της Α΄και Β΄ δημοτικού τα οποία στο 

σύνολο ήταν 8. Από τα ευρήματα που προέκυψαν φάνηκε πως το τραγούδι, δυστυχώς, 

δεν χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. Επίσης, το μουσικό υλικό που υπάρχει στα βιβλία και στο 

Ανθολόγιο όσο κι αν δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία διαθεματικών και 

διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων επειδή είναι στην κρίση του δασκάλου η αξιοποίηση 

του υλικού μένει αναξιοποίητο.  

 

 

1.2.2. Μελέτη χρήσης του τραγουδιού για ενίσχυση γλωσσικής, κοινωνικής και 

συναισθηματικής μάθησης. 

Η Μαυρίδου και η Γεροφώτη (2017) πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα κοινωνικής και 

συναισθηματικής μάθησης με εργαλείο τη μουσική και το τραγούδι για μαθητές και 

μαθήτριες με εγκεφαλική παράλυση. Το πρόγραμμα αφορούσε την κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση, με εργαλείο τη μουσική και το τραγούδι για μαθητές και 

μαθήτριες με εγκεφαλική παράλυση και νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, μέσω του δικτύου «Νοιάζομαι για τον 

εαυτό μου και τους άλλους». Συμμετείχαν 11 μαθητές και μαθήτριες του 2ου Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ένας από τους βασικούς στόχους 

του προγράμματος ήταν και η καλλιέργεια των λεκτικών δεξιοτήτων, δηλαδή σωστή 

σύνταξη και δομή προτάσεων, εμπλουτισμούς, προσεκτική ακρόαση κλπ. Ως βασικό 

εργαλείο της παρέμβασης επιλέχθηκε η μουσική και το τραγούδι. Έγιναν διάφορες 

δραστηριότητες για την έκφραση και την περιγραφή των συναισθημάτων της αγάπης, 

της χαράς, της λύπης και του θυμού. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έγινε 

κατανοητό πως η μουσική και το τραγούδι ως  βασικό εργαλείο διδασκαλίας επιδρά 

στα συναισθήματα, τα θετικά κίνητρα αλληλεπίδρασης και την μάθηση. Αξίζει να 

σημειωθεί πως δημιουργήθηκε ένα CD με ηχογραφημένα τραγούδια από τα παιδιά για 

να έχουν τη δυνατότητα να τα ακούνε και εκτός των χώρων του σχολείου. Αυτό, 

συνέβαλε σημαντικά στην μνημονική υπενθύμιση των όσων διδάχθηκαν και βίωσαν οι 

μαθητές. 
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1.2.3 Μελέτες χρήσης του τραγουδιού για ενημέρωση και αντιμετώπιση 

συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου  

Στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν (2008), πραγματοποιήθηκε έρευνα παρέμβασης σε 

μαθητές δημοτικού σχολείου 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού, οι οποίοι ζούνε σε μία 

κοινωνία υψηλού κινδύνου. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Hip-hop Stroke» και 

περιλάμβανε τη διδασκαλία μιας σειράς μαθημάτων με σκοπό τα παιδιά να 

ενημερωθούν για τα συμπτώματα των εγκεφαλικών επεισοδίων τα ίδια αλλά και να 

μπορέσουν να μεταδώσουν τις πληροφορίες αυτές και στις οικογένειες τους και στους 

φροντιστές τους. Για εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ένα τραγούδι ραπ (χιπ-χοπ 

μουσικής), κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών, ώστε τα παιδιά να καταφέρουν να 

συγκρατήσουν γνώσεις για την πρόληψη, την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την 

αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο συνθέτης του τραγουδιού ονομάζεται 

Doug E. Fresh και βασικό περιεχόμενο του τραγουδιού του αφορά τα βασικά 

συμπτώματα που περιγράφει το ακρωνύμιο του «FAST». Το πρόγραμμα είχε συνολική 

διάρκεια 3 ημερών.  

 

Για την αξιολόγηση του προγράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

πραγματοποιήθηκαν δύο τεστ. Ένα στο τέλος του προγράμματος και ένα μετά από τρεις 

μήνες αφού είχε τελειώσει εντελώς το πρόγραμμα. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε δύο 

ομάδες. Στη μία χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι για την διδασκαλία των συμπτωμάτων 

ενώ στην άλλη ομάδα όχι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ, στην ομάδα που 

χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι οι μαθητές θυμόταν 3 στα 4 από τα γράμματα, 

συγκεκριμένα στο πρώτο τεστ το ποσοστό επιτυχίας ήτανε 78%, ενώ στο δεύτερο τεστ 

70% , γεγονός που σημείωσε μεγάλη διαφορά από την άλλη ομάδα. Περαιτέρω 

ανάλυση έδειξε ότι το διαδραστικό κομμάτι του προγράμματος βελτίωσε την 

αναγνώριση των συμπτωμάτων συγκριτικά με τις απλές μεθόδους διδασκαλίας και 

μάλιστα τα βασικά συμπτώματα που αναφερόταν μέσα στο τραγούδι, τα οποία 

περιγράφονται από το ακρώνυμο «FAST» ήταν αυτά που έμειναν στα παιδιά και όχι 

άλλα που ήταν εκτός, όπως π.χ. «θαμπή όραση, οξύς πονοκέφαλος».  

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα-συζήτηση του προγράμματος, αποδείχθηκε πως το 

«hip-hop stroke» ήταν ένα αρκετά λειτουργικό εργαλείο για να διδαχθούν οι μαθητές 

πώς να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλούν 

βοήθεια. Το πόρισμα αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στα 
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τεστ που έγιναν, το ένα αμέσως αφού διδάχθηκαν το τραγούδι και το άλλο 3 μήνες 

αφού είχε τελειώσει εντελώς το πρόγραμμα. Επίσης, φάνηκε πως η ραπ μουσική 

βοηθάει στην κατάκτηση των γνώσεων σε βάθος χρόνου. Εντυπωσιακές είναι οι 

μαρτυρίες 2 παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα οποία μπόρεσαν στο χρονικό 

περιθώριο που διδάχθηκαν το τραγούδι να βοηθήσουν άτομα που έπαθαν εγκεφαλικό 

επεισόδιο. Τέλος, αναφέρεται πως μέσω της χρησιμοποίησης χιπ-χοπ μουσικής έχουν 

στηθεί αντίστοιχα προγράμματα με σκοπό την βελτίωση του λεξιλογίου, κατανόηση 

μαθηματικών εννοιών, αλλαγή συμπεριφοράς των άστεγων παιδιών και την πρόληψη 

της παχυσαρκίας σε νηπιαγωγεία αλλά και προγράμματα με σκοπό να επικοινωνήσουν 

σε εφήβους θέματα υγείας όπως το «aids».  

 

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε και το 2015 στην Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ. 

Απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών και σκοπός ήταν μέσω του ακρωνυμίου 

«FAST» τα παιδιά να διδαχθούν τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου. Το 

ακρωνύμιο του “FAST” διδάχθηκε με ομοιοκαταληξία και με βιωματικούς τρόπους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αποδείχθηκε πως η μουσική λόγω της 

επανάληψης και της ομοιοκαταληξίας βοηθάει να γίνεται η μάθηση πιο 

αποτελεσματική και μακροχρόνια. Επίσης, το ύφος και η συμπεριφορά που προωθείται 

μέσα από το χιπ-χοπ τραγούδι στοχεύει στο να κάνει τη γνώση πάνω σε αυτό το θέμα 

να φανεί ως κάτι κοινωνικά αποδεκτό και άξιο θαυμασμού και τα παιδιά να νιώθουν 

ότι συνδέονται πιο εύκολα καθώς είναι πιο κοντά στις προτιμήσεις τους. 

 

 

1.3. Το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ ΉΡΩΕΣ 112»  

Το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» είναι μία εκπαιδευτική δράση η οποία 

απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο να τους μάθει να αναγνωρίζουν 

τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στους ηλικιωμένους που τα προσέχουν, 

δηλαδή τον παππού και την γιαγιά, και να είναι σε θέση να καλέσουν τον 

Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, 112 (βλ. Tsakpounidou, Baskini & Proios 

2019’ Proios, Loutrari, Tsakpounidou, Baskini, Uys & Van der Merwe, 2019’ 

https://www.facebook.com/GreeceFastHeroes112/ ,  www.fastheroes112.gr). 

 

Ο Pulgaron (2016) στο Πρωτόκολλο ΧΟΠΑ Ήρωες 112 αναφέρει πως ο ρόλος των 

παππούδων και των γιαγιάδων διαδραματίζει σπουδαίο κομμάτι στις ζωές των 

https://www.facebook.com/GreeceFastHeroes112/
file:///C:/Users/User/Downloads/www.fastheroes112.gr
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εγγονιών τους. Στο ίδιο, υποστηρίζεται από τους Michael και Shaughnessy (2006) πως 

τα εγκεφαλικά επεισόδια τα οποία μπορεί να υποστούν τα άτομα τρίτης ηλικίας 

στερούν τον ποιοτικό χρόνο με τα εγγόνια τους. Ακόμη, οι Adamson, Beswick και 

Ebrahim (2004) αναφέρουν πως «το ένα τρίτο των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο 

θα αποκτήσει μόνιμη αναπηρία και θα είναι αδύνατον να προσφέρει στα εγγόνια αλλά 

και την οικογένεια όσα προσέφερε πριν». Τέλος, στο ίδιο τεκμηριώθηκε πως η άμεση 

προσαγωγή στο νοσοκομείο μπορεί να μειώσει τις μακροχρόνιες συνέπειες του 

εγκεφαλικού επεισοδίου. (Gonzalez-Aguines et al., 2018). 

 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του προγράμματος (https://gr-el.fastheroes.com/) «Οι 

ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο χρειάζονται ιατρική περίθαλψη το συντομότερο 

δυνατό, οπότε η ευαισθητοποίηση για τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού μπορεί να 

σώσει ζωές». Έτσι το πρόγραμμα «αξιοποιεί τον ενθουσιασμό που έχουν τα παιδιά να 

μαθαίνουν και να μοιράζονται και ενθαρρύνει τη μεταλαμπάδευση της γνώσης στην 

υπόλοιπη οικογένειά τους, ιδιαίτερα στους παππούδες και τις γιαγιάδες τους». Το 

πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας της «Angels Initiative». Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πρώιου 

Χαρίκλεια και η ερευνητική ομάδα αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, 

νηπιαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα 

υποστηρίζεται επίσημα από φορείς όπως η Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

Πανευρωπαϊκού επιπέδου S.A.F.E (Stroke Alliance for Europe) και τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό για τα εγκεφαλικά επεισόδια (World Stroke Organization).  

 

 

1.3.1. Η δομή του προγράμματος  

Το πρόγραµµα αποτελείται από 5 µέρη/συναντήσεις, οι οποίες διαρκούν 1 ώρα η 

καθεμιά. Αυτά τα µέρη παρουσιάζονται στα παιδιά κάθε εβδομάδα και η χρονική 

διάρκεια του προγράµµατος είναι συνολικά 5 ώρες. Κάθε εβδοµάδα τα παιδιά 

µαθαίνουν να αναγνωρίζουν και από ένα από τα βασικά συµπτώµατα του εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µέσω µιας σειράς δραστηριοτήτων που 

έχουν παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και παιγνιώδη χαρακτήρα. Τα παιδιά έχουν ως 

συνοδοιπόρους στην εκπαιδευτική διαδικασία τέσσερις ντυµένους υπερήρωες. Κάθε 

https://gr-el.fastheroes.com/
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υπερήρωας βοηθάει τα παιδιά να µαθαίνουν για ένα συγκεκριµένο βασικό σύµπτωµα 

του εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλούν τον Πανευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης 

Ανάγκης «112». Οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται στην τάξη και, επιπλέον, η 

ιστοσελίδα του προγράµµατος (www.fastheroes112.gr) ενηµερώνει τους γονείς για τις 

δραστηριότητες που οργανώνονται και γίνονται στις τάξεις των παιδιών τους και τους 

βοηθά να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι έµµεσα µε τα παιχνίδια και τα βίντεο που δίνονται 

δωρεάν από το ενηµερωτικό πρόγραµµα. 

 

 

1.3.2. Οι ήρωες του προγράμματος  

Έχουν δηµιουργηθεί τέσσερις διαφορετικοί ήρωες. Τρεις ήρωες συμβολίζουν τα τρία 

βασικότερα συµπτώµατα του εγκεφαλικού: Ο Χάρης συμβολίζει το Χέρι (αδυναμία 

στη χρήση των άκρων µιας πλευράς), η Όλγα συμβολίζει την Ομιλία (απώλεια της 

ικανότητας της ομιλίας), ο Πέτρος συμβολίζει το Πρόσωπο (μούδιασα ή αδυναμία στη 

µια πλευρά του προσώπου) και ο Αλέξης συμβολίζει την Άµεση δράση. Από τους 

ήρωες προκύπτει και το ακρωνύµιο ΧΟΠΑ: Χέρι - Χάρης, Οµιλία - Όλγα, Πρόσωπο - 

Πέτρος, Αµέσως - Αλέξης. Επιπλέον, στην αφήγηση συµµετέχει και ο «Κακός 

Θρόµβος», ο οποίος πλήττει τις υπερδυνάµεις των ηρώων. Για να υπάρξει περισσότερη 

εξοικείωση µε το υλικό, τα παιδιά συµµετέχουν βιωµατικά σε διάφορες 

δραστηριότητες όπως για παράδειγµα: 1) η αθόρυβη οµιλία, 2) τα παιχνίδια µε αστείες 

γκριµάτσες προσώπου, 3) το παιχνίδι των ρόλων και 4) τις µουσικοκινητικές 

δραστηριότητες. 

 

Η αθόρυβη οµιλία περιλαµβάνει οµιλία χωρίς να βγαίνει φωνή, αλλά µόνο κίνηση των 

χειλιών και της γλώσσας. Μια άλλη δραστηριότητα περιλαµβάνει λέξεις µε 

ανακατεμένες συλλαβές, οι οποίες δείχνουν τα φωνητικά παραφυσικά λάθη ενός 

ατόµου µε αφασία. Τα παιδιά έχουν επίσης την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις 

που λαµβάνουν σε µια «πραγµατική» συνθήκη µέσω του παιχνιδιού ρόλων για 

εξάσκηση στην κλήση του Πανευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης «112». 

Τέλος, τα παιδιά ακούνε και τραγουδούν το οµότιτλο τραγούδι του Προγράµµατος, το 

οποίο περιγράφει όλα όσα παθαίνουν οι Ήρωες όταν τους επιτίθεται ο «Κακός 

Θρόµβος». Στόχος του προγράµµατος είναι τα παιδιά να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα βασικά συµπτώµατα του εγκεφαλικού (ΧΟΠΑ) και τον τρόπο 

αντίδρασης και ενέργειας, ώστε να βοηθήσουν στη σωτηρία της ζωής ενός αγαπηµένου 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.fastheroes112.gr
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τους προσώπου. Μπορούν ακόµα και να µεταφέρουν αυτά που έµαθαν στην οικογένειά 

τους, καθώς ο µακρινός στόχος είναι η εκπαίδευση όλων των µελών της οικογένειας 

για τα σηµάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου. 

 

 

1.3.3. Ο ρόλος μου στο πρόγραμμα  

Ο ρόλος μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν διπλός. Α) Να προετοιμάσω και να 

οργανώσω τη βιντεοσκόπηση του τραγουδιού του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» 

σε κιθάρα και φωνή στην ελληνική γλώσσα στο σπίτι μου με χρήση δικού μου 

εξοπλισμού και Β) Να συμμετέχω στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 

«εκπαίδευση εκπαιδευτών» ως μουσική εμψυχώτρια του προγράμματος για να 

τραγουδήσω στους παρευρισκόμενους το τραγούδι.  
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Κεφάλαιο Δεύτερο  

Το πρακτικό μέρος του Πρότζεκτ 

 

2.1. Η δημιουργία βίντεο για εξ αποστάσεως παρουσίαση του τραγουδιού.  

Η ενασχόλησή μου με το βασικό τραγούδι του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» 

ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Για την υλοποίηση του βίντεο έπρεπε πρώτα να 

δημιουργηθεί ένα σενάριο, το οποίο θα λειτουργούσε σαν μία εισαγωγή πριν το 

τραγούδι. Σκοπός αυτής της σύντομης πρώιμης αφήγησης ήταν η γνωριμία του 

εμψυχωτή με τα παιδιά, η δημιουργία ενός χαλαρού κλίματος αλλά και μία σύντομη 

ενημέρωση για το θέμα του τραγουδιού που θα ακολουθούσε.  

 

 

2.1.1. Το σενάριο 

ΧΟΠΑ ΗΡΩΕΣ 112 

Γεια σας παιδιά, εμένα όπως με βλέπετε με φωνάζουνε Μαρία 

και σήμερα έφερα την κιθάρα μου μαζί, για να τραγουδήσουμε! 

Μα παιδιά.. Ελάτε, ελάτε πιο κοντά.. θα σας πω πρώτα μια μικρή ιστορία!!! 

Μια φορά κι έναν καιρό 

εμφανίστηκε στη γη 

μια μεγάλη απειλή! 

Όλοι φοβηθήκανε πολύ 

γιατί ο κακός ο θρόμβος 

ήξερε καλά στον εγκέφαλο πώς να επιτεθεί! 

Μα… με θάρρος, τόλμη κι’ αρετή  

βγήκε μπροστά ένα μικρό παιδί! 

ο Αλέξης είχε αποφασίσει αμέσως να τηλεφωνήσει και τον κακό τον θρόμβο να 

νικήσει! 

Μάθε κι εσύ τον αριθμό που στέλνει το ασθενοφόρο εδώ: 

ένα ένα δύο καλώ και βοήθεια ζητώ! 

 

Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο! Ας τραγουδήσουμε κι εμείς το τραγούδι του Αλέξη και ας 

γίνουμε σωστοί ΧΟΠΑ Ήρωες!  
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2.1.2. Η δημιουργία της παρτιτούρας 

Για την δημιουργία της παρτιτούρας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MakeMusic 

“Finale” (Μουσική/Στίχοι: ερευνητική ομάδα Angel Super Team. Στίχοι στα ελληνικά: 

Ελληνική ερευνητική ομάδα του Προγράμματος ΧΟΠΑ Ήρωες 112).  
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2.1.3. Περιγραφή της βιντεοσκόπησης 

Στα πλαίσια του πτυχιακού πρότζεκτ, το τραγούδι του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 

112» βιντεοσκοπήθηκε στο σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη. Για τη λήψη του βίντεο 

χρησιμοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο «Huawei P30 Lite». Η τελική μορφή του βίντεο 

αποτελείται από μία φωνή και μία κιθάρα.  

 

 

2.2. Παρουσιάσεις του τραγουδιού σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 

 

2.2.1. Παρουσίαση στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο «εκπαίδευση 

εκπαιδευτών» 

Η πρώτη μου παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» 

πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2021, σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτών». Η παρουσίαση έγινε με live μετάδοση μέσω μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

 

Η παρουσίαση ξεκίνησε με συντονίστρια την υποψήφια διδάκτωρα Καλλιόπη 

Τσακπουνίδου του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την παρακολούθηση περίπου 800 ατόμων. Περιείχε 

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» όπου εξηγούσε τον λόγο 

δημιουργίας του, τον ρόλο του προγράμματος στην ζωή των ηλικιωμένων και την 

σπουδαιότητα εκπαίδευσης όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γονιών και των 

διάφορων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών.  

 

Στη συνέχεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στους χαρακτήρες του προγράμματος, 

δηλαδή στην ιδιότητα του καθενός, σε τι συνεισφέρει και σε ποιο σύμπτωμα 

αντιστοιχεί. Ακολούθησαν κάποιες σύντομες διαδικτυακές δραστηριότητες από την 

υπεύθυνη και προς το τέλος της παρουσίασης μου ζητήθηκε να ανοίξω την κάμερα και 

το μικρόφωνο μου και ως μουσικός-εμψυχώτρια του προγράμματος να παρουσιάσω το 

τραγούδι «ΧΟΠΑ Ήρωες 112». Το τραγούδι παρουσιάστηκε μόνο μία φορά από εμένα. 

Παράλληλα με το τραγούδι μου προβάλλονταν ένα βίντεο με τον έναν από τους 

χαρακτήρες του προγράμματος, τον «Αλέξη», ο οποίος έκανε τις κινήσεις του 

τραγουδιού. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ αποτέλεσε μία μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω το 

πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112», να βιντεοσκοπήσω τον εαυτό μου να παρουσιάζει 

το τραγούδι του προγράμματος και να μελετήσω την χρήση του τραγουδιού για την 

εκμάθηση μη μουσικών δεξιοτήτων και πληροφοριών.  

 

Αναλυτικότερα, μέσα από το ενημερωτικό πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112», 

αντιλήφθηκα το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε όλοι μας τα συμπτώματα των 

εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς οι πιθανότητες να συμβεί σε έναν ηλικιωμένο είναι 

πολύ υψηλές και η άμεση βοήθεια μπορεί να σώσει ζωές. Έτσι, με την κατανόηση και 

αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να αντιληφθούμε 

ένα τέτοιο περιστατικό και να είμαστε σε θέση να καλέσουμε την άμεση βοήθεια. 

Τέλος, μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος τα παιδιά είναι πιο εύκολο να 

πληροφορηθούν για το θέμα αυτό, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού επεισοδίου και να καλούν τηλεφωνική βοήθεια και μάλιστα μέσω της 

βιωματικής μάθησης επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα, χωρίς το παιδί να αισθάνεται 

φόβο, άγχος και ευθύνη αλλά αντίθετα ικανό (παίρνοντας τον ρόλο του ήρωα) να 

βοηθήσει τους αγαπημένους του ανθρώπους. 

 

Ο δικός μου ρόλος στο πρόγραμμα ήτανε διπλός. Αφενός να προετοιμάσω και να 

οργανώσω την βιντεοσκόπηση του τραγουδιού του προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 

112» σε κιθάρα και φωνή στην ελληνική γλώσσα στο σπίτι μου με χρήση δικού μου 

εξοπλισμό και αφετέρου να συμμετέχω στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτών» ως μουσική εμψυχώτρια του προγράμματος για να 

τραγουδήσω στους παρευρισκόμενους το τραγούδι. Είναι σημαντικό να αναφέρω πως 

λόγω της πανδημίας που αντιμετωπίζαμε, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες και αρκετοί 

περιορισμοί στην υλοποίηση των μουσικών-εμψυχωτικών δράσεων που καλούμουν να 

εκπληρώσω ως μουσική εμψυχώτρια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, όπως 

περιγράφεται και αναλυτικότερα στο θεωρητικό κεφάλαιο, στο 1.3., ο μουσικός 

εμψυχωτής του προγράμματος καλούνταν να ηχογραφήσει το τραγούδι του 

προγράμματος στο στούντιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έπειτα την 5η 
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εβδομάδα του προγράμματος έπρεπε να επισκεφθεί σε συνεργασία με την υπόλοιπη 

ομάδα από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής τα νηπιαγωγεία με 

σκοπό να παρουσιάσει ο ίδιος στα παιδιά μέσω εμψυχωτικών δράσεων το τραγούδι. 

Δυστυχώς, τίποτα από αυτά τα δύο δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί στην πράξη. Έτσι, 

περιορίστηκα στη δημιουργία ενός βίντεο. Στο βίντεο αυτό έγραψα ένα σενάριο, το 

οποίο λειτούργησε ως μικρή εισαγωγή για να παρουσιαστώ στα παιδιά και να τους 

προετοιμάσω για το θέμα του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα γενικότερο ευχάριστο 

και οικείο κλίμα. Τέλος, μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω το τραγούδι έστω και 

σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «εκπαίδευση εκπαιδευτών». Ήτανε μία θετική 

εμπειρία, καθώς γνώρισα πολλούς από τους υπεύθυνους του προγράμματος και είχαμε 

την δυνατότητα να συνεργαστούμε για την ομαλή διεξαγωγή της παρουσίασης του 

προγράμματος.  

 

Ακόμη, μέσα από το πτυχιακό μου πρότζεκτ μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω 

έρευνες που χρησιμοποιούσαν το τραγούδι για την διδασκαλία μη μουσικών 

δεξιοτήτων και πληροφοριών. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών με εντυπωσίασαν, 

διότι αντιλήφθηκα την πολύπλευρη και πολυδιάστατη δύναμη και επιρροή που ασκεί 

η μουσική και συγκεκριμένα το τραγούδι. Ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την 

δύναμη με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους θέτοντας κάθε φορά και 

διαφορετικούς στόχους. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψιν τις «αυθόρμητες» λειτουργίες και 

αντιδράσεις του παιδιού, όπως είναι το τραγούδισμα που από την μικρή του ηλικία 

παρατηρούμε να πραγματοποιεί ή να αντιδράει ευχάριστα σε αυτό όταν άλλοι το 

κάνουν, και συνδυάζοντας το με εκπαιδευτικές μεθόδους και για εκπαιδευτικούς 

λόγους, μπορούμε επιτυχώς να εκπληρώσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. 

Μάλιστα δημιουργώντας ένα γενικότερο ευχάριστο κλίμα το οποίο επιτρέπει την 

καλλιέργεια και άλλων στοιχείων στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.  

 

Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό κεφάλαιο αποτελούν 

αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης τραγουδιού ως ένα ικανοποιητικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκμάθηση μη μουσικών πληροφοριών και δεξιοτήτων. Δεν 

υπάρχουν ικανοποιητικά ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά τέτοια προγράμματα. 

Ωστόσο, όπως φανερώθηκε από το θεωρητικό μέρος της πτυχιακής μου, η προσφορά 

του τραγουδιού γενικά στα παιδιά και τα θετικά αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί αποτελούν ένα έναυσμα για περαιτέρω αναζήτηση και δημιουργία 
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αντίστοιχων μουσικών προγραμμάτων. Επίσης, επόμενες μελέτες θα μπορούσαν να 

ασχοληθούν με τα αποτελέσματα του προγράμματος στην Ελλάδα, δίνοντας 

συγκεκριμένα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του.  
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