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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή νη απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο επηηάζζνπλ έλα ηζρπξά εμεηδηθεπκέλν θαη 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηήλ ηε ινγηθή 

ξίρλνληαο ην βάξνο ηνπ ζε αληηθείκελα πνπ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαπάλσ 

απαηηήζεηο. Ήδε απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ε κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε καζήκαηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζεσξνχληαη πην «βαζηθά» θαη απαξαίηεηα θαη αλαπηχζζνπλ θπξίσο 

ηε γισζζηθή θαη καζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ. Αληίζεηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηέρλεο 

θαη θαιιηεξγνχλ άιια είδε λνεκνζχλεο θαη δεμηνηήησλ κέλνπλ ζρεηηθά ζην πεξηζψξην θαη 

αληηκεησπίδνληαη σο κε ζεκαληηθά ή ηνπιάρηζηνλ φρη ην ίδην ζεκαληηθά. 

ην ζχγρξνλν ζρνιείν νη καζεηέο ζπάληα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα κηιήζνπλ γη' απηά. Ζ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ράλεηαη κέζα ζηε ζρνιηθή 

χιε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί θαη πξνεγείηαη. Χζηφζν έξεπλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο ησλ 

Denham & Burton (2003), Durlac & Wells (1997), Wilson, Gottfredson & Najaka (2001), έρνπλ 

απνδείμεη πσο φηαλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ επαξθψο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ κεηέπεηηα πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη 

ζηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο απνθεχγνληαο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

πξνβιεκαηηθέο έσο θαη επηθίλδπλεο φπσο ε κνλαμηά, ε απνμέλσζε, νη θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ε 

θαηάζιηςε, ε βία, αθφκε θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα θηι. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θσηεηλέο εμαηξέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

έξρνληαη λα καο ππελζπκίζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν πνπ νθείιεη λα επηηειεί ην ζρνιείν γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, εθπαηδεχνληαο αλζξψπνπο ειεχζεξνπο, θξηηηθνχο, ζηνραζηηθνχο, θνηλσληθά ελεξγνχο, 

κε αλεπηπγκέλεο ηηο δηάθνξεο θαη μερσξηζηέο ηνπο δεμηφηεηεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίεο εζηηάδνπλ ζηηο ηέρλεο θαη ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιεία γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  

Ζ κνπζηθή είλαη κηα απφ απηέο ηηο κνξθέο ηέρλεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο –πέξαλ ησλ κνπζηθψλ– ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

άιισλ αθφκε δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, πνπ, φπσο πξνείπακε, απνηεινχλ θαίξηα ζηνηρεία ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Δμάιινπ, φηαλ κηιάκε γηα ηε κνπζηθή θαη ηα νθέιε ηεο, 

ζρεδφλ απηφκαηα, ηε ζπλδένπκε κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ καο θφζκν. Χζηφζν απηή ε ζρεδφλ 

απηφκαηε ζχλδεζε ζηνλ θφζκν ηεο επηζηήκεο δελ ππήξμε πάληα απηνλφεηε.  

ηελ παξνχζα κειέηε ζθνπφο είλαη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ πνιχπιεπξνπ 

δεηήκαηνο ηεο ζχλδεζεο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δπλαηνηήησλ 
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ζπκβνιήο ηεο κνπζηθήο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Γηα λα 

θαηαζηεί θαηαλνεηή απηή ε ζρέζε, θξίλεηαη αξρηθά απαξαίηεηε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ  πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο απφ ην παξειζφλ 

έσο ζήκεξα ζρεηηθά κε ην αλ θαη πψο ε κνπζηθή κπνξεί φλησο  λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ 

αθξναηή.  

Πνιιέο είλαη νη ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

ζηελ αλζξψπηλε ςπρνζχλζεζε. Πνιινί απφ καο ζεσξνχκε επίζεο ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ην 

ζπλαίζζεκα ζρεδφλ δεδνκέλε, θαζψο έρνπκε βηψζεη ηδηαίηεξεο, πξνζσπηθέο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο ε 

κνπζηθή καο έρεη ζπλεπάξεη, καο έρεη ζπγθηλήζεη βαζηά ή καο έρεη ηαμηδέςεη κε θάπνην ηξφπν, 

θάλνληαο καο λα αγλννχκε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Άιιεο πάιη ζηηγκέο ίζσο έρνπκε ληψζεη πσο νη 

κεισδίεο πνπ αθνχγνληαη κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε θαιχηεξα 

απφ φηη ζα κπνξνχζαλ νη ιέμεηο θαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ηαπηίδνληαη κάιινλ κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ. Τπάξρνπλ κεισδίεο πνπ καο ζπκίδνπλ κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ έρνπκε δήζεη ζην παξειζφλ ή καο δεκηνπξγνχλ δηάθνξεο εηθφλεο 

γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. ιεο απηέο νη εκπεηξίεο κάο θαζηζηνχλ πξνζσπηθνχο κάξηπξεο κηαο 

ηδηαίηεξεο ζρέζεο. ηαλ φκσο επηρεηξνχκε λα δψζνπκε ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην γηαηί θαη ην πψο κνπζηθή θαη ζπλαίζζεκα παξνπζηάδνπλ ηφζν ζηελή ζρέζε, 

παξαηεξνχκε πσο είλαη δχζθνιν λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά. 

ε πξαθηηθφ επίπεδν αλ ζεσξήζνπκε φηη ε κνπζηθή δελ εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα ηφηε ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απιά σο έλα ζχλνιν έξγσλ πνπ αθνχκε θαη αμηνινγνχκε βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ φξσλ, νη νπνίνη θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ζπκθσλία κε ηνπο θαλφλεο ηεο αξκνλίαο, ε πξσηνηππία, ε πνιπθσλία, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο θηι. Καη‘ επέθηαζε θαη εθφζνλ ε κνπζηθή δελ έρεη άιιεο ρξήζεηο πέξα απφ ην ίδην ην 

αηζζεηηθφ ηεο απνηέιεζκα, ε δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε γεληθέο 

γξακκέο ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ κνπζηθψλ ζπκβφισλ, ηεο κνπζηθήο ζεσξίαο θαη 

αξκνλίαο θαη ίζσο θάπνηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ. Αθνινχζσο φηαλ κηιάκε γηα ηελ ακηγψο κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, ηα κνπζηθά νθέιε κπνξνχλ εχθνια λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ κνπζηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε αλάινγσλ δεμηνηήησλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα ζεηηθή απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα, πνπ ζέιεη ηε 

κνπζηθή φλησο ηθαλή λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή, δε ζα ήηαλ απφ κφλε ηεο αξθεηή 

ζηνλ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, αλ δε ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ ίζσο μεπεξλνχλ ηε 

ζηεξενηππηθή άπνςε πνπ ζέιεη ηα ζπλαηζζήκαηα λα πξνθαινχληαη κφλν κέζα απφ απιή αθξφαζε. 

Παχεη δειαδή λα αληηκεησπίδεηαη ε κνπζηθή απιά σο αθξφαζε ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ κνξθψλ 
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θαη ιακβάλεη έλαλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα, απνθηά ζθνπφ, γίλεηαη δξάζε, πξάμε, ζσκαηνπνηείηαη 

κέζα απφ ηελ θίλεζε, ην ρνξφ. Γίλεηαη έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ παηδαγσγνχ κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο πνπ κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα φρη 

κφλν ηνπ  κνπζηθν-γλσζηηθνχ ηνπο θφζκνπ αιιά θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ.  

ην πξψην, ινηπφλ, κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη παξνπζηάδνληαη ζεσξίεο γηα ηε θχζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ γελληνχληαη κέζα 

καο. Αζθαιψο γίλεηαη αλαθνξά ζε εθείλεο ηηο ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο ςπρνινγίαο. ηε ζπλέρεηα, βαζηθφο άμνλαο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε ζρέζε κνπζηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο ζε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ην παξειζφλ 

έσο ην ζήκεξα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ δηάθνξα ζεσξεηηθά ξεχκαηα θαη 

κέζα απφ ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή 

επηδξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Με ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επίδξαζεο λα επηβεβαηψλνληαη επηζηεκνληθά, ε κνπζηθή 

αλαδεηθλχεηαη σο εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Γη‘ απηφλ ην ιφγν ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

νξίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη αηηηνινγείηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλεο.  

Σέινο, παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά πξνηεηλφκελσλ ζπλαληήζεσλ, πνπ εθαξκφζηεθε 

πηινηηθά, κε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ε κνπζηθή, σο βαζηθφ εξγαιείν, ρξεζηκνπνηείηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη. 

Σα παηδηά εθθξάδνληαη, δεκηνπξγνχλ, αηζζάλνληαη θαη ζπλαηζζάλνληαη, θαληάδνληαη, 

δηαζθεδάδνπλ, θαιιηεξγνχλ κνπζηθέο αιιά θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. ια ηα 

παξαπάλσ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηε κεηέπεηηα ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηζνξξνπία.  Δλαπφθεηηαη 

επνκέλσο ζηνλ  εθπαηδεπηηθφ λα αμηνπνηήζεη ηε κνπζηθή  κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο.  
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Πξώην κέξνο: Θεσξεηηθό πιαίζην 

Κεθάιαην Πξώην 

1. πλαηζζήκαηα: “Η θύζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ” 

 

 

1.1 Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο 

 

ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο πνιιέο ππήξμαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη  

ζπλαηζζήκαηνο. Γηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο θαη θηιφζνθνη θαηέζεζαλ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θαη 

επξχηεξα, θηινζνθηθέο απφςεηο θαη δηεμήγαγαλ έξεπλεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κειεηήζνπλ ηε 

ζρέζε κνπζηθήο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο ζηελ αλάιπζε ησλ ξεπκάησλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ αο μεθηλήζνπκε εμεηάδνληαο γεληθφηεξα ηνλ φξν «ζπλαίζζεκα». 

Tν «ζπλαίζζεκα» εξκελεχεηαη εηπκνινγηθά σο ε ηδηαίηεξε ςπρηθή δηάζεζε ζηελ νπνία 

πεξηέξρεηαη θαλείο σο απνηέιεζκα πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο νθείινληαη είηε ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, είηε ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ: ε ραξά, ε ιχπε, ε αγάπε, ην κίζνο, ε νξγή, ν 

ελζνπζηαζκφο είλαη θάπνηα απφ ηα πην έληνλα θαη ζρεηηθά επδηάθξηηα ζπλαηζζήκαηα. 

(Μπακπηληψηεο, 1998). 

ε άιιεο γιψζζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ φξσλ γηα ηελ αθξηβή 

απφδνζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ  αγγιηθή, ζπλαληάκε ηνπο φξνπο  ―affects‖, ―emotions‖, ―feelings‖, ―moods‖,  ―arousal‖, 

―preferences‖, ―emotion induction‖, ―emotion perception‖, ―cognitive appraisal‖ πνπ εθθξάδνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο. Σν ζπλαίζζεκα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη δεδνκέλν, αιιά κηα 

δηαδηθαζία (Juslin & Vastfjäll, 2008). 

Με ηνλ φξν ―emotions‖ αλαθεξφκαζηε ζηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλαηά ζε έληαζε, αιιά δε δηαξθνχλ πνιχ θαη δίλνπλ κηα ζσκαηηθή δηάζηαζε 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ καο θφζκν. Πξφθεηηαη γηα ηε ραξά, ην θφβν, ην ζπκφ, ηελ απειπηζία, ηελ 

έθπιεμε θηι. «Τν ζπλαίζζεκα είλαη θάηη πνπ καο ζπκβαίλεη. Τα γεγνλόηα είλαη απηά πνπ καο 

πξνθαινύλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Έλα ζπλαίζζεκα είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν εγθέθαινο 

ακέζσο αζπλείδεηα θαη απηόκαηα αμηνινγεί θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηόηεηεο όισλ ησλ εξεζηζκάησλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο: ζηνπο ήρνπο, ζηα ηνπία, ζηνπο θηλδύλνπο, ζηα αληηθείκελα, ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, πξνζσπηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη νύησ θαζεμήο επ' άπεηξνλ» (Elliot 

& Silverman, 2014: 47) .Μηιάκε δειαδή γηα ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ή γηα ηηο ζπγθηλήζεηο πνπ 

βηψλεη ην άηνκν. 
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Απφ ηελ άιιε, ζηελ αγγιηθή γιψζζα ν φξνο ―feelings‖ αλαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη, φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο αιιαγέο ζηελ ππνζπλείδεηε 

ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε. «Έλα ζπλαίζζεκα είλαη κηα ζπλεηδεηή αληίιεςε κηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο: ηα ζπλαηζζήκαηα αλαδύνληαη κεηά από όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πνξείαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο δηέγεξζεο» (Damasio, 2003: 88). Απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

ζπλαηζζήκαηα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη απνηεινχλ κηα πξψηε επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ 

δέρηεθε ην ππνθείκελν, ελψ έπνληαη ρξνληθά ηνπ εξεζίζκαηνο απηνχ. 

Ο αγγιηθφο φξνο ―moods‖ εξκελεχεηαη σο «ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο». Σν ρξνληθφ 

πιαίζην ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζέζεσλ είλαη επξχηεξν θαη νη θαηαζηάζεηο είλαη αθφκε πην 

ζχλζεηεο, ελψ ζπρλά κπνξεί λα κελ είλαη ζπλεηδεηή ε θαηάζηαζε πνπ ηηο πξνθαιεί. Ο φξνο ―affect‖ 

ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο επίδξαζε (ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε) θαη ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχληαη σο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο φπσο ε ζπγθίλεζε, ε δηάζεζε θαη ε 

πξνηίκεζε. Δπίζεο ε ιέμε ―arousal‖ ζεκαίλεη δηέγεξζε, δειαδή, ελεξγνπνίεζε ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θπζηνινγηθή δηέγεξζε είλαη έλα απφ ηα ζπζηαηηθά κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληαπφθξηζεο ζε έλα εξέζηζκα, αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαη απνπζία ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο). 

Πέξα φκσο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ελλνηνινγηθέο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, νη Elliot θαη 

Silverman (2014) αλαθέξνπλ επίζεο  πσο έλα ζπλαίζζεκα (―emotion‖) πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

ζηαδίσλ θαη κεραληζκψλ πνπ απαληψληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, είηε κεκνλσκέλα (ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ κφλν ζηνηρείσλ) είηε ζην 

ζχλνιφ ηνπο (ζπγρξνληζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ). ε πξψην ζηάδην ην εξέζηζκα πνπ δέρεηαη ην 

ππνθείκελν ελεξγνπνηεί ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θαη ηνλ θινηφ, πνπ ζηέιλνπλ ζήκαηα ζε 

φιν ην ππφινηπν ζψκα. ε απηφ ην ζεκείν ην ππνθείκελν θαίλεηαη λα αγλνεί ηελ αθξηβή πνξεία 

εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο δηέγεξζεο (κε-γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο). Ο νξγαληζκφο ηνπ 

αληηδξά κε αιιαγέο ζηε θπζηνινγία· νη ρηχπνη ηεο θαξδηάο ηνπ απμάλνληαη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

δέξκαηνο αλεβαίλεη, παξάγνληαη νξκφλεο θηι. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη πηζαλφλ 

λα εθθξαζηνχλ θαη εκθαλψο, π.ρ. ζην πξφζσπφ ηνπ, ζηηο θηλήζεηο θαη ζην ζψκα ηνπ. ιεο απηέο νη 

εθθξάζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ειεγρζνχλ θαη λα απην-ξπζκηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ ην ππνθείκελν λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 
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1.2 Η ζεσξία ηνπ Malcolm Budd: Σν κνληέιν ηεο «επραξίζηεζεο θαη ηνπ πόλνπ» 

 

Ο θηιφζνθνο Malcolm Budd (1992) δηαθξίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε «επεηζφδηα» θαη «δηαζέζεηο». 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη σο επεηζφδηα πξνθαινχληαη απφ έλα μαθληθφ πεξηζηαηηθφ, θάηη 

πνπ ην ππνθείκελν ληψζεη ή βηψλεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σν ζπλαίζζεκα κε ηελ έλλνηα ηεο «δηάζεζεο» αθνξά ηελ ηάζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα βάζεη ησλ ζθέςεσλ πνπ ην 

θπξηεχνπλ (Budd, 1992).  

Ο Budd ζηελ αλάιπζή ηνπ ζεκεηψλεη ηέζζεξηο ζέζεηο πνπ κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη πξνζπαζνχλ λα ηα νξίζνπλ. Οη ηξεηο απφ απηέο ζπκθσλνχλ ζην φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα- δηαθσλνχλ φκσο ζην ιφγν πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην- θαη κηα 

ζέζε ζεκεηψλεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ. Αλαιπηηθφηεξα: 

Θέζε Α‘. Σα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη φπσο νη απνρξψζεηο. Σν θάζε ζπλαίζζεκα, φπσο θαη 

ε θάζε απφρξσζε, δελ έρεη δηαθξηηά ζηνηρεία ή πηπρέο, θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επηδέρεηαη 

αλάιπζε. Γελ απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Θέζε Β‘. Σα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Δίλαη κελ κηα ζχλζεζε, 

αιιά ην βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ δελ απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Έλα ζπλαίζζεκα δελ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αιιά κία 

ζχληεμή ηνπο. 

Θέζε Γ‘. Ζ θάζε εκπεηξία ζπλαηζζήκαηνο είλαη πάληα κνλαδηθή θαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο 

αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην ζπλαίζζεκα. Άξα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο εκπεηξίαο. 

Θέζε Γ‘. Κάζε ζπλαίζζεκα είλαη κελ ζχλζεην αιιά είλαη θαη δηαθξηηφ, ρσξίο ππφινηπν ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα ζπλαηζζήκαηα 

επηδέρνληαη νξηζκφ θαη έλα άηνκν κπνξεί λα ηα δηαρσξίζεη, αλ είλαη εμνηθεησκέλν κε ην 

δηαρσξηζκφ θαη ηε ζχλζεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. (Budd, 1992 ) 

ε κηα πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο ή θαη απνδφκεζεο ησλ παξαπάλσ επηρεηξεκάησλ, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε έλαλ φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξν θαη νινθιεξσκέλν νξηζκφ, ν Budd  

ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηέζζεξηο ζέζεηο γηα λα εμεηάζεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Δμεηάδεη ην ζπλαίζζεκα αξρηθά κε βάζε ηε ζθέςε πνπ εκπεξηέρεη, έπεηηα κε ηελ επηζπκία πνπ 

ειινρεχεη θαη ηέινο κε βάζε ηηο ζσκαηηθέο δηεγέξζεηο πνπ πξνθαιεί ζην ππνθείκελν πνπ ηα βηψλεη. 
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▪ Πξνζπάζεηα νξηζκνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ βάζεη ηεο ζθέςεο  

ηεξηδφκελνο ζηε Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ν Budd ππνζηεξίδεη 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηα νξίδνληαη σο μερσξηζηέο κνξθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηάθνξα είδε 

«ζθέςεσλ» κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ επραξίζηεζε ή ηε δπζαξέζθεηα (ηνλ πφλν). Χζηφζν δχν 

επεηζφδηα ηνπ ίδηνπ ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα είδε ησλ ζθέςεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, δειαδή κε ηελ αίζζεζε ηεο επράξηζηεο ή ηεο επψδπλεο αληίδξαζεο ζηηο ζθέςεηο 

απηέο, ή θαη ηα δχν. (Budd, 1922)   

Παξνπζηάδνληαο έλα αληεπηρείξεκα ζηελ παξαπάλσ άπνςε, ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη πσο 

ππάξρνπλ «ζθέςεηο ζπλαηζζεκάησλ» πνπ δε ρξεηάδεηαη λα ηαπηηζηνχλ απαξαίηεηα κε ηελ αίζζεζε 

ηεο επραξίζηεζεο ή ηνπ πφλνπ (ηεο δπζαξέζθεηαο). Καη αθφκε πεξηζζφηεξν πσο ππάξρνπλ θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηε «ζθέςε» σο βαζηθφ ζηνηρείν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζπλαίζζεκα 

ηνπ «ελζνπζηαζκνχ- έμαςεο».  πλεπψο, ηα ζπλαηζζήκαηα δελ νξίδνληαη κφλν θαη απαξαίηεηα 

βάζεη ηεο «ζθέςεο» θαη βάζεη ηεο επραξίζηεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε 

ζθέςε απηή. (Budd, 1922 )  

▪ Πξνζπάζεηα νξηζκνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ βάζεη ηεο επηζπκίαο 

Μηα άιιε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη επηζπκίαο. Δδψ ε επραξίζηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο, 

ελψ ε δπζαξέζθεηα απφ ηε κε ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Άξα ην αίζζεκα ηεο 

επραξίζηεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία θάπνηαο επηζπκίαο. Ο νξηζκφο 

κεξηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πεξηέρεη κηα αλαθνξά ζηελ επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ληξνπή εκπεξηέρεη ηελ επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ λα θξχςεη ηελ αηηία πνπ ηνπ πξνθαιεί απηφ 

ζπλαίζζεκα. Παξ 'φια απηά θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε παξνπζία ελφο είδνπο επραξίζηεζεο ή 

πφλνπ είλαη πξσηαξρηθή ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θπξίσο φηαλ απηά 

ιεηηνπξγνχλ σο επεηζφδηα.  (Budd, 1922)   

▪ Πξνζπάζεηα νξηζκνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ βάζεη ησλ ζσκαηηθώλ δηεγέξζεσλ πνπ 

πξνθαινύληαη 

Πνιιέο θνξέο φηαλ θάπνηνο βηψλεη έλα ζπλαίζζεκα, νη ζσκαηηθέο δηεγέξζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ βηψλνληαη σο «ζσκαηηθά ζπλαηζζήκαηα», πρ αλαηξηρίια, ηαρπθαξδία θηι. ζν πην 

δπλαηφ είλαη έλα ζπλαίζζεκα, ηφηε ηφζν πην δπλαηέο ζα είλαη θαη νη ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζα 

ζπληεινχληαη. Χζηφζν, απηέο νη ζσκαηηθέο δηεγέξζεηο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο, δελ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα βηψλνληαη απφ φια ηα ππνθείκελα κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ή ζηνλ ίδην βαζκφ. 

Καη ζηηο ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο ε ζθέςε, ε επηζπκία θαη νη ζσκαηηθέο δηεγέξζεηο 

εμεηάδνληαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ην αίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο (ηνπ 
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πφλνπ) πνπ πξνθαιείηαη ζην ππνθείκελν. Ο Budd, ινηπφλ, πξνηείλεη έλα γεληθφηεξν κνληέιν 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην ζπλαίζζεκα βηψλεηαη σο ζθέςε πνπ 

πξνθαιεί επραξίζηεζε ή δπζαξέζθεηα ζην ππνθείκελν. Ηζρπξνπνηεί ηελ άπνςή ηνπ αλαθέξνληαο 

πσο ε επραξίζηεζε ή δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιεί κηα ζθέςε κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν έληνλε. Καηά ζπλέπεηα, νη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ελφο 

αηφκνπ αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλεο. Οη 

ζθέςεηο φκσο κπνξεί λα είλαη ζχλζεηεο ή πνιιαπιέο, θαη θάζε ζηνηρείν ηνπο κπνξεί λα πεξηέρεη κηα 

πηπρή επραξίζηεζεο ή πφλνπ. πλεπψο, ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αηφκνπ κπνξεί λα είλαη θαη 

αλάκεηθηα θαη κε έλα κέγεζνο έληαζεο πνπ πνηθίιεη. εκεηψλεη επίζεο, πσο ζπλήζσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα δελ ζπκβαίλνπλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Budd, κηα ζθέςε θαη κηα επράξηζηε ή επψδπλε αληίδξαζε ζε απηή ηε 

ζθέςε δχλαηαη λα αμηνινγεζεί πνηθηινηξφπσο: είηε ε ζθέςε κπνξεί λα είλαη ιάζνο, είηε ε 

αηηηνιφγεζε ηεο ζθέςεο λα κελ ζεσξείηαη επαξθήο, ή λα βαζίδεηαη ζε κηα απην-εμαπάηεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα κηα αληίδξαζε ζε κηα ζθέςε κπνξεί λα είλαη αδηθαηνιφγεηε ή 

αλάξκνζηε ή ππεξβνιηθά ηζρπξή, ή ππεξβνιηθά αδχλακε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο 

αηφκνπ κπνξεί λα είλαη ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, αβάζηκα, παξάινγα, λα επηδέρνληαη αηηηνιφγεζε, λα 

είλαη ηζρπξά ή αδχλακα. Απηφ πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ Budd είλαη φηη φζν πην επράξηζηε ή 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν επψδπλε είλαη ε δσή θάπνηνπ, ηφζν πην επηπρηζκέλνο ζα είλαη. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε επηπρία ελφο αηφκνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ γεκίδνπλ ηε 

δσή ηνπ (Budd, 1992). 

 

 

1.3 Η Θεσξία ηνπ Meyer: «Η ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο» 

 

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Έλαο άιινο κειεηεηήο πξνεξρφκελνο κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο ςπρνινγίαο, ν 

Leonard Meyer, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαρσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα νδεγεζεί ζε έλα 

μερσξηζηφ νξηζκφ γηα ην θαζέλα, θαηαιήγεη φηη νη ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

εκπεηξία ελφο ζπλαηζζήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

βάζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη κε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο δελ κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε νχηε ζην εξέζηζκα πνπ ηηο πξνθαιεί, θαζψο έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ελφο ππνθεηκέλνπ αιιά 

φρη ελφο άιινπ. Αθφκε θαη ην ίδην εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί ζε έλα ππνθείκελν ζπλαηζζεκαηηθή 
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δηέγεξζε θάησ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κπνξεί θάησ απφ δηαθνξεηηθέο λα κελ έρεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη κε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη 

βάζεη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ εξεζίζκαηνο. Ζ ζρέζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, 

ψζηε ην εξέζηζκα λα πξνθαιεί ζην ππνθείκελν κηα ηάζε γηα λα ζθεθηεί ή λα δξάζεη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη απηή ε ηάζε λα γελλά ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Γελ είλαη απαξαίηεην 

κηα ηάζε λα γελλά πάληα ζπλαίζζεκα. Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο παζηαζκέλνο θαπληζηήο ζέιεη λα 

θαπλίζεη, ςάρλεη ζηελ ηζέπε ηνπ γηα ηζηγάξν (ηάζε). Αλ ηειηθά ην ρέξη ηνπ βξεη γξήγνξα ην 

ηζηγάξν, ε ηάζε ηθαλνπνηείηαη θαη δελ πξνθαιείηαη θάπνην ζπλαίζζεκα. Αλ δε βξεη ην ηζηγάξν, ζα 

αλεζπρήζεη, ζα αξρίζεη λα αγρψλεηαη θηι. Βαζηθή ζέζε ινηπφλ ηεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε εμήο: Σα ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχληαη, φηαλ ε πξνζδνθία πνπ πξνθαιεί έλα 

εξέζηζκα κπινθάξεηαη ή αλαζηέιιεηαη (Meyer, 1956). 

Φπρνιφγνη απφ δηάθνξα ξεχκαηα ππνζηήξημαλ ηελ παξαπάλσ ζεσξία. χκθσλα κε ην 

ζπκπεξηθνξηζκφ, ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα βηψλνληαη ρσξίο λα εθθξάδνληαη ή λα εθδειψλνληαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ. «Όηαλ ε εθδήισζε ησλ ελζηηθησδώλ (ππό ηελ έλλνηα ησλ 

θνηλσληθά καζεκέλσλ, γαινπρεκέλσλ) αληηδξάζεσλ καηαηώλεηαη ή κπινθάξεηαη θαη δελ εθθξάδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ηόηε ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ  γίλεηαη εληνλόηεξε» 

(MacCurdy, 1925: 475). Ζ παξεκπφδηζε ηεο έθθξαζεο ελφο ελζηηθηψδνπο ζπλαηζζήκαηνο ή κηαο 

ηάζεο είλαη πνπ θάλεη ην ζπλαίζζεκα εληνλφηεξν. Παξφια απηά κηα ηάζε κπνξεί λα 

παξεκπνδίδεηαη, είηε γηαηί γηα θάπνηνπο ιφγνπο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί (πρ κε ηνλ θαπληζηή) 

είηε γηαηί κηα άιιε ηάζε ίδηαο ηζρχνο πνπ γελλάηαη παξάιιεια ηελ παξεκπνδίδεη παξάγνληαο κηα 

λέα ζχγρπζε, ζηξεο θηι. ια ηα παξάγσγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπνξεί αξγφηεξα λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ σο εξεζίζκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζεηο λέσλ ηάζεσλ. (Meyer, 1956) 

 

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

Μέρξη ηψξα, φηαλ κηινχζακε γηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ζεσξνχζακε σο γεληθέο αδηαθνξνπνίεηεο 

αληηδξάζεηο κε ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ιίγν πνιχ ήηαλ ίδηα. Τπάξρεη φκσο 

κεγάινο αξηζκφο απνδείμεσλ πσο νη ηχπνη ζπλαηζζεκάησλ πνηθίινπλ.  

χκθσλα κε ην Meyer ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά νπζηαζηηθά ηε καζαίλνπκε, ηε 

δηδαζθφκαζηε σο κέζν επηθνηλσλίαο, γη απηφ ζε απηφ ην ζεκείν ζα ηελ νλνκάζνπκε «θαζνξηζκέλε- 

ζρεδηαζκέλε θηι». ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, κνξθαζκνί, 

απηνκαηνπνηεκέλεο θηλήζεηο θηι. Αλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζαθψο 

δηαθνξνπνηεκέλε, ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θάηη άιιν πέξα απφ ην 

ζπλαίζζεκα απηφ θαζ‘ απηφ.  
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θειεηηθέο θαη κπτθέο πξνζαξκνγέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ» θαη δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε βάζε δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. ηαλ κηιάκε γηα απηέο ηηο αληηδξάζεηο, ελλννχκε ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

κηα γεληθφηεξε θαη ζπλνιηθή θαηάζηαζε δηακνξθσκέλε απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ εξέζηζκα θαη φρη 

ζε απηνχζην ζπλαίζζεκα. Σέηνηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηεο ζπλαηζζεκάησλ 

(Meyer, 1956). 

«Όζν πην έληνλε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεπώο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηέγεξζε, ηόζν ιηγόηεξνο είλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη από ην εγώ πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε πηζαλόηεηα ε ζπκπεξηθνξά λα είλαη απηόκαηε θαη θπζηθή». Αληίζηνηρα, «όζν πην 

έληνλε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηόζν ιηγόηεξν δηαθνξνπνηεκέλε ηείλεη λα είλαη. Σε 

γεληθέο γξακκέο, ε νιηθή αλαζηνιή ησλ ηζρπξώλ ηάζεσλ παξάγεη δηάρπηε θαη αραξαθηήξηζηε 

δξαζηεξηόηεηα». Γηα παξάδεηγκα, νη αθξαίεο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ είηε ζε απφιπηε 

αθηλεζία είηε ζε έληνλε δξαζηεξηφηεηα. Παξφκνηα ην θιάκα κπνξεί λα ζπλνδεχεη κηα θαηάζηαζε 

βαζηάο ζιίςεο, κεγάιεο ραξάο ή νπνηνπδήπνηε ηδηαίηεξα έληνλνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σέινο, αλαθέξεη 

πσο, «όζν πην απηνκαηνπνηεκέλε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηόζν ιηγόηεξν 

δηαθνξνπνηεκέλε ηείλεη λα είλαη» (Meyer, 1956: 18). ρη κφλν ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη γλσξίδνπκε ηε 

δηθή καο ζπγθίλεζε φζνλ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δηέγεξζεο, αιιά εξκελεχνπκε θαη 

ραξαθηεξίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κε απηνχο ηνπο φξνπο. 

Δπνκέλσο, ελψ νη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο- δηεγέξζεηο (affects) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

(emotions) είλαη αθ‘ εαπηψλ αδηαθνξνπνίεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία δηαθνξνπνηείηαη επεηδή 

πεξηιακβάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε γλψζε κηαο θαηάζηαζεο δηέγεξζεο, ε νπνία είλαη 

αλαγθαία δηαθνξνπνηεκέλε (Meyer, 1956). 

 

πλαηζζεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

Αλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πνιιέο θνξέο ζπγθερπκέλε θαη αδηαθνξνπνίεηε, 

κεραληθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θηι καξηπξνχλ πσο έλα άηνκν απαληά ζπλαηζζεκαηηθά ζε έλα 

εξέζηζκα πνπ κπνξεί λα δέρεηαη. Μηα δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ κπνξεί 

λα απνηειεί απηφκαηε αληίδξαζε ή απφξξνηα ελφο ζπλαηζζήκαηνο. Με άιια ιφγηα, φζν πην 

απηφκαηε είλαη κηα ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιηγφηεξν ειέγρεηαη θαη ηφζν ιηγφηεξν δηαθνξνπνηείηαη. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε εκπεξηέρεη ηνλ έιεγρν. Ο έιεγρνο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηελ αληίδξαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο επηθνηλσλίαο. «Τν 

ππνθείκελν απαληά βάζε ελόο εξεζίζκαηνο ή ελόο ζπλαηζζήκαηνο πξνζπαζώληαο λα γλσζηνπνηήζεη 

ζηνπο άιινπο απηή ηνπ ηελ εκπεηξία κέζσλ κε ιεθηηθώλ ζεκάησλ» (Meyer, 1956: 21). Δπνκέλσο, 

ηξία είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ επηζεκαίλνληαη. Αξρηθά αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρεη κφλν έλαο 
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θπζηθφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο σο απάληεζε ζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δηέγεξζεο. Έπεηηα 

ζεκεηψλεηαη φηη νη θπζηθέο ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ απφ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ πνιηηηζκνχ. Καη ηέινο, 

ηνλίδεηαη φηη «αθόκε θαη όηαλ ε θπζηθή ζπκπεξηθνξά δηαηεξείηαη ζην πξόηππν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, αλαπόθεπθηα θσδηθνπνηείηαη θαη ηππνπνηείηαη γηα ιόγνπο απνηειεζκαηηθόηεξεο 

επηθνηλσλίαο» (Meyer, 1956: 21-22). 

 

 

1.5 ύγρξνλνη κειεηεηέο 

 

Σν θεθάιαην ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί θαη ζήκεξα ζεκαληηθφ πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

χγρξνλνη κειεηεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

θαηαιήμνπλ ζε πξνζεγγίζεηο θαη αθξηβέζηεξνπο νξηζκνχο.   

Ο George Mandler (1975), ν νπνίνο έγξαςε πξηλ απφ ηηο λέεο αλαθαιχςεηο ηεο λεχξν-

επηζηήκεο, φξηζε έλα ζπλαίζζεκα σο εξκελεία κηαο αιιαγήο ζην επίπεδν ηεο «δηέγεξζεο» (Kagan, 

2007). Τπνζηήξημε φηη oη αλαθνινπζίεο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνζιακβάλεη, ελεξγνπνηνχλ ην απηφλνκν επαίζζεην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

πξνθαινχλ θπζηνινγηθή δηέγεξζε. Ο Mandler ζεσξεί φηη ε δηέγεξζε πεγάδεη είηε απφ αλαθνινπζία 

(γλσζηηθή ή αληηιεπηηθή) πνπ αλαηξέπεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ είηε απφ ηε δηαθνπή 

(interruption) ή ηελ παξεκπφδηζε (blocking) κηαο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ζ έληαζε ηεο δηέγεξζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο αλαθνινπζίαο, 

αληηιεπηηθήο ή γλσζηηθήο, απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαθφπηεηαη ή παξεκπνδίδεηαη θαη δελ θαζνξίδεη ην πξφζεκν ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζεηηθφ ε αξλεηηθφ (Mandler, 1990).  

Ο Antonio Damasio (2003) έρνληαο πιένλ ππφςηλ ηνπ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λεχξν-επηζηήκεο νξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο πεξίπινθεο ζπιινγέο ρεκηθψλ θαη λεπξηθψλ 

απαληήζεσλ κε θάπνηνπ είδνπο θαλνληζηηθφ ξφιν. Απηφο ν αζπλήζηζηα αλεθηηθφο νξηζκφο 

επηηξέπεη ζρεδφλ θάζε ζηηγκή λα είλαη κηα επθαηξία γηα έλα ζπλαίζζεκα (Kagan, 2007). 

Ο Jerome Kagan (1994) αλαθέξεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη νμείεο αιιαγέο ζηνπο 

ζσκαηηθνχο κεραληζκνχο, ζηνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο αιιά θαη ζηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηε δξάζε. Οη έληνλεο απηέο αιιαγέο πξνθχπηνπλ σο απάληεζε ζηα θαηλνχξηα 

δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο, ζηελ πξφθιεζε, ζηελ απψιεηα, ζηελ επίζεζε ή ζηε καηαίσζε. 

Αλαθέξεη επίζεο, φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην κπινθάξηζκα ελφο ζηφρνπ δξάζε, κηαο 

πξνζσπηθήο πξνζβνιήο, ελφο θηλδχλνπ απνηππψλνληαη εληνλφηεξα γηαηί είλαη ιηγφηεξν ζπρλά θαη 
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πην ζεκαληηθά απφ ηηο πην ζπρλέο, επράξηζηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή (Kagan, 2007). 

Ζ Landy (2009) ζεκεηψλεη πσο ηα θχξηα ζπλαηζζήκαηα είλαη νρηψ: ε ραξά, ε ιχπε, ν 

θφβνο, ν ζπκφο, ε αεδία, ην ελδηαθέξνλ, ε έθπιεμε θαη ν ελζνπζηαζκφο, ελψ ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα, απηά δειαδή γηα ηα νπνία έρεη βξεζεί φηη ππάξρεη βηνινγηθφ ππφβαζξν, είλαη ηα 

πξψηα πέληε.  

Ο Schachter (1959) ππνζηήξημε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαβάιινληαη εχθνια, δελ είλαη 

ζηαζεξά θαη κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Πξνθχπηνπλ απφ ηε θπζηνινγηθή 

δηέγεξζε ε νπνία είλαη αδηαθνξνπνίεηε γηα θάζε ζπλαίζζεκα θαη ελεξγνπνηεί κε ηε ζεηξά ηεο ην 

κεραληζκφ γλσζηηθήο αλαδήηεζεο θαη εξκελείαο πνπ ζα ηαπηνπνηήζεη ην ζπλαίζζεκα κέζσ ηεο 

λφεζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν εξκελεχεη θάπνηα δηέγεξζε πνπ βηψλεη, εμαξηάηαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν βηψλεηαη.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηξεηο είλαη νη βαζηθνί 

κεραληζκνί πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε βίσζε ελφο έληνλνπ ζπλαηζζήκαηνο: ν βηνινγηθφο ν 

γλσζηηθφο θαη ν ζπκπεξηθνξηθφο.  

Ζ βηνινγηθή αληίδξαζε ζε έλα ζπλαίζζεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ρσξίο ηε ζέιεζε 

ηνπ αηφκνπ θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νξηζκέλσλ νξγάλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο πρ. θαξδηάο, αηκνθφξσλ αγγείσλ, ζηνκάρνπ, εγθεθάινπ θαζψο θαη έθθξηζε 

νξκνλψλ. ηαλ ε βηνινγηθή αληίδξαζε ζε έλα ζπλαίζζεκα είλαη αξθεηά έληνλε, είλαη πηζαλφλ ην 

άηνκν λα κελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα ζηάδηα (Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011). Με 

άιια ιφγηα ην λεπξηθφ ζχζηεκα δηεγείξεηαη εμαηηίαο κηαο αμηνζεκείσηεο αιιαγήο πνπ πξνθαιείηαη 

είηε απφ ην πεξηβάιινλ ή απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ ή απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ ή αθφκα θαη 

απφ αλακλήζεηο (Denham & Burton, 2003). 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ κεραληζκνχ θαηά ηε βίσζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο, 

πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε αηηηψλ, ηελ εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην άηνκν (Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011). Ο κεραληζκφο 

γλσζηηθήο αλαδήηεζεο θαη εξκελείαο ελεξγνπνηείηαη θαη ην ζπλαίζζεκα ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

λφεζεο. Ζ λφεζε είλαη δειαδή απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ην είδνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ δηέγεξζε εξκελεχνληαη απφ ην 

ππνθείκελν ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ θαη νδεγνχλ φρη κφλν ζε ζπλαηζζήκαηα, 

αιιά θαη ζε ελέξγεηεο- δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθίλεζε (Denham & Burton, 

2003). 
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ην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αληίδξαζεο εθδειψλεηαη ην ζπλαίζζεκα είηε 

κε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή ζψκαηνο είηε κε ιέμεηο είηε κε ζπκπεξηθνξέο (Κνπξκνχζε & 

Κνχηξαο, 2011). Ο θνηλσληνιφγνη σζηφζν ζεκεηψλνπλ πσο ε εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο θαη ππφθεηηαη ζε θαλφλεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηαθηηθέο ζπκκφξθσζεο θαη απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

ε έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα δηδάζθνληαη θνηλσληθά θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο, σζηφζν ε 

μερσξηζηή ρξνηά πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ κνλαδηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο καο πάληνηε παξακέλεη 

θαη ηα θαζηζηά πξνζσπηθή ππφζεζε.  
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Κεθάιαην Γεύηεξν 

2. «Μνπζηθή θαη πλαίζζεκα:  

Μπνξεί ε κνπζηθή λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή;» 

 

 

2.1 Ιζηνξηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο κνπζηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο 

 

Ζ κνπζηθή είλαη ηέρλε ηνπ ρξφλνπ. Ο ηξφπνο πνπ ε κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ην ζπλαίζζεκα 

εληνπίδεηαη κάιινλ ζηε θχζε ηεο κνπζηθήο, ε νπνία απνηειεί κηα ηέρλε ηνπ ρξφλνπ θαη δελ 

αλαπαξηζηά ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά αληηζηνηρεί ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ κνπζηθή απεπζχλεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη είλαη θαηεμνρήλ ηέρλε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

«Ζ κνπζηθή δελ καο θάλεη λα βιέπνπκε, νύηε λα ζθεθηόκαζηε, καο θάλεη όκσο ζίγνπξα λα 

αηζζαλόκαζηε θαη απηό δελ έκεηλε απαξαηήξεην από θηινζόθνπο θαη εξεπλεηέο» (Σζέηζνο, 2012: 

33). 

Αλά ηνπο αηψλεο ηεο ηζηνξίαο ε Μνπζηθή ππήξμε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ην ζπλαίζζεκα. Χζηφζν αλαξίζκεηεο ζπδεηήζεηο θαη πάκπνιινη εξεπλεηέο 

δηαθψλεζαλ  επί ηνπ ζέκαηνο θαη δελ κπφξεζαλ λα αηηηνινγήζνπλ επαξθψο ην είδνο απηήο ηεο 

ζρέζεο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηελ αξραηφηεηα έσο 

θαη ζήκεξα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ θπξηάξρεζαλ 

αλαθνξηθά κε ηε Μνπζηθή θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ην ζπλαίζζεκα: 

 Ζ Μνπζηθή σο κίκεζε (18
νο

 αηψλαο). 

 Ζ Μνπζηθή σο ζχκβνιν ζπλαηζζεκάησλ (Θεσξία ηεο Langer). 

 Ζ Μνπζηθή σο έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ.  

 Ζ Μνπζηθή πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα (ζεσξία ηεο δηέγεξζεο). 

 Ζ Μνπζηθή σο θφξκα. (Θεσξία ηνπ Meyer).  

(Σζέηζνο, 2012) 

 

Η Μνπζηθή σο κίκεζε 

Σνλ 18ν αηψλα ζθνπφο φισλ ησλ ηερλψλ ήηαλ ε «κίκεζηο», ε πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο σξαίαο θαη 

ηδαληθήο θχζεο. ηηο ηέρλεο φπσο ε δσγξαθηθή, απηή ε κίκεζε εχθνια κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ ηέρλε ηεο κνπζηθήο φκσο δελ κπνξνχζε λα αλαπαξαζηήζεη, λα κηκεζεί ηελ 

εμσηεξηθή θχζε, ηελ νκνξθηά ελφο ηνπίνπ ή ελφο φκνξθνπ πξνζψπνπ, πέξα απφ ηε κίκεζε 

θάπνησλ ήρσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη θηινζνθηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο ππνζηήξημαλ φηη ε κνπζηθή 
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κπνξεί λα κηκεζεί ηνλ ςπρηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. Σν πξφβιεκα φκσο πνπ 

πξνέθπςε ήηαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δελ κπνξνχζαλ λα αλαπαξαζηαζνχλ, αθνχ δελ έρνπλ πιηθή 

ππφζηαζε ή δελ δηαζέηνπλ εμσηεξηθή κνξθή αιιά απνηεινχλ κφλν εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθέο ζε θάζε άηνκν. ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο νη 

θηιφζνθνη ηζρπξίζηεθαλ φηη ε ηέρλε ηεο κνπζηθήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηκείηαη ηελ εθδήισζε 

ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ έηζη φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο θηλήζεηο, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη 

ηηο ζηάζεηο πνπ παίξλεη ην αλζξψπηλν ζψκα (Σζέηζνο, 2012). 

Ο Eduard Hanslick (1957), ππνζηήξημε ηελ ηδέα ηεο κνπζηθήο σο κίκεζεο ηνπ σξαίνπ. Ο 

ίδηνο παξαζέηεη κία ζεηξά αλαθνξψλ γηα ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπνπ ε 

κνπζηθή θέξεηαη θαηά πξνλνκηαθφ ηξφπν λα κηκείηαη ηα ζπλαηζζήκαηα. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

απνδείμεη φηη ζθνπφο ηεο κνπζηθήο δελ είλαη ε κεηάδνζε ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζπαζεί λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηνπ θάλνληαο ηνλ εμήο ζπιινγηζκφ:  

-«Ζ κνπζηθή δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ζθέςεηο,  

-Σα πξνζδηνξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα εκπεξηέρνπλ ζθέςε,  

-Άξα ε κνπζηθή δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ζπλαηζζήκαηα.» 

χκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ θηινζφθνπ ε κνπζηθή δελ δχλαηαη λα αλαπαξαζηήζεη θάπνην, 

νπνηνδήπνηε, ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα θαζψο είλαη αδχλαηνλ λα αλαπαξαγάγεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα. εκεηψλεη πσο ε κνπζηθή 

απνηειείηαη απφ «ερεηηθέο θηλνχκελεο κνξθέο». Δάλ δειαδή ε Μνπζηθή αλαπαξηζηά θάηη, ηφηε 

απηφ είλαη νη  «δπλακηθέο ηδηφηεηεο ζπλαηζζεκάησλ» πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δχλακε, ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ απμνκείσζε ηεο έληαζεο. Απηά ηα ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φκσο, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα καο νδεγνχλ 

ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν. 

Καηαιήγεη, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα πσο ε κνπζηθή δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη 

ζπλαηζζήκαηα, αιιά κπνξεί λα ηα κηκεζεί. Γελ κπνξεί λα «απνηππψζεη» ηελ ζθέςε πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε έλα ζπλαίζζεκα, σζηφζν κπνξεί λα ζθηηζάξεη απηφ ην ζηνηρείν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, ην νπνίν, αλ απνπζίαδε, ε εκπεηξία δελ ζα ήηαλ πηα ζπλαηζζεκαηηθή 

(Budd, 1992). 

 

Η Μνπζηθή σο ζύκβνιν ζπλαηζζεκάησλ 

Ο ζπκβνιηζκφο θαη νη ζεσξεηηθνί ηνπ θηιφζνθνη- νη ζπκβνιηζηέο- ππνζηήξημαλ φηη ε κνπζηθή 

ζπκβνιίδεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο σζηφζν λα εκπεξηέρεη ην ζπλαίζζεκα πνπ 

ζπκβνιίδεηαη. Οη κεισδίεο, νη ζπγρνξδίεο, ηα ερνρξψκαηα απνηεινχλ ζχκβνια ζπλαηζζεκάησλ. Σν 

ζπλαίζζεκα απιά αλαπαξίζηαηαη ζε κηα πξνζέγγηζε κάιινλ αληηθεηκεληθή. Μηα εθ ησλ πην 
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ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζπκβνιηζκνχ είλαη ε θηιφζνθνο Susanne Langer. Ζ Langer (1953), 

ζεσξεί πσο θάζε κνξθή ηέρλεο απνηειεί θφξκα ζπκβνιηζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη 

κνπζηθέο παξάκεηξνη είλαη απηέο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ κνπζηθή δειαδή δελ 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή, αιιά ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν πνπ εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα πνπ ζπκβνιίδεη. Με άιια ιφγηα, ν αθξναηήο είλαη απηφο πνπ πξνβάιεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζηε κνπζηθή εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (θπζηθά ή θαηά ζχκβαζε). 

Αξρή ηεο θηινζφθνπ απνηειεί ε άπνςε πσο θάζε κνπζηθφ θνκκάηη είλαη έλα ζχκβνιν 

πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ σο φινλ, δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλν λφεκα, είλαη αηειέο θαη ζπκβνιίδεη ηε 

κνξθνινγία ελφο κφλν ηχπνπ ζπλαηζζήκαηνο (Budd, 1992). Γηα λα είλαη φκσο έλα ζηνηρείν 

ζχκβνιν θάπνηνπ άιινπ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηε δνκή. Με άιια 

ιφγηα, παξφιεο ηηο εμσηεξηθέο δηαθνξέο ησλ αληηθεηκέλσλ ζπζρέηηζεο, απηά παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο ζηε ινγηθή ηνπο δνκή. Δπνκέλσο, κνπζηθή θαη ζπλαίζζεκα έρνπλ θάπνηα θνηλά δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Langer, 1951). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κνπζηθή κπνξεί λα απνδψζεη θηλήζεηο 

(θίλεζε- παχζε, έληαζε, ζπκθσλία-δηαθσλία) θαη κάιηζηα σο πξνο ην δπλακηθφ ζθέινο ηεο 

επηηάρπλζεο θαη ηεο επηβξάδπλζεο. Παξνκνίσο ηα ζπλαηζζήκαηα αθνινπζνχλ κηα πνξεία 

θνξχθσζεο, θιηκάθσζεο θαη απνθιηκάθσζεο (Σζέηζνο, 2012).  

Ο ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο επηηξέπεη ζε πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο 

αληηθεηκέλσλ λα εκπεξηέρνληαη ζηελ ίδηα ζπκβνιηθή ζρέζε (Σζέηζνο, 2012). Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε κνπζηθή έρεη αμία ζχκθσλα κε ηε Langer. Γηαηί κπνξεί λα ζπκβνιίζεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ καο θφζκν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο δελ έγθεηηαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπλζέηε, νχηε ζηελ πξφθιεζε ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ αθξναηή. Απηφ πνπ ε 

κνπζηθή θάλεη είλαη λα ζπκβνιίδεη ζπλαηζζήκαηα, δηαζέζεηο, λνεηηθέο εληάζεηο θαη άιιεο λνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Langer, 1951 ζη. Μπνπιληή 2007). 

Αληίζεηα κε ηελ άπνςε ηεο Langer φηη ε κνπζηθή είλαη έλα αηειέο ζχκβνιν, ν Malcolm 

Budd (1992) ηζρπξίδεηαη πσο ε κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πεξηερφκελν 

ελφο ζπλαηζζήκαηνο κε θάπνηνλ ηξφπν θαη δελ πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηε δνκή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπαξαζηαζνχλ. Δάλ ε κνπζηθή καο παξέρεη γλψζεηο γηα ηε 

δνκή θαη ηε κνξθνινγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη, δελ εμεγείηαη γηαηί 

επηζπκνχκε λα αθνχκε επαλαιακβαλφκελα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά θνκκάηηα. ηελ πεξίπησζε απηή 

κηιάκε πεξηζζφηεξν γηα κηα απνιαπζηηθή εκπεηξία παξά γηα κηα πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο κηαο 

ηέηνηαο γλψζεο.  
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Η Μνπζηθή σο έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία έθθξαζεο απηφ πνπ εθθξάδεηαη πξσηίζησο είλαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπλζέηε-δεκηνπξγνχ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θαιιηηέρλε είλαη ε κεηάδνζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ 

εκπεηξίαο θαη ε εμσηεξίθεπζή ηεο κέζσ ηεο ηέρλεο. Μάιηζηα, ν Budd (1992) αλαθέξεη πσο απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε «ηέρλε» ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο αλζξψπνπ- δεκηνπξγνχ, πνπ 

κεηαδίδεη ζπλεηδεηά κέζσ νξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ ζεκείσλ ζε άιινπο αλζξψπνπο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έρεη δήζεη θαη φηη νη άιινη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηψλνπλ 

επίζεο. 

ηε κνπζηθή ππάξρνπλ 3 ζεκαληηθά παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε θάπνην ηξφπν: Σνπ ζπλζέηε φηαλ ζπλζέηεη, ηνπ εθηειεζηή φηαλ παίδεη θαη ηνπ 

αθξναηή φηαλ αθνχεη.  ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλζέηε θεληξηθή επηδίσμε είλαη ε επηθνηλσλία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζηνλ αθξναηή κέζα απφ ηηο κεισδίεο. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θσδηθνπνηείηαη κε κνπζηθνχο φξνπο, νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αθξναηή θαη 

δηεγείξνπλ ζπλαηζζήκαηα. Χζηφζν ν αθξναηήο κπνξεί είηε λα ζπκθσλήζεη ζπλαηζζεκαηηθά είηε λα 

δηαθσλήζεη. Καη‘ επέθηαζε θαη ν εθηειεζηήο κπνξεί λα ληψζεη θαη λα επηζπκεί λα κεηαδψζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ηελ ψξα πνπ παίδεη απηφ φκσο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ν αθξναηήο 

ζα αληαπνθξηζεί αλάινγα (Budd, 1992). 

Ζ κνπζηθή, ινηπφλ, απνηειεί ην εξγαιείν έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ 

κνπζηθνχ. πσο κηα άλαξζξε αλζξψπηλε θξαπγή ή έλα ρακφγειν απνηεινχλ εθθξάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ςπρήο, έηζη θαη κηα κεισδία ή έλα ερφρξσκα εθθξάδνπλ εθ 

πξννηκίνπ απηφ πνπ επηδηψθεηαη λα εθθξαζηεί (Σζέηζνο, 2012). 

Βαζηθφ επηρείξεκα ησλ αληίκαρσλ ηεο ζεσξίαο απνηειεί ε ζέζε πσο ε εθθξαζηηθφηεηα 

ησλ έξγσλ ζηε κνπζηθή ζχλζεζε δελ είλαη πάληνηε απηνζθνπφο, νχηε ζπλάδεη πάληα κε ηελ βίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπλζέηε ή ηνπ κνπζηθνχ εθηειεζηή θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα κεηαδψζνπλ απηέο ηηο πνηφηεηεο ζηνλ αθξναηή. Δμάιινπ πνιινί είλαη νη ζπλζέηεο πνπ δελ 

γξάθνπλ κνπζηθή κε απφιπην ζηφρν ηε ζχλζεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ. Καη‘ επέθηαζε 

πνιιέο είλαη θαη νη κνπζηθέο δεκηνπξγίεο πνπ δελ έρνπλ ζθνπφ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αθξναηή θαη ιεηηνπξγνχλ ζπλνδεπηηθά, πρ κνπζηθή ηνπ ζηλεκά. Ζ κνπζηθή δεκηνπξγία ελφο 

θαιιηηέρλε κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλα γεληθφηεξν ζπλαίζζεκα ή κε έλα εληειψο ζπγθεθξηκέλν ή 

λα είλαη άζρεηε κε ην ζπλαίζζεκα. ια κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην ην έλα 

γηα ην άιιν (Budd, 1992).  

Δάλ φκσο αληηκεησπίζνπκε ηε κνπζηθή κφλν σο έλα εξγαιείν έθθξαζεο, ηφηε 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη εμνινθιήξνπ ζην λα δηεγείξεη ζηνλ αθξναηή ηελ 

εκπεηξία πνπ ν ζπλζέηεο επηζπκεί λα ληψζεη. Παξεξκελεχεηαη έηζη ε θχζε ηεο αμίαο πνπ έρεη ε 
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κνπζηθή γηα εθείλνπο πνπ ηελ εθηηκνχλ απιά σο κνπζηθή. Αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα 

εκπεηξία, πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ε εκπεηξία κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ κνπζηθνχ ηξφπνπ. Αιιά αλ 

ε αμία ηεο κνπζηθήο ήηαλ πξαγκαηηθά θαζνξηζκέλε απφ ηε θχζε απηήο ηεο ππνηηζέκελεο 

εκπεηξίαο, δελ ζα είρακε θαλέλα ηδηαίηεξν ιφγν λα αθνχκε ηε κνπζηθή, αλ απηή ε κεηάδνζε ήηαλ 

δηαζέζηκε ζε εκάο απφ έλαλ άιινλ ηξφπν κεηάδνζεο ή απφ νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα επεηχγραλε 

εμίζνπ ην ίδην ηέινο (Budd, 1992). 

 

Η Μνπζηθή πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα (Θεσξία ηεο δηέγεξζεο) 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηέγεξζεο ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο έγθεηηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα ζπγθηλεί ηνλ αθξναηή. Με άιια ιφγηα ε κνπζηθή 

σο εξέζηζκα πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηνλ αθξναηή. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο πηζηεχνπλ φηη ε κνπζηθή εθθξάδεη έλα ζπλαίζζεκα αλ θαη 

κφλν αλ πξνθαιεί απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ή εάλ έρεη ηελ ηάζε λα ην πξνθαιέζεη ζηνλ 

αθξναηή. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ιέκε πσο ε κνπζηθή εθθξάδεη ηε ιχπε δελ αλαθεξφκαζηε ζην 

ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεη ν αθξναηήο αιιά ζηελ ίδηα ηελ πνηφηεηα ηεο κνπζηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δχλακή ηεο λα θάλεη ηνλ αθξναηή λα ληψζεη ιππεκέλνο. Απηφ πνπ θάλεη ηε κνπζηθή «ραξνχκελε ή 

ιππεκέλε»  είλαη ε αηηηψδεο δχλακή ηεο λα πξνθαιεί φκνηεο αληηδξάζεηο ζηνλ αθξναηή (Matravers, 

1998). χκθσλα κε ηνλ Davies (2003) ε εθθξαζηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο ίδηαο ηεο κνπζηθήο λα δηεγείξεη θαη λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαη φρη ην αληίζεην. 

Γελ ζπγθηλνχκαζηε δειαδή επεηδή εληνπίδνπκε φηη ε εθθξαζηηθφηεηα είλαη ηζρπξή κέζα ζε έλα 

κνπζηθφ έξγν, αιιά είλαη ε ίδηα ε κνπζηθή εθείλε πνπ πξνθαιεί απηήλ ηελ εθθξαζηηθφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ καο ζπγθηλνχλ. (Μπνπιληή, 2007) 

Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεσξίαο αλαθέξεη πσο ε κνπζηθή πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή κφλνλ εθφζνλ απηφο δηαζέηεη ηα πξνζφληα ηεο ζσζηήο αθξφαζεο θαη 

εθφζνλ ε κνπζηθή δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξνθαινχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

δηέγεξζε. (Davies, 1994 ζη. Μπνπιληή, 2007).  

Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε ζεσξία ηεο δηέγεξζεο αλαθέξεη πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απαηηείηαη ε γλψζε κνπζηθψλ παξακέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κνπζηθήο. Αληίζεηα ε κνπζηθή κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πάκπνιιεο ζπγθηλήζεηο ζε αθξναηέο πνπ δε δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνζφληα, νχηε 

παξαθνινπζνχλ ζπλεηδεηά ηε κνπζηθή πνξεία ελφο έξγνπ, γεγνλφο πνπ ίζσο ζηεξνχζε κηα 

κεγαιχηεξε απφιαπζε θαη άξα κηα ηζρπξφηεξε ζπγθίλεζε (Budd, 1992). Αθφκε, ζρνιηάδεηαη ε κε 

θαζνιηθφηεηα ηεο ζεσξίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

δπηηθφηξνπν κνπζηθφ θνκκάηη δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ ίδηα ζπγθίλεζε ζε έλα αθξναηή 
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ηεο αλαηνιήο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθίλεζε πνπ ζα πξνθαινχζε ζε έλαλ αθξναηή ηεο δχζεο. Γελ είλαη 

δπλαηφλ ε ίδηα κνπζηθή λα πξνθαιεί ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα ζε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ εθηφο  θαη αλ νη ηειεπηαίνη είλαη γλψζηεο δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ πξνηχπσλ άιισλ 

ρσξψλ.  

 

Η Μνπζηθή σο θόξκα (Η ζεσξία ηνπ Meyer) 

Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε γέλλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είδακε παξαπάλσ, ν Meyer 

πξνρσξά ζε κηα εξκελεία ηεο γέλλεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κνπζηθή. Ο λφκνο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ζεκεηψλεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχληαη, φηαλ κηα ηάζε πξνο 

ηθαλνπνίεζε δηαθφπηεηαη, είλαη κηα γεληθφηεξε πξφηαζε ζρεηηθή κε ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία ζε 

φιν ην θάζκα ησλ εκπεηξηψλ (Meyer, 1956). 

Χζηφζν, νη κνπζηθέο εκπεηξίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο κε κνπζηθέο σο πξνο ηξία βαζηθά ζεκεία:  

 «Ζ κνπζηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία  πεξηιακβάλεη κηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο δηέγεξζεο. 

 Ζ έληαζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο  απφ 

ηελ παξεκπφδηζε ησλ ηάζεσλ ζπρλά παξακέλεη αλεπίιπηε. 

 Οη παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ  ηελ νινθιήξσζε κηαο ηάζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί ζε 

είδνο απφ εθείλνπο πνπ ηελ ελεξγνπνίεζαλ ζηελ πξψηε ζέζε. Σν εξέζηζκα πνπ ελεξγνπνηεί 

κηα ηάζε κπνξεί λα είλαη κηα ζσκαηηθή ή ςπρηθή αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο κπνξεί απιά λα είλαη κηα ζεηξά εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ θξαηνχλ 

ηνλ νξγαληζκφ καθξηά απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο».(Meyer, 1956) 

 

Σάζεηο θαη πξνζδνθίεο ζηε κνπζηθή 

Πνιιά ήηαλ ηα ζεσξεηηθά κνπζηθά ξεχκαηα πνπ ζπκθψλεζαλ κε ηελ άπνςε πσο νη ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε ελφο ππνθεηκέλνπ είλαη θνηλέο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην εξέζηζκα είλαη κνπζηθφ ή κε. Χζηφζν, ν Meyer ζεκεηψλεη πσο απηφ απφ 

κφλν ηνπ δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεο ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ 

αιιά νχηε θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη πψο ην αληηιακβάλεηαη ν αθξναηήο θαη ηεο 

πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απάληεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην εξέζηζκα. «Γηα λα 

κπνξέζνπκε όκσο λα επηθεληξσζνύκε ζηηο κνπζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε πώο αθξηβώο έλα κνπζηθό εξέζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα καηαηώζεη ηάζεηο θαη 

ζπλεπώο λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα» (Meyer, 1956: 24). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Meyer, κηα «αληίδξαζε- πξφηππν» (pattern reaction) 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ ηπραίεο δηαλνεηηθέο ή κεραληθέο αληηδξάζεηο- νη νπνίεο απνηεινχλ 
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κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα εξέζηζκα- πνπ, φηαλ ζπκβαίλνπλ, αθνινπζνχλ κία 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία, εθηφο αλ καηαησζνχλ ή κπινθαξηζηνχλ κε θάπνην ηξφπν (Meyer, 1956). 

Απηφκαηεο- παηξνλαξηζκέλεο αληηδξάζεηο είλαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο αληαπνθξίζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ απέλαληη ζε έλα εξέζηζκα. Οη αληαπνθξίζεηο απηέο απνθαινχληαη «ηάζεηο». Οη ηάζεηο 

είλαη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ, εμαηηίαο ελφο εξεζίζκαηνο, νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Μπνξεί λα είλαη θπζηθέο, απηφκαηεο δειαδή, αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ βάζε 

ζσκαηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ- ή θαη επίθηεηεο- λα αθνξνχλ αλάγθεο πνπ ην 

ππνθείκελν απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη 

ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο. Αλ κία ηάζε θηάζεη ζηελ νινθιήξσζε θαη ηθαλνπνηεζεί δίρσο λα 

παξεκπνδηζηεί ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία αθνινπζίαο, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ην ππνθείκελν λα κελ 

ηελ ζπλεηδεηνπνηήζεη. ζν πην απηφκαηε είλαη ε ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιηγφηεξν ζπλεηδεηή είλαη. 

Αληίζεηα, αλ ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία παξεκπνδηζηεί ή δελ νινθιεξσζεί επηηπρψο, ηφηε ε ηάζε 

γίλεηαη ζπλεηδεηή. Οη ζπλεηδεηέο ηάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ, απηέο δειαδή πνπ θαζπζηεξνχλ σο πξνο 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, είλαη νη ιεγφκελεο «πξνζδνθίεο».  

Ο Meyer ηζρπξίζηεθε πσο ν ίδηνο ζπιινγηζκφο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζηε ζεσξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε κνπζηθή θαη λα 

δψζεη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. Οη κνπζηθέο εκπεηξίεο κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο εκπεηξίεο ηεο 

θαλνληθήο δσήο. ηε δσή θαη ηε κνπζηθή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη πξνθχπηνπλ θπξίσο 

απφ θάπνην εξέζηζκα. Ζ θαηάζηαζε ηεο άγλνηαο πξνο ηα κειινχκελα ηεο δσήο κνηάδεη πνιχ κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο άγλνηαο απέλαληη ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηηο ίδηεο αλαινγίεο 

αλαθνξηθά κε ηε «κνπζηθή αγσλία» θαη ηελ «αγσλία» ζηε δσή γεληθφηεξα. Γη απηφ θαη ην 

ζπλαίζζεκα είλαη έληνλν θαη δπλαηφ.  

Ζ αγσλία είλαη πξντφλ ηεο άγλνηαο απέλαληη ζε κειινληηθά γεγνλφηα. Ζ άγλνηα 

δεκηνπξγείηαη, είηε εμαηηίαο παξνληηθψλ ζπκβάλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηάθνξα ελαιιαθηηθά 

απνηειέζκαηα είηε γηαηί ηα παξνληηθά ζπκβάληα είλαη ηφζν αζπλήζηζηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά, δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ αλαθνξηθά κε ην κέιινλ. Έηζη θαη ζηε κνπζηθή ην 

αίζζεκα ηεο αγσλίαο πξνθαιείηαη απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγλσζηνπ. Σν ηη αλακέλεηαη απφ ηελ αγσλία κπνξεί λα κελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλν. Παξφια απηά αλακέλεηαη λα αθνινπζεί θάπνηεο γεληθφηεξεο λφξκεο ηνπ 

κνπζηθνχ είδνπο πνπ αθνχγεηαη, γηα παξάδεηγκα έλαο αθξναηήο αλακέλεη κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

ζπγρνξδία λα νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ηεο αξκνλίαο ζην κνπζηθφ έξγν πνπ αθνχεη. 

 ηαλ απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη ε ακθηβνιία κε ηελ αβεβαηφηεηα επηκέλνπλ, ηφζν πην πνιχ 

κεγαιψλεη ην αίζζεκα ηεο αγσλίαο. Αιιά αλ ζέινπκε ζηαδηαθά λα εληαζεί ή λα κεησζεί, ζα πξέπεη 

λα δψζνπκε ηελ αληίζηνηρε ιχζε. Γηαθνξεηηθά ρσξίο αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο εξεζίζκαηνο πξνο 
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θάπνηα απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, απηά ηα αηζζήκαηα ηεο πξνζδνθίαο ζα ραζνχλ. ζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην ρηίζηκν ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αγσλίαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλαθνχθηζε ζηελ επίιπζε. 

πλεπψο νη πξνζδνθίεο δελ εγείξνληαη κνλάρα απφ απηά πνπ αλακέλνπκε, αιιά θαη φηαλ 

ην εξέζηζκα πξνθαιεί ακθηβνιία θαη αζάθεηα. Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη, φηαλ νη πξνζδνθίεο 

καο είλαη ζπλερψο ιαλζαζκέλεο ή φηαλ νη κνπζηθέο δνκέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 

γλσξίδνπκε, επηηάζζεη ηε ιχζε, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηε ζηαδηαθή νινθιήξσζε. Ο 

ηξφπνο φκσο πνπ ζα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε θαη ζα απνθαηαζηαζεί ε ζαθήλεηα κπνξεί λα κελ 

πξνβιέπεηαη. Ζ αγσλία απμάλεηαη, φηαλ κία ηάζε καηαηψλεηαη ή θαζπζηεξεί. Κάζε καηαίσζε ή 

θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί αγσλία θαζψο εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή γηλφκαζηε γλψζηεο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζπλέρηζεο. 

Αλ θαη είκαζηε ζε ζέζε λα πηζαλνινγήζνπκε ην απνηέιεζκα, σζηφζν κπνξεί λα είλαη 

απξνζδφθεην. Μφιηο ην απξνζδφθεην βησζεί ν αθξναηήο πξνζπαζεί λα ην εληάμεη ζην γεληθφ 

ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπ ζρεηηθφ κε ην ζηπι ηεο εξγαζίαο. Απηφ απαηηεί κία πνιχ γξήγνξε 

επαλαμηνιφγεζε είηε ηνπ εξεζίζκαηνο είηε ηεο αηηίαο ηνπ. Ή αθφκε κπνξεί λα απαηηεί κία 

επαλεμέηαζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αμηψλ ηνπ αθξναηή πνπ ζεσξνχζε θαηάιιειν θαη 

ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία. (Meyer, 1956)  

Έρνληαο απνδείμεη φηη ε κνπζηθή γελλά ηάζεηο θαη θαη επέθηαζε εθείλεο ηηο ζπλζήθεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα, κπνξνχκε λα δειψζνπκε πσο: «Τα ζπλαηζζήκαηα 

γελληνύληαη όηαλ κία πξνζδνθία, κία ηάζε πξνο απάληεζε, ελεξγνπνηεζεί εμαηηίαο θάπνηνπ κνπζηθνύ 

εξεζίζκαηνο, ην νπνίν είλαη πξνζσξηλά καηαησκέλν ή κπινθαξηζκέλν» (Meyer, 1956: 30-32).  

Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε ζεσξία ηνπ Meyer αθνξά ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ γηα ηελ 

γέλλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαθέξεη πσο, φηαλ κία ηάζε πξνο απάληεζε δηαθφπηεηαη ή 

παξεκπνδίδεηαη, ηφηε γελληνχληαη ζπλαηζζήκαηα. Απηή φκσο ε καηαίσζε ηεο ηάζεο δελ είλαη νχηε 

απαξαίηεηε, νχηε επαξθήο γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Budd. Γηαηί, 

αθφκε θαη αλ ε καηαίσζε κηαο ηάζεο νδεγεί ζε ζπλαίζζεκα, είλαη ε θχζε ηεο ηάζεο θαη ε αηηία 

πνπ απηή πξνθαιείηαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξφθιεζε ή κε πξφθιεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Τπάξρνπλ πνιιά ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ρσξίο απαξαίηεηα ηε καηαίσζε 

κίαο ηάζεο, πρ ν ζαπκαζκφο, ε ραξά, ππεξεθάλεηα. Αιιά αθφκε θαη αλ εμεηάζνπκε ηελ ππφζεζε 

φηη θάπνηνο επηζπκεί, γηα παξάδεηγκα, ηελ επηηπρία ηεο θφξεο ηνπ ή απεχρεηαη ην ζάλαην θάπνηνπ, 

ηφηε ζα δηαπηζηψζνπκε πσο φια απηά είλαη κέξε ηεο «θαηάζηαζεο δηέγεξζεο». Ζ άπνςε φηη κηα 

ηάζε πνπ αλακέλεηαη, εθπιεξψλεηαη ή δηαθφπηεηαη θαη έηζη πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα είλαη θαη πάιη 

ιαλζαζκέλε. Ζ πεξεθάληα πνπ εθπιεξψλεηαη θαη είλαη επηζπκεηή, είηε ε ιχπε πνπ είλαη 

αλεπηζχκεηε, ζεσξνχληαη παξαγφκελα ζπλαηζζήκαηα. Απηά ηα ζηνηρεία, δειαδή, δελ είλαη 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο «θαηάζηαζε δηέγεξζεο», αιιά ζπζηαηηθά κέξε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

εγείξνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο απηέο (Budd, 1992). 

Δπηγξακκαηηθά ν Budd αλαθέξεη πσο ε κεηαθνξά απφ ηε ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηε ζεσξία ησλ κνπζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ ηδέα ηεο πξνζδνθίαο θαη ηελ 

αληίιεςε ηεο ηάζεο σο απηφκαηεο αληίδξαζεο. Μπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηέο θαη κε ζπλεηδεηέο 

απηέο νη πξνζδνθίεο, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη απηφκαηεο. Δπίζεο θαη ε δηαθνπή κίαο ηάζεο δελ 

ζπλεπάγεηαη πάληνηε ζπλαίζζεκα. 

 

 

2.2 ύγρξνλε δηάζηαζε ζηε ζύλδεζε Μνπζηθήο & πλαηζζήκαηνο 

 

Οη ζύγρξνλεο έξεπλεο ησλ κειεηεηώλ 

Ζ ζρέζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο κνπζηθήο απαζρφιεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, θαη ζχγρξνλνπο 

κειεηεηέο, νη νπνίνη ζπλέβαιιαλ κε ηηο έξεπλέο ηνπο ζηελ δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηαιάληδαλ ην ρψξν ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Σν ζπλαίζζεκα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη κηα θαηάζηαζε δηέγεξζεο θαη ην 

εξέζηζκα πνπ ηελ πξνθαιεί, αιιαγέο ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο, ελεξγνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ 

εγθεθάινπ, ηάζε γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ππνθεηκεληθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ (Elliott & 

Silverman, 2012). 

Σα γεγνλφηα είλαη απηά πνπ πξνθαινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Σν ζπλαίζζεκα εμαξηάηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εγθέθαινο ζπλερψο ππνζπλείδεηα θαη απηφκαηα δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο 

θαη ελεξγνπνηεί ην ρεκηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ επζχλεηαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληαπνθξίζεηο πξνθαινχλ έλα ζχλνιν πξνθαλψλ αιιαγψλ ζην ζψκα θαη ην λνπ 

(Damasio, 2003). 

Σα ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκπξέια ησλ «ζπλαηζζεκαηηθψλ 

επηδξάζεσλ». Σν ραξαθηεξηζηηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηηο ακηγψο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη ε έληαζε, ην επίπεδν δηέγεξζεο. Πεξηγξάθνληαη σο ζχληνκεο αιιά έληνλεο 

αληηδξάζεηο ζε ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

θαη πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο εθηηκήζεηο, ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα, αληηδξάζεηο ζηε 

θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο, ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, θαη ηάζεηο γηα δξάζε. ια απηά ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά, φηαλ κηιάκε γηα ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα, θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπγρξνλίδνληαη 

(Juslin & Västfjäll, 2008). 

Αλ θαη γηα θάπνηνπο ε ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε ηεο κνπζηθήο είλαη δεδνκέλε, σζηφζν 

κφιηο πξφζθαηα (ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο) νη κειεηεηέο έρνπλ εξεπλήζεη ηε ζχλδεζε 

κνπζηθήο θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα απνδείμνπλ πσο φλησο ε κνπζηθή είλαη ηθαλή 

λα πξνθαιέζεη ζπγθίλεζε ζηνλ αθξναηή. Έλα απφ ηα θχξηα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, ην αλ δειαδή 

κπνξεί ε κνπζηθή λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζα δνχκε θαίλεηαη λα απαληάηαη θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηζηήκεο ζεηηθά. Πνιινί επηζηήκνλεο, παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

αλαθέξνπλ πνιχ ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο.  

Παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ηνπ Sloboda (1991), πνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, φπνπ ηα ππνθείκελα κνηξάδνληαη θνξπθαίεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

ηνπο πξνθάιεζαλ έξγα θιαζζηθήο κνπζηθήο. ε αληίζεζε κε ηελ ζέζε ηνπ Meyer πνπ αλαθέξεη πσο 

νη αθξναηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ κε αθξίβεηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ κνπζηθνχ 

έξγνπ πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (ρσξίο σζηφζν λα 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ κε επηρεηξήκαηα), ν Sloboda αληηθξνχεη ηελ παξαπάλσ ζέζε κέζσ ησλ 

έληνλσλ  ζπλαηζζεκαηηθψλ  πεξηγξαθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Απνδεηθλχεη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

αμηφπηζηα λα αλαθαιέζνπλ ηηο πην έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη 

ζπρλά κε αληηδξάζεηο θαη αιιαγέο ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο. Δίλαη επίζεο ηθαλνί λα εληνπίζνπλ 

ην αθξηβέο κνπζηθφ γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε απηέο ηηο αληηδξάζεηο θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κνπζηθέο δνκέο (Sloboda, 1991). 

Οη Gabrielsson & Juslin (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ ελλέα επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο νη 

νπνίνη έπαηδαλ ζχληνκεο κεισδίεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα φξγαλα, φπσο βηνιί, ειεθηξηθή 

θηζάξα, θιάνπην, αλζξψπηλε θσλή θηι πξνζπαζψληαο λα επηθνηλσλήζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αθξναηέο. Οη παξαζηάζεηο επηθπξψζεθαλ κε ηελ βαζκνιφγεζε ησλ αθξναηψλ 

πάλσ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ κνπζηθψλ θαη κεηά αλαιχζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ (ηέκπν θηι). Σα θχξηα επξήκαηα αλαθέξνπλ φηη ε εθθξαζηηθή πξφζεζε 

ηνπ κνπζηθνχ είρε κεγάιε επίδξαζε ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, νη κνπζηθνί 

έδεημαλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ 

νη αθξναηέο θσδηθνπνίεζαλ επηηπρψο ηα επηδησθφκελα ζπλαηζζήκαηα. Χζηφζν, θάπνηα 

ζπλαηζζήκαηα θάλεθαλ επθνιφηεξν λα επηθνηλσλεζνχλ θαη λα κεηαδνζνχλ ζε ζρέζε κε θάπνηα 

άιια. Παξφια απηά θάλεθε λα κελ ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ην είδνο ηνπ 

νξγάλνπ, ην είδνο ηεο κνπζηθήο, ηνλ ίδην ην κνπζηθφ θαη ηνλ αθξναηή (Gabrielsson & Juslin, 1996). 
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Οη Scherer θαη Zentner (2001), αληίζεηα κε άιινπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κφλν κε 

έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ (πρ απηφ-αλαθνξηθά ζπλαηζζήκαηα ή θπζηνινγία ηνπ 

ζψκαηνο), πξφηεηλαλ  έλα «ζπγρξνληζκφ» φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ εληνπίδνληαη 

σο απνηειέζκαηα  ηεο κνπζηθήο θαη πξνθαινχλ ζηνλ αθξναηή ζπγθηλήζεηο, πξνθεηκέλνπ ε 

δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπλαίζζεκα. Έλαο αξηζκφο πξφζθαησλ εξεπλψλ 

(Lundqvist, Carlsson, Hilmersson, & Juslin, 2009) επαιεζεχεη ηνλ πξναλαθεξζέληα 

«ζπγρξνληζκφ», ελψ φζν πην έληνλα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν πην έληνλεο είλαη θαη νη 

αληηδξάζεηο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ εληνπίδεηαη «ζπγρξνληζκφο», είηε ην ζπλαίζζεκα πνπ 

πξνθαιείηαη είλαη πνιχ κηθξήο έληαζεο είηε ε έξεπλα θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη 

(εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, κνπζηθή θηι) αδπλαηνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο έρεη. 

Σα απνηειέζκαηά ηνπο απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο απηφ-αλαθνξηθά ζπλαηζζήκαηα, αιιαγή ηεο θπζηνινγίαο ηνπ ζψκαηνο, 

δηέγεξζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηάζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 

ηηο έξεπλεο ησλ Gabrielsson, Whaley & Sloboda (2008) άλζξσπνη πεξηγξάθνπλ πνιχ 

έληνλεο κνπζηθέο εκπεηξίεο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα κηα αίζζεζε ππέξβαζεο θαη κεηακφξθσζεο θαη 

έρνπλ σο θεληξηθφ άμνλα ηε βίσζε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζρεηηθή ζπαληφηεηά ηνπο ηηο θάλεη 

εμαηξεηηθά κνλαδηθέο εκπεηξίεο πνπ δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε γηα πνιιά ρξφληα, παξφιν πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κνπζηθφ είδνο, 

είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο είηε ηνπ παημίκαηνο. Γελ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο κνπζηθέο γλψζεηο 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβαίλνπλ απξφζκελα θαη απξνζδφθεηα.  

Καη άιιεο φκσο ζχγρξνλεο ςπρνινγηθέο θαη λεχξν-επηζηεκνληθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ 

φηη ε κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ππφ ηελ έλλνηα ησλ ςπρνινγηθψλ αληαπνθξίζεσλ θαη 

αιιαγψλ ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο, ζηνλ θαξδηαθφ παικφ, ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θηι. 

(Elliott & Silverman, 2012· Rickard,2004, Juslin, Liljestrom, Laukka, Vastfjall, Lundquist (2011), 

De Nora (2000). Ζ πνηθηιία πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηε κεζνδνινγία ησλ εξεπλψλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πεηξάκαηα, εξσηεκαηνιφγηα, εκπεηξηθή δεηγκαηνιεςία ζπλεληεχμεηο, εγθεθαιηθή 

απεηθφληζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ θάπνησλ ή φισλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ καξηπξά θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Σα είδε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή 

Οη Juslin & Laukka (2004) θαηέιεμαλ ζην φηη πνιινί αθξναηέο αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο πξνθαιεί έλα κνπζηθφ έξγν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά θαίλνληαη λα είλαη ζηαζεξά ζε έλα  

αμηφινγν εχξνο αθξναηψλ. Οη Gabrielsson & Juslin (2003) επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε 

παξνπζηάδνληαο επίζεο 79 κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη αθξναηέο αληηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνπλ 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα σο ραξά, επηπρία, ιχπε, ζξήλν, επγέλεηα, εξεκία θαη ζπκφ. Ληγφηεξν 

αλαθέξνληαη άιια ζπλαηζζήκαηα, πεξηζζφηεξν πεξίπινθα, ίζσο γηαηί είλαη θαη δπζθνιφηεξν λα 

γίλνπλ ζπλεηδεηά θαη λα εθθξαζηνχλ. (Elliott & Silverman, 2012) 

Ο Gabrielsson (2001) αλαθέξεη πσο ε κνπζηθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιψλ εηδψλ 

ζπλαηζζήκαηα ελψ ν Juslin (2008) ζεκεηψλεη πσο ε κνπζηθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη «βαζηθά» 

θαη πην «ζχλζεηα» ζπλαηζζήκαηα. Οη πην ζπρλέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηηο κειέηεο ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ εξεκία-ραιάξσζε, ηε ραξά- επηπρία, ηε λνζηαιγία- θαεκφ, ην 

ελδηαθέξνλ - πξνζδνθία, ηελ επραξίζηεζε- απφιαπζε, ηε ιχπε- κειαγρνιία, ηε δηέγεξζε- ελέξγεηα, 

ηελ αγάπε- ηξπθεξφηεηα, ηελ ππεξεθάλεηα- απηνπεπνίζεζε αιιά θαη ζπλδπαζκνχο φισλ ησλ 

παξαπάλσ (Juslin, 2016). 

Οη Gabrielsson θαη Lindström (1993, 2003) δηεμήγαγαλ ην Strong Experiences with 

Music project (SEM) αλαθνξηθά κε ηηο Γπλαηέο - Μνπζηθέο- Δκπεηξίεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε ην ―Music Descriptive System‖, ζην νπνίν απαξηζκνχληαη ηα πην ζπλήζε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπεηξηψλ.  

Σν κνληέιν κηιά γηα «γεληθά ραξαθηεξηζηηθά» πνπ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 

σο καξηπξίεο κνλαδηθήο απίζηεπηεο, αμέραζηεο, αλείπσηεο εκπεηξίαο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

«αληηδξάζεηο ζηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο», φπσο ην ηξέκνπιν, ηα δάθξπα, γηα ηηο αιιαγέο ζην 

ξπζκφ ηεο αλαπλνήο, ησλ ρηχπσλ ηεο θαξδηάο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη γηα ηηο 

θαλεξέο επηδξάζεηο, φπσο ην θιείζηκν ησλ καηηψλ ζην ηξαγνχδη, νη θσλέο, ην ρνξνπήδεκα θαη ν 

ρνξφο, γηα κηα αίζζεζε πιήξνπο αθηλεζίαο θαη απνκφλσζεο θαη γηα αληηδξάζεηο εκη-θπζηνινγίαο 

πνπ αλαθέξνπλ φηη ην ζψκα δηαιχεηαη κέζα ζηελ κνπζηθή θαη ππεξβαίλεη ην ρψξν-ρξφλν. 

ην κνληέιν αλαθέξνληαη επίζεο «αληηιεπηηθά θαηλφκελα» πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αθνπζηηθά, νπηηθά, απηηθά, θηλαηζζεηηθά θαη ζπλαηζζεηηθά ζηνηρεία θαη γεληθά εληαηηθνπνηεκέλε 

αληίιεςε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δπλαηέο νπηηθέο εληππψζεηο, ηάζεηο ραιάξσζεο ή απιά κηα έληνλε 

αίζζεζε αληίιεςεο ελζσκαησκέλεο κε ηνπο ήρνπο. 

Λφγνο γίλεηαη επίζεο γηα ηηο «γλσζηηθέο θαηεγνξίεο» πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε παιηέο 

ζπζρεηίζεηο, αλακλήζεηο, ζθέςεηο θαη γλσζηηθέο εηθφλεο, αιιά θαη γηα «ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία» 
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πνπ  πεξηιακβάλνπλ δπλαηά, έληνλα θαη αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο θχζεσο 

κε ηα ζεηηθά ζπλήζσο λα θπξηαξρνχλ. 

Σέινο, ην κνληέιν αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο αθξφαζεο 

εθθξαζηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθά κνπζηθψλ έξγσλ, «ππαξμηαθήο θχζεσο δεηήκαηα», πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ αληαλαθιάζεηο ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη χπαξμε, θνζκηθέο 

εκπεηξίεο, εκπεηξίεο άιισλ θφζκσλ, ζξεζθεπηηθά νξάκαηα, ζπλαπαληήζεηο κε ην ζετθφ ζηνηρείν, 

αιιά θαη «πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο απφςεηο» πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία, φπσο ην αίζζεκα 

απειεπζέξσζεο αλχςσζεο ή θάζαξζεο, λέσλ ελνξάζεσλ, ειπίδαο, δχλακεο, απμαλφκελεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη δπλαηήο θηλεηνπνίεζεο λα ζπλερίζνπλ ηελ αθξφαζε ή ηελ εθηέιεζε ηεο 

κνπζηθήο. 

 

Μνπζηθή θαη εηδηθνί κεραληζκνί πξόθιεζεο ζπλαηζζεκάησλ 

Πνιινί θηιφζνθνη θαη εξεπλεηέο εμέθξαζαλ πιεζψξα απφςεσλ γηα ην αλ ε κνπζηθή πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα, σζηφζν ειάρηζηεο ήηαλ νη πξνζπάζεηεο πνπ εμεγνχζαλ ην πψο ηα πξνθαιεί, πνηνη 

είλαη εθείλνη νη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί πνπ ηα πξνθαινχλ, πνηνη είλαη δειαδή νη κεραληζκνί απηνί 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη εμαηηίαο ηεο κνπζηθήο. Τπάξρνπλ δχν εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο αλαθνξηθά 

κε ηε ζχλδεζε κνπζηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο: 

Α. Ζ πξψηε αλαθέξεη πσο ε κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη αθνξνχλ 

ζην άηνκν (ειηθία, θχιν, κνπζηθέο πξνηηκήζεηο), ζηελ θαηάζηαζε (θνηλσληθή, αηζζεηεξηαθή) θαη 

ζηε κνπζηθή (ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα). 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλαίζζεκα 

ζηνλ αθξναηή θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο πνπ πξνζδίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα ζηα έξγα, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εθθξαζηηθφηεηα ζηε κνπζηθή. Μνπζηθή εθθξαζηηθφηεηα ζεσξείηαη έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο ςπρνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αληηθεηκεληθψλ ηδηνηήησλ ηεο κνπζηθήο θαη 

ππνθεηκεληθψλ εληππψζεσλ ησλ αθξναηψλ.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ηνπ Gabrielsson (2016) ρξεζηκνπνίεζε ην εξέζηζκα, ηε 

κνξθή απάληεζεο θαη ηελ αλάιπζή ηεο. ηα απνηειέζκαηά ηεο αλαθέξνληαη νη κνπζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ησλ αθξναηψλ θαη πξνθαινχλ 

ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά ζπλαηζζήκαηα. Σν ηέκπν θαη ε ππθλφηεηα λνηψλ, γηα παξάδεηγκα, κέζα 

ζε έλα κνπζηθφ έξγν απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. πλήζσο ην 

γξήγνξν ηέκπν ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ηεο δξάζεο θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο ραξάο, ελψ ην 

αξγφ κε πην ήπηα δξάζε, κε ηελ εξεκία, ηε γαιήλε, ηελ ιχπε, ηελ λνζηαιγία θηι., είηε πξφθεηηαη 
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γηα ζεηηθέο είηε γηα αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, ε παξνπζία θαη άιισλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ παξάιιεια κε ην αξγφ ή γξήγνξν ηέκπν επεξεάδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο κηα ζχλζεζεο. ηαλ κηιάκε γηα ηελ ππθλφηεηα ησλ λνηψλ, ελλννχκε ηελ ππθλφηεηα 

λνηψλ αλά κνλάδα ρξφλνπ, γηα παξάδεηγκα αλά δεπηεξφιεπην. ηαλ ην γξήγνξν ηέκπν ζπλδπάδεηαη 

κε πςειή ππθλφηεηα, πξνθαιεί θαη πάιη έληνλε ελεξγνπνίεζε ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ρακειή ππθλφηεηα κε ρακειφ ηέκπν. 

Ζ θιίκαθα ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν έλα κνπζηθφ έξγν δηαδξακαηίδεη επίζεο 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε. Μηα κείδνλα θιίκαθα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί 

κε ηε ραξά θαη ηελ επηπρία, ελψ κηα ειάζζνλα κε ηελ νλεηξνπφιεζε, ηε ιχπε ή ηνλ ζπκφ. Ζ 

δηαθνξά κηαο κείδνλνο θαη κηαο ειάζζνλνο  θιίκαθαο ζεκαηνδνηεί ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή 

απφρξσζε ηεο κεισδίαο. Χζηφζν, ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο δελ απνηειεί απαξαίηεηε απνηέιεζκα 

κηαο κείδνλνο θιίκαθαο. Αληηζηνίρσο, έλα έξγν ζε ειάζζνλα κπνξεί, εθφζνλ έρεη γξήγνξν ηέκπν, 

λα πξνθαιεί ζπλαίζζεκα ραξάο. 

Ζ έληαζε είλαη θαη απηή έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

ησλ κεισδηψλ. Ζ δπλαηή έληαζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηνπ 

ζπκνχ ή θαη ηεο ραξάο. Απφ ηελ άιιε, ρακειή θαη  απαιή έληαζε εθθξάδνπλ ηελ γαιήλε, ηελ 

εξεκία θαη ηελ ηξπθεξφηεηα. Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο έληαζεο κπνξεί λα ζεκαίλνπλ θφβν, ελψ 

κηθξέο κπνξεί λα ζεκαηνδνηνχλ ραξά θαη δξάζε. 

Αθφκε, ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ζε κηα κνπζηθή ζχλζεζε πξνζδίδεη ε ηνληθή έθηαζε. 

Μνπζηθά θνκκάηηα κε κεγάιεο ηνληθέο εθηάζεηο θαη πνιιέο αξκνληθέο πξνθαινχλ έληνλν 

ζπλαίζζεκα δξάζεο, ζπκφ, θφβν έθπιεμε θαη ζπλεπψο πςειή ελεξγνπνίεζε. πλζέζεηο κε κηθξή 

ηνληθή έθηαζε θαη ιίγεο αξκνληθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε ραξά ή ηε ιχπε θαη 

πξνθαινχλ έλα ρακειφ βαζκφ ελεξγνπνίεζεο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθεη θαη ν ξπζκφο, πνπ, φηαλ απαληάηαη σο θαλνληθφο θαη απιφο, 

πξνθαιεί ραξά θαη εξεκία, ελψ, φηαλ δηαθνξνπνηείηαη θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηνο, κπνξεί λα 

γελλήζεη ζπλαηζζήκαηα δηαζθέδαζεο, έθπιεμεο, ζπκνχ θηι. Γεληθφηεξα, ε πνηθηινκνξθία ηνπ 

ξπζκνχ πξνθαιεί θπξίσο ζπλαηζζήκαηα ραξάο. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηεινχλ αλάινγεο ιεηηνπξγίεο είλαη ην ερφρξσκα, ε 

αξκνλία (ζχκθσλε θαη δηάθσλε), ην είδνο ηεο κεισδίαο (κεισδηθφ εχξνο, κεισδηθή θαηεχζπλζε 

θαη κεισδηθή θίλεζε), ε κνπζηθή άξζξσζε (θνθηφο ήρνο θαη ελσκέλνο, απαιφο ήρνο ρσξίο θελά) 

θαη νη παχζεηο. Γεληθφηεξα, φζν πην ζχλζεηε είλαη ε κνπζηθή θφξκα ηεο ζχλζεζεο (κεισδία, 

αξκνλία, ξπζκφο), ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο έληαζεο, ελψ ιηγφηεξν ζχλζεηεο 

θφξκεο ζπλεγνξνχλ πεξηζζφηεξν ζην ζπλαίζζεκα ηεο εξεκίαο. (Gabrielsson, 2016)  
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Χζηφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Γηα ηνλ 

Juslin (2003) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ έλα κνπζηθφ έξγν ζπλαηζζεκαηηθά 

εθθξαζηηθφ ζπλνςίδνληαη ζην ιεγφκελν ―GERMS Model‖ θαη είλαη:  

 νη «γεληθνί κνπζηθνί θαλφλεο» (Generative rules) πνπ ηνλίδνπλ ηε κνπζηθή δνκή, ην 

ρξφλν, ηηο δπλακηθέο, ην κέηξν, ηελ αξκνλία θηι.,  

 «ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε» (Emotional expression) πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε  

κνπζηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ην ηέκπν, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφθιεζε θαη ηε 

δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ,  

 νη «ηπραίεο δηαθπκάλζεηο» (Random fluctuations) πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θηλεηηθή αθξίβεηα,  

 νη «αξρέο ηεο θίλεζεο» (Motion principle) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη αιιαγέο ζην ηέκπν 

πξνζηδηάδνπλ ζε θπζηθά πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ 

έλα επράξηζην ζρήκα, 

 ην «ζηηιηζηηθφ απξνζδφθεην» (Stylistic unexpectedness), νη ζθφπηκεο δειαδή 

πξνζπάζεηεο παξέθθιηζεο απφ ην πξνζδνθψκελν, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί έληαζε.  

 

Οη κνπζηθνί δελ εθθξάδνπλ νπσζδήπνηε ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, θαζψο κπνξεί ζε κηα κνπζηθή 

παξάζηαζε, γηα παξάδεηγκα, λα πξέπεη λα είλαη ήξεκνη θαη ζπγθεληξσκέλνη θάηη πνπ ίζσο 

ζπγθξνχεηαη κε ηελ εκπεηξία νξηζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ (Juslin, 2016). Οη Juslin & Laukka (2003) 

ζηηο 29 απφ ηηο 41 πεξηπηψζεηο πνπ εμέηαζαλ, δηαπίζησζαλ φηη νη κνπζηθνί κπνξνχζαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο αθξναηέο ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα κε κεγάιε αθξίβεηα, θαζψο ηα ηειεπηαία 

παξαηεξήζεθε πσο ήηαλ πην εχθνιν λα κεηαδνζνχλ ζε ζρέζε κε ηα πην ―ζχλζεηα‖. 

πσο αλαθέξζεθε θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία- θιεηδηά πνπ πξνθαινχλ ηελ εληνλφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ζηνλ αθξναηή είλαη ν ξπζκφο, ε έληαζε, ε ρξνηά, ην ηνληθφ χςνο. 

Χζηφζν, ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην ξπζκφ θαη ζηηο δπλακηθέο έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνθαινχλ ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ηνπ αθξναηή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

κνπζηθνχο σο ―πξφηππα‖ (Juslin 1997b). Πξφηππα ρξεζηκνπνηεί θαη ν αθξναηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθσδηθνπνηήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχεη. Χζηφζν, νη έξεπλεο 

απνδεηθλχνπλ πσο, αλ θαη νη κνπζηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα παηξνλαξηζκέλα ζηνηρεία γηα 

λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ησλ αθξναηψλ, νη ηειεπηαίνη θαηά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ ζπκθσλνχλ πάληνηε κε ηελ άπνςε ησλ κνπζηθψλ νχηε 

θαη αληαπνθξίλνληαη αλάινγα ζηελ επηδησθφκελε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε.  

O ―θψδηθαο έθθξαζεο‖ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζηε κνπζηθή 

νθείιεηαη ζε δπν βαζηθνχο παξάγνληεο: 



35 

 

1. Ο πξψηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζε αθνχζηεο αιιαγέο ηεο θπζηνινγίαο ηνπ ζψκαηνο. 

Απηέο νθείινληαη ζε αληηδξάζεηο εμαηηίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ επηδξάζεσλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ έληνλα δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο θσλήο (ρξνηά θηι), απηφ πνπ 

κεηέπεηηα ν Juslin νλφκαζε ―Spenser‘s Law‖. (Juslin & Laukka, 2003) 

2. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή κάζεζε ―social learning‖. Δίλαη κηα 

καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ μεθηλά απφ πνιχ λσξίο, φηαλ γηα παξάδεηγκα ε κεηέξα 

αιιειεπηδξά κε ην βξέθνο ηεο (φηαλ ζέιεη λα ην εξεκήζεη ρακειψλεη ηελ έληαζε θαη ην 

ηέκπν ζην ηξαγνχδη θαη ηηο θηλήζεηο ηεο) θαη απηή ε αιιειεπίδξαζε δηαησλίδεηαη αέλαα. 

(Juslin & Lindström, 2016) 

Β: Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηνπο εηδηθνχο κεραληζκνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη 

νδεγνχλ απφ ηε κνπζηθή ζην ζπλαίζζεκα. 

ηε ζχγρξνλε έξεπλα νη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πξφθιεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξνληαη σο «εηδηθνί κεραληζκνί». Ο φξνο «κεραληζκνί» ραξαθηεξίδεη ηε 

ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ ηη θάλεη ην κπαιφ πξσηαξρηθά (πρ ε αλάθηεζε κηαο κλήκεο) ζην 

άθνπζκα ελφο κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ απνζεθεπκέλε αιιά 

θαη ηε λέα πιεξνθνξία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κε ην κνπζηθφ γεγνλφο.  

Μειεηεηέο, φπσο νη Juslin & Västfjäll (2008) θαη Elliott & Silvermann (2014), αλαθέξνληαη ζε 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο- κεραληζκνχο πνπ δείρλνπλ πψο ζπκβάιιεη ε κνπζηθή ζε ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ραξαθηεξίδνληάο ηνπο σο ην ―BRECVEMA Framework‖. 

Underlying mechanisms ―BRECVEMA‖ 

• Brain stem reflex 

• Rhythmic entrainment 

• Evaluative conditioning 

• Emotional Contagion 

• Visual imagery 

• Episodic memory 

• Musical expectancy 

• Aesthetic judgment 

 

1. Αληίδξαζε ζηειέρνπο εγθεθάινπ ζην νπνίν ξπζκίδνληαη απηόκαηεο θηλήζεηο (πρ. ζε ήρνπο)- 

(“Brain stem reflex”). 

Κάπνην βαζηθφ αθνπζηηθφ ή κνπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζιακβάλεηαη απφ ην ζηέιερνο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ζεκαηνδνηεί έλα πηζαλψο ζεκαληηθφ θαη επείγνλ πεξηζηαηηθφ. Ήρνη πνπ 

απαληνχλ ζε νξηζκέλα θξηηήξηα παξάγνπλ κηα έληνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Οη αληαπνθξίζεηο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο δελ είλαη απφιπηα θαηαλνεηέο, 

σζηφζν απνδείμεηο αλαθέξνπλ φηη ζπκβαίλνπλ ζε ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ ιακβάλνληαη ηα 

δεδνκέλα απφ ην αθνπζηηθφ ζχζηεκα. Έηζη πξνθαιείηαη άκεζε δηέγεξζε θαη ε πξνζνρή 

θαηεπζχλεηαη επηιεθηηθά ζε εξεζίζκαηα πςειήο ζεκαζίαο ελψ νη αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ δέρνληαη κεγάιεο επηδξάζεηο κέζσ λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο ε 

λνξεπηλεθξίλε θαη ζεξεηνλίλε. Οη αθξναηέο αθνχλ κνπζηθή κε ζθνπφ λα ξπζκίζνπλ ηε δηέγεξζε 

ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε (Juslin & Västfjäll, 2008).  

Ο κεραληζκφο ηεο αλζξψπηλεο αθξφαζεο είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ζψκα καο. ψκα θαη 

εγθέθαινο απνηεινχλ έλα εληαίν ζχζηεκα, πνπ θαηαιακβάλεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζην ρψξν, είλαη 

δειαδή πεξηβαιινληηθά ηνπνζεηεκέλν. Σν ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ ειέγρεη πνιιέο αηζζεηηθέο 

θαη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηεο αλαπλνήο, ηεο θίλεζεο, ηεο αθνπζηηθήο 

αληίιεςεο θαη νχησ θαζεμήο. Σα αληαλαθιαζηηθά ηνπ ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ απνηεινχλ κηα 

έκθπηε θαη απηφκαηε δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί έλα ζπλαίζζεκα. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη κνπζηθψλ ήρσλ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ άκεζα βαζηθά θπθιψκαηα 

ζπλαηζζεκάησλ. Σν ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ εξκελεχεη απηφκαηα πνιιέο βαζηθέο αθνπζηηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο σο ζεκάδηα δπλεηηθά ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Οξηζκέλα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνπζηθψλ ήρσλ ελεξγνπνηνχλ ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ εγθεθαιηθνχ 

ζηειέρνπο, γηα λα πξνθαιέζνπλ άιια ζπλαηζζήκαηα. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπζηήκαηα είλαη επξέσο θαηαλεκεκέλα ζε δνκέο πνπ κνηάδνπλ κε δέληξα, ε κνπζηθή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπζηήκαηα ζε πνιιά επίπεδα 

(Elliott & Silvermann, 2014). 

 

2. Σάζε γηα ξπζκηθό ζπγρξνληζκό- αληίζηνηρε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε (“Rhythmic 

entrainment or synchronization”). 

Οη άλζξσπνη είλαη ην κνλαδηθφ είδνο πνπ ζπγρξνλίδεηαη απζφξκεηα κε ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο. 

Ο κνπζηθφο επαγφκελνο ζπγρξνληζκφο κπνξεί λα εκπιέμεη απηφκαηα ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο 

θαη ηηο θινηψδεηο πεξηνρέο, ελεξγνπνηψληαο έηζη ηηο θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο, ηδηαίηεξα ζε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. Αθφκε θαη φηαλ 

θαηαζηέιιεηαη κηα εκθαλήο απάληεζε ζηε κνπζηθή, νη αθξναηέο κπνξεί λα εμαθνινπζνχλ λα 

αζθνχλ ππνζπλείδεηε ζσκαηηθή δξάζε. Άλζξσπνη ινηπφλ απφ θάζε θνπιηνχξα δεκηνπξγνχλ 

θαη αθνχλ κνπζηθή κε θίλεζε δηαθφξσλ εηδψλ, γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, γηα παξάδεηγκα έληνλε ξπζκηθή ρνξεπηηθή κνπζηθή, 

κνπζηθή γηα αζιεηηζκφ, κνπζηθή γηα γηνξηή. Έρνπκε ηελ εγγελή πξνδηάζεζε λα 
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ζπγρξνληδφκαζηε ζσκαηηθά θαη λα αληαπνθξηλφκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά ζε κνπζηθνχο ξπζκνχο. 

Ο ξπζκφο είλαη νπζηαζηηθά κηα δηεγεξηηθή, κεηαδνηηθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε 

ηεο κνπζηθήο (Elliott & Silvermann, 2014). 

 

3. Αμηνινγηθή θαηάζηαζε - ε κνπζηθή ζπλδέεηαη κε θάηη ζεηηθό ή αξλεηηθό θαη πξνθαιεί ηα 

αλάινγα ζπλαηζζήκαηα αθόκε θαη ελ ηε απνπζία ηνπ (“Evaluative conditioning”). 

Ζ κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαίζζεκα, φηαλ έλα κνπζηθφ εξέζηζκα έρεη ζπλδεζεί επαλαιακβαλφκελα 

κε θάπνην ζεηηθφ ή αξλεηηθφ εξέζηζκα. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχδεπμε ελφο αξρηθά νπδέηεξα 

θνξηηζκέλνπ εξεζίζκαηνο κε έλα ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν. Αθφκε θαη κε ηελ απνπζία ηνπ 

αξρηθνχ εξεζίζκαηνο ην ζπλαίζζεκα εκκέλεη. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπκβεί ελ αγλνία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πεξί ησλ δπν εξεζηζκάησλ (Juslin & Västfjäll, 2008). 

Με ηνλ φξν ―conditioning" ν Juslin θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ 

ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπο αλαθέξνπλ, πσο φηαλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ θνκκάηη ζπλδέεηαη επαλαιακβαλφκελα κε έλα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα κέζσ απιψλ αζπλείδεησλ ζπλζεθψλ, ηφηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη φηαλ απνπζηάδεη ην εξέζηζκα πνπ ηα πξνθαιεί. Ζ αθξφαζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ κπνξεί λα ζε θάλεη ραξνχκελν, αλ έρεη επαλαιακβαλφκελα ζπλδεζεί 

ζην παξειζφλ ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. (Juslin, Liljeström, Västfjäll & 

Lundqvist, 2010). 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη κνπζηθέο- ζπλαηζζεκαηηθέο δηεγέξζεηο: 

i. είλαη ζπλήζσο κε γλσζηηθέο θαη αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο. 

ii. ηείλνπλ λα κελ εμαθαλίδνληαη, λα κελ εμαιείθνληαη, λα δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε. 

iii. ζπκβαίλνπλ, φηαλ ε αθξφαζε δελ είλαη θχξηα δξαζηεξηφηεηα (Elliott & Silvermann, 2014). 

  

4. πλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε-αληαλάθιαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο από ηνπο λεπξώλεο  

αληίιεςεο (“Emotional Contagion”). 

Ζ κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα γηαηί ν αθξναηήο αληηιακβάλεηαη θαη δέρεηαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηεο κνπζηθήο, ηελ νπνία κηκείηαη εζσηεξηθά θαη ε νπνία, είηε απφ ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ κπψλ είηε απφ κηα πην άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηνλ εγθέθαιν, νδεγεί ζηελ πξφθιεζε ηνπ ίδηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε έρεη δηαπηζησζεί ζε πηζήθνπο, φηαλ θάλνπλ κηα 

πξάμε πνπ βιέπνπλ απφ θάπνηνλ άιινλ (Juslin & Västfjäll, 2008).  

ηαλ βιέπνπκε ην ππνθείκελν λα εθθξάδεη ηε ραξά ή ηε ιχπε ηνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηππψλνληαη ζηε θσλή ηνπ ή ζε ήρνπο πνπ παξάγεη, νη λεπξψλεο 



38 

 

αληηθαηφπηξηζήο καο απηφκαηα απνηππψλνπλ ηα εθθξαδφκελα ζπλαηζζήκαηα ζην ζψκα θαη ηνλ 

εγθέθαιν. Απηή ε απνηχπσζε ζπληειεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ, π.ρ. 

ιχπεο ή ραξάο. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε. Ο De Wall (2007) 

ππνζηήξημε πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε (emotional contagion) έρεη εμειηθηηθέο ξίδεο ζηα 

ζειαζηηθά θαη ζε άιια «θνηλσληθά είδε», δεκηνπξγεί θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

επηβίσζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. Τπνζηήξημε επίζεο, πσο είλαη πηζαλφ νη άλζξσπνη, 

επίζεο, λα βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κεηάδνζεο απφ  ηνπο ήρνπο ησλ 

εθθξαζηηθψλ θσλψλ ή θαη ηεο νξρεζηξηθήο κνπζηθήο. Σν παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο 

ζηε ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο κνπζηθήο ςπρνινγίαο, φπνπ ν αθξναηήο αζπλείδεηα 

κηκείηαη, εζσηεξηθεχεη θαη ζπλαηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα κνπζηθά 

πξφηππα. πσο ζεκεηψλεη ν Peretz (2001), ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο κεηέξεο κε ηα βξέθε ηνπο, 

φηαλ νη πξψηεο κηινχλ ηξαγνπδηζηά ζηα κσξά ηνπο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη γιψζζα ηνπ ελήιηθα, 

φηαλ απεπζχλεηαη ζε βξέθε πξνζεγγίδεη ηε κνπζηθή, ελψ, αληίζηξνθα, ην ηξαγνχδη ηνπο κνηάδεη 

λα πξνζεγγίδεη ηε γιψζζα. Ζ κνπζηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηεο 

κεηέξαο δελ είλαη ζπλήζσο κφλν αθνπζηηθή, αιιά  νπηηθή θαη απηηθή (Ράπηεο, 2008). Σα κσξά 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηα κεηξηθά ηξαγνχδηα θαη «ππλσηίδνληαη». (Elliott & Silvermann, 

2014). 

 

5. Οπηηθή αληηζηνίρηζε-ε κνπζηθή ζπρλά γελλά εηθόλεο (“Visual imagery”). 

Ζ κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή, γηαηί ν ηειεπηαίνο πιάζεη νπηηθέο εηθφλεο, 

φηαλ ηελ αθνχεη. Σν ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζηελήο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ κνπζηθήο θαη εηθφλσλ.  

Οπηηθέο εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα εκπιέθνπλ δηάθνξα 

εηθνληθά πεξηερφκελα, φπσο επίζεο θαη δηάθνξα πξφηππα ςπρνινγηθήο αληαπφθξηζεο. Οη 

αθξναηέο αληηιακβάλνληαη ηε κνπζηθή δνκή κέζσ κηαο κεηαθνξηθήο, κε ιεθηηθήο 

ραξηνγξάθεζεο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ πεξίθεκσλ εηθνληθψλ ζρεκάησλ πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηε ζσκαηηθή εκπεηξία. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ιφγηα ηνπ αθξναηή πνπ αλαθέξνπλ φηη 

άθνπζε ηε κνπζηθή ζα λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. Οη αθξναηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο λνεηηθέο 

εηθφλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζρεδφλ πνπ ζα απαληνχζαλ ζην αληίζηνηρν εξέζηζκα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεραληζκνχ ησλ εηθφλσλ είλαη φηη ν αθξναηήο 

είλαη ηθαλφο ζε κεγάιν βαζκφ λα επεξεάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή. Αλ 

θαη νη εηθφλεο έξρνληαη ζην κπαιφ καο απξφζθιεηεο, σζηφζν ν αθξναηήο κπνξεί λα πιάζεη, λα 

δηαρεηξηζηεί ή θαη λα δηαγξάςεη εηθφλεο θαηά βνχιεζε (Juslin & Västfjäll, 2008). 
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Ζ κνπζηθή δεκηνπξγεί ζηνπο αθξναηέο εηθφλεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ 

ζπλαηζζήκαηα. Οη δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη θαηαλνεηέο. Οη 

έξεπλεο φκσο αλαθέξνπλ πσο νη αθξναηέο κπνξεί λα ζπλζέηνπλ έλα κεηαθνξηθφ- κε ιεθηηθφ 

ζρήκα/ ραξηνγξάθεζε κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθνληθψλ ζρεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηε 

ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ αληερεί ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο/  

ραξηνγξαθεζεο. Μπνξνχκε λα απμήζνπκε ή λα κεηψζνπκε ηελ παξαγσγή νπηηθψλ εηθφλσλ απφ 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή ή λα δηαιέμνπκε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα γηα λα 

δηεγείξνπκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή παξαγσγή εηθφλσλ απφ ην παξειζφλ ή απφ πξάγκαηα πνπ 

ζέινπκε λα αθνχζνπκε, λα δνχκε, λα ληψζνπκε ζην κέιινλ (Juslin & Västfjäll, 2008). 

 

6. πζρεηηθή/επεηζνδηαθή κλήκε (“Associations, autobiographical memory and/or Episodic 

memory”). 

Ζ κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη γίλεηαη 

ζπλεηδεηή ρξήζε ή αζπλείδεηε επελέξγεηα. Πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή γηαηί 

πξνθαιεί κηα κλήκε, κηα ζχκεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο ηεο δσήο ηνπ. Πξνθαιψληαο ηε 

ζχκεζε, πξνθαιείηαη ηαπηφρξνλα θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κλήκε απηή. ηηο 

ηειεπηαίεο έξεπλεο εθηηκάηαη φηη ε επεηζνδηαθή κλήκε κπνξεί λα είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο, 

ππνθεηκεληθέο θαη ζεκαληηθέο πεγέο ζπλαηζζεκάησλ ζηε κνπζηθή. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο λνζηαιγίαο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη βνεζά 

επίζεο ζηελ ελνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο καο ηαπηφηεηαο. Οη δπλαηέο θαη ζεηηθέο κνπζηθέο 

κλήκεο απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα ελαζρφιεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ κνπζηθή ζε 

κειινληηθφ επίπεδν (Juslin & Västfjäll, 2008). 

Κνηλφ ηφπν απνηειεί επίζεο ε ηερληθή ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ επράξηζηα θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ή ηνπο ζπκίδνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο θαη επηιέγνληαη ζθφπηκα. «Ζ κνπζηθή 

πξνζθέξεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο ηελ απαξαίηεηε λνζηαιγηθή ρξνηά πνπ ρξεηαδόκαζηε» (Juslin, 

Laukka, Liljeström, Västfjäll & Lundqvist 2009: 137). Καη αθνχ ε κνπζηθή παίδεη ηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθήβσλ θαη ζηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, 

δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη κεγάινη ελήιηθνη βηψλνπλ δπλαηέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

κνπζηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εθεβηθά ηνπο ρξφληα θαη απφ άιιεο 

απηνβηνγξαθηθέο κλήκεο. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο έρεη πνιιά κλεκνληθά ζπζηήκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δεισηηθήο κλήκεο, ηεο θηλεηηθήο κλήκεο, ηεο επεηζνδηαθήο θαη ηεο 

κεραληθήο (Elliott & Silvermann, 2014). 
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Οη κε γλσζηηθέο ζσκαηηθέο- ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηα γεγνλφηα 

«απνζεθεχνληαη» ζηε ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε θαη είλαη έηνηκα λα αλαθιεζνχλ απηφκαηα απφ 

θάπνην αθνπζηηθφ  ή νπηηθφ εξέζηζκα ζεκαληηθφ γηα εκάο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη άκεζεο ςπρνινγηθέο αιιαγέο ρσξίο λα μέξνπκε ην πψο θαη ην γηαηί. Μπνξεί λα 

μερλάκε ηηο ιεπηνκέξεηεο επράξηζησλ ή δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθψλ ή εξεζηζκάησλ, αιιά έλα 

κηθξφ κνπζηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε (Elliott & 

Silvermann, 2014). 

 

7. Μνπζηθέο πξνζδνθίεο- ε ζεσξία ηνπ Meyer γηα ηελ πξνζδνθία θαη επαιήζεπζε ή 

δηάςεπζή ηεο (“Musical expectancy”). 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαπάλσ ζην θεθάιαην ηεο ζεσξία ηνπ 

Meyer, αιιά είλαη κφλν κηα απφ ηηο πνιιέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξφθιεζε 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κνπζηθή. Αο ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Meyer γξάθηεθε, φηαλ νη 

ςπρνινγηθέο έξεπλεο πάλσ ζηε κνπζηθή θαη ην ζπλαίζζεκα ήηαλ αθφκε πνιχ ιίγεο. 

 

8. Αηζζεηηθή θξίζε (“Asthetic Judgment”) . 

Ζ άπνςε αηζζεηηθή αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη 

ζηνλ αθξναηή ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμηνιφγεζεο ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηεο κνπζηθήο. 

Πξψηα ν αθξναηήο πηνζεηεί κηα «αηζζεηηθή ζηάζε», πνπ ζεκαίλεη φηη πιεξνχληαη ηα αηζζεηηθά 

θξηηήξηα ζηε κνπζηθή. Σα αληηιεπηηθά, γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα ηνπ κνπζηθνχ 

έξγνπ θηιηξάξνληαη, έπεηηα, κέζα απφ κηα ζρεηηθή ζπζζψξεπζε ησλ ππνθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

απφ ηνλ αθξναηή. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ζπλερή ηξφπν, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα θξίζεο 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο επεηζφδηα αλάγλσζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν. Ζ 

αξέζθεηα (ή ε δπζαξέζθεηα)  είλαη έλα ππνρξεσηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο, ελψ 

έλα ζπλαίζζεκα απνηειεί πηζαλφ πξφζζεην απνηέιεζκα, εάλ ε κνπζηθή θξίλεηαη εμαηξεηηθά 

θαιή ζπλνιηθά ή ζε έλα απφ ηα θξηηήξηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα, φπσο ην δένο, πξνζηέζεθε απφ ηνλ Juslin αξγφηεξα, ζε 

κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. 

 

Οη Elliott & Silverman (2014) έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ ηέζζεξηο επηπιένλ κεραληζκνχο πξφθιεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κνπζηθή. Οη ηέζζεξηο πξνζζήθεο ησλ Elliott & Silverman αληηκεησπίδνπλ 

ηε κνπζηθή σο κηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξαθηηθή θαη ζε ζηελή ζρέζε κε ην ζψκα. 
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9. Γλσζηηθή επνπηεία θαη νλνκάηηζκα (Cognitive monitoring and naming). 

Μεηά απφ κηα αξρηθή κε γλσζηηθή εθηίκεζε, αμηνιφγεζε κηαο θαηάζηαζεο θαη κηα άκεζε 

ςπρνινγηθή αληίδξαζε, ν γλσζηηθφο καο έιεγρνο (cognitive monitoring) κπνξεί λα «επέκβεη» 

θαη λα αιιάμεη, λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αξρηθέο καο κε γλσζηηθέο εθηηκήζεηο θαη αληηδξάζεηο. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο γλσζηηθφο έιεγρνο αλαπξνζαξκφδεη ηηο 

αξρηθέο, κε γλσζηηθέο εθηηκήζεηο ησλ κνπζηθψλ καο πξνηχπσλ θαη επαλεζηηάδεη ηελ πξνζνρή 

καο, πξνζαξκφδεη ηηο αξρηθέο ςπρνινγηθέο αληαπνθξίζεηο θαη καο βνεζά λα εξκελεχνπκε ηηο 

ζπλερείο κνπζηθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο καο εκπεηξίεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή καο αληαπφθξηζε ζε έλα 

νξρεζηξηθφ θνκκάηη απνηειεί κηα κνξθή κνπζηθήο θαηαλφεζεο, αιιά ην ίδην κπνξεί λα ηζρχεη 

θαη γηα ηα κε νξρεζηξηθά.  

Αλ ν αθξναηήο βηψλεη κηα ηάζε, κηα ζπγθίλεζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ 

θνκκαηηνχ, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη θαηαιάβεη ην θνκκάηη κε έλα ηδηαίηεξν ηξφπν.  Μηα 

θνηλή παξαδνρή ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ είλαη έλαο πφζνο γηα λα πεξηγξάςνπκε ή λα εμεγήζνπκε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο 

αληηδξάζεηο, νλνκαηίδνληάο ηεο. Πλεχκα θαη ζψκα επηηπγράλνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

νξγάλσζεο, φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε γισζζηθά ζηνηρεία, γηαηί ε γιψζζα κάο επηηξέπεη λα 

νλνκάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θηλήζεηο καο θαη λα ηα επηθνηλσλνχκε (Dewey, 1925). «Τα 

ζπλαηζζήκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε έλαλ λνπ πνπ ζα θαηεγνξηνπνηνύζε ηνλ θόζκν γισζζηθά 

παξά ζε έλαλ πνπ δε ζα ην έθαλε γισζζηθά. Ζ δηαθνξά κεηαμύ θόβνπ, ηξόκνπ, αλεζπρίαο θηι δε 

ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε γιώζζα» (DeLoux, 1996: 302). Σα ζπλαηζζήκαηά καο επεξεάδνληαη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα νλνκάδνπκε. Γηα παξάδεηγκα, αλ νλνκάδνπκε έλα ζπλαίζζεκα σο ιχπε 

παξά σο άγρνο, ηφηε νη ζπλαηζζεκαηηθέο καο ηάζεηο γηα δξάζε θαη ζπκπεξηθνξέο ζα είλαη 

δηαθνξεηηθέο κεηά απφ απηήλ ηελ νλνκαζία. Ζ επηζπκία καο λα νλνκάδνπκε ηα κνπζηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνέξρεηαη είηε απφ ηνλ πφζν καο λα θαηαιάβνπκε πψο έλα κνπζηθφ έξγν έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα καο ζπγθηλεί είηε απφ ηελ επηζπκία καο λα ηα ειέγμνπκε ή γηαηί ζέινπκε σο 

θνηλσληθά φληα λα κνηξαδφκαζηε ηηο εκπεηξίεο καο πεξηγξάθνληέο ηηο. 

 

10. σκαηηθόηεηα ησλ κνπζηθώλ-ζπλαηζζεκαηηθώλ εκπεηξηώλ (“Corporeality”).  

Ζ κνπζηθή είλαη καθξάλ ε πην μερσξηζηή θαη ίζσο ε κνλαδηθή κνξθή ελζσκαησκέλεο ελέξγεηαο 

εμαηηίαο ηεο ελφηεηαο ζψκαηνο θαη λνπ. Σα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα θαηαηάζζνληαη, πεγάδνπλ 

απφ θαη βηψλνληαη ιφγσ ηεο ζσκαηηθφηεηαο καο. Σν ζψκα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φηαλ κηιάκε 

γηα ζπγθηλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κνπζηθή. Οη κνπζηθνί ήρνη δηεηζδχνπλ θαη αληερνχλ 

ζε νιφθιεξν ην ζψκα καο, φρη κφλν ζηα απηηά καο. Δπηπξφζζεηα κε ηηο νπηηθέο – κνπζηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, ε κνπζηθή πξνθαιεί ζηνπο αθξναηέο κηα κεηαθνξηθή – κε ιεθηηθή 
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ραξηνγξάθεζε κεηαμχ κνπζηθήο θαη εηθνληθψλ ζρεκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηελ ζσκαηηθή εκπεηξία 

ηνπ αγγίγκαηνο, ηεο κπξσδηάο θαη ηεο γεχζεο. Σν ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα κνπζηθψλ εκπεηξηψλ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ θφζκν (Bowman & Powell, 2007). 

 

11. Μνπζηθά πξόζσπα- λα ηδσζεί ε κνπζηθή σο έθθξαζε ελόο πξνζώπνπ (πρ ηνπ ζπλζέηε)- 

Musical Personas. 

Ο Cone (1974) αλαθέξεη πσο φιε ε κνπζηθή είλαη δξακαηηθή θαη πσο φια ηα ηξαγνχδηα 

κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ σο δξάκα δίρσο ιφγηα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα νη αθξναηέο κπνξνχλ λα 

αθνχζνπλ κνπζηθή ζαλ θάζε θνκκάηη λα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ 

κνπζηθνχ ζπλζέηε. Σα κνπζηθά πξφηππα θνπβαινχλ ζπλαηζζεκαηηθά λνήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αθνπζηνχλ ή λα βησζνχλ σο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο θσλήο ηνπ ζπλζέηε. Δπεηδή νη 

κνπζηθέο δνκέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ 

ηηο βησκέλεο ςπρνινγηθέο δνκέο δηαθφξσλ ηχπσλ ηζηνξηψλ ή δηεγήζεσλ. 

 

12. Κνηλσληθόο ζύλδεζκνο- ζπλαηζζεκαηηθνί ζύλδεζκνη (ην παξάδεηγκα βξέθνπο-θξνληηζηή) 

(“Social attachment”). 

Ο θνηλσληθφο ζχλδεζκνο δηαζέηεη ηξηψλ εηδψλ ζπλαηζζεκαηηθέο επηζπλάςεηο. Μεηαμχ κεηέξαο 

θαη βξέθνπο, κεηαμχ ελειίθσλ θαη κεηαμχ αηφκσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη 

ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη βξέθνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

κεηάδνζε (contagion) παίδεη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηνπο ζεζκνχο ζηηο ζπλεξγαζίεο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε εμεγεί ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζην θιεξη, ζην δέζηκν ησλ θίισλ θαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηεο βίσζεο ζξεζθεπηηθψλ χκλσλ, παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαη 

δεκνθηιψλ ηξαγνπδηψλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 

Μπνξνχκε ζπκπεξαζκαηηθά λα αλαθέξνπκε πσο ν ηξφπνο πνπ ε κνπζηθή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα 

είλαη έλα αξθεηά ζχλζεην θαηλφκελν. ην πξψην θεθάιαην είδακε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα 

πξνθαινχληαη εμαηηίαο βηνινγηθψλ, γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

αθνξνχλ ην άηνκν. ε απηφ ην θεθάιαην δηαπηζηψζακε ην πψο ε κνπζηθή κπνξεί λα εκπιαθεί θαη 

λα ζπζρεηηζηεί κε απηνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη ζπλεπψο λα πξνθαιέζεη κε ηε 

ζεηξά ηεο ζπλαηζζήκαηα. Αλαθεξζήθακε, δειαδή, ζηε δχλακή ηεο λα ελεξγνπνηεί βηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, φπσο ηε δηέγεξζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Γηαπηζηψζακε φηη κπνξεί λα δηεγείξεη ζπλαηζζεκαηηθά ην άηνκν ζέηνληαο ζε 

ιεηηνπξγία ην κεραληζκφ ηεο λφεζεο, αθνχ ν θαζέλαο καο κπνξεί λα θάλεη ζθέςεηο αλαθνξηθά κε 
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ηε κνπζηθή, λα ζπκάηαη ή θαη λα αλαζηνράδεηαη. Παξαηεξήζακε φηη ιεηηνπξγεί κέζα ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ζπκβάιινληαο ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ απηναληίιεςε θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αίζζεζεο 

ηαπηφηεηαο. Βαξχηεηα δφζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηεγείξνληαη 

θαη  ζην πψο ηειηθά απηά πξνθαινχληαη θαη ηη απνηειέζκαηα έρνπλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ 

αθξναηψλ.  

Μεηά απφ απηήλ ηελ ζπδήηεζε πεξί κνπζηθήο θαη ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ δηεξεπλήζακε 

ηε θχζε ηνπο θαη εμεηάζακε ηε ζρέζε ηνπο, θαηαιήμακε ζην φηη φλησο ε κνπζηθή απνδεηθλχεηαη 

πνιπδηάζηαηε, είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αθξναηέο, νη ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη 

πνιιαπιέο θαη ε επίδξαζή ηεο πνιπδηάζηαην θαηλφκελν. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα απαληεζεί ην 

εξψηεκα πψο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί παηδαγσγηθά ε κνπζηθή θαη ε δχλακή ηεο λα 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαη κε πνην ηξφπν ηα απνηειέζκαηα φισλ απηψλ ησλ εξεπλψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα σθειήζνπλ ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. 

Με βάζε ηα φζα πξνεγήζεθαλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα πνιπδηάζηαην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο. Γειαδή, πέξα απφ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη, έρεη ηε δχλακε λα θέξεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν κέζα 

απφ έλαλ παηγληψδε ηξφπν πνπ ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα αλαπηχμεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθηεζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ εθφδηα γηα ηελ κεηέπεηηα 

δσή ηνπο. Μέζσ κηα ζηνρεπκέλεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα επεμεξγαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ηα δηαρεηξηζηνχλ, λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα 

ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηνπο γχξσ ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ζέηνληαο ηηο βάζεηο 

γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθά πην πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ κειινληηθά ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηπρία.  
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Κεθάιαην Σξίην 

3. «Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζηε δσή ησλ παηδηώλ» 

 

 

3.1 «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε» & «πλαηζζεκαηηθέο Γεμηόηεηεο» 

 

Με ηνλ φξν «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» (Emotional Intelligence, Emotional Quotient) ελλννχκε 

«ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί θαη λα ειέγρεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο» (Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011 :56).  

Λίγν αξγφηεξα, νη Salovey θαη Mayer (1990 :185) δεκνζίεπζαλ ηελ πξψηε 

νινθιεξσκέλε εξγαζία ηνπο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπκθψλα κε ηελ νπνία ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεηαη σο «ε ηθαλόηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζεί θαη λα 

ξπζκίδεη όρη κόλν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ησλ άιισλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο νδεγό 

γηα ζθέςε θαη δξάζε». 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε γίλεηαη επξέσο γλσζηή ην 1995 κε ην βηβιίν ησλ Danniel 

Goleman «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε». Ο Goleman κηιά γηα ηελ «λνεκνζχλε ηεο θαξδηάο» θαη 

πεξηγξάθεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, αιιά θαη λα ηα ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά δεκηνπξγψληαο θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ίδηνο πξνηείλεη πέληε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ «απηνεπίγλσζε» (self-awareness), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ απην-αμηνιφγεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε∙ ηνλ «απηνέιεγρν» (self-regulation) 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απηνπεηζαξρία, ζηελ απηνξξχζκηζε, ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ επζπλεηδεζία θαη 

ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα∙ ηα «θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο» (motivation) πνπ απνηεινχλ ηελ ηάζε πξνο 

ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηε δέζκεπζε, ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ αηζηνδνμία∙ ηελ «ελζπλαίζζεζε» 

(empathy), ηελ ηθαλφηεηα δειαδή θαηαλφεζεο ησλ άιισλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

έθθξαζήο ηνπο, ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο∙ θαη ηέινο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(social skills) πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο επηξξνήο, επηθνηλσλίαο, εγεζίαο, θαηαιπηηθήο δξάζεο φζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή, ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαθσληψλ, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεζκψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ νκαδηθφηεηα. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζνξίδεηαη σο έλα βαζκφ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

αηφκνπ θαη απφ ηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά δηακνξθψλεηαη επίζεο απφ 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ (Gottman, 1997). πσο αλαθέξεη ν Goleman (1995), 
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παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ 

απνηεινχλ αξρηθά νη γνλείο θαη έπεηηα νη παηδαγσγνί ηνπο. Γνλείο θαη δάζθαινη πνπ δηαζέηνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζεκαίλεη φηη έρνπλ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, 

κπνξνχλ λα δείμνπλ ελζπλαίζζεζε, λα ηα θαζεζπράζνπλ θαη λα ηα θαζνδεγήζνπλ. Γηα ηα παηδηά ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζεκαίλεη ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπο, λα αλαβάιινπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, λα βξίζθνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θίλεηξα, λα 

θαηαλννχλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ησλ άιισλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ πην εχθνια ηηο δπζθνιίεο 

ηεο δσήο. Αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζεκαίλεη ινηπφλ αλάπηπμε απηψλ ησλ πέληε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ο άλζξσπνο πνπ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ Goleman θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθή 

έξεπλα πάλσ ζην πεδίν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά είλαη ν Gottman 

(1997). ην βηβιίν ηνπ «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ παηδηψλ- Έλαο πξαθηηθφο νδεγφο γηα 

γνλείο», αλαθέξεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δέρνληαη θπξίσο ηξεηο ηχπνπο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο: (α) ηεο απνζηαζηνπνίεζεο, (β) ηεο απνδνθηκαζίαο θαη (γ) ηεο παξαρσξεηηθφηεηαο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά απνηπρεκέλνη. Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ νδεγήζεθε 

ζε έλα κνληέιν δηαπαηδαγψγεζεο πνπ νλφκαζε «ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή», ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πέληε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ επηθέξεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Σα 

παηδηά πνπ δηαπαηδαγσγήζεθαλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ραξαθηεξίδνληαη σο «ζπλαηζζεκαηηθά 

επθπή παηδηά» θαη αθνινπζνχλ κηα δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή ηξνρηά απφ φηη ηα ππφινηπα, θαζψο 

εκθάληζαλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη ηθαλφηεηέο ηνπο απηέο 

ηνπο επηηξέπνπλ λα ξπζκίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, λα 

ραιαξψλνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ είλαη αλαζηαησκέλα, λα εξεκνχλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα, λα 

ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν, λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο. Με άιια ιφγηα αλέπηπμαλ έλα 

είδνο δείθηε λνεκνζχλεο πνπ ηνπο επέηξεπε λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ 

θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αλέπηπμαλ δειαδή ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε (Gottman, 

1997). 

Σα πέληε βαζηθά ζηάδηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηνπ Gottman (1997) είλαη:  

• Ζ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφηε βηψλνπκε έλα 

ζπλαίζζεκα θαη λα αληηιακβαλφκαζηε ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ κε 

πεξηζζφηεξε επαηζζεζία. 

• Ζ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο κηα επθαηξία γηα νηθεηφηεηα θαη δηδαζθαιία. 
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Ζ εθδήισζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ αλαγλψξηζε απζεληηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ παηδηψλ, δηδαζθαιίαο θαη δεκηνπξγίαο δεζκψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη αλαθνχθηζε, 

απειεπζέξσζε θαη γλψζε.  

• Ζ αθξφαζε κε ελζπλαίζζεζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

Ζ ελζπλαηζζεηηθή αθξφαζε ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην ―αθνχσ‖. εκαίλεη ζπιιέγσ 

ζηνηρεία, παξαηεξψ ζσκαηηθέο ελδείμεηο, επηζηξαηεχσ ηελ θαληαζία, ρξεζηκνπνηψ ην ιφγν, 

ζπλαηζζάλνκαη. 

• Ζ βνήζεηα ζην παηδί πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ραξαθηεξίδνπλ ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο επηδξά εξεκηζηηθά 

ζην λεπξηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ηα βνεζά λα αλαθάκςνπλ ηαρχηεξα απν ηα γεγνλφηα πνπ ηα 

αλαζηαηψλνπλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε πνπ ζα ληψζνπλ ζα είλαη κεγαιχηεξε, φζν πην 

αθξηβήο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

• Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ παξάιιεια κε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπκε ζην παηδί γηα λα βξεη 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα. 

 Σν πξφβιεκα δελ είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο αιιά ε θαθή ηνπο έθθξαζε θαη ζπκπεξηθνξά. Σα 

φξηα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο αμίεο γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ.  

 

Ζ Carolyn Saarni (1999) πξνηείλεη έλα ζχλνιν ελληά δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ απνθηψληαη ζηε λεπηαθή ειηθία. Οη 

δεμηφηεηεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) ε επίγλσζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, β) ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, γ) ε ηθαλφηεηα λα κηιάεη θαλείο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, δ) ε 

ηθαλφηεηα ελζπλαηζζεηηθήο εκπινθήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, ε) ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη κία 

εζσηεξηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα κελ αληηζηνηρεί ζηελ εμσηεξηθή έθθξαζε ηεο, 

ζη) ε επίγλσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ έθθξαζεο, δ) ε ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη θαλείο ππφςε 

ηνπ κνλαδηθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο, φηαλ ζπκπεξαίλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε, ε) ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί φηη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη έλα άιιν πξφζσπν θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο απηφ θαηά ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζ) ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί απηνξξπζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα ηξνπνπνηεί 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Βάζεη ησλ εξεπλψλ ηνπ δηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη ηα παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή δηαζέηνπλ 

έλα αθφκε ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν νλνκάδεηαη «πςειφο ηφλνο ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ» θαη αλαθέξεηαη ζηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αηφκνπ, κε ηελ νπνία ην άηνκν κπνξεί λα αλαζηείιεη αθνχζηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, 
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φηαλ βξίζθεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο, ψζηε λα κελ επηηαρπλζνχλ πέξα απφ θάζε έιεγρν. (Gottman, 

1997). Απηή ε ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε θαηαζηάζεηο stress είλαη ρξήζηκε ζηε 

δηάξθεηα φιεο ηεο παηδηθήο ηνπο δσήο αιιά θαη αξγφηεξα. Δπηηξέπεη ζηα παηδηά λα επηθεληξψλνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα ζπγθεληξψλνληαη, κε απνηέιεζκα λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηα άιια 

παηδηά, έρνληαο ηνλ απηνέιεγρν πνπ απαηηείηαη γηα απηήλ ηελ ζπλαλαζηξνθή. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

αληηιακβάλνληαη λα απνδέρνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα κελχκαηα ησλ άιισλ παηδηψλ θαη λα 

απνθεχγνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φηαλ βηψλνπλ ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. 

ε αληίζεζε κε ηε Γλσζηηθή Ννεκνζχλε (IQ) πνπ αλαπηχζζεηαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ειηθίαο καο, ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

καο. Ζ αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ζηνηρείσλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο μεθηλάεη ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο θαη ζπλερίδεη λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. 

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ε νηθνδφκεζε ζπλερίδεηαη πάλσ ζηηο αξρηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο. Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, αθφκε θαη έλα άηνκν πνπ δελ έρεη αλαπηχμεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε κπνξεί 

θαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία λα επαλεθπαηδεπηεί ζε απηέο. Βάζε θαη ζεκέιην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο απνηειεί ε ελζπλαίζζεζε.  

 

 

3.2 Δλζπλαίζζεζε 

 

Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ην κνίξαζκα ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ελφο άιινπ πξνζψπνπ, ε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θάπνηνπ. Πηζηεχεηαη φηη ελζπλαίζζεζε παξέρεη ηα 

απαξαίηεηα ζεκέιηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (Eisenberg, 1992 

Hoffmann, 1975, 1991 ζη. Cole & Cole, 2001). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ζεκεηψλνπκε ηελ άπνςε Hoffmann γηα ηα ηέζζεξα 

ζηάδηα αλάπηπμήο ηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο 

Hoffmann ππνζηεξίδεη πσο κπνξεί θάπνηνο λα ληψζεη ελζπλαίζζεζε γηα έλα άιιν πξφζσπν ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία θαη ηνλίδεη πσο θαζψο ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη, ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα 

ελζπλαίζζεζε δηεπξχλεηαη. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο ελζπλαίζζεζεο εκθαλίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο 

δσήο ηνπ παηδηνχ κε ηα πξψηκα θιάκαηα. Σν δεχηεξν ζηάδην μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, φηαλ ην παηδί αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο μερσξηζηφ άηνκν. Ζ 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηε ιχπε ησλ άιισλ, πιένλ αιιάδεη. Σψξα, φηαλ ηα βξέθε αληηθξίδνπλ θάπνηνλ 
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πνπ είλαη ζηελαρσξεκέλνο, είλαη ηθαλά λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη ηα ίδηα πνπ ζηελνρσξηνχληαη 

αιιά θάπνηνο άιινο. Σν ηξίην ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο αληηζηνηρεί αδξά ζηε 

λεπηαθή ειηθία. Δπέξρεηαη κε ηνλ φιν θαη κεγαιχηεξν έιεγρν ηνπ παηδηνχ πάλσ ζηε γιψζζα θαη ζε 

άιια ζχκβνια. Ζ γιψζζα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ληψζνπλ ελζπλαίζζεζε γηα αλζξψπνπο πνπ 

εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πην δηαθξηηηθά, θαζψο θαη γηα αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη 

παξφληεο. Σν ηέηαξην ζηάδην εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθίεο κεηαμχ έμη θαη ελλέα εηψλ, φηαλ ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη φρη κφλν φηη νη άιινη άλζξσπνη έρνπλ δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη  φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην επξχηεξσλ εκπεηξηψλ (Hoffmann, 1975, 1991 ζην 

Cole&Cole, 2001). 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηνπο καζεηέο απνηειεί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ειπίδνπκε θαη ζηνρεχνπκε 

ζηε  κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, αιιά θαη ζηελ επθαηξία 

λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά εθφδηα πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκα  ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Ο καζεηήο κε 

αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε δε ζα θνξντδέςεη εχθνια ηνλ αδχλακν ζπκκαζεηή ηνπ, δελ ζα ηνλ 

ρηππήζεη, αιιά ζα ζηαζεί αιιειέγγπνο απέλαληί ηνπ θαη ζα ηνλ θαηαιάβεη. Καη αξγφηεξα σο 

εξγαδφκελνο ζα κπνξεί λα αληηιεθζεί επθνιφηεξα, γηα παξάδεηγκα, ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπ ή ησλ πειαηψλ ηνπ.  

Μέζα απφ ηελ ελζπλαίζζεζε νδεγνχκαζηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ 

θφζκνπ ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζηε λεπηαθή ειηθία απαηηεί απφ ηα παηδηά λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ξπζκίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα εθδειψλνπλ. Σα παηδηά πνπ 

απνθηνχλ πην γξήγνξα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη πηζαλφηεξν λα ηα 

πεγαίλνπλ θαιχηεξα κε ηνπο άιινπο θαη λα ζεσξνχληαη θνηλσληθά ηθαλά, ψζηε λα απνθηνχλ κία 

ηθαλνπνηεηηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Αλαπηχζζνπλ δειαδή ηηο 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ο φξνο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ππνδειψλεη πςειά επίπεδα αλάπηπμεο, ηφζν ζηελ θνηλσληθή φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα 

θαη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο απηψλ ησλ πξνζφλησλ ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο (Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011). 

 

 

3.3 Η ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ 

 

Σν 1948 ε ―Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο‖ νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ φρη κφλν σο 

ηελ απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο, αιιά σο κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο 
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θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ην ζχγρξνλν άλζξσπν κε επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ πγεία πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Ζ νξγάλσζε κηιά 

επίζεο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ―Αγσγήο Τγείαο‖, πνπ νξίδεηαη σο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

απνβιέπεη ζηε δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ πξνάζπηζε, 

πξναγσγή θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο (WHO,1948). 

Ζ αγσγή πγείαο, πέξα απφ ηε θπζηθή πγεία ηνπ ζψκαηνο, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή πγεία, 

ηελ θαιιηέξγεηα δειαδή ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. αιιά 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, ηελ ελίζρπζε, δειαδή, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηελ ηθαλφηεηα 

απηνειέγρνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ. Έλαο απιφο 

νξηζκφο ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο είλαη ε απνπζία ςπρνινγηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Weare & Gray, 2000). Ζ ςπρηθή πγεία, φπσο είλαη ινγηθφ, επηδξά 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία, φπσο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα (θνβίεο, θαηάζιηςε), ην ίδην φκσο θαη ε χπαξμε ςπρηθήο πγείαο κε ηε δηεπθφιπλζε 

αλάπηπμεο ςπρνθνηλσληθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιά θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ. (Κνπξκνχζε & 

Κνχηξαο, 2011).  

Ζ ςπρνθνηλσληθή επάξθεηα ελφο παηδηνχ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Π.Ο.Τ, 

ζπλίζηαηαη ζηηο εμήο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο: 

α. ζηελ απηνεθηίκεζε θαη απηναληίιεςε: Πεξηιακβάλεη ην αίζζεκα αγάπεο ηνπ εαπηνχ, ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο, ηεο απνδνρήο ησλ άιισλ, ηεο επάξθεηαο γηα επηβίσζε θαη γηα 

παξαγσγηθή δσή, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ειέγρνπ πάλσ ζηε δηθή ηνπ δσή, ηεο 

επίγλσζεο ησλ θπζηθψλ, πλεπκαηηθψλ αιιά θαη εζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ, ηεο 

ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο αιιά θαη ελζσκάησζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε ηειεηφηεηα είλαη αδχλαηε θαη επνκέλσο ε πξνζπάζεηα γηα ηδεαηέο θαηαζηάζεηο 

είλαη κάηαηε. 

β. ζηελ απηνξξύζκηζε- απηνέιεγρν: Ζ απηνξξχζκηζε ή απηνέιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα πεξηνξίζεη θαη λα ρεηξηζηεί κφλν ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηελ 

θαζνδήγεζε ησλ άιισλ. Ζ απφθηεζε ηνπ απηνειέγρνπ είλαη καθξφρξνλε δηαδηθαζία θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηαδηαθά, φηαλ ην παηδί θαηαλνήζεη θαη εζσηεξηθεχζεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηελ αμία ηεο ζπκκφξθσζεο ζηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. ην θέληξν αλάπηπμεο φισλ ησλ κνξθψλ 

απηνειέγρνπ βξίζθεηαη ε ηθαλφηεηα αλαζηνιήο ησλ πξσηαξρηθψλ παξνξκήζεσλ, ε ηθαλφηεηα 

δειαδή λα κπνξνχλ λα ζηακαηνχλ θαη λα ζθέθηνληαη πξηλ ελεξγήζνπλ. Έλα απφ ηα βαζηθά είδε 

αλαζηνιήο είλαη ε αλαζηνιή θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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γ. ζηελ θηλεηνπνίεζε- επίιπζε πξνβιεκάησλ: Ζ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ην παηδί 

αθνξά ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο κηαο επνηθνδνκεηηθήο ιχζεο ζηα πξνβιήκαηα . Ζ δεμηφηεηά απηή 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο, θαζψο πξνβιήκαηα πνπ παξακέλνπλ άιπηα γηα θαηξφ κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ρξφλην άγρνο. Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ην παηδί πεξηιακβάλεη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αηζηνδνμία φηη ζα βξεζεί ιχζε θαη ηελ επηινγή κηαο 

ινγηθά ζρεηηθήο ιχζεο. 

δ. ζηελ θνηλσληθή επάξθεηα: Ζ θνηλσληθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή δεμηφηεηά πνπ 

επηηξέπεη ζην παηδί λα ιεηηνπξγεί θνηλσληθά θαη κε επηηπρία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ αιιά θαη κε 

άιινπο ελειίθνπο. Δπίζεο, βνεζά ην παηδί λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά, λα απνθηά νκαιέο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, λα βνεζά θαη λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. 

(Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011) 

 

ηηο κέξεο καο γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζηφρεπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πξάμεο θαη ηνπ 

παηδαγσγηθνχ καο ζρεδηαζκνχ πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο κηαο νιφπιεπξεο θαη πγηνχο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ 

δεμηνηήησλ, πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία θαη επεμία. Ζ κνπζηθή ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ κέζν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, θαζψο, φπσο αλαιχζεθε 

παξαπάλσ, είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ θαηάιιειε 

ρξήζε ηεο λα νδεγήζεη ζε ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο. Απφ φζα πξνεγήζεθαλ δηαπηζηψλεηαη κηα 

εμαηξεηηθά πνιππνίθηιε ζρέζε κεηαμχ κνπζηθήο θαη ζπλαηζζεκάησλ, ελψ νη κεραληζκνί πνπ 

ζπλδένπλ κνπζηθή θαη ζπλαηζζήκαηα αλαδεηθλχνπλ ηειηθά ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο κνπζηθήο 

θαη παξάιιεια ππνδεηθλχνπλ αλάινγε ρξήζε ηεο θαηά ηηο φπνηεο παηδαγσγηθέο ηεο εθαξκνγέο. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε κηαο πξφηαζεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ, πνπ βαζίδεηαη αθξηβψο ζηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Γεύηεξνο κέξνο: Έξεπλα 

Κεθάιαην Σέηαξην 

4. «Έξεπλα δξάζεο: 

εηξά ζπλαληήζεσλ ελίζρπζεο ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ» 

 

4.1 Βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο θαη ζρεδηαζκόο 

 

Σν ζπλαίζζεκα πνπ καο γελλάηαη, φηαλ αθνχκε κνπζηθή νθείιεηαη, φπσο αλαθέξζεθε εθηελψο 

παξαπάλσ, ζε παξάγνληεο βηνινγηθνχο, γηαηί αθνξά ηνλ εγθέθαιν, ηνπο λεπξψλεο θαη ην ζψκα, 

αιιά θαη ζε θνηλσληθνχο, γηαηί πάληα έρεη λα θάλεη κε ηηο ζρέζεηο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Κάπνηεο θνξέο πξνθαιείηαη επίζεο απφ γλσζηηθνχο παξάγνληεο, γηαηί κπνξψ 

λα θάλσ ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηε κνπζηθή (πνπ ελδέρεηαη λα κνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαίζζεκα), απφ 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή καο δσή (κε ην παξφλ θαη ην παξειζφλ) ή κπνξεί 

λα πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζίεο φπσο κηα νπηηθή αληηζηνίρηζε ηεο κεισδίαο κε θάπνηα εηθφλα. 

Απφ φια απηά θαηαιαβαίλνπκε πσο νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή γελλά ή 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιχπινθνη θαη νθείινπκε λα αλαδείμνπκε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζρεδηάζακε κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ, πξνζπαζψληαο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη ε κνπζηθή ζηελ επαθή ηεο κε ην 

ζπλαίζζεκα, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε πξνο κηα θαηεχζπλζε θαιιηέξγεηαο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. 

Σν ζρέδην εξγαζίαο ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Μνπζηθήο Αγσγήο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θχξην Θενράξε Ράπηε, ν 

νπνίνο ήηαλ θαη ν θχξηνο εκπλεπζηήο ηνπ θαη εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε γλσξηκία κε ηνπο ήρνπο θαη ηα κνπζηθά φξγαλα, ηελ εμνηθείσζε 

κε ην ξπζκφ θαη ηε ξπζκηθή αγσγή, ην ηνληθφ χςνο, ηε δπλακηθή αγσγή, ην ερφρξσκα. Οπζηαζηηθά 

ε κνπζηθή πξνζεγγίζηεθε κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο∙ κέζα απφ ην ιφγν, απφ ηα 

ηξαγνχδηα, απφ θηλεηηθέο αζθήζεηο, κνπζηθά φξγαλα, παξακχζηα κε κνπζηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη κε 

ζπλνδεία κνπζηθήο. 

Κάπνηεο βαζηθέο αξρέο ησλ πξνηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα θαη ε πξνζπάζεηα γηα απηελέξγεηα θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ ηίζεηαη πξνο ιχζε. Έηζη θαιιηεξγείηαη  ν  ελεξγεηηθφο ηξφπνο κάζεζεο («καζαίλσ πψο λα 

καζαίλσ»), ε ππεπζπλφηεηα, ε πξσηνβνπιία, ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη ζηε  ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή 

(δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ). 
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Αθφκε, επηδηψθεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ βησκαηηθέο, πνιπηξνπηθέο θαη νκαδν-ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν κνληέιν ησλ καζεκάησλ κε ηηο πξνηάζεηο εξγαζίαο νλνκάζηεθε «Το μουζικό ηαξίδι 

ηων πειπαηών ζηα νηζιά ηων ζυναιζθημάηων». Ο ηίηινο πνπ κηιά γηα έλα κνπζηθφ ηαμίδη 

θάπνησλ πεηξαηψλ ζε λεζηά πνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα, καο πξντδεάδεη θαη καο 

εηζάγεη ζε φ, ηη ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ θαη ζέηεη ην δξακαηνπξγηθφ πιαίζην.  

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ζπλαληήζεσλ ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο ηνπ 33νπ 

Νεπηαγσγείνπ Ησαλλίλσλ ρσξηζκέλνη ζε δχν ππν-νκάδεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ εξγαζίαο πεξηιάκβαλε 8 εβδνκαδηαίεο επηζθέςεηο δηάξθεηαο πεξίπνπ κίαο ψξαο γηα ηελ 

θάζε νκάδα, πνπ μεθίλεζαλ ην Φιεβάξε ηνπ 2016 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ, δχν κήλεο δειαδή αξγφηεξα.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή «αγγίδεη» ηα ζπλαηζζήκαηα φρη κφλν κε βάζε ηελ παζεηηθή 

αθξφαζε, αιιά πνιπεπίπεδα θαη πνιπηξνπηθά. Πάλσ ζε απηήλ ηελ αξρή βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ. Δπηκέξνπο ζηφρνη πνπ αθνξνχλ άιιεο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο ή γεληθφηεξεο δεμηφηεηεο, 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζεκεηψλνληαη παξαθάησ, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ. Ζ 

κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε ζπκπεξηιάκβαλε ηελ «έξεπλα δξάζεο» θαη ηε 

«ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε».  

 

 

4.2 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Έξεπλα δξάζεο 

Ζ «έξεπλα δξάζεο» απνηειεί κνξθή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξνπλ 

θαη λα δηεξεπλνχλ αηνκηθά ε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ κειέηε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζπκπεξηθνξάο θηι (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Οη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ σο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ. ηφρνο είλαη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, λα δηαπηζηψλνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα δηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο επίιπζήο 
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ηνπο. «Σν λα δηεμάγεη θαλείο έξεπλα δξάζεο είλαη ην λα ζρεδηάδεη, λα δξα, λα παξαηεξεί θαη λα 

αλαζηνράδεηαη κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη απζηεξφηεηα απφ φ, ηη θάλνπκε 

ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή» (Kemmis & Taggart, 1992 ζη. Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ «έξεπλα δξάζεο» είλαη ε 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο, αμηνιφγεζεο θαη επαλεμέηαζεο ηεο παξέκβαζεο πνπ επηρεηξείηαη κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε φρη κφλν ηεο πξαθηηθήο, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο δξνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απνηειεί ν ζπκκεηνρηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο 

ραξαθηήξαο . Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή 

θαη ηε βειηίσζε ηεο θαη παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο 

επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα αέλαε θπθιηθή- ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία ρσξίο δεδνκέλε 

αξρή θαη δεδνκέλν ηέινο. Αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ ζπείξα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγεί 

έλαλ έιηθα απφ κηθξνχο θχθινπο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο (δξάζεσλ), ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο, 

ζηνραζκνχ θαη κεηά επαλαζρεδηαζκνχ, πεξαηηέξσ πινπνίεζεο, παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνχ 

θνθ. (Kemmis & Taggart, 1992 ζη. Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κηαο έξεπλαο δξάζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηφζν αλνηρηέο 

θαη ειεχζεξεο ηερληθέο φζν θαη πην απζηεξέο θαη πνζνηηθέο. ηε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ειεχζεξεο ηερληθέο, φπσο ηε καγλεηνζθφπεζε ησλ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηε ζπκπιήξσζε εκεξνινγίνπ, ελψ αθνινχζεζε αλαιπηηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ησλ 

καγλεηνζθνπήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζην εκεξνιφγην. 

 

πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο «ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε» εληάζζεηαη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο 

θαη εζηηάδεη ζηε ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή ιίγσλ πεξηπηψζεσλ θαη εξκελεχεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη ησλ εξεπλεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνηνηηθή έξεπλα. ηελ πξνθεηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, γηαηί καο ελδηέθεξε λα εμεηάζνπκε πψο εξκελεχνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο θαη πψο απηφ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε ζπλέρεηα. Δπηπιένλ, 

ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζεσξείηαη θαηάιιειε, φηαλ ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη αθνξά κηθξέο 

νκάδεο θαη ζπλεπψο παξαηεξήζηκεο, φπσο νη νκάδεο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην νπνίν εθαξκφζακε 

πηινηηθά ην ζρέδην εξγαζίαο (Κπξηαδή 2002). 

Ζ κέζνδνο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο απνηειεί έλα βαζηθφ θνηλσληθνπνιηηηθφ εξγαιείν 

ζηελ έξεπλα πεδίνπ, αιιά βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο 
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Φπρνινγίαο. Κη απηφ γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή – παξαηεξεηή λα αληηιακβάλεηαη 

ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ηα 

αληηιακβάλνληαη θαη δνπλ ηα ππνθείκελα πνπ εξεπλψληαη. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή κέζα 

απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο λα αλαιχεη πνιπδχλακα θαη κε πνιχπιεπξν ηξφπν ηα επηκέξνπο 

θαηλφκελα θαη ηηο επηκέξνπο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν πέξαζκα 

απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ επηηξέπεη ελ κέξεη ηε γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ εληάζζνληάο ηα ζην 

επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Παζραιηψξε & Μίιεζε, 2004). 

 

 

 

4.3 Πεξίγξακκα ζρεδηαζκνύ ζπλαληήζεσλ 

 

ε θάζε ζρέδην δηδαζθαιίαο ππήξραλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ θξίζεθε ρξήζηκν θαη νπζηψδεο λα 

απαληψληαη ζε θάζε ζπλάληεζε, ιεηηνπξγψληαο έηζη σο ξνπηίλεο, πνπ νξηνζεηνχλ ρξνληθά ηηο 

δξάζεηο καο θαη ηηο λνεκαηνδνηνχλ πνηθηινηξφπσο. Έηζη ζε θάζε καο ηαμίδη είρακε: 

 

Σν θαξάβη:   

ηε κηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο ηνπνζεηήζακε ηξεηο πάγθνπο έηζη, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλα 

ηζνζθειέο ηξίγσλν πνπ κε ιίγε θαληαζία έκνηαδε κε έλα κεγάιν πεηξαηηθφ «θαξάβη».  

ηηο δπν ίζεο πιεπξέο θάζνληαλ νη λαχηεο πεηξαηέο. Ο θαπεηάληνο βξηζθφηαλ ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ θαξαβηνχ θξαηψληαο ην ηηκφλη θαη νδεγψληαο ην πινίν, ελψ ν 

βνεζφο ηνπ κπξνζηά, ζηελ πξχκλε ηνπ θαξαβηνχ, εηδνπνηνχζε ηνπο πεηξαηέο 

θάζε θνξά πνπ εληφπηδε ην λεζί ζην νπνίν πιεζίαδε ην θαξάβη. Φξνληίδακε ην 

«θαξάβη» λα είλαη ήδε ζρεκαηηζκέλν πξηλ απφ θάζε καο έλαξμε. 

 

Σν Σξαγνχδη έλαξμεο- Σν ηξαγνχδη ησλ Πεηξαηψλ: 

Κάζε ζπλάληεζε μεθηλνχζε κε ην ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ. Σν ηξαγνχδη ζεκαηνδνηνχζε ηελ έλαξμε 

ησλ ζπλαληήζεψλ καο, κεηέδηδε ζηα παηδηά ηελ αίζζεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηα θαη ηα κεηέθεξε ζηνλ 

θαληαζηηθφ θφζκν ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο 

ξνπηίλα, ε νπνία καο εηζήγαγε θάζε θνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζπλαληήζεσλ θαη κεηέδηδε ζηα 

παηδηά, φπσο νη πεξηζζφηεξεο ξνπηίλεο, ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο, αιιά θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζηελ νκάδα. Σν ηξαγνπδνχζακε πάληα ζε θχθιν θαη κε ηε ζπλνδεία ησλ αληίζηνηρσλ θηλήζεσλ πνπ 

ζπρλά πξνέθππηαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 
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Σελ επηινγή ηνπ Καπεηάληνπ θαη ηνπ Βνεζνχ: 

Ζ επηινγή ησλ δχν πξνζψπσλ γηλφηαλ κε ηε γλσζηή ζηα παηδηά δηαδηθαζία ηνπ ιαρλίζκαηνο. ινη 

νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα βξεζνχλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. 

Απηφο πνπ θιεξσλφηαλ σο θαπεηάληνο έπαηξλε γηα ηηκφλη έλα πιαζηηθφ ζηεθαλάθη θαη θνξνχζε 

πεηξαηηθφ θάιππηξν ζην έλα ηνπ κάηη, ελψ ζην βνεζφ δηλφηαλ έλα θηάιη θαη ε επζχλε 

πξνεηδνπνίεζεο ηνπ πιεξψκαηνο θάζε θνξά πνπ πιεζίαδαλ ζε ζηεξηά. Σα δχν παηδηά πνπ 

επηιέγνληαλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο εμαηξνχληαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ιαρλίζκαηνο ηεο επφκελεο 

ζπλάληεζεο. Έηζη, θάζε παηδί κάζαηλε λα είλαη ν αξρεγφο θαη λα δίλεη νδεγίεο, αιιά θαη λα 

αθνινπζεί νδεγίεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. 

 

Σα θνππηά: 

Ακέζσο κεηά ηελ επηβίβαζε ηνπο ζην πεηξαηηθφ θαξάβη ηα πεηξαηάθηα έπαηξλαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη 

μεθηλνχζαλ νκαδηθά λα ηξαβνχλ ξπζκηθά ηα θνππηά, γηα λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη θαη λα θηλεζεί ην 

πινίν. Δκείο ηνπο εκςπρψλακε ζηεθνχκελνη πην δίπια ηνπο. Σα παηδηά ζπγρξνλίδνληαλ φια καδί, 

ελψ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ε κνπζηθή ζπλφδεπε θαη φξηδε ηηο θηλήζεηο απηέο. 

 

Σε δνθηκαζία: 

Ακέζσο κεηά ηελ απνβίβαζή ηνπο απφ ην θαξάβη ηα πεηξαηάθηα έπξεπε λα πεξάζνπλ κηα δνθηκαζία 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζην λεζί. Ζ δνθηκαζία αθνξνχζε θπξίσο κνπζηθέο δεμηφηεηεο αθξφαζεο 

θαη ηελ εμνηθείσζε θαη εμάζθεζε ησλ παηδηψλ πάλσ ζε βαζηθέο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππφ επεμεξγαζία 

ζπλαίζζεκα, ελψ ην δξακαηνπξγηθφ πιαίζην νξίδνληαλ πην ζπγθεθξηκέλα θαη απφ ην φλνκα πνπ 

έθεξε ην θάζε λεζί. 
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4.4 Τινπνίεζε 

 

1
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: ―Σν λεζί ηνπ Βαζηιηά‖ 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα παηδηά θηάλνπλ ζην λεζί πνπ ιέγεηαη «ην λεζί ηνπ Βαζηιηά». Δθεί καζαίλνπλ πσο ν Βαζηιηάο 

ηνπ λεζηνχ δελ είλαη έλαο θαιφο βαζηιηάο, γηαηί δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ. ηαλ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο πσο ληψζνπλ νη άιινη, ηφηε δελ κπνξείο λα ηνπο 

βνεζήζεηο πξαγκαηηθά. Σα πεηξαηάθηα, ινηπφλ, έρνπλ σο απνζηνιή λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη λα ηνπ 

κάζνπλ πψο θαίλεηαη θάπνηνο φηαλ είλαη ραξνχκελνο θαη πψο φηαλ είλαη ιππεκέλνο, πψο φηαλ είλαη 

ζπκσκέλνο θαη πψο φηαλ είλαη ηξνκαγκέλνο, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ηφρνη:  

Έρνληαο ζην κπαιφ καο ηηο δπν βαζηθέο καο επηδηψμεηο - ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ- ζέζακε σο ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά: 

• λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα : ραξά, ιχπε, ζπκφο, θφβνο 

• λα ηα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ (ηθαλφηεηα απηνεπίγλσζεο ―self-awareness‖) 

• λα ηα απνδερηνχλ 

• λα κπνξνχλ λα ηα πεξηγξάςνπλ ιεθηηθά  

• λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπο ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο γχξσ ηνπο (ηθαλφηεηα 

ελζπλαηζζεηηθήο εκπινθήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ) 

• λα απηνξξπζκίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε 

{ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο} 

 

• λα βηψζνπλ ηε κνπζηθή κέζα απφ ηελ θίλεζε 

• λα δηαρσξίζνπλ ζηαδηαθά ηελ νκηιεηηθή απφ ηελ ηξαγνπδηζηή θσλή 

• λα βηψζνπλ ην ξπζκφ κέζα απφ φιν ην ζψκα 

• λα αληηζηνηρίζνπλ ηνλ ήρν κε αλάινγεο θηλήζεηο 

{κνπζηθέο δεμηφηεηεο} 
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Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Δηζαγσγή - Γλσξηκία 

Καζψο βξηζθφκαζηε ζηελ πξψηε ζπλάληεζή καο κε ηα παηδηά, ζπγθεληξσλφκαζηε ζε θχθιν, 

βξίζθνπκε ηελ επθαηξία λα ζπζηεζνχκε, εμεγνχκε πνηνη είκαζηε, ηη ζα θάλνπκε θαη πξντδεάδνπκε 

ηα παηδηά γηα ην πεηξαηηθφ καο θαξάβη θαη ηα ηαμίδηα πνπ ζα θάλνπκε κε απηφ ζηνλ θφζκν ηεο 

κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Ξεθηλάκε ινηπφλ κε έλα κνπζηθφ παηρλίδη γλσξηκίαο: 

Καζφκαζηε ζηνλ θχθιν θαη ηξαγνπδάκε:  

Γην ρν ρν 

Γεηα ζνπ πεηξαηή 

Γην ρν ρν 

Πεο ην φλνκα θη εζχ 

Κάζε παηδί απαληά κε ηε ζεηξά, ιέγνληαο ην φλνκά ηνπ. Ζ ππφινηπε νκάδα απαληά ελζαξξχλνληαο 

ηνλ θάζε καζεηή ιέγνληαο:  

- Γεηά ζνπ πεηξαηή …(… πρ Θαλάζε) 

 

Α. Σξαγνχδη έλαξμεο- Σν ηξαγνχδη ησλ Πεηξαηψλ 

ηεθφκαζηε ζε θχθιν θαη μεθηλάκε ην ηξαγνχδη, ην νπνίν ζπλνδεχνπκε κε θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο 

 

Σν ηξαγνχδη ησλ Πεηξαηψλ 

Δίκαζηε ηα πεηξαηάθηα 

Κη φιν πάκε καθξηά 

Μεο ζηεο ζάιαζζαο ην θχκα 

Σα ηξαβάκε ηα θνππηά 

(παξηζηάλνπκε φηη ηξαβάκε θνππηά θσλάδνληαο ξπζκηθά έη-σπ, έη-σπ) 

 

Δίκαζηε ηα πεηξαηάθηα 

Καη κε άζρεκν θαηξφ 

Πίλνπκε γιπθφ θξαζάθη 

(θάλνπκε πσο πίλνπκε θξαζί κε ην πνηήξη) 

Σξαγνπδάκε γην – ρν –ρν 

 

Δίκαζηε ηα πεηξαηάθηα 
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Σξαγνπδάκε θνβεξά 

Μα γηα ρέξη έρνπκε γάληδν 

(δείρλνπκε ην θαληαζηηθό γάληδν ζην ρέξη καο) 

Καη καληήιη ζηα καιιηά 

(δείρλνπκε ην θαληαζηηθό καληήιη ζην θεθάιη καο) 

 

Δίκαζηε ηα πεηξαηάθηα 

(πηάλνπκε ηα ρέξηα θαη πεξπαηάκε- ηξέρνπκε) 

Καη αλ ζ‘ αξέζεη ε κνπζηθή 

Έια ρφξεςε καδί καο 

Καη ηξαγνχδεζε θη εζχ 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηγλίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηε κνπζηθή κε ηελ θίλεζε απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ. πσο επηζεκαίλεη θαη ν Dalcroze, νη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηε κνπζηθή κέζα απφ ηελ θίλεζε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη νιφθιεξν 

ην ζψκα ηνπο (Γνγάλε, 2012). Βηψλνπλ ην ξπζκφ, ηε δηάξθεηα, ηελ έληαζε, ηε ξνή θηι αθνχ φια 

απηά νπηηθνπνηνχληαη (ηα βιέπνπλ σο εηθφλεο πάλσ ηνπο) θαη ζσκαηνπνηνχληαη (κεηαθέξνληαη ζην 

θνξκί ηνπο). Σαπηφρξνλα ηξαγνπδνχλ θαη εμαζθνχληαη θσλεηηθά. Ο δηαζθεδαζηηθφο ηφλνο πνπ καο 

πξνζθέξεη ε κνπζηθή βνεζά, επίζεο, ζηελ επθνιφηεξε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη 

ησλ ζηίρσλ. Σαπηφρξνλα ην ηξαγνχδη ιεηηνπξγνχζε σο ξνπηίλα, εηζάγνληαο θάζε θνξά ηα παηδηά 

ζηε ζπλάληεζε έλα γλψξηκν πιαίζην αζθάιεηαο θαη ελίζρπε ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηελ νκάδα. 

πσο είδακε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Juslin 

(BRECVEME), έλα κνπζηθφ θνκκάηη πνπ ζπλδέεηαη επαλαιακβαλφκελα κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ αθξναηή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε, θάζε θνξά πνπ ν ηειεπηαίνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην θνκκάηη απηφ. πλεπψο, 

απνηέιεζε γηα καο ζπλεηδεηή επηινγή, ε ζχλδεζε ηεο έλαξμεο ησλ ζπλαληήζεψλ καο κε έλα 

ραξνχκελν θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξαγνχδη κε ζσκαηηθέο θηλήζεηο πνπ ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ, ψζηε ζηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο ην ηξαγνχδηζκά ηνπ λα κεηαθέξεη ηνπο 

καζεηέο απεπζείαο ζηνλ πεηξαηηθφ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ελεξγνπνηψληαο ηελ πξνζνρή, ηε 

θαληαζία θαη ηελ εγξήγνξζή ηνπο. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο ρξήζε ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα επηιέμνπλ ηα παηδηά κειινληηθά, 

αθνχγνληαο ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ ζπλδέζεη κε επράξηζηεο θαηαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηζνξξνπήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, λα κεηξηάζνπλ θαη 

δηαρεηξηζηνχλ άζρεκα θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα επηηχρνπλ ηελ απηνξξχζκηζε πνπ 



59 

 

αλαθέξακε σο κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζα ζπλαληήζνπκε θαη παξαθάησ. 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ- βνεζνχ: 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνπ βνεζνχ ζηεθφκαζηε φινη ζε θχθιν θαη ηξαγνπδάκε 

ξπζκηθά, φπσο ζηα ιαρλίζκαηα: 

 

Δί-κα-ζηε νη πεη-ξα-ηέο 

Καη ηα-μί-δη θά-λνπ-κε 

Καη ηνλ θα-πε-ηά-λην καο (ή ηνλ βνεζφ καο) 

Σψ-ξα ζα ηνλ βγά-ινπ-κε! 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά αξρίδνπλ λα δηαρσξίδνπλ ζηαδηαθά ηελ νκηιεηηθή απφ ηελ 

ηξαγνπδηζηή θσλή, ελψ ε παηγληψδεο ρξνηά ηεο δεχηεξεο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαζθεδαζηηθνχ θιίκαηνο γηα ηα παηδηά. {κνπζηθή δεμηόηεηα} 

Γίλνληαο ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα είλαη παξφληα ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνπ βνεζνχ, ηα βνεζάκε λα δηαπηζηψζνπλ ην θιίκα εκπηζηνζχλεο πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε. ινη έρνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη δηθαηψκαηα θαη δελ επηρεηξείηαη 

θακηά αδηθία εηο βάξνο θάπνηνπ. Αληίζεηα, εμνηθεηψλνληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ δηθαίνπ, ηεο 

απνδνρήο, ηεο ππνκνλήο θαη αλακνλήο, ηνπ ζεβαζκνχ ζην ζπκκαζεηή θαη ηελ απνδνρή ξφισλ θαη 

επζπλψλ. Αθφκε, καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο θαη λα απηνξξπζκίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θάζε θνξά πνπ ζέινπλ θάηη πνπ αληηβαίλεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ 

(ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο). 

 

Γ. Σα θνππηά: 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνπ βνεζνχ ηα πεηξαηάθηα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο ζην 

θαξάβη θαη ηξαβνχλ ξπζκηθά ην θνππί θσλάδνληαο «έη- σπ, έη- σπ», γηα λα θηλεζεί ην πινίν θαη λα 

μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπο. Απηή ε άζθεζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπκε θαη λα 

εμαζθεζνχκε πάλσ ζην ξπζκφ θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηηο 

παξαπάλσ έλλνηεο κέζα απφ ην ζψκα. Σξαγνπδψληαο «έη» πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηα εκπξφο ελψ 

ηξαγνπδψληαο «σπ» θηλνχληαη πξνο ηα πίζσ.  

ε επίπεδν θαιιηέξγεηαο ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο 

κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνππηψλ επηηπγράλνπκε ηελ ελίζρπζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα 
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θνηλφ ζηφρν. Σα πεηξαηάθηα είλαη κηα νκάδα πνπ γηα λα πεηχρεη απηφ πνπ ζέιεη πξέπεη λα δνπιέςεη 

ζθιεξά θαη λα ζηεξηρηεί ζε θάζε κέινο ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε καζεηήο εμαζθείηαη ζηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

καζαίλεη ζπλεξγάδεηαη.. 

 

Γ. Γνθηκαζία:  

ηε ζπλέρεηα ην θαξάβη βξίζθεη ζηεξηά θαη θηάλεη ζην ―λεζί ηνπ Βαζηιηά‖. Σα παηδηά 

απνβηβάδνληαη απφ ην θαξάβη, σζηφζν γηα λα θαηαθέξνπλ λα πεξάζνπλ απέλαληη, ζην λεζί, πξέπεη 

λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα δνθηκαζία. Οη καζεηέο έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηξεηο δηαδξφκνπο. Κάζε 

δηάδξνκνο απεηθνλίδεη έλα ζχκβνιν, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αληηζηνηρεί ζε έλαλ ήρν. Σα παηδηά, 

πξέπεη, αθνχ αθνχζνπλ έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ήρνπο, θαη λα ζθεθηνχλ ηελ θίλεζε ζηελ νπνία 

πξνζηδηάδνπλ νη ήρνη θαη λα δηαιέμνπλ ην ζσζηφ δηάδξνκν. 

Καη εδψ ε δξαζηεξηφηεηα απαληά ζηηο ζεσξίεο ηνπ Dalcroze θαη άιισλ 

κνπζηθνπαηδαγσγψλ πνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο βίσζεο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ ην ζψκα 

θαη ηηο εηθφλεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ αηρκαισηίδεηαη θαη ε θαληαζία ηνπο δηεγείξεηαη. Οη 

καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα, ζπλεξγάδνληαη θαη ην έλα ππνινγίδεη ηε γλψκε ηνπ άιινπ, 

θαιιηεξγψληαο ην θιίκα αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο: 

Σα πεηξαηάθηα ηα θαηάθεξαλ θαη πέξαζαλ απέλαληη ζην λεζί κε επηηπρία. ε απηφ ην ζεκείν 

εμεγνχκε ζηα παηδηά ηε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ. Σνπο κηιάκε γηα ην βαζηιηά, πνπ δελ ήηαλ θαιφο γηαηί 

δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππεθφσλ ηνπ θαη ηνπο ηνλίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη 

ηε βνήζεηά καο.  

 

Δ1. Οη καζεηέο ρνξεχνπλ κε ηε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη. Μφιηο ε κνπζηθή ζηακαηήζεη, νη καζεηέο 

πξέπεη λα κείλνπλ ―αγάικαηα‖ θαη λα δείμνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ ηνπο δεηάκε θάζε θνξά 

(ραξνχκελνη, ιππεκέλνη, ηξνκαγκέλνη, ζπκσκέλνη).  

Σα παηδηά εμνηθεηψλνληαη έηζη κε ηελ ζσκαηηθή έθθξαζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ βαζηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη απνθηνχλ ηελ επθαηξία ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνδνρήο 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο {ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα}. Μέλνληαο 

παγσκέλα θαη παξαηεξψληαο ηνπο δηπιαλνχο ηνπο, δεκηνπξγείηαη ε επθαηξία αλαζηνραζκνχ πάλσ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο  ζσκαηηθέο ζηάζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζε ζρέζε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα.  



61 

 

Δ2.  Μία κηθξή νκάδα απφ ηνπο καζεηέο θιείλεη ηα κάηηα ηεο θαη νη ππφινηπνη θάλνπλ δηάθνξνπο 

ήρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Πψο αθνχγεηαη ε ραξά, ν ζπκφο, ε ιχπε, ν θφβνο; Πψο 

ιέκε θάηη, φηαλ είκαζηε ραξνχκελνη θαη πψο φηαλ είκαζηε ιππεκέλνη; Ζ νκάδα πξέπεη λα καληέςεη 

ην ζπλαίζζεκα πνπ παξνπζηάδνπλ αθνπζηηθά νη ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 απηφ ην ζεκείν κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηα ζπλαηζζήκαηα 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηα αθνπζηηθά ζήκαηα θαη ηε ζσκαηηθή έθθξαζε. Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο 

θαίλεηαη, πψο αθνχγεηαη θαη πψο ληψζεη έλαο άλζξσπνο, φηαλ βηψλεη νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα. 

Καιιηεξγνχλ έηζη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο, λα αληηιακβάλνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη ηα ππνθείκελα θαη λα επηδεηθλχνπλ ηελ αλάινγε θξνληίδα θαη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ. 

Μηα ηέηνηα πξαθηηθή ζπλεγνξεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπλάπηνληαο νπζηαζηηθέο θηιίεο πνπ 

ζα ηνπο ζηεξίδνπλ έμσ απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. 

 

Δ3.  Ο Βαζηιηάο (ηνλ νπνίν ππνδχεηαη ε λεπηαγσγφο) πξέπεη ηψξα λα απνδείμεη φηη έρεη κάζεη λα 

μερσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη έρεη γίλεη θαιφο Βαζηιηάο! Κιείλεη ηα κάηηα ηνπ. 

ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο αίζνπζαο βξίζθνληαη θξεκαζκέλεο ηέζζεξηο θαηζνχιεο πνπ ππνδειψλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ ηνπο ήρνπο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θάζε θαηζνχιαο πνπ ηνπο ππνδεηθλχνπκε (πρ ηεο ιχπεο ή ηνπ ζπκνχ θηι) θαη ν Βαζηιηάο πξέπεη λα 

πάεη πξνο ηελ ζσζηή γσληά, δηαιέγνληαο ην ζσζηφ πξνζσπάθη.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ φζσλ πξνεγήζεθαλ θαη παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο- κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ βαζηιηά- λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ βαζκφ θαηάθηεζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο εμσηεξηθήο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε έλαλ έκκεζν ηξφπν. (ηθαλφηεηα απηεπίγλσζεο) 

 

Σα πεηξαηάθηα επηβηβάδνληαη ζην θαξάβη, ηξαβνχλ ηα θνππηά θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ην θαξάβη 

επηζηξέθεη. 

——————————————————————————————————————- 

ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

ηελ πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο παξαηεξήζεθε αξρηθά ν 

ελζνπζηαζκφο ηνπο γηα ην αθνξληεφλ θαη γηα ην γεγνλφο φηη παηδφηαλ εθείλε ηε ζηηγκή δσληαλά 

κπξνζηά ηνπο. ηα κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα πνπ αθνινχζεζαλ, ν παηγληψδεο ηφλνο ηεο κνπζηθήο 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ζπλέβαιε ζηε ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο, φπσο απηή ηνπ θαξαβηνχ, 
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ελεξγνπνίεζαλ ηε θαληαζία ηνπο βάδνληάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία λα δεκηνπξγήζνπλ κε ην κπαιφ 

ηνπο πεηξαηηθέο εηθφλεο. Σν ηξαγνχδη έλαξμεο, ζπλνδεπφκελν απφ ην αθνξληεφλ θαη ηε θσλή ησλ 

παηδηψλ, δεκηνχξγεζε έλα επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ θιίκα κε απνηέιεζκα ζην ηξαγνχδη λα 

ελζσκαησζνχλ  θαη ζεαηξηθέο θηλήζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο πξνέθππηαλ απηφκαηα απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά. Σέινο, νη καζεηέο θάλεθε λα δέρνληαη ηελ ππφδεημε ηνπ ιαρλίζκαηνο ρσξίο λα 

παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο, πξάγκα πνπ ίζσο ζεκαηνδνηεί ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηέηνηνπ είδνπο 

ξπζκηθά ηξαγνχδηα. Ζ ελζσκάησζε ηεο θίλεζεο ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγνπνίεζε 

νιφθιεξν ην ζψκα ησλ καζεηψλ θαη ιεηηνχξγεζε σο έλα είδνο πξνζέξκαλζεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινχζεζαλ.  

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ηέζζεξα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα: ηε ραξά, 

ηε ιχπε, ην ζπκφ θαη ην θφβν. Σα πεξηέγξαςαλ ιεθηηθά θαη θάλεθε λα ηα δηαρσξίδνπλ ζρεηηθά 

εχθνια, αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηφηεηεο απφ ην θαζέλα. Μπνξνχζαλ επίζεο λα δηαθξίλνπλ ηηο 

εθθξάζεηο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο, ζηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ζηνλ Βαζηιηά.  

εκαληηθή παξαηήξεζε απνηέιεζε ε δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηε ραξά κε 

ήπηεο θαη ραιαξέο εθθξάζεηο, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα ππνζέηνπκε πσο ην λα είλαη ραξνχκελνη 

είλαη θάηη απιφ, θαζεκεξηλφ θαη απηνλφεην γη‘ απηνχο. Αληίζεηα, ζην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο 

θάλεθαλ πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθνί ζηελ αξρή, θνηηάδνληαο ακήραλα ν έλαο ηνλ άιινλ θαη 

αλακέλνληαο ηηο εθθξάζεηο ησλ δηπιαλψλ ηνπο, ίζσο γηαηί ην λα παξηζηάλνπλ πψο θαίλνληαη φηαλ 

είλαη ιππεκέλνη, ηνπο πξνθαιεί θάπνην είδνο ληξνπήο. Χζηφζν, φηαλ ζηε ζπλέρεηα είδαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα πηνζεηνχλ έληνλεο εθθξάζεηο ιχπεο, 

αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκά ηνπο. Δκβαζχλνληαο, παξαηεξήζακε πσο ε ερεηηθή απνηχπσζε ηεο 

ιχπεο κε ην άθνπζκα ηνπ θιάκαηνο, ηνχο πξνθάιεζε κελ ακεραλία, απνθαιχπηνληαο ηελ αδπλακία 

δηαρείξηζεο κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο απφ πιεπξάο ηνπο, ηαπηφρξνλα δε ζεκαηνδφηεζε ηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο θαη 

ελζπλαίζζεζεο. Σν ζπλαίζζεκα κε ην νπνίν ηα παηδηά θάλεθαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα ήηαλ ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, έλδεημε πνπ πηζαλψο λα ππνλνεί φηη ζηελ ειηθία ηνπο βηψλνπλ ζπρλά θαη 

θαζεκεξηλά ην ζπκφ. Παξφκνηα, νη εθθξάζεηο ηνπ θφβνπ απνηππψζεθαλ κε ζρεηηθή δπζθνιία, ε 

νπνία σζηφζν πνπ μεπεξάζηεθε κε ηε δηαθξηηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππέδεημαλ κε 

ηε ζηάζε ηνπο ηελ εηθφλα ελφο θνβηζκέλνπ αλζξψπνπ θαη ελζάξξπλαλ έηζη ηνπο καζεηέο λα 

εθθξαζηνχλ αλαιφγσο. Σέινο, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Βαζηιηά ηα παηδηά θάλεθαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά 

θαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο θαη έδεημαλ ηθαλνπνηεκέλα πνπ θαηάθεξαλ λα βνεζήζνπλ 

ηνλ βαζηιηά λα γίλεη θαιχηεξνο γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ.  
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2
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: Σν λεζί ησλ θνβηζκέλσλ 

 

Πεξηγξαθή:  

Σα πεηξαηάθηα θηάλνπλ ζην «λεζί ησλ Φνβηζκέλσλ». ην λεζί απηφ νη άλζξσπνη θηλνχληαη 

ζχκθσλα κε ηε κνπζηθή πνπ αθνχλ.  Αθνχζηεθε φκσο ε κνπζηθή θφβνπ θαη νη θάηνηθνη 

εμαθαλίζηεθαλ απφ ηελ ηξνκάξα ηνπο. Σα πεηξαηάθηα, ινηπφλ, πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ηνπο 

βνεζήζνπλ. 

 

ηφρνη: 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπκε νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί: 

• λα απνδέρνληαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ (ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε θαη επίγλσζε- δελ 

είλαη θαθφ λα θνβάζαη) 

• λα δηαρεηξίδνληαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο απηνξξχζκηζεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, φηαλ απαηηείηαη 

• λα αλαπηχζζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο 

{ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο} 

 

• λα εμαζθεζνχλ ζηηο έλλνηεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο έληαζεο ζηε κνπζηθή 

• λα γλσξίζνπλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηνπ ηνληθνχ χςνπο 

{κνπζηθέο δεμηφηεηεο} 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ 

Δπαλαιακβάλνπκε ην ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε θαη αλαιχζεθε ζην 

πξψην κάζεκα. 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ- βνεζνχ 

Ο θαπεηάληνο θαη ν βνεζφο επηιέγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξψην κάζεκα, 

ελψ ηα παηδηά πνπ είραλ απηνχο ηνπο ξφινπο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε δε ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία. 
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Γ. Κνππηά 

ε απηήλ ηε ζπλάληεζε ηα πεηξαηάθηα, πξνθεηκέλνπ λα θηλήζνπλ ην θαξάβη ζεθψλνπλ νκαδηθά ηα 

παληά ηξαβψληαο ηα θαληαζηηθά ζρνηληά ηνπ κε ηα ρέξηα ηνπο ηξαγνπδψληαο ―έη- ψπ‖ ζηελ αξρή 

αξγά θαη ζηαδηαθά γξεγνξφηεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθνχκαζηε θαη ζην ξπζκφ θαη ζηνλ 

ζπληνληζκφ θίλεζεο θαη ιφγνπ, αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ήρν βηψλνληάο ηνλ κέζα απφ ηελ θίλεζε, 

ελψ ηαπηφρξνλα εκπεδψλνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ―αξγά‖- ―γξήγνξα‖- πνπ πνιιέο 

θνξέο ζπγρέεηαη ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ κε άιιεο βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο (φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηήλ ηεο έληαζεο). 

 

Γ. Γνθηκαζία 

Απηή ηε θνξά ην θαξάβη θηάλεη ζην ―λεζί ησλ θνβηζκέλσλ‖. Σα παηδηά απνβηβάδνληαη, αιιά γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα πεξάζνπλ απέλαληη πξέπεη λα δηαιέμνπλ θαη πάιη ηνλ ζσζηφ απφ ηνπο δηαδξφκνπο 

πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο, φπσο εθείλνπο πνπ ζπλαληήζακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Μπαίλνπλ ζηηο 

ζεηξέο ηνπο θαη ζηέθνληαη κπξνζηά ζηνπο ηξεηο δηαδξφκνπο. Πξέπεη λα δηαιέμνπλ ηνλ ζσζηφ βάζεη 

φζσλ ζα αθνχζνπλ λα παίδνληαη. Ο πξψηνο δηάδξνκνο έρεη 5 ράξηηλεο βνχιεο ηνπνζεηεκέλεο έηζη, 

ψζηε λα ζπκίδνπλ κηα ζθαιίηζα. Ο ήρνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφλ ην δηάδξνκν είλαη ν ήρνο ηνπ 

κεηαιιφθσλνπ πνπ παίδεη ηελ θιίκαθα κέρξη ην ζνι. Ο δεχηεξνο δηάδξνκνο έρεη ηξεηο βνχιεο 

ηνπνζεηεκέλεο ηε κία δίπια ζηε άιιε θαη σο αληίζηνηρν ρηχπν έρεη ηξεηο ρηχπνπο ζην ηακπνπξίλν. 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο δηάδξνκνο είρε κηα θνξδέια ζε ζπεηξνεηδή ζρεκαηηζκφ πνπ ν ήρνο ηεο 

αληηζηνηρεί ζηνλ ήρν ηεο καξάθαο. Σα παηδηά αθνχλε πξνζεθηηθά ηη παίδεηαη θαη απνθαζίδνπλ ζε 

δεπγάξηα ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζνπλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα εμνηθεηψλεη ζηαδηαθά ηα παηδηά ζηελ 

έλλνηα ηνπ ηνληθνχ χςνπο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο νη καζεηέο 

εηζάγνληαη ζην κνπζηθφ θεθάιαην ηνπ ζνιθέδ κε κηα ππνηππψδε κνξθή πξνζαξκνζκέλε ζηελ 

ειηθία ηνπο.  

 

Δ. Δπηκέξνπο Γξαζηεξηφηεηεο: 

 

Δ1. Σα πεηξαηάθηα θηάλνπλ «ζην λεζί ησλ Φνβηζκέλσλ». πσο είπακε θαη παξαπάλσ, ζην λεζί 

απηφ νη άλζξσπνη θηλνχληαη αλάινγα κε ηε κνπζηθή πνπ αθνχλ. Σψξα πξέπεη θαη ηα πεηξαηάθηα λα 

θάλνπλ ην ίδην. Σα παηδηά θηλνχληαη απζφξκεηα αλάινγα κε ηε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη (ραξνχκελε, 

ιππεκέλε, ηξνκαρηηθή θηι). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδεη κνπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πξνηξέπεη ηα παηδηά λα θηλεζνχλ ζην ξπζκφ θαη ζπγρξνληζκέλα ελψ παξάιιεια δεηά απφ ηνπο 
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καζεηέο λα εθθξάζνπλ ζσκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, ηε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ην είδνο ησλ θηλήζεψλ ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε)  

 

Δ2. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ είλαη εμαθαληζκέλνη γηαηί θνβνχληαη! Γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε ζα ηνπο 

δηεγεζνχκε κηα ηζηνξία. 

Αθνινπζεί ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ «Σνπνηίπ» (απφ ην βηβιίν «Σνπνηίπ: κακά, θνβάκαη» ηεο 

Anna Casalis ηεο ζεηξάο βηβιίσλ απφ ηηο εθδφζεηο ηξαηίθε), ε νπνία πιαηζηψλεηαη κε κνπζηθή 

(πνπ ζηελ πεξίπησζή καο παίρηεθε απφ ηνλ παηδαγσγφ ζην αθνξληεφλ) πνπ εληζρχεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο θαη 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Κάζε θνξά ε κνπζηθή 

παξνπζηάδεη ηφζν ην θφβν, φζν θαη ηελ ππέξβαζή ηνπ. Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά: 

Ο Σνπνηίπ είλαη έλα κηθξφ πνληηθάθη πνπ θνβάηαη. Αο δνχκε ηη αθξηβψο θνβάηαη… 

• Ο Σνπνηίπ θνβάηαη ην ζθνηάδη (κνπζηθή θφβνπ- ελίζρπζε ζπλαηζζήκαηνο). 

- Ζ Μακά ηνπ αλνίγεη ην θσο, ν Σνπνηίπ βιέπεη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα λα θνβάηαη( 

κνπζηθή ραξάο- ιχζε). 

 

• Ο Σνπνηίπ θνβάηαη ηα κεγάια παηδηά πνπ ηνλ θνξντδεχνπλ (κνπζηθή θφβνπ- ελίζρπζε 

ζπλαηζζήκαηνο). 

- Ο Μπακπάο ηνπ ιέεη πσο είλαη πεξήθαλνο γη απηφλ, γηαηί είλαη θαιχηεξνο απφ απηά ηα 

κεγάια παηδηά (κνπζηθή ραξάο- ιχζε). 

 

• Ο Σνπνηίπ θνβάηαη ην θνιχκπη (κνπζηθή θφβνπ- ελίζρπζε ζπλαηζζήκαηνο). 

- Ζ Μακά κπαίλεη καδί ηνπ ζην λεξφ θαη ν Σνπνηίπ ζηακαηά λα θνβάηαη (κνπζηθή ραξάο-

ιχζε). 

 

• Ο Σνπνηίπ ράλεη ηε Μακά ηνπ ζηελ πηζίλα (κνπζηθή θφβνπ- ελίζρπζε ζπλαηζζήκαηνο). 

- Ζ Μακά επηζηξέθεη θαη ηνπ εμεγεί πσο δελ ηνλ αθήλεη πνηέ κφλν ηνπ (κνπζηθήο ραξάο- 

ιχζε). 

 

• Ο Σνπνηίπ θνβάηαη ηα κπνπκπνπλεηά (κνπζηθή θφβνπ). 

- Οη γνλείο ηνπ ηνχ εμεγνχλ πσο ην κπνπκπνπλεηφ είλαη απιά έλαο ζφξπβνο (κνπζηθή ραξάο- 

ιχζε). Κιείλνπκε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο κε ραξνχκελε κνπζηθή. 
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Δ3. Με αθφξκεζε ηε δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Σνπνηίπ ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. Δμεγνχκε ζηα παηδηά πσο πξέπεη λα ζεβφκαζηε πάληνηε έλαλ άλζξσπν πνπ 

θνβάηαη, γηαηί ην ζπλαίζζεκα απηφ είλαη πνιχ δπλαηφ θαη ζεκαληηθφ. Παξαδερφκαζηε πσο φινη νη 

άλζξσπνη ζηνλ θφζκν θνβνχληαη θάπνηεο ζηηγκέο. Καη εκείο νη ίδηνη θνβφκαζηε θαη απηφ δελ είλαη 

θαζφινπ θαθφ. Ίζα- ίζα, κεξηθέο θνξέο ν θφβνο κάο πξνζηαηεχεη απφ ην λα θάλνπκε επηθίλδπλα 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα καο βιάςνπλ. ηαλ φκσο θάηη καο ηξνκάδεη, πξέπεη λα ξσηάκε θαη λα 

καζαίλνπκε γη απηφ, γηα λα κελ θνβφκαζηε ρσξίο ιφγν. ε απηφ ην ζεκείν δεηάκε απφ ηνπο 

καζεηέο λα κνηξαζηνχλ καδί καο ηη ηνπο θάλεη λα θνβνχληαη θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα ην 

ειέγμνπλ (φπσο έγηλε ζηελ ηζηνξία ηνπ Σνπνηίπ, πνπ, φηαλ γηα παξάδεηγκα θνβφηαλ ην ζθνηάδη, 

άλαβε ην θσο θαη έβιεπε πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα). 

 

Δ4.  πδήηεζε ζηνλ θχθιν: ―Φαληάδεζηε ηψξα πψο ληψζεη θάπνηνο πνπ θνβάηαη;‖ 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπκε ζηα παηδηά ηελ ελζπλαίζζεζε, πξνρσξάκε ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ ζηνπο νηθείνπο καο. πδεηάκε κε ηα παηδηά φηη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ είλαη έλα πνιχ δπλαηφ ζπλαίζζεκα θαη γη απηφ πξέπεη λα ζεβφκαζηε 

πάληνηε έλαλ άλζξσπν πνπ θνβάηαη θαη λα ηνλ θαηαιαβαίλνπκε. Καη απηφ κπνξνχκε λα ην 

πεηχρνπκε, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ληψζνπκε εκείο νη ίδηνη θάζε θνξά πνπ θνβφκαζηε. Θπκάζηε ην 

Βαζηιηά πνπ έγηλε θαιφο κφλν φηαλ θαηάιαβε πσο έλησζαλ νη ππήθννί ηνπ; Έηζη θη εκείο ζα 

είκαζηε θαινί κφλν αλ θαηαιαβαίλνπκε πσο ληψζνπλ νη θίινη καο.  

 

Δ5. Πψο ρηππά ε θαξδηά καο φηαλ θνβφκαζηε θαη πψο φηαλ δε θνβφκαζηε; 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δεηάκε απφ ηα παηδηά λα απνηππψζνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

πάλσ ζην ηακπνπξίλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο  καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα πεξηγξάθνπλ παξαηεξψληαο ηηο ζσκαηηθέο ηνπο κεηαβνιέο. ε δεχηεξν 

επίπεδν θαιιηεξγείηαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ. Απφ κνπζηθήο άπνςεο ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο 

(αξγά- γξήγνξα) θαη ηεο έληαζεο (ζηγά- δπλαηά), ελψ παξάιιεια εμνηθεηψλνληαη κε ηε θχζε ηνπ 

νξγάλνπ.  

 

Σψξα πνπ νη κηθξνί πεηξαηέο εμήγεζαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ, 

εθείλνη έπαςαλ λα θνβνχληαη, εκθαλίζηεθαλ θαη επραξίζηεζαλ ηα πεηξαηάθηα γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπο. Οη καζεηέο επηβηβάδνληαη ζην θαξάβη, ηξαβάλε ηα ζρνηληά γηα λα ζεθσζνχλ ηα παληά 

θαη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο μεθηλά. 

———————————————————————————————— 
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ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

ηελ δεχηεξε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ επεμεξγαζηήθακε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θφβνπ. Ζ πξνζέγγηζή καο μεθίλεζε κέζα απφ ηε δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Σνπνηίπ πνπ καο έδσζε 

ηελ επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα ηνπο δηθνχο καο πξνζσπηθνχο θφβνπο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ καο 

θάλνπλ λα θνβφκαζηε. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. ηελ 

εξψηεζε πνπ ηνπο απεπζχλακε αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο θάλνπλ λα θνβνχληαη, έλαο απφ 

ηνπο καζεηέο, έλα αγφξη, δηέθνςε ιέγνληαο έληνλα: «εγψ, θπξία, δελ θνβάκαη ηίπνηα». Οη 

εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίζεθαλ ιέγνληαο: «Αιήζεηα, δε θνβάζαη ηίπνηα;» θαη ην παηδί επαλέιαβε 

ηελ αξρηθή ηνπ απάληεζε. Σν παξάδεηγκά ηνπ αθνινχζεζε αθφκε έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ 

εθθξάδνληαο κε θακάξη ηελ ίδηα άπνςε. Ακέζσο κεηά φκσο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάζηεθαλ κε 

ηα παηδηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη ληψζνπλ θφβν, δίλνληαο παξαδείγκαηα, ηφηε φινη νη καζεηέο 

πήξαλ ζάξξνο θαη ζέιεζαλ λα πνπλ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία. Αθφκε θαη ηα δχν «αηξφκεηα» παηδηά 

δηάιεμαλ θάηη πνπ θνβνχληαη γηα λα πνπλ, έζησ θαη αλ δελ ήηαλ έλαο θφβνη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(«- Καη εγψ θπξία, ηφηε, θνβάκαη ηνπο θξνθφδεηινπο»). 

ηε ζπλέρεηα, φηαλ πξνηείλακε ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ θφβνπ, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, ηα παηδηά θάλεθε λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηα 

παξαδείγκαηα πνπ άθνπγαλ. Έπαηξλαλ ην ιφγν επαλαιακβάλνληαο ηηο ζπκβνπιέο πνπ άθνπζαλ 

ζηελ ηζηνξία ηνπ Σνπνηίπ: «ρη, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάκαη ην ζθνηάδη ζην δσκάηηφ κνπ, γηαηί, αλ 

αλνίμσ ην θσο, ζα δσ πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα ηξνκαθηηθφ γχξσ κνπ».  Σέινο, νη καζεηέο θάλεθε 

λα απνδέρνληαη φηη δελ είλαη θαθφ λα θνβάζαη, κία άπνςε πνπ ίζσο ηνπο αλαθνχθηζε 

απνκαθξχλνληαο ηελ ληξνπή θαη ηε ζπζηνιή πνπ ζπρλά κάο καζαίλνπλ λα δείρλνπκε απέλαληη ζην 

θφβν.  Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηελ απνδνρή ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή άιισλ αλζξψπσλ 

γχξσ ηνπο, φηαλ απηνί βηψλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. 
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3
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: «Σν λεζί  ηεο Μαξγαξίηαο»  

 

Πεξηγξαθή:  

ηελ Σξίηε ζπλάληεζε ηαμηδεχνπκε κε ην πεηξαηηθφ καο θαξάβη ζηε ζάιαζζα θαη θηάλνπκε ζε έλα 

λεζί φπνπ δεη έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ ην ιέλε Μαξγαξίηα. Ζ Μαξγαξίηα είλαη ζπλερψο ζπκσκέλε 

θαη φιε ηελ ψξα θιαίεη. Σα πεηξαηάθηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηεο κάζνπλ πψο λα δηαρεηξίδεηαη ην 

ζπκφ ηεο θαη πψο λα είλαη πεξηζζφηεξν ραξνχκελε. 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί: 

• λα αλαγλσξίδνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ 

• λα ην απνδέρνληαη θαη λα ην δηαρεηξίδνληαη (ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε θαη επίγλσζε 

• λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή ηνπο βνεζά λα επηηχρνπλ ηελ 

απηνξξχζκηζε (ηερληθέο απηνξξχζκηζεο) 

• λα αλαπηχζζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο 

{ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο) 

 

• λα δηαθξίλνπλ κνπζηθά κηα «ζπκσκέλε» κεισδία 

• λα εμαζθεζνχλ ζην ξπζκφ 

• λα εμαζθεζνχλ ζην ηξαγνχδη 

{κνπζηθέο δεμηφηεηεο} 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ (φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ) 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ (φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ) 

 

Γ. Κνππηά 

Οη καζεηέο ηξαβνχλ νκαδηθά ηα θνππηά κε ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ηξαγνπδψληαο ξπζκηθά «έη- 

ψπ». Έπεηηα αθήλνπλ ηα θνππηά θαη ηξαβνχλ ηα ζθνηληά κε ηα ρέξηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεθψζνπλ νκαδηθά ηα παληά, ζπλερίδνληαο ην ξπζκηθφ ηνπο κνηίβν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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εμαζθνχκαζηε ζην ξπζκφ θαη βηψλνπκε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ξπζκνχ λα παξακέλεη ζηαζεξφο, αθφκε 

θαη φηαλ νη θηλήζεηο καο αιιάδνπλ.  

 

Γ. Γνθηκαζία   

ην λεζί ηεο Μαξγαξίηαο ν θαζέλαο απφ ηνπο ηξεηο δηαδξφκνπο πεξηέρεη έλα πξνζσπάθη πνπ 

ζπκβνιίδεη είηε ηε ραξά, είηε ηε ιχπε, είηε ην ζπκφ. Οη καζεηέο αθνχλ ερεηηθά απνζπάζκαηα 

κεισδηψλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα ηξία απηά ζπλαηζζήκαηα θαη επηιέγνπλ ηνλ αληίζηνηρν δηάδξνκν 

γηα λα πεξάζνπλ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απαληά ζηηο ζεσξίεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηε 

ζχλδεζεο κνπζηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο. πσο απνδείρζεθε, ε κνπζηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή θαη θάζε ζπλαίζζεκα κπνξεί λα 

ηνληζηεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα θαη ηδηαίηεξα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, ε ραξνχκελε 

κνπζηθή  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη έληνλν ξπζκφ, ζηαζεξφ ηέκπν, θαη παίδεηαη ζε κείδνλα θιίκαθα,  

ε κνπζηθή ηεο ιχπεο έρεη ρακειή ηαρχηεηα θαη ειάζζνλεο ζπγρνξδίεο, ελψ ζηε κνπζηθή ηνπ ζπκνχ 

παξνπζηάδεη ζηαδηαθή θιηκάθσζε ηεο έληαζεο, ηνπ ξπζκνχ, ηνπ ηνληθνχ χςνπο θηι. Καη‘ απηφ ηνλ 

ηξφπν νη κεισδίεο κεηαθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ αληίζηνηρε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη 

απνηεινχλ επθαηξία γηα αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα καο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ εαπηνχ καο ζε πεξηπηψζεηο ραξάο, ιχπεο θαη ζπκνχ. Δίλαη επίζεο πηζαλφλ νη 

καζεηέο λα αλαθαινχλ εηθφλεο θαη ζηηγκέο απφ ηε δσή ηνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε ην ζπλαίζζεκα πνπ 

ηνπο πξνθαιεί ε κνπζηθή θαη λα επεμεξγάδνληαη ηε ζηάζε ηνπο. 

 

Δ. Δπηκέξνπο Γξαζηεξηφηεηεο: 

 

Δ1. Σξαγνχδη «Ζ Μαξγαξίηα» 

Σα πεηξαηάθηα πεξλνχλ ηε δνθηκαζία θαη θηάλνπλ ζην λεζί. Γηαζρίδνληαο έλα κνλνπάηη 

νδεγνχληαη ζην λεπηαγσγείν ηνπ λεζηνχ, φπνπ ζπλαληνχλ ηε Μαξγαξίηα, πνπ θάζεηαη κφλε ηεο θαη 

θιαίεη. Σφηε νη εθπαηδεπηηθνί ηξαγνπδνχλ ην ηξαγνχδη «Ζ Μαξγαξίηα» ηνπ Μ. Θενδσξάθε ζε 

πνίεζε ηνπ Μ. ηαζηλφπνπινπ ππφ ηε ζπλνδεία ηνπ αθνξληεφλ. Σε κηθξή Μαξγαξίηα ππνδχεηαη 

κία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλνδεχεη ην ηξαγνχδη κε αληίζηνηρεο ζεαηξηθέο θηλήζεηο πνπ 

ππεξζεκαηίδνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ. 
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Ζ κηθξνχια, ε κηθξή Μαξγαξίηα, 

λα δηαβάδεη, δελ κπνξεί, άιθα βήηα. 

ηα καηάθηα ηεο θπιά έλα δάθξπ, 

ην βηβιίν ηεο πεηά ζε κηαλ άθξε. 

 

Σν πνδάξη ηεο ρηππά θαη θσλάδεη, 

ηελ θνηηάδνπλ ηα παηδηά, θάλνπλ ράδη. 

Να δηαβάδεη, δελ κπνξεί, άιθα βήηα, 

αρ! ηη άηαθην παηδί, Μαξγαξίηα. 

 

Δ2. Εσγξαθίδσ ην ζπκφ κνπ  

Μεηά ην ηξαγνχδη μεθηλά κηα ζπδήηεζε ζηνλ θχθιν αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. Με 

αθνξκή ην ηξαγνχδη ηεο Μαξγαξίηαο, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκεζνχλ αλ έρνπλ ληψζεη πνηέ 

ζπκσκέλνη θαη νη ίδηνη θαη γηα πνηνλ ιφγν. Γίλνπκε ζηα παηδηά έλα θχιιν Α4 θνκκέλν ζηε κέζε θαη 

ηνπο δεηάκε λα καο δσγξαθίζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Έπεηηα ζρνιηάδνπκε ζηνλ θχθιν ηηο δσγξαθηέο 

ηνπ θαζελφο θαη ηνλίδνπκε ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. ε δεχηεξν ρξφλν αλαθεξφκαζηε ζην πψο 

θαίλεηαη θάπνηνο πνπ είλαη ζπκσκέλνο θαη κηκνχκαζηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά έθθξαζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.  

Μέζα απφ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

θαη αλαζηνραζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζπκψζεη νη ίδηνη θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πνηνη είλαη νη 

ιφγνη πνπ ηνπο έρνπλ πξνθαιέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Μέζα απφ ηελ αλάθιεζε ησλ 

εκπεηξηψλ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκνχ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εθθξάζεσλ. Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη άλζξσπνη 

ζπκψλνπκε θαζεκεξηλά θαη πσο ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη θαθφ. Απηφ πνπ 

πξέπεη λα πξνζέρνπκε, φηαλ είκαζηε ζπκσκέλνη, είλαη ε ζπκπεξηθνξά καο. 

 

Δ3. Οη καζεηέο- θξηηέο  

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα πεξλάκε ζην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ. 

Καη πάιη κε άμνλα ην ηξαγνχδη ηεο Μαξγαξίηαο ζπδεηάκε γηα ην πψο είλαη θαιφ 

ζπκπεξηθεξφκαζηε, φηαλ ζπκψλνπκε κε θάπνηνλ ή κε θάηη, αιιά θαη πνηεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα 

απνθεχγνπκε. Γηα παξάδεηγκα παίξλνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Μαξγαξίηαο, ε νπνία δπζθνιεπφηαλ 

λα κάζεη ηελ άιθα- βήηα θαη ζχκσλε, έθιαηγε, ρηππνχζε ην πφδη ηεο θαη πεηνχζε λεπξηαζκέλε ην 

βηβιίν ηεο ζην πάησκα. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο ζρνιηάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εξσίδαο θαη 

λα ηε ραξαθηεξίζνπλ σο θαιή ή θαθή, απνδεθηή ή κε απνδεθηή. 



71 

 

Έπεηηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. ηελ θάζε νκάδα δίλνληαη δπν 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ έλα ρεξάθη κε ηνλ αληίρεηξα πςσκέλν, πνπ αληηζηνηρεί 

ζε κηα ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έλα ρεξάθη κε ηνλ αληίρεηξα θαηεβαζκέλν, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κέζα απφ έλα απιφ θαη ζχληνκν ζεαηξηθφ 

παηρλίδη ξφισλ, δηάθνξεο πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ ζπκνχ, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο 

κε ηε ζπλνδεία αληίζηνηρεο κνπζηθήο πνπ παίδεηαη ζην αθνξληεφλ, εληείλνληαο ην ππφ ζπδήηεζε 

ζπλαίζζεκα. ηαλ  παξνπζηάδεηαη κηα ζσζηή πεξίπησζε δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ  

ζπκνχ, ε κνπζηθή πνπ παίδεηαη είλαη ήπηα, ζηαζεξή θαη ραιαξσηηθή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαθέο ζπκπεξηθνξέο ζπκσκέλσλ παηδηψλ, ε κνπζηθή είλαη έληνλε, «ζπκσκέλε», κε 

αζπλέρεηεο, δηαθσλίεο θαη ελαιιαζζφκελν ηέκπν. Οη νκάδεο παξαθνινπζνχλ ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπκνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνθαζίδνπλ νκαδηθά αλ ηε ζεσξνχλ ζσζηή 

ή ιαλζαζκέλε, πςψλνληαο ηελ αληίζηνηρε θάξηα.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία, ε κνπζηθή κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε εηθφλεο ή θαηαζηάζεηο 

ηεο πξνζσπηθήο καο δσήο θαη λα δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή. πλεπψο, κέζα απφ ηελ 

εμάζθεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνεγνχκελε, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ζπλδπάζνπλ ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο ραιαξσηηθέο κεισδίεο θαη κειινληηθά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αληίζηνηρε κνπζηθή ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζπκνχ γηα λα επηδηψμνπλ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο απηνξξχζκηζε θαη ηζνξξνπία. 

 

Δ4. Αθνχκε κνπζηθή θαη ραιαξψλνπκε 

Οη καζεηέο μαπιψλνπλ ζην πάησκα, θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη αθνχλ κηα ραιαξσηηθή κνπζηθή 

κεισδία. Παξνηξχλνπλ ηε Μαξγαξίηα λα θάλεη ην ίδην θαη εθείλε δέρεηαη ηε ζπκβνπιή ηνπο. ην 

ηέινο ηεο αθξφαζεο ληψζεη ήδε θαιχηεξα θαη ν ζπκφο ηεο έρεη θαηαιαγηάζεη. 

ηε ζχληνκε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ηνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ ηδηφηεηα ηεο 

κνπζηθήο λα καο εξεκεί θαη λα καο ραιαξψλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είκαζηε πνιχ ζπκσκέλνη θαη 

ηνπο ελζαξξχλνπκε λα δνθηκάζνπλ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα είλαη πνιχ ζπκσκέλνη λα αθνχζνπλ 

κηα κνπζηθή ζαλ απηήλ πνπ άθνπζε ε Μαξγαξίηα θαη εξέκεζε. 

 

Σα πεηξαηάθηα θαηάθεξαλ λα βνεζήζνπλ ηε Μαξγαξίηα θαη ηελ έκαζαλ λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ 

ηεο. Δπηβηβάδνληαη ζην θαξάβη θαη μεθηλνχλ ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. 

 

———————————————————————————————— 
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ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξίηεο ζπλάληεζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

δηαπηζηψζακε πσο αξρηθά ππήξμε κηα δπζθνιία ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ εμέθξαδε. ηαδηαθά φκσο, κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ηα παηδηά εμνηθεηψζεθαλ κε 

ηα πνηνηηθά κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο. Γηαζθέδαζαλ κε ην ηξαγνχδη ηεο 

Μαξγαξίηαο θαη θάλεθε λα ηθαλνπνηνχληαη βιέπνληαο ηελ εξσίδα λα αληηδξά κε ηξφπν πνπ ηνπο 

ζχκηζε πξνζσπηθέο ηνπο παξφκνηεο αληηδξάζεηο ζε πεξηπηψζεηο ζπκνχ.  

ηαλ ηνπο δεηήζεθε λα κηιήζνπλ θαη λα δσγξαθίζνπλ έλαλ ιφγν πνπ ηνπο θάλεη λα 

ζπκψλνπλ, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απνηχπσζαλ ζηηγκέο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, 

αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα: «εγψ θπξία ζπκψλσ, φηαλ ν αδεξθφο πνπ κνπ παίξλεη ηε ζεηξά ζην 

κπάλην ή φηαλ ε αδεξθή κνπ κνχ παίξλεη ηα παηρλίδηα κνπ». Έδεημαλ επίζεο αλαθνχθηζε, φηαλ 

αλαθέξακε πσο δελ είλαη θαθφ λα ζπκψλεηο θαη πσο φινη ζπκψλνπκε θάπνηεο θνξέο. 

ηε ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά -ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν- θάλεθαλ λα 

δηαρσξίδνπλ ηηο απνδεθηέο απφ ηηο κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ κε ζρεηηθά 

κεγάιε επθνιία. Χζηφζν, παξαδέρηεθαλ φηη δπζθνιεχνληαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη φηη πνιιέο 

θνξέο παξεθηξέπνληαλ ρσξίο λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. 

Σέινο, θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηφηεηαο ηεο κνπζηθήο λα καο 

ραιαξψλεη, φκσο πηζηεχνπκε φηη κειινληηθά θαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο 

είλαη πηζαλφ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ απηή ηε βαζχηεξε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί. 

Σα πεηξαηάθηα έθπγαλ απφ ην λεζί αλαθνπθηζκέλα θαη ηθαλνπνηεκέλα πνπ κπφξεζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηε λέα ηνπο θίιε. 
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4
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: «Σν λεζί  ηεο Νεξάηδαο»  

 

Πεξηγξαθή:  

ην απηφ ην ηαμίδη ην θαξάβη θηάλεη ζην λεζί κηαο λεξάηδαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή γηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηε ιχπε ηεο θαη ηε ραξά ηεο θαη καζαίλεη ζηα πεηξαηάθηα πψο κπνξνχλ λα θάλνπλ ην 

ίδην. 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί: 

• λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

• λα ηα πεξηγξάθνπλ ιεθηηθά 

• λα ηα απνδέρνληαη 

• λα ηα δηαρεηξίδνληαη  

• λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή ηνπο βνεζά λα επηηχρνπλ ηελ 

απηνξξχζκηζε (ηερληθέο απηνξξχζκηζεο) 

 

• λα δηαθξίλνπλ κνπζηθά κηα ―ραξνχκελε‖ απφ κηα ―ιππεηεξή‖ κεισδία 

• λα εμαζθεζνχλ ζην ξπζκφ 

• λα γλσξίζνπλ ην θαλνλάθη 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ (φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ) 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ (φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ) 

 

Γ.  Κνππηά 

ε απηήλ ηελ ζπλάληεζε κεηαβαίλνπκε ζηαδηαθά απφ ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο θσλήο («έη-σπ») κε ηελ 

θίλεζε (ηξάβεγκα ησλ θνππηψλ) ζηελ ελζσκάησζε ηεο θίλεζεο κέζα ζε έλα κνπζηθφ θνκκάηη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη κηθξνί καζεηέο αληηιακβάλνληαη πσο ην ξπζκηθφ κνηίβν πνπ ζε πξψηε θάζε 

ηξαγνπδνχζαλ αλεμάξηεηα απαληηέηαη ηψξα θαη ελαξκνλίδεηαη κέζα ζην κνπζηθφ θνκκάηη πνπ 

αθνχλε. 



74 

 

Γ. Γνθηκαζία   

ην λεζί ηεο Νεξάηδαο νη ηξεηο δηάδξνκνη πεξηέρνπλ 5 ράξηηλεο βνχιεο κε λφηεο πνπ αλεβαίλνπλ 

θαη θαηεβαίλνπλ. Οη καζεηέο ζε δεπγάξηα αθνχγνληαο κία απφ ηηο ηξεηο επηινγέο πνπ παίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, πεξλνχλ θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δηάδξνκν. Καη πάιη ν ζηφρνο εδψ είλαη ε εμάζθεζε 

ζην ηνληθφ χςνο κέζα απφ έλα ππνηππψδεο ζνιθέδ. 

 

Δ. Δπηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Δ1. Ζ ηζηνξία ηεο λεξάηδαο 

Γηεγνχκαζηε ζηα πεηξαηάθηα ηελ ηζηνξία ηεο Νεξάηδαο.  

«Μηα θαθηά κάγηζζα έθιεςε ηα θηεξά ελόο πνπιηνύ πνπ θειαεδνύζε ππέξνρα, επεηδή ην δήιεςε πνιύ 

γηα ηελ σξαία θσλή ηνπ. Μηα θαιή κάγηζζα όκσο πνπ πέξαζε κεηά από ιίγν από εθείλν ην ζεκείν, 

είδε ην πνπιί ρσξίο θηεξά θαη ην ζπκπόλεζε. Τν κεηακόξθσζε ζε λεξάηδα θαη ηεο ράξηζε καθξηά 

λύρηα θαη έλα πεξίεξγν κνπζηθό όξγαλν.» 

Δθείλε ηε ζηηγκή εκθαλίδεηαη ε κνπζηθφο ληπκέλε ζα «λεξάηδα» θνπβαιψληαο καδί ηεο ην 

θαλνλάθη θαη παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα θαξέθια. Ζ δηήγεζε ζπλερίδεη… 

-«Απφ δσ θαη πέξα ζα είζαη ηπρεξή», ηεο είπε ε θαιή κάγηζζα, «γηαηί, φηαλ ζα  ιππάζαη, ζα παίδεηο 

κνπζηθή ζην φξγαλφ ζνπ θαη ε ιχπε ζνπ ζα γίλεηαη κηζή, θαη φηαλ, ζα ραίξεζαη θαη ζα γειάο, ζα  

παίδεηο κνπζηθή θαη ε ραξά ζνπ ζα γίλεηαη δηπιή». 

- «Γηα λα δνχκε παηδηά, πψο αθνπγφηαλ ε κνπζηθή ηεο, φηαλ ήηαλ ιππεκέλε...» 

Ζ κνπζηθφο παίδεη ζην θαλνλάθη θαη ηξαγνπδά έλα απφζπαζκα απφ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Γελ 

είλαη απγή λα ζεθσζψ» ζε ειάζζνλα θιίκαθα εληζρχνληαο ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. 

- «Γηα  λα δνχκε φκσο ηψξα, πψο αθνπγφηαλ ε θσλή ηεο φηαλ ήηαλ ραξνχκελε...» 

Ζ κνπζηθφο παίδεη θαη ηξαγνπδά ζε κείδνλα θιίκαθα απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη «Ζ ηζηνξία ηνπ 

Έξσηα θαη ηεο Μνπζηθήο» πνπ έρεη ραξνχκελεο κεισδίεο θαη εχζπκν ηφλν. 

Πξνζπαζνχκε ινηπφλ λα δηαρσξίζνπκε ηηο «ραξνχκελεο» απφ ηηο «ιππεκέλεο» κνπζηθέο 

κεισδίεο, ελψ παξάιιεια παξαδεηγκαηηδφκαζηε απφ ηε λεξάηδα, πνπ, φηαλ είλαη πνιχ 

ζηελνρσξεκέλε, παίδεη κνπζηθή γηα λα απαιχλεη ηνλ πφλν ηεο. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα εθθξάζεη απηφ 

πνπ ληψζνπκε ή ζέινπκε λα πνχκε, κπνξεί λα καο θέξεη ζε κηα πην βαζηά επαθή κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο γχξσ  

καο θαη, επίζεο, λα καο εθηνλψζεη ζπλαηζζεκαηηθά κεηψλνληαο ηελ έληαζε ησλ «άζρεκσλ» 

ζπλαηζζεκάησλ καο. Σέινο, ε κνπζηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απηνξξχζκηζεο, 

θαζψο θαιιηεξγνχκε έκκεζα ζηνπο καζεηέο ηελ ηδέα, φηη κπνξνχλ κειινληηθά ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 
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κνπζηθή κε αλάινγν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ιχπε ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

 

Δ2. Μηιάκε γηα ην θαλνλάθη θαη καζαίλνπκε γη απηφ. 

Με ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ηεο Νεξάηδαο ηα παηδηά γλψξηζαλ ην φξγαλφ ηεο, ην θαλνλάθη. 

Δληππσζηάζηεθαλ απφ ην κέγεζφο ηνπ θαη ην πεξίεξγν ζρήκα ηνπ, έκαζαλ γηα ηα πιαζηηθά «λχρηα» 

πνπ θνξάεη ν κνπζηθφο πνπ ην παίδεη θαη άθνπζαλ ην ερφρξσκά ηνπ θαη ηηο κεισδίεο ηνπ. 

 

Δπηζηξέθνπκε κε ην θαξάβη θαη ηξαβάκε ηα θνππηά κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, φπσο παξαπάλσ. 

 

 

ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

Σα παηδηά ζηελ ηέηαξηε ζπλάληεζε θάλεθε λα εληππσζηάδνληαη απφ ην παξακπζηαθφ ζηνηρείν, θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο αθεγήζεηο πνπ ελζσκάησλαλ ηε ρξήζε ζεαηξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ ζεαηξηθή ελδπκαζία (θηεξά λεξάηδαο, πεηξαηηθφ θηάιη, ζπαζί θηι) θαη ην γεγνλφο φηη 

νη ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ δσληάλεπαλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο πνπ ππνδχνληαλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο ηνπο (ν Βαζηιηάο, ε Νεξάηδα, ε Μαξγαξίηα ν θαπεηάληνο, ν βνεζφο θηι) ελίζρπε ηελ ε 

αίζζεζε ηεο αιεζνθάλεηαο θαη θαζηζηνχζε πην εχθνιε ηε κεηάδνζε ησλ επηδησθφκελσλ λνεκάησλ 

θαη ηδεψλ.   

Σα παηδηά έδεημαλ, επίζεο, λα θαηαλννχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ραξνχκελσλ θαη ιππεκέλσλ 

κεισδηψλ θαη λα αληηιακβάλνληαη φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα εθθξάδεη ε ίδηα θάπνηα ζπλαηζζήκαηα, 

κπνξεί φκσο λα βνεζήζεη ζην λα εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπκε εκείο νη ίδηνη. 

Παξάιιεια- φπσο ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε, έηζη θαη ζε απηήλ- επηρεηξήζεθε ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ηδέαο φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ξπζκίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ βνήζεζε θαη ηε Νεξάηδα. Σέινο, κεγάιε εληχπσζε ζηνπο καζεηέο έθαλε ην θαλνλάθη 

εμαηηίαο ηεο ζπάληαο επαθήο ηνπο κε ην φξγαλν, ηνλ ηξφπν παημίκαηφο ηνπ θαη ησλ άιισλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ. 
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5
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο:  ―Σν λεζί «Κιάςε- Γέια»‖ 

 

Πεξηγξαθή: Φηάλνπκε ζην λεζί «Κιάςε- Γέια» φπνπ νη άλζξσπνί ηνπ κηα θιαίλε θαη κηα γειάλε. 

Μαζαίλνπκε γηα ηε ραξά θαη ηε ιχπε ελψ παξάιιεια γλσξίδνπκε ηελ θηζάξα θαη ην ληανχιη. 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο: 

• λα παίμνπλ κνπζηθή νκαδηθά σο ―νξρήζηξα‖ 

• λα δηαρσξίζνπλ ηηο ―ιππεκέλεο‖ απφ ηηο ―ραξνχκελεο‖ κνπζηθέο 

• λα γλσξίζνπλ ηελ θηζάξα  

• λα γλσξίζνπλ ην ληανχιη 

• λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ (φπσο παξαπάλσ) 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ θαη βνεζνχ (φπσο παξαπάλσ) 

 

Γ. Κνππηά  

Απηή ηε θνξά ηα πεηξαηάθηα ηξαβνχλ ηα θνππηά ηνπ θαξαβηνχ θαη ν ξπζκφο ηνχο δίλεηαη απφ ην 

ληανχιη πνπ παίδεη ν κνπζηθφο. Πεξλάκε έηζη απφ ην ξπζκφ πνπ έδηλε ζηνπο καζεηέο ην 

ηξαγνχδηζκά ηνπο (ην λεζί ηνπ Βαζηιηά) θαη ην κνπζηθφ θνκκάηη (ην λεζί ηεο Νεξάηδαο) ζην ξπζκν 

πνπ ηνπο δίλεη έλα θξνπζηφ κνπζηθφ φξγαλν, ην ληανχιη. Ο ξπζκφο ελαιιάζζεηαη ζε ηαρχηεηα θαη 

νη καζεηέο εμαζθνχληαη πεξαηηέξσ (αξγά- γξήγνξα). 

 

Γ. Γνθηκαζία 

ηε γλσζηή καο πηα δνθηκαζία νη ηξεηο δηάδξνκνη έρνπλ ηξία ράξηηλα πξνζσπάθηα ν θαζέλαο. Σν 

πξψην πξνζσπάθη είλαη ρακνγειαζηφ θαη αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγρνξδία κείδνλα-καηδφξε πνπ ην 

άθνπζκά ηεο ζπλάδεη κε ηε ραξά. Σν δεχηεξν πξνζσπάθη είλαη ιππεκέλν θαη αληηζηνηρεί ζε κηα 

ζπγρνξδία ειάζζνλα- κηλφξε φπνπ ην άθνπζκα ηεο ζπκίδεη ηε ιχπε. ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν 

δηάδξνκν ην πξνζσπάθη είλαη ηξνκαγκέλν ή πξνβιεκαηηζκέλν θαη αληηζηνηρίδεηαη κε κηα 
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ζπγρνξδία δηαθσλίαο πνπ πξνθαιεί μέληζκα ζηνλ αθξναηή. Σα παηδηά πξέπεη θαη πάιη ζε δεπγάξηα 

λα δηαιέμνπλ ην ζσζηφ δηάδξνκν ζχκθσλα κε ηε ζπγρνξδία πνπ ηνπο παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα επηηπγράλεη ηελ  πξνζνρή, ηελ ηξηβή θαη ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

ζην δηαρσξηζκφ καηδφξε θαη κηλφξε ζπγρνξδηψλ θαη θαη επέθηαζε, «ραξνχκελσλ» θαη 

«ιππεκέλσλ» κεισδηψλ, πνπ κπνξεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα θέξνπλ ην παηδί ζε επαθή κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν θαη λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γηα παξάδεηγκα ηα 

παηδηά αθνχγνληαο ηε "ιππεκέλε» ζπγρνξδία αλαζχξνπλ ζην κπαιφ ηνπ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, φηαλ βηψλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο Καιιηεξγείηαη έηζη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα ηεο «απηνεπίγλσζεο», ηεο «απην-αμηνιφγεζεο» ηνπ «απηνειέγρνπ» θαη 

ηεο «ελζπλαίζζεζεο» κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ. 

 

Δ. Δπηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Δ1. Ζ ηζηνξία ηνπ έξσηα θαη ηεο Μνπζηθήο  

Ζ εθπαηδεπηηθφο δηεγείηαη ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηνπ Έξσηα θαη ηεο Μνπζηθήο θξαηψληαο κηα 

θηζάξα.  

«Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό δνύζε κηα θνπέια πνπ ιεγόηαλ Μνπζηθή. Ζ Μνπζηθή είρε έλα πνιύ θαιό 

θίιν, ηνλ Έξσηα, πνπ ηνλ αγαπνύζε πνιύ. Μηα θαθηά κάγηζζα όκσο πηάλεη ηε Μνπζηθή θαη ηε 

θπιαθίδεη κέζα ζηε ζπειηά κηα θηζάξαο». Ζ εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηα παηδηά ην ερείν ηεο θηζάξαο 

παξνκνηάδνληάο ην κε ζπειηά, εμάπηνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ.  

«Ζ Μνπζηθή ινηπόλ ήηαλ πνιύ ιππεκέλε θαη θάζε θνξά πνπ ηξαγνπδνύζε ην ηξαγνύδη ηεο αθνπγόηαλ 

θάπσο έηζη…» Ζ εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζηελ θηζάξα θαη ηξαγνπδά έλα απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη 

«Νχρηα καγηθηά». «Μηα κέξα όκσο ν θαιόο ηεο θίινο, ν Έξσηαο, πνπ πάληα ηε βνεζνύζε, πήγε θαη 

θξέκαζε ζηελ είζνδν ηεο ζπειηά έμη ζρνηληά ζηε ζεηξά, γηα λα πηαζηεί ε Μνπζηθή θαη λα βγεη έμσ. 

Από ηελ επηπρία ηεο πνπ απειεπζεξώζεθε ην ηξαγνύδη ηεο έγηλε πνιύ ραξνύκελν θαη αθνπγόηαλ 

θάπσο έηζη ….» Ζ εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζηελ θηζάξα θαη ηξαγνπδά έλα απφζπαζκα απφ απηνζρέδην 

ηξαγνχδη ζε κείδνλα θιίκαθα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ζηε δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Νεξάηδαο. θνπφο είλαη ε πεξαηηέξσ εκπέδσζε ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

καο επίγλσζε θαη απηνξξχζκηζε αιιά θαη ε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ 

ειαζζφλσλ θαη κεηδφλσλ ζπγρνξδηψλ θαη κεισδηψλ. 
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Δ2. Σν ρακέλν αξθνπδάθη  

ε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα δξακαηνπνηνχκε κηα ηζηνξία κε δχν θνξίηζηα θαη έλα αξθνπδάθη θαη 

γηλφκαζηε κνπζηθνί κηαο νξρήζηξαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ ηζηνξία καο. Αξρηθά νη δπν εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ ζε φια ηα πεηξαηάθηα ηελ ηζηνξία. Τπνδπφκελα ηα δπν θνξηηζάθηα πνπ παίδνπλ 

ραξνχκελα κε ην αξθνπδάθη. Κάπνηα ζηηγκή ην αξθνπδάθη ράλεηαη ζην δξφκν θαη ηα θνξίηζηα 

ιππνχληαη πάξα πνιχ. Έπεηηα φκσο μαλαβξίζθνπλ ην ρακέλν αξθνπδάθη θαη καδί θαη ηε ραξά ηνπο. 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ κηα νκάδα γίλεηαη ε νξρήζηξα θαη ε άιιε 

παξαθνινπζεί ηε δξακαηνπνίεζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν εθπαηδεπηηθνί. Ζ ηζηνξία φκσο απηή ηε 

θνξά θηάλεη κέρξη ην ζεκείν φπνπ ηα δπν θνξίηζηα ράλνπλ ην αξθνπδάθη θαη είλαη πνιχ ιππεκέλα. 

Σφηε ε νκάδα- νξρήζηξα παίδεη κηα πνιχ ζχληνκε θαη απιή ζιηκκέλε κεισδία κε κνπζηθά φξγαλα 

Orff, ηελ νπνία είρε πξνεηνηκάζεη γηα ιίγα ιεπηά πξνεγνπκέλσο (έλα παηδί έπαηδε κεηαιιφθσλν, 

άιιν έπαηδε μπιάθηα θηι). ηε ζπλέρεηα, αιιάδνπκε ξφινπο θαη ε νκάδα πνπ παξαθνινπζνχζε 

πξηλ ηε δξακαηνπνίεζε γίλεηαη ηψξα νξρήζηξα, ελψ «νη κνπζηθνί» παίξλνπλ ζέζεηο γηα 

παξαθνινχζεζε. Ζ ηζηνξία ζπλερίδεη απφ ην ζεκείν πνπ είρε ζηακαηήζεη θαη νινθιεξψλεηαη φηαλ 

ηα θνξίηζηα βξίζθνπλ ην αξθνπδάθη θαη ληψζνπλ κεγάιε ραξά. Ζ λέα νκάδα παίδεη ηψξα κηα 

αληίζηνηρα ζχληνκε θαη απιή κεισδία ραξάο απηή ηε θνξά πνπ πξνεηνίκαζε ιίγν λσξίηεξα. Σέινο, 

νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ γηα ηξίηε θνξά ηελ ηζηνξία θαη ηψξα θαη νη δπν νκάδεο γίλνληαη κηα 

νξρήζηξα πνπ παίδεη ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηηο αληίζηνηρεο κνπζηθέο κεισδίεο. Γηα 

ηελ επηηπρία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζάξκνδαλ ηα κνπζηθά φξγαλα έηζη, ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο, 

δείρλνληάο ηνπο βήκα- βήκα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπαηδαλ ηε κεισδία ζηα κνπζηθά φξγαλα. 

Σν ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη έλαο κνπζηθφο, φηαλ παίδεη ην φξγαλφ ηνπ νκαδηθά ζε έλα 

κνπζηθφ ζχλνιν είλαη δχζθνιν λα πεξηγξαθεί θαη λα κεηαθεξζεί ζε θάπνηνλ πνπ δελ ην έρεη βηψζεη 

πνηέ. Τπάξρεη έλα βαζχηαην αίζζεκα ζπλεξγαζίαο, θνηλσλίαο ησλ ίδησλ ζπγθηλήζεσλ, νκαδηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη έθθξαζεο, ζχκπιεπζεο, ξνήο θαη αξκνλίαο (ζχλδεζε κε ηηο λφηεο πνπ 

ηξαγνχδεζαλ ζην ηέινο φια καδί). Οη καζεηέο έηζη μεθεχγνπλ απφ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο θαη φινη 

καδί δεκηνπξγνχλ κηα κνπζηθή πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα παίμεη θαλέλαο κφλνο ηνπ, φζν θαιφο θαη 

αλ ήηαλ. Παξάιιεια εμαζθνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ 

θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Σαπηφρξνλα ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηηο ηαηλίεο, 

ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηελ ηειεφξαζε, θαη αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο 

ηεο ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ ζηηο παξαπάλσ πεξηζηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα θαηαλννχλ σο κειινληηθνί πνιίηεο θαη ηε δχλακε ηεο 

ρεηξαγψγεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κνπζηθή θαη λα αλαπηχμνπλ σο αθξναηέο κηα θξηηηθή ζηάζε.  
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Δ3. Σν ληανχιη 

πδεηάκε γηα ην ληανχιη, γηα ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν θαη γηα ηνλ ήρν πνπ παξάγεη. 

Παξνηξχλνπκε ηα πεηξαηάθηα λα ρηππήζνπλ έλαο- έλαο ην ληανχιη κηα κε ηε ρνληξή βέξγα θαη κηα 

κε ηε ιεπηή. Ο δπλαηφο ήρνο ηνπ νξγάλνπ, φηαλ παίρηεθε δπλαηά, θάλεθε λα ηνπο πξνθαιεί 

έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (έθπιεμε, θφβν). 

Σα πεηξαηάθηα επηζηξέθνπλ ζην θαξάβη θαη ηξαβνχλ ηα θνππηά κε ηε ζπλνδεία ηνπ ληανπιηνχ. 

————————————————————————————————— 

ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

Απνηηκψληαο ηελ πέκπηε ζπλάληεζή καο κε ηα παηδηά, ζεκεηψλνπκε αξρηθά, πσο νη καζεηέο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαπεηάληνπ, θάλεθε λα πξναζπίδνπλ ην αίζζεκα ηνπ 

δηθαίνπ θαη λα επαλαθέξνπλ ηελ θαλνληθφηεηα, φηαλ θάπνηα ζηηγκή ππήξμε θίλδπλνο λα εθηξαπεί 

(φηαλ, δειαδή, έλα απφ ηα παηδηά επηρείξεζε λα μαλαγίλεη θαπεηάληνο παίξλνληαο ηε ζεηξά θάπνηνπ 

άιινπ).  

Σα κηθξά πεηξαηάθηα δηέθξηλαλ ηηο ραξνχκελεο απφ ηηο ιππεκέλεο κεισδίεο θαη ηηο 

αληηζηνίρηδαλ επθνιφηεξα κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ, ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο 

ζπλαληήζεηο, γεγνλφο πνπ ίζσο ππνδειψλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκπέδσζε ησλ φζσλ έρνπκε 

επεμεξγαζηεί έσο ηψξα ζηα ηαμίδηα καο. Παξαηεξήζεθε, επίζεο, ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα πνπ 

έλησζαλ, φηαλ απαληνχζαλ νκαδηθά ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηηο δνθηκαζίεο.  

Σν γεγνλφο φηη ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε ηα παηδηά αλέιαβαλ ην ξφιν ησλ κνπζηθψλ θαη 

έθηηαμαλ κία κηθξή νξρήζηξα θάλεθε λα ηα ελζνπζηάδεη. Ζ ιππεηεξή κεισδία πνπ έπαημαλ 

απνηχπσζε κία ζθελή ιχπεο θαη αληίζηνηρα ε ραξνχκελε κηα ζθελή ραξάο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κνπζηθήο λα ιεηηνπξγεί ζπλνδεπηηθά θαη λα εληείλεη ηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη λα 

αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε. 

 Δπίζεο, κέζα απφ ην νκαδηθφ παίμηκν ηεο κνπζηθήο θαιιηεξγήζεθε ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ε ηδέα πσο γηα λα παίμνπλ ηε κεισδία ηνπο ζσζηά πξέπεη λα βαζηζηνχλ θαη 

λα εκπηζηεπηνχλ ην δηπιαλφ ηνπο. Σν απνηέιεζκα, δειαδή, κηαο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη 

εμίζνπ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη απαηηεί ζπλεξγαζία θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ησλ ξφισλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Σέινο, εληππσζηάζηεθαλ απφ ην ληανχιη, απφ ην ερφρξσκα θαη ην κέγεζφο ηνπ, ελψ 

παξαηεξήζεθε φηη ηα πνιχ δπλαηά ρηππήκαηα πξνθαινχζαλ ζε θάπνηα παηδηά ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θφβνπ ή ηεο έθπιεμεο, δηαπίζησζε πνπ επαιεζεχεη ηηο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ εμαηηίαο νξηζκέλσλ 

κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ. 
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6
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: ―Σν λεζί ησλ ρξσκάησλ‖ 

 

Πεξηγξαθή: 

 Δπφκελν λεζί ζηηο ζπλαληήζεηο καο είλαη ην ―λεζί ησλ ρξσκάησλ‖. ην λεζί απηφ δεη έλα θνξίηζη, 

ε πλαηζζεκαηηθνχια, πνπ ζπλερψο θιαίεη, παίδεη κφλν ηνπ θαη ζέιεη πάληα λα γίλεηαη ην δηθφ ηεο. 

Νηψζεη πσο θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαιάβεη! Σα πεηξαηάθηα καζαίλνπλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θαη 

γηα ηνλ άλζξσπν πνπ θαηάθεξε ηειηθά λα ηελ βνεζήζεη! 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο: 

• λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο (ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε 

• λα απνδέρνληαη ην ζπκφ, φηαλ ηνλ βηψλνπλ 

• λα ηνλ δηαρεηξίδνληαη θαη λα απηνξπζκίδνληαη 

• λα αλαπηχζζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε 

• λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ θαιιηηερληθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (κέζα απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή) 

 

• λα εκπεδψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ερνρξψκαηνο 

• λα γλσξίζνπλ κε ην πεληάγξακκν 

• λα εμαζθεζνχλ ζην ξπζκφ 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ (φπσο παξαπάλσ) 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ θαη βνεζνχ (φπσο παξαπάλσ) 

 

Γ. Κνππηά  

Γηα λα μεθηλήζεη ην θαξάβη πξέπεη ηα πεηξαηάθηα λα ηξαβήμνπλ ξπζκηθά ην θνππί κε ηε ζπλνδεία 

κηαο ραξνχκελεο κνπζηθήο. Καη εδψ νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ην ξπζκφ κέζα ζην ηξαγνχδη θαη 

πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηελ θίλεζή ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη κηα αξκνληθή ξνή θαη λα επηηπγράλεηαη 

ν ζπγρξνληζκφο. 
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Γ. Γνθηκαζία 

ηνπο γλσζηνχο καο πηα δηαδξφκνπο ηα παηδηά αληηθξίδνπλ ράξηηλεο βνχιεο πνπ είηε αλεβαίλνπλ 

είηε θαηεβαίλνπλ, είηε βξίζθνληαη ε κία αθξηβψο δίπια ζηελ άιιε θαη αληηζηνηρίδνληαη κε κεισδίεο 

ζηελ θιίκαθα λην κείδνλα πνπ αλαιφγσο αλεβαίλνπλ, θαηεβαίλνπλ ή κέλνπλ ηνληθά ζηαζεξέο. Σα 

παηδηά αθνχλε ηε κεισδία πνπ παίδεηαη θαη θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο. 

 

Δ. Δπηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Δ1. ―Ζ πλαηζζεκαηηθνχια‖ 

Μεηά ηελ απνβίβαζή ηνπο απφ ην θαξάβη ηα πεηξαηάθηα πεξλνχλ κέζα απφ έλαλ δηάδξνκν κε 

πνιχρξσκεο θνξδέιεο. Σνπο εμεγνχκε φηη φια απηά ηα ρξψκαηα ππάξρνπλ γχξσ καο, γηαηί 

βξηζθφκαζηε ζην λεζί ησλ ρξσκάησλ. Καη ηψξα ζα κάζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ελφο θνξηηζηνχ πνπ 

δεη εδψ θαη ρξεηάζηεθε θάπνηα ζηηγκή βνήζεηα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ ηζηνξία ηεο πλαηζζεκαηηθνχιαο απφ ην βηβιίν «Ζ 

παιέηα ησλ ρξσκάησλ ηεο Έξαο Μνπιάθε» ησλ εθδφζεσλ Κέδξνο. Ζ δηήγεζε πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

Ζ Σπλαηζζεκαηηθνύια είλαη έλα κηθξό θνξίηζη πνπ ζπλερώο θιαίεη, παίδεη ζπλέρεηα κόλε ηεο γηαηί δελ 

έρεη θίινπο, ζέιεη πάληα λα γίλεηαη ην δηθό ηεο θαη λνκίδεη πσο θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαιάβεη!  

Μηα κέξα, θαζώο θνηηνύζε έμσ από ην παξάζπξό ηεο, είδε ζην απέλαληη γεηηνληθό ζπίηη έλαλ 

δσγξάθν πνπ δσγξάθηδε. Εήηεζε από ηε κακά ηεο λα επηζθεθηνύλ ην ζπίηη ηνπ δσγξάθνπ θαη έηζη ην 

θνξηηζάθη απέθηεζε έλα θίιν. Σηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κηινύζαλ γηα ηε δσγξαθηθή: 

- Πώο δηαιέγεηο ηα ρξώκαηα θαη πσο μέξεηο ηη ζα δσγξαθίζεηο; 

-Αλαινγα κε ην πσο αηζζάλνκαη. Όηαλ είκαη ραξνύκελνο επηιέγσ δσεξά ρξώκαηα, όηαλ είκαη 

ιππεκέλνο ζθνύξα. 

-Δζύ, Σπλαηζζεκαηηθνύια, πώο αηζζάλεζαη; 

-Γελ μέξσ... Υπάξρνπλ θη άιια ζπλαηζζήκαηα εθηόο από ηνλ ζπκό θαη ηε ιύπε; 

-Μα θαη βέβαηα ππάξρνπλ! 

Ο Εσγξάθνο θαη ε πλαηζζεκαηηθνχια ηα μερσξίδνπλ καδί. Κάζε ζπλαίζζεκα έρεη θαη έλα ρξψκα. 

Όζν πην πνιιά ζπλαηζζήκαηα, ηόζν πην πνιύρξσκε ε δσή καο. 

Γηα παξάδεηγκα: 

-Πόηε ήζνπλ ραξνύκελε Σπλαηζζεκαηηθνύια;  

-Όηαλ είρα ηα γελέζιηά κνπ! 
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Ο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ην ζπλαίζζεκα παίδνληαο ζην αθνξληεφλ κηα ραξνχκελε κνπζηθή. Έπεηηα 

ηέζζεξα παηδηά ζεθψλνληαη θαη επηιέγνπλ έλα ρξψκα πνπ ηνπο ηαηξηάδεη κε ηε κνπζηθή ραξάο πνπ 

αθνχλ. Αξρηθά έλαο-έλαο καο ιέεη ςηζπξηζηά (γηα λα κελ παξαζχξνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ) ην 

ρξψκα πνπ επέιεμε θαη έπεηηα ην παίξλεη θαη δσγξαθίδεη κε απηφ κηα βνχια ζε έλα ιεπθφ ραξηί πνπ 

ηνπο δίλνπκε. 

Ζ δηήγεζε ζπλερίδεηαη: 

-Υπήξμε θάπνηα ζηηγκή πνπ ήζνπλ πνιύ ιππεκέλε, Σπλαηζζεκαηηθνύια;, ξώηεζε ν Εσγξάθνο. 

-Όηαλ ράζακε ην ζθύιν καο, απάληεζε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ην ζπλαίζζεκα παίδνληαο ζην αθνξληεφλ κηα ζιηκκέλε κνπζηθή. Σα 

ηέζζεξα επφκελα παηδηά ζεθψλνληαη, επηιέγνπλ έλα ρξψκα θαη θάλνπλ αθξηβψο ην ίδην κε ηα 

παξαπάλσ, αιιά απηή ηε θνξά γηα ηε κνπζηθή ηεο ιχπεο (κηθξά ζρήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηε ραξά). 

Ζ δηήγεζε ζπλερίδεηαη: 

-Έρεηο ζπκώζεη πνηέ, Σπλαηζζεκαηηθνύια; 

-Ναη, κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο κνπ, πνπ δελ ήζειαλ λα παίμνπλ καδί κνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ην ζπλαίζζεκα παίδνληαο ζην αθνξληεφλ κηα κνπζηθή πνπ πξνζηδηάδεη 

ζην ζπκφ θαη ηα ηέζζεξα επφκελα παηδηά ζεθψλνληαη γηα λα ηνλ δσγξαθίζνπλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη παξαθάησ, φηαλ ν Εσγξάθνο ξσηά ηε πλαηζζεκαηηθνχια, αλ έρεη θνβεζεί πνηέ ηεο θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ εληζρχεηαη κνπζηθά θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία πεηξαηάθηα απνηππψλνπλ ζην 

ραξηί ην θφβν. 

Με απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ θαιιηηερληθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ηα εθθξάδνπλ θαη λα ηα 

επεμεξγάδνληαη, ελψ ε απνηχπσζή ηνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ εθηφλσζε ηνπο θαη ζηελ ηειηθή ηνπο απηνξξχζκηζε. Παξάιιεια ηνλίδεηαη ν ζπλνδεπηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο πνπ έξρεηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θάλεη 

πην μεθάζαξε ηελ αλαγλψξηζε ηεο θχζεο ηνπο, ψζηε απηά λα απνηππσζνχλ κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζην ραξηί. Καιιηεξγείηαη θαη εδψ ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίγλσζε θαζψο ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο πλαηζζεκαηηθνχιαο ηα 

έρνπλ ληψζεη θαη ηα ίδηα. 

 

Δ2. Σν ηξαγνχδη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

-Σψξα, πλαηζζεκαηηθνχια, είπε ν Εσγξάθνο, είζαη έηνηκε λα κάζεηο ην ηξαγνχδη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ! 
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Σξαγνπδάκε φινη καδί:  

 

Φνβάκαη ηηο αξάρλεο 

Φνβάκαη ην ζθνηάδη 

Θπκψλσ κε ηνλ αδεξθφ 

πνπ κνπ βγαιε ην ιάδη 

Σα δάθξπα κνχ έξρνληαη 

ηειεηψλνπλ ηα παηρλίδηα 

κα ραίξνκαη πνπ ην πξσί 

αξρίδνπκε ηα ίδηα 

 

Γειάσ θαη ζπκψλσ 

Κιαίσ θαη θνβάκαη 

Καη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

εκείο καδί κηιάκε 

ζηακάηεζα ηα θιάκαηα 

θαη ηηο πνιιέο θσλέο 

Αηζζήκαηα κε ρξψκαηα 

φιεο καο ηηο ζηηγκέο 

 

Κη έηζη ν Εσγξάθνο βνήζεζε ηε πλαηζζεκαηηθνχια! 

 

Σν ηξαγνχδη καο βνεζά κε έλαλ παηγληψδε θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν λα ζπλνςίζνπκε φια φζα 

ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε ζηα πεηξαηάθηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη λα θιείζνπκε, 

ζπκίδνληάο ηνπο φηη νη ηέρλεο είλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο θαη πην δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα 

λα απην-ξπζκίδνπκε ηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο καο θαηαζηάζεηο. 

 

Δ3. Εσγξαθίδσ φ, ηη αθνχσ 

Σα παηδηά αθνχλε κηα ραξνχκελε κνπζηθή θαη δσγξαθίδνπλ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ φ, ηη ηνπο έξρεηαη 

ζην κπαιφ, φ, ηη ζέινπλ ή φ, ηη ληψζνπλ γηα δέθα ιεπηά. Έπεηηα ζε λέν ραξηί θαη αθνχγνληαο κηα 

ζιηκκέλε απηή ηε θνξά κνπζηθή, επαλαιακβάλνπλ ην ίδην κε ηηο λέεο εηθφλεο πνπ θαληάδνληαη γηα 

άιια δέθα ιεπηά. 
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Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ππφ ηε ζπλνδεία «ιππεκέλεο» κνπζηθήο 

 

 

Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ππφ ηε ζπλνδεία «ιππεκέλεο» κνπζηθήο 
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Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ππφ ηε ζπλνδεία «ραξνχκελεο» κνπζηθήο 

 

 

Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ππφ ηε ζπλνδεία «ραξνχκελεο» κνπζηθήο 
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Σα πεηξαηάθηα επηζηξέθνπλ ζην θαξάβη θαη ηξαβνχλ κε ξπζκφ ηα θνππηά ππφ ηε ζπλνδεία κηαο 

ραξνχκελεο κνπζηθήο κεισδίαο. 

————————————————————————————————————— 

ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

Σα παηδηά ζηελ έθηε καο ζπλάληεζε θάλεθε λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα κνπζηθά ζχκβνια θαη ηηο 

κνπζηθέο έλλνηεο, φηαλ απηά νπηηθνπνηνχληαλ κπξνζηά ηνπο. ηε δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

πλαηζζεκαηηθνχιαο εληφπηζαλ αξθεηά θνηλά ζπλαηζζήκαηα κε απηά ηεο εξσίδαο,  αθνχ ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπο θάλακε, αλ έρνπλ βηψζεη πνηέ παξφκνηεο εκπεηξίεο, απάληεζαλ ζεηηθά θαη 

έδεημαλ φηη ηαπηίζηεθαλ ζε πνιιά ζεκεία καδί ηεο. Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινχζεζαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πην έηνηκνη θαη πξφζπκα λα εθθξάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο ζε ζρέζε κε απηά ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ, γηα ηα νπνία 

δηαηεξνχζαλ κία επηθχιαμε ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή παξαηήξεζε απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο απνηχπσζαλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο επηιέγνληαο θσηεηλά ρξψκαηα, ελψ ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία δσγξάθηζαλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ήηαλ κνπληά θαη ζθνχξα. Ο ζπκφο απνηππψζεθε κε έληνλα ζθνχξα 

ρξψκαηα, αιιά ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε έθαλαλ νη θηλήζεηο ησλ παηδηψλ θαζψο ηνλ δσγξάθηδαλ, νη 

νπνίεο ήηαλ γξήγνξεο, έληνλεο θαη λεπξηθέο. Σέινο, ν θφβνο απνηππψζεθε κε δσεξά θαη έληνλα 

ρξψκαηα. Καη ζε απηήλ ηε ζπλάληεζε πξνζπαζήζακε λα θαιιηεξγήζνπκε ηελ ηδέα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη απηνξξχζκηζεο κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο απηή ηε θνξά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο θαη αλαδείμνπκε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ηέρλε γηα ζπλαηζζεκαηηθή εθηφλσζε κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο. 
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7
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: ―Σν λεζί ηεο επηπρίαο‖ 

 

Πεξηγξαθή:  

ε απηφ ην ηαμίδη - θαη πιεζηάδνληαο ζηαδηαθά πξνο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο- θηάλνπκε ζην 

λεζί ηεο επηπρίαο. ε απηφ ην λεζί δε δνπλ άλζξσπνη αιιά λφηεο, λφηεο πνπ είλαη πνιχ 

επηπρηζκέλεο. Χζηφζν δελ ήηαλ πάληνηε έηζη. ηελ αξρή νη λφηεο ήηαλ ρσξηζκέλεο θαη 

ηζαθψλνληαλ ε κία κε ηελ άιιε. Μέρξη πνπ … 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ : 

• λα αληηιακβάλνληαη ην ηνληθφ χςνο 

• λα αληηιακβάλνληαη ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ 

 

• λα αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

• λα κπνξνχλ λα ηα απνδέρνληαη θαη λα ηα δηαρεηξίδνληαη 

• λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

• λα αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ πινπξαιηζκνχ 

• λα ζπλεξγάδνληαη 

• λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπο 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ θαη βνεζνχ  

Δπηιέγνληαη νη δχν ηειεπηαίνη καζεηέο πνπ δελ είραλ βξεζεί σο ηψξα ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 

 

Γ. Κνππηά 

Καη εδψ ηξαβάκε κε ξπζκφ ηα θνππηά ηξαγνπδψληαο «έη-σπ» θαη έπεηηα ζπλερίδνπκε κε ηε 

ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο . Χζηφζν, θαηαιάβακε φηη ζήκεξα δε θπζάεη θαζφινπ θαη φηη έρεη πνιιή 

δέζηε. 
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Γ. Γνθηκαζία  

Δίλαη ε ηειεπηαία δνθηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηφρνο καο είλαη λα δνπιέςνπκε κε ηα παηδηά 

πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ. 

Οη δηάδξνκνη πεξηέρνπλ ζχκβνια πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ήρνπο πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη ζε πην 

θνθηνχο ήρνπο. Σα παηδηά πξέπεη κα επηιέμνπλ ηε ζσζηή απεηθφληζε ηεο κεισδίαο πνπ αθνχγεηαη 

θάζε θνξά. ηφρνο εδψ είλαη ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ πνπ αθνχλ. 

 

Δ. Δπηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Δ1. α ζε θνπθινζέαηξν 

Αθνχ κηιάκε ζηα παηδηά γηα ην λεζί ηεο επηπρίαο θαη ηηο λφηεο πνπ ήηαλ δπζηπρηζκέλεο πξηλ γίλνπλ 

επηπρηζκέλεο, ηνπο δηεγνχκαζηε ηελ ηζηνξία ηνπο. 

ηήλεηαη έλα παξαβάλ θαη νη δχν παηδαγσγνί βξίζθνληαη απφ πίζσ ηνπ, ελψ ν ηξίηνο βξίζθεηαη 

κπξνζηά θαζηζκέλνο νθιαδφλ κε ην κεηαιιφθσλν κπξνζηά ηνπ. Απφ ην κεηαιιφθσλν έρνπλ 

αθαηξεζεί θάπνηεο λφηεο θαη πιένλ ππάξρεη δηαρσξηζκφο θαη θελφ αλάκεζα απφ ηηο ςειέο θαη ηηο 

ρακειέο λφηεο. Πίζσ απφ ην παξαβάλ μεθηλά ε εμηζηφξεζε θαη κπξνζηά απφ απηφ εκθαλίδνληαη 

δπν λφηεο απφ ην κεηαιιφθσλν κε κάηηα θαη καιιηά πνπ αξρίδνπλ λα κηινχλ (ζα καξηνλέηεο) 

(Μπάζα λόηα): -Τη θαιά όιεο νη λόηεο λα κνπ έκνηαδαλ! Να ήηαλ όιεο βαξηέο θαη ρακειέο! Να 

θάλακε έλαλ κεγάιν «κπαζόθνζκν»!  

Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην κεηαιιφθσλν κφλν ηηο κπάζεο λφηεο. 

(Πξίκα λόηα): -Τη θαιά όιεο νη λόηεο λα κνπ έκνηαδαλ! Να ήηαλ όιεο ςειέο θαη ραξηησκέλεο! Θα 

δνύζακε ζε έλα ππέξνρν «πξηκόθνζκν»! 

Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην κεηαιιφθσλν κφλν ηηο πξίκεο λφηεο 

Οη λφηεο ινγνκάρεζαλ πνιχ γηα ην πνηεο είλαη νη θαιχηεξεο θαη πνησλ ε θσλή θαη νη κεισδίεο είλαη 

πην φκνξθεο θαη αξκνληθέο κέρξη πνπ γλσξίζηεθαλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ, 

φηη ηελ πην σξαία κνπζηθή ηελ θηηάρλνπλ, φηαλ ηξαγνπδνχλ καδί θαη φηη ε κία ρξεηάδεηαη ηελ άιιε. 

Καη άξρηζαλ λα ηξαγνπδνχλ φιεο καδί κε ηε ζπλνδεία ηνπ κεηαιιφθσλνπ, ζην νπνίν ηψξα νη λφηεο 

είραλ ελσζεί θαη ε κηα έζηεθε δίπια ζηελ άιιε: 

 

Μπήθαλ νη λφηεο ζηε ζεηξά 

κηθξέο κεγάιεο αγθαιηά 

παίμαλ καδί κηα κνπζηθή 

θαη ηξαγνπδνχλ κε κηα θσλή 

Αλνίμηε ηψξα ηελ θαξδηά 
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θαη ηξαγνπδήζηε ζαλ παηδηά 

λφηεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

θη φηαλ γειάο θαη φηαλ θιαηο 

Σεο επηπρίαο ην κπζηηθφ 

ζθχβσ ζη‘ απηί γηα λα ζην πσ 

είλαη καγεία ε κνπζηθή 

θη φ, ηη είλ‘ αιιηψο, πάεη καδί 

 

-Φξεηαδόκαζηε ε κία ηελ άιιε. Δίκαζηε ηόζν δηαθνξεηηθέο, γη’ απηό είκαζηε ηόζν σξαίεο. 

Καη έηζη νη λφηεο καο απφ δπζηπρηζκέλεο πνπ ήηαλ ζηελ αξρή έγηλαλ πξαγκαηηθά επηπρηζκέλεο. 

 

Δ2. πδήηεζε 

ε θχθιν ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ ηζηνξία πνπ παξαθνινπζήζακε. Σνλίδνπκε ζηα 

πεηξαηάθηα πσο νη λφηεο πνπ ζηελ αξρή ήηαλ κφλεο ηνπο θαη ηζαθψλνληαλ, ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δπζηπρηζκέλεο θαη ην ηξαγνχδη ηνπο, αθνχ ήηαλ θηηαγκέλν κφλν απφ κπάζεο ή 

κφλν απφ πξίκεο λφηεο ήηαλ πνιχ βαξεηφ. ηαλ φκσο νη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο λφηεο ελψζεθαλ 

θαη ηξαγνχδεζαλ, ε κνπζηθή ηνπο ήηαλ καγηθή θαη θαζφινπ βαξεηή. Μφλν φηαλ ελψζεθαλ έπαημαλ 

σξαία κνπζηθή θαη επηχρεζαλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαηαιαβαίλνπκε, ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ άιιν, πνπ 

πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηε γλσξηκία, ην δηάινγν θαη ηελ θαιή ζέιεζε. Δθφδηα πνπ ζα ηνπο είλαη 

πνιχ ρξήζηκα κειινληηθά θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαηξνχο πνπ δνχκε. Σειηθά ε κνπζηθή πνπ ήηαλ 

φκνξθε, ήηαλ εθείλε πνπ βαζίζηεθε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. ιε ε πξνζπάζεηα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο εζσηεξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ δελ ζα δηαηαξάζζεηαη εχθνια απφ 

θάηη μέλν θαη άγλσζην, αιιά ζα αληηκεησπίδεηαη σο επθαηξία γηα γλψζε, δεκηνπξγία θαη 

πινπξαιηζηηθή νκνξθηά. 

 

Δ3. Δπηζηξνθή ζην θαξάβη  

Σα πεηξαηάθηα κπαίλνπλ ζην θαξάβη θαη παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο, κέρξη πνπ αλαθαιχπηνπλ φηη ηα θνππηά ηνπο έρνπλ εμαθαληζηεί. Μηα θαθηά κάγηζζα 

ηνπο είδε, θαίλεηαη, ηφζν επηπρηζκέλνπο ζην λεζί ηεο επηπρίαο, πνπ ηνπο δήιεςε θαη ηνπο 

εμαθάληζε ηα θνππηά. θέθηεθαλ λα ηξαβήμνπλ ηα ζρνηληά γηα λα ζεθψζνπλ ηα παληά ηνπ 

θαξαβηνχ, αιιά εθείλε ηε κέξα δελ θπζνχζε θαζφινπ αέξαο θαη ην θαξάβη δε ζα κπνξνχζε λα 

ηαμηδέςεη. 
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Έπξεπε λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα θάλνπλ ηνλ αέξα θπζήμεη.  

Σνπο είπακε έλα- δπν θνιπάθηα:  

-Υπάξρνπλ θάπνηα ηξαγνύδηα πνπ όηαλ ηα ηξαγνπδάο, αξρίδεη λα θπζάεη! 

Πξψηα αθνχκε ην ηξαγνχδη ―θχζα αγέξη‖ (Σζαιηγνπνχινπ). Χζηφζν, βιέπνπκε πσο δελ 

θαηαθέξακε θαη πνιιά. Γη απηφ καζαίλνπκε θαη ηξαγνπδάκε ην δεχηεξν ηξαγνχδη γηα ην νπνίν καο 

είπαλ φηη πάληα πηάλεη θαη θάλεη ηνλ αέξα λα θπζά, αξθεί λα ην πηζηέςνπκε. 

 

―Φχζα αγέξη κνπ θαιφ 

Να καο πάξεηο ζην γηαιφ. 

Φχζα αγέξη δπλαηά 

λα καο πάξεηο καθξηά‖ 

 

Σξαγνπδάκε επαλαιακβαλφκελα ηνπο παξαπάλσ ζηνίρνπο θαη παξάιιεια δίλνπκε ζηνλ θάζε 

πεηξαηή λα θξαηά δπν καθξηέο ισξίδεο θνξδέιαο απφ ηηο άθξεο ηνπο. Αθνχκε ην «Κνλζέξην απφ ην 

Υακφγειν ηεο Σδνθφληα» ηνπ Υαηδηδάθη, θαη δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο 

θαη λα επρεζνχλ κε φιε ηνπο ηε δχλακε λα θπζήμεη. Γηα λα θάλνπκε ηα παηδηά λα πηζηέςνπλ ζηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαη λα πηζηέςνπλ ζηε καγεία πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα γίλνληαη θάπνηεο θνξέο ζηε δσή 

καο ηα αδχλαηα δπλαηά, θέξλνπκε απφ πίζσ ηνπο θαη ελψ έρνπλ ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά έλαλ κεγάιν 

αλεκηζηήξα θαη ζηε κνπζηθή θνξχθσζε ηνπ θνκκαηηνχ, ηνλ βάδνπκε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηειηθά… 

Φπζάεη! Σα θαηαθέξακε!  

Ζ ζηηγκή είλαη καγηθή έζησ θαη αλ θξαηά ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα, έζησ θη αλ θάπνηα απφ 

ηα παηδηά γπξίδνπλ θαη βιέπνπλ ηνλ αλεκηζηήξα. Σα πεηξαηάθηα γηα θάπνηα θιάζκαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ θαηάθεξαλ κε ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε ζέιεζε ηνπο λα θάλνπλ ηνλ αέξα 

λα θπζήμεη. 

Πέξα απφ ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ιχζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο αγσλίαο θαη 

ηεο απφγλσζεο, ηα πεηξαηάθηα εμαζθήζεθαλ ζε ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

αληηκεηψπηζαλ κηα αδηέμνδε θαηάζηαζε κε αηζηνδνμία θαη επηκνλή. Ζ κνπζηθή, ζχκκαρνο θαη 

βνεζφο ήηαλ εθεί γηα λα εληζρχζεη φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα καο βνεζήζεη λα ηα 

θαηαθέξνπκε. {ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ} 

 

Φπζάεη,  ινηπφλ! Σα πεηξαηάθηα ηξαβνχλ ηα ζρνηληά ησλ παληψλ θαη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο 

μεθηλά. 

———————————————————————————————————————— 
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ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

ηε δηάξθεηα ηεο έβδνκεο ζπλάληεζεο κε ηνπο καζεηέο παξαηεξήζεθε φηη ε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ 

απνηππσλφηαλ πην μεθάζαξα θαη γηλφηαλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ζηα παηδηά, φηαλ ζπλνδεπφηαλ 

απφ θίλεζε. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξήζεθε ε θαιιηέξγεηα ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ λνηψλ ελφο κεηαιιφθσλνπ, πνπ θάλεθε λα πεηπραίλεη, 

αθνχ ηα παηδηά έδεηρλαλ ραξνχκελα κε ηε ζπκθηιίσζε θαη ηελ ηειηθή έλσζε ησλ πξίκσλ θαη 

κπάζσλ λνηψλ, πξνάγνληαο έηζη ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, ηε ζπκθηιίσζε κε ην δηαθνξεηηθφ, ηελ 

αληίιεςε φηη φινη είκαζηε κνλαδηθνί θαη μερσξηζηνί θαη ηελ άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ.  

ηε δξαζηεξηφηεηα κε ην θχζεκα ηνπ αέξα δηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο αξρηθά 

δπζθνιεχηεθαλ λα πηζηέςνπλ πσο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνλ αέξα λα θπζήμεη κε ηε δχλακε ηεο 

ζθέςεο ηνπο. Χζηφζν, φηαλ ν αλεκηζηήξαο θχζεμε ηηο θνξδέιεο πνπ θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο, 

πξνο ζηηγκήλ μαθληάζηεθαλ θαη ζην πξφζσπφ ηνπο απνηππψζεθε ν ελζνπζηαζκφο θαη ε απνξία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο, φηαλ αληηιήθζεθαλ ηνλ αέξα, 

γχξηζαλ ακέζσο λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη. ηε δεχηεξε νκάδα ηα παηδηά δε γχξηζαλ. Απηφ πνπ 

ηνλίζηεθε ζηελ πξψηε νκάδα είλαη φηη κπνξεί λα βνήζεζε ιίγν ν αλεκηζηήξαο, απηφ φκσο πνπ 

βνήζεζε πνιχ πεξηζζφηεξν ήηαλ ε δηθή καο ζθέςεο θαη ην ηξαγνχδη καο. Πξνζπαζήζακε κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα θαιιηεξγήζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ, ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ζηηο δπλάκεηο ηνπο αιιά θαη ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πνπ σζνχλ ηελ ηάζε πξνο ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηελ αηζηνδνμία, εθφδηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο πγηνχο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 
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8
ε
 πλάληεζε 

 

Σίηινο: «Σν λεζί ησλ αηληγκάησλ θαη ηνπ ζεζαπξνχ» 

 

Πεξηγξαθή:  

ε απηήλ ηελ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε βγαίλνπκε απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη κεηαθηλνχκαζηε 

έμσ, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, κεηαθέξνληαο εθεί θαη ην θαληαζηηθφ καο θαξάβη. ην λεζί πνπ 

θηάλνπκε ζπκφκαζηε φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλαληήζακε ζηα ηαμίδηα καο, απαληάκε ζε 

αηλίγκαηα θαη βξίζθνπκε ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο! 

 

ηφρνη: 

Οη καζεηέο λα: 

• λα ζπκεζνχλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ ηί έρνπλ ζπλαληήζεη έσο ηψξα 

• λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίδνπλ νπηηθά ηε κνπζηθή κε ην ζπλαίζζεκα (BRECVΔMA) 

• λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίδνπλ ηε κνπζηθή κε ζηηγκέο απφ ην πξφζθαην παξειζφλ 

(BRECVΔMA) 

• λα θαηαιάβνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ε κνπζηθή είλαη ζπνπδαία θαη ζεκαληηθά γηα ηε 

δσή καο, είλαη ν ζεζαπξφο καο 

• λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα παίμνπλ 

 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 

Α. Σν ηξαγνχδη ησλ πεηξαηψλ 

 

Β. Δπηινγή θαπεηάληνπ θαη βνεζνχ  

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά πάιη απφ ηελ αξρή αθνχ φινη νη καζεηέο πέξαζαλ απν απηέο ηηο ζέζεηο. 

 

Γ. Κνππηά 

Οη καζεηέο ηξαβνχλ ηα θνππηά ξπζκηθά ηξαγνπδψληαο αξρηθά ην γλσζηφ ―έη-ψπ‖ θαη κεηά κε ηε 

ζπλνδεία κηα ραξνχκελεο κνπζηθήο κεισδίαο. 

 

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο  

ηελ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε δελ ππάξρεη δνθηκαζία. Σα πεηξαηάθηα θαηεβαίλνπλ απφ ην θαξάβη 

θαη πεξλνχλ θαηεπζείαλ ζην λεζί. Σνπο εμεγνχκε ζχληνκα φηη βξηζθφκαζηε ζην λεζί ησλ 
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αηληγκάησλ θαη ηνπ ζεζαπξνχ θαη εδψ ζα ζπκεζνχκε ηα λεζηά πνπ επηζθεθηήθακε κέρξη ηψξα ζηα 

ηαμίδηα καο. 

 

Γ1. Ζ καθέηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Γη απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπάζακε κηα καθέηα κε ηα 8 λεζηά πνπ επηζθεθηήθακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά πξέπεη αξρηθά λα ζπκεζνχλ ην φλνκα ηνπ λεζηνχ βάζεη ελφο 

ζηνηρείνπ- θιεηδηνχ πνπ ηνπο δίλνπκε. Μφιηο θαηαιάβνπλ ζε πνην λεζί αλαθεξφκαζηε, ηνπο 

δίλνπκε κηα θάξηα κε έλα ζχκβνιν δσγξαθηζκέλν πάλσ ηεο. Απηή ε θάξηα έρεη έλα αθξηβψο ίδην 

αληίηππν ηνπνζεηεκέλν θάπνπ, κέζα ζηελ απιή ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σα πεηξαηάθηα πξέπεη λα 

ςάμνπλ, λα ηε βξνπλ θαη λα πάξνπλ ην ―ζεζαπξφ‖ πνπ θξχβεη απφ θάησ, ν νπνίνο απνηειεί 

νπζηαζηηθά ην βαζηθφ ζχκβνιν ηνπ λεζηνχ . Μφιηο θέξνπλ ην ζεζαπξφ, ηνλ θαξθηηζψλνπλ επάλσ 

ζην αληίζηνηρν λεζί ηεο καθέηαο. 

 

1
ν
. Γηα ην πξψην λεζί νη δπν παηδαγσγνί αξρίδνπκε λα παξηζηάλνπκε πσο θιαίκε θαη γειάκε 

θάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ζην πξφζσπφ καο. 

- «Τν λεζί ηνπ Βαζηιηά», θσλάδνπλ ηα πεηξαηάθηα. Αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηη είδακε ζε εθείλν ην 

λεζί. Έπεηηα δίλνπκε ζηνπο ηξεηο πξψηνπο καζεηέο κηα θάξηα κε έλα δσγξαθηζκέλν βαζηιηά επάλσ 

ηεο. Σα ηξία παηδηά ςάρλνπλ ζηελ απιή λα βξνπλ κηα θάξηα ίδηα κε απηή πνπ έρνπλ ζην ρέξη ηνπο. 

ηαλ ηε βξίζθνπλ, ηε ζεθψλνπλ θαη απφ θάησ βιέπνπλ κηα θνξψλα θνιιεκέλε πάλσ ζε έλα 

κπηεξφ μπιάθη. Παίξλνπλ ηελ θνξψλα θαη ηελ θαξθηηζψλνπλ πάλσ ζην πξψην λεζί ηεο καθέηαο. 

 

2
ν
. Γηα ην δεχηεξν λεζί αθνχκε κηα κνπζηθή πνπ καο ζπκίδεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ. Ρσηάκε ηα 

πεηξαηάθηα αλ ζπκνχληαη πνηνο θνβφηαλ ζηα ηαμίδηα καο;  

- «Ο Σνπνηίπ, ν Σνπνηίπ», ιέλε, ―είκαζηε ζην λεζί ησλ θνβηζκέλσλ, θχξηε!‖.  

πδεηάκε ιίγν γηα ηηο εκπεηξίεο καο απφ ην λεζί θαη ηη καο βνήζεζε λα κάζνπκε ν Σνπνηίπ. 

Σα ηξία επφκελα παηδηά θάλνπλ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία θαη θαξθηηζψλνπλ ηειηθά ζηε καθέηα 

έλα κηθξφ, γθξη πνληηθάθη. 

 

3
ν
. Γηα ην ηξίην λεζί νη δχν εθπαηδεπηηθνί ηξαγνπδάκε bouchee ferme ην ηξαγνχδη ηεο 

«Μαξγαξίηαο». Θπκφκαζηε πψο νη θίινη ηεο ηειηθά ηε βνήζεζαλ θαη εκείο κάζακε πσο λα 

ειέγρνπκε ηα λεχξα καο θαη ην ζπκφ καο. 

Σα ηξία επφκελα παηδηά θάλνπλ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία θαη θαξθηηζψλνπλ ζην ηξίην λεζί ηεο 

καθέηαο ηε Μαξγαξίηα πνπ βξήθαλ πξνεγνπκέλσο.  
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4
ν
.  Γηα ην ηέηαξην λεζί αθνχγεηαη κηα κνπζηθή κεισδία κε θαλνλάθη. 

Ρσηάκε ηα παηδηά αλ ηνπο ζπκίδεη θάηη ν ήρνο θαη ε ρξνηά απηνχ ηνπ νξγάλνπ. 

-Σν θαλνλάθη, ηφηε πνπ ήκαζηαλ «ζην λεζί ηεο λεξάηδαο». Ξαλαζπκφκαζηε ηη κάζακε ζην λεζί ηεο 

Νεξάηδαο πνπ φηαλ ήηαλ ιππεκέλε έπαηδε κνπζηθή θαη ε ιχπε ηεο γηλφηαλε κηζή. 

Σα ηξία επφκελα παηδηά ηξέρνπλ θαη βξίζθνπλ κηα λεξάηδα θαη ηελ θαξθηηζψλνπλ ζην ηέηαξην λεζί 

ηεο καθέηαο. 

 

5
ν
.  Γηα ην πέκπην λεζί αθνχκε ην ηξαγνχδη ―κε ρξσκαηηζηά κνιχβηα‖. 

- «Σν λεζί ησλ ρξσκάησλ», «ην λεζί ησλ ρξσκάησλ», καο ιέλε κε ελζνπζηαζκφ. Θπκφκαζηε ηε 

πλαηζζεκαηηθνχια πνπ ν θίινο καο, ν Εσγξάθνο, ηε βνήζεζε λα κάζεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ- θαη ηα πην φκνξθα θαη ηα πην άζρεκα- θαη ηεο έδεημε πσο λα ηα δσγξαθίδεη, φηαλ ζέιεη. 

ην πέκπην λεζί ηεο καθέηαο ηα ηξία επφκελα παηδηά θαξθηηζψλνπλ κηα πνιχρξσκε παιέηα 

δσγξαθηθήο. 

 

6
ν
. Γηα λα θαηαιάβνπλ ηα πεηξαηάθηα ην έθην λεζί ηνπο παίδνπκε ζην κεηαιιφθσλν ηηο κεισδίεο 

πνπ έπαηδαλ νη δπν νκάδεο ζηε δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε ην ρακέλν αξθνπδάθη. 

-―Σν λεζί κε ην αξθνπδάθη‖, ―ην ‗θιάςε- γέια‘ ‖! 

Έηζη, ζην έθην λεζί ηεο καθέηαο θαηαιήγεη θαξθηηζσκέλν έλα αξθνπδάθη. 

 

7
ν
. Γηα ην έβδνκν λεζί ησλ ηαμηδηψλ καο αθνχκε ηε ζπγθηλεηηθή κνπζηθή πνπ αθνχζηεθε ηε ζηηγκή 

πνπ θχζεμε ηειηθά ν αέξαο θαη μεθίλεζε ην θαξάβη, ηε κέξα πνπ ε θαθηά κάγηζζα απφ δήιηα ηεο 

καο έθιεςε ηα θνππηά. 

- «Σν λεζί ηεο επηπρίαο», θψλαμαλ ακέζσο. 

-Σξέμηε, ινηπφλ, φινη καδί λα θέξεηε ην ηειεπηαίν ζχκβνιν, ηνπο είπακε εκείο, θαη έηξεμαλ 

ελζνπζηαζκέλα γπξίδνληαο κε έλα θιεηδί ηνπ ζνι πνπ θαξθίηζσζαλ ζην έβδνκν λεζί. 

 

8
ν
 . -―ήκεξα, φκσο, βξηζθφκαζηε ζε έλα άιιν λεζί. Θπκάζηε πψο είπακε φηη νλνκάδεηαη;‖ 

-―Σν λεζί ησλ αηληγκάησλ‖. 

Δμεγνχκε ζηα πεηξαηάθηα φηη θάπνπ εδψ θνληά καο ππάξρεη έλαο ζεζαπξφο. Σα παηδηά βξίζθνπλ 

έλα ζεληνχθη θξπκκέλν ζε έλα ζάκλν. Σν αλνίγνπλ θαη βιέπνπλ φηη κέζα έρεη δπν ζεζαπξνχο, δπν 

πεξγακελέο. Ζ κία γξάθεη πάλσ ηεο ηε ιέμε ―ζπλαηζζήκαηα‖ θαη ε άιιε ηε ιέμε ―κνπζηθή‖. 

-―Απηνί είλαη νη ζεζαπξνί καο, παηδηά. Σα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ε κνπζηθή, πνπ φπσο 

αλαθαιχςακε ζηα ηαμίδηα καο είλαη πνιχ ζεκαληηθά εθφδηα θαη δψξα γηα ηε δσή καο. Να ηα 

θπιάμεηε θαιά κέζα ζαο‖.  
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Γ2. ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα επραξηζηνχκε πνιχ θάζε έλα πεηξαηάθη μερσξηζηά. Σνπο 

ζπγραίξνπκε θαη ηνπο επηβξαβεχνπκε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη φια απηά ηα ζπνπδαία πνπ 

θαηάθεξαλ θαη κνηξαδφκαζηε φινη ζνθνιάηεο θαη δαραξσηά. Κιείλνπκε κε έλα ζπλαίζζεκα ραξάο 

θαη ηθαλνπνίεζεο ζπλνδεπκέλν απφ κηα ραξνχκελε κνπζηθή κεισδία. 

 

Σέινο 

—————————————————————————————————————— 

 

ρόιηα- Αμηνιόγεζε ζπλάληεζεο 

Ζ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο απνηέιεζε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο καο 

θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο καο κε ηνπο καζεηέο. Μείλακε έθπιεθηνη απφ ηε κεγάιε αθξίβεηα κε ηελ 

νπνία ηα παηδηά ζπκφληνπζαλ φιεο ζρεδφλ ηηο ιεπηνκέξεηεο απφ θάζε καο ηαμίδη ζε θάζε λεζί. 

Τπήξμαλ ζηνηρεία- θιεηδηά πνπ νη καζεηέο δελ είραλ μαλαζπλαληήζεη ζηα ηαμίδηα καο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη «ηα ρξσκαηηζηά κνιχβηα» πνπ αλέβαδαλ ην βαζκφ δπζθνιίαο, σζηφζν ηα 

πεηξαηάθηα ακέζσο θαηάιαβαλ φηη ππνδήισλε ην λεζί ησλ ρξσκάησλ. 

Δπίζεο, νη καζεηέο πνιχ εχθνια κπφξεζαλ λα νπηηθνπνηήζνπλ ηε κνπζηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλαληήζεηο θαη λα ηελ αληηζηνηρίζνπλ κε ζχκβνια θαη εηθφλεο, φπσο 

ζπλέβε ζην παηρλίδη ηνπ ζεζαπξνχ. Δλζνπζηάδνληαλ, φηαλ απαληνχζαλ ζσζηά ζηα αηλίγκαηα, φηαλ 

έιπλαλ γξίθνπο θαη φηαλ αλαθάιππηαλ ηνπο ζεζαπξνχο. Εεηνχζαλ επίκνλα λα ηξέμνπλ, γηα λα 

βξνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία, ελψ ην ζεληνχθη κε ηηο πεξγακελέο ησλ ζεζαπξψλ, δειαδή 

ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θάλεθε λα εμάπηεη ηε θαληαζία ηνπο. Σν θιίκα ήηαλ 

γηνξηηλφ θαη νη καζεηέο θαίλνληαλ επραξηζηεκέλνη θαη ραξνχκελνη. 
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4.5 Βαζηθέο ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο καζεηέο, ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ηεο 

αλάιπζεο ησλ καγλεηνζθνπήζεσλ, παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά βίσλαλ εληνλφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα, φηαλ απηά 

εληζρχνληαλ κέζσ ηεο κνπζηθήο. Οη πνηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνπζηθψλ 

απνζπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάλεθε λα ελεξγνπνηνχλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ, 

ηα νπνία αληαπνθξίλνληαλ πνηθηινηξφπσο, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πνηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκάησλ. Οη καζεηέο αλαγλψξηδαλ ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα- ηε ραξά, ηε ιχπε, ην ζπκφ, θαη ην θφβν- αξθεηά εχθνια θαη κπνξνχζαλ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο εθθξάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνπο εαπηνχο ηνπο αιιά θαη ζηνπο 

αλζξψπνπο γχξσ ηνπο. Δμέθξαδαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο κε ήπηεο θαη ραιαξέο θηλήζεηο θαη 

εθθξάζεηο, ελψ πεξηζζφηεξν έληνλα εμέθξαδαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο θαη ηνπ ζπκνχ.  

Χζηφζν, ζηε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ δπζθνιεχνληαλ πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. Αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ δηαπηζηψζεθε 

φηη ππήξραλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

ηελ απνηχπσζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο 

δσγξαθηθήο, ηα παηδηά επέιεμαλ θσηεηλά θαη δσεξά ρξψκαηα γηα λα δσγξαθίζνπλ ηε ραξά θαη 

ζθνχξα γηα ηε ιχπε. Ο ζπκφο απνηππψζεθε κε κνπληά ρξψκαηα θαη ζπκσκέλεο θηλήζεηο, ελψ ν 

θφβνο κε έληνλα ζθνχξα ρξψκαηα. εκαληηθή παξαηήξεζε απνηέιεζε ην γεγνλφο, φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο ε κνπζηθή ελίζρπε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη θηλήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

δσγξάθηδαλ ήηαλ αλάινγεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ ηνπο πξνθαινχζε ε κνπζηθή. Σν 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ζπλνδεπφηαλ απφ ήπηεο θαη ραιαξέο θηλήζεηο, ελψ φηαλ ε ραξνχκελε 

κνπζηθή γηλφηαλ πην γξήγνξε, ηα παηδηά αθνινπζνχζαλ κε γξήγνξεο θαη πην έληνλεο θηλήζεηο. 

Μέζα απφ ηηο δσγξαθηέο ηνπο εμέθξαζαλ θπξίσο εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δσήο.  

Παξαηεξήζεθε, επίζεο, φηη νη κηθξνί καζεηέο εληππσζηάδνληαλ απφ ην παξακπζηαθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν αηρκαιψηηδε ηελ πξνζνρή ηνπο, ελψ ε κνπζηθή πνπ ζπλφδεπε ηα ινγνηερληθά 

απνζπάζκαηα ηνπο βνεζνχζε λα βηψλνπλ εληνλφηεξα ηα φζα άθνπγαλ. Αθφκε ζεκαληηθή ήηαλ ε 

ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζηελ αλαγλψξηζε θνηλψλ βησκάησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εξψσλ 

ησλ ηζηνξηψλ, θαζψο βνεζνχζε ηα παηδηά λα εληνπίδνπλ ηπρφλ δηθά ηνπο, πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

θαη ζπλαηζζήκαηα κέζα ζηηο ηζηνξίεο θαη ηηο δσέο ησλ εξψσλ ησλ παξακπζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 



97 

 

πνπ νη ήξσεο ζπκθηιηψλνληαλ θαη δνχζαλ αξκνληθά θαη εηξεληθά, νη καζεηέο έδεηρλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά, ελψ θάλεθε φηη κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο ήηαλ ζε ζέζε λα 

θέξνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαιιηεξγψληαο έηζη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο.  

Ζ κνπζηθή πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξείρε ζηα παηδηά γηα γλσξηκία θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πξνζέθεξε ζηηο ζπλαληήζεηο έλαλ επράξηζην θαη παηγληψδε ηφλν 

πνπ πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο. Μάιηζηα ζηελ ηειηθή ζπλάληεζε κε ηνπο 

καζεηέο, ηδηαίηεξε εληχπσζε απνηέιεζε ε κεγάιε αθξίβεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά ζπκφληνπζαλ 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κνπζηθή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλαληήζακε ζην ηαμίδη καο.   

Δπηπιένλ, βαζηθή παξαηήξεζε απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ηηο πηνζεηνχζαλ. 

Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ πξνο 

δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο θαη πξνζσπηθέο αηνκηθέο εθθξάζεηο. ην ίδην πιαίζην, νη καζεηέο 

θάλεθε λα ληψζνπλ πην αζθαιείο, φηαλ δνχιεπαλ νκαδηθά, ζπλεξγάδνληαλ θαη ζπλαπνθάζηδαλ, ελψ 

ζε δνθηκαζίεο πνπ δπζθνιεχνληαλ, νινθιήξσλαλ επηηπρψο ηηο αζθήζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο δηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη αηζζάλζεθαλ απηνπεπνίζεζε θαη 

έδεημαλ εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπο, φηαλ ηα θαηάθεξαλ σο αξρεγνί ηεο νκάδαο θαη θάλεθαλ 

λα ελζνπζηάδνληαη κε ηηο επηηπρίεο ηνπο ζηηο δνθηκαζίεο θαη ζηελ αλαθάιπςε ζηνηρείσλ θαη 

ζεζαπξψλ. ε πεξηπηψζεηο δηαηάξαμεο ηεο θαλνληθφηεηαο ή ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ, ε νκάδα 

απηνξπζκηδφηαλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηηο βαζηθφηεξεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο ζεκεηψλνπκε πσο νη 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζπλεηδεηνπνηνχζαλ θαιχηεξα ηηο πνηφηεηεο ηνπ ήρνπ 

θαη ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, φηαλ απηέο ζπλνδεχνληαλ απφ 

θίλεζε. Δμάιινπ ζεκειηψδεο αξρή ηεο άκεζεο ζρέζεο ηεο κνπζηθήο κε ηελ θίλεζε είλαη φηη θάζε 

θίλεζε παξάγεη ήρν (Ράπηεο, 2015). Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο 

θαηαλννχζαλ θαιχηεξα θαη βαζχηεξα ηηο κνπζηθέο έλλνηεο, φπσο ην ξπζκφ, ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ, 

ηε δπλακηθή θαη ηελ ηαρχηεηα, φηαλ ηηο βίσλαλ κέζα απφ ην ζψκα θαη ηελ θίλεζε. Δπηπιένλ, 

κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά ειαζζφλσλ θαη κεηδφλσλ ζπγρνξδηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε 

κεισδηψλ θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εθθξάζεηο 

ηνπο. ηε δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα παίμνπλ ζχληνκεο κεισδίεο παξαηεξήζεθε 

φηη ηα παηδηά ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο επαλαιήςεηο θαη ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα παίμνπλ νκαδηθά κηα 

απιή κνπζηθή κεισδία θαη δηαπηζηψζεθαλ δπζθνιίεο ζηνλ νκαδηθφ ξπζκηθφ ζπγρξνληζκφ. Χζηφζν 

κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζεκεηψζεθε ζηαδηαθή βειηίσζε. Σέινο, ηα κνπζηθά φξγαλα φπσο ην 
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ληανχιη, ην θαλνλάθη, ε θηζάξα θαη ην αθνξληεφλ, φηαλ παίδνληαλ δσληαλά ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, 

εληππσζίαδαλ ηνπο καζεηέο θαη θαλέξσλαλ ηελ έληνλε επηξξνή πνπ αζθεί ε κνπζηθή ζηα παηδηά.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θάπνηεο εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο: 

Αξρηθά, φηαλ δεηήζακε απφ ηα παηδηά λα δείμνπλ πψο θαίλνληαη φηαλ είλαη ραξνχκελα, 

δελ έθαλαλ θάηη ηδηαίηεξν θαη ζπλέρηζαλ λα θηλνχληαη θπζηνινγηθά. Ζ δηαπίζησζε απηή καο θάλεη 

λα ππνζέηνπκε πσο ίζσο ηα παηδηά ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο κέξαο αηζζάλνληαη ραξνχκελα, φπνηε 

ε ραξά γηα απηά δελ είλαη έλα παξάμελν ζπλαίζζεκα, γηα ην νπνίν πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ πνιχ ή 

λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πξφζσπφ ηνπο γηα λα ην εθθξάζνπλ. 

Αθνινχζσο, κέζα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο ζρεηηθήο επθνιίαο κε ηελ νπνία ηα παηδηά 

αλαγλψξηδαλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη ην πψο εθθξάδεηαη θάπνηνο πνπ είλαη ζπκσκέλνο, 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηελ πηζαλή ζπρλή έθζεζή ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ, βιέπνληαο γηα 

παξάδεηγκα ηνπο ελήιηθεο γχξσ ηνπο ή ηα αδέξθηα ηνπο λα είλαη ζπκσκέλνη αιιά θαη ηε δηθή ηνπο 

ζπρλή βίσζε ηνπ ζπκνχ. Δμάιινπ, πνιχ ζπρλά νη κεγάινη επηζεκαίλνπλ ζηα παηδηά φηη είλαη 

ζπκσκέλα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ ζηελ παξαδνρή θαη απνδνρή ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ καο θάλεη λα ππνζέηνπκε πσο ν θφβνο βηψλεηαη απφ ηα παηδηά σο 

ληξνπή. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αθνχκε ηνπο κεγάινπο λα ζρνιηάδνπλ εηξσληθά θαη 

απαμησηηθά ηνπο θφβνπο ησλ παηδηψλ.  Ίζσο, ινηπφλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ θαλνχλ 

αδχλακα θαη λα κελ απνγνεηεχζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (ν νπνίνο ηφηε ζα ζηακαηνχζε λα ηνπο δίλεη 

ηελ πξνζνρή πνπ ζέινπλ), αξλνχληαη λα παξαδερηνχλ φηη ππάξρεη θάηη πνπ θνβνχληαη.  

Σειεηψλνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην επίπεδν δηαρείξηζεο έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θάλεθε λα εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη απφ ην είδνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πνπ δέρνληαη νη καζεηέο. Παηδηά πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα ζε κηα 

θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή , φπσο απηή πνπ αλαιχζεθε ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, 

κειινληηθά ίζσο αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζε πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ- ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηεο ζρέζεο κνπζηθήο θαη ζπλαηζζήκαηνο κε 

ζηφρν ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ αλνίγνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη 

κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ πξνθαινχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα απφ ηε κνπζηθή είλαη έλα ζχλζεην 

θαηλφκελν θαζψο ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε είλαη θαη ε θχζε ηεο κνπζηθήο. Γηάθνξεο ζεσξίεο θαη 

έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλέδεημαλ αθξηβψο ην πνιππνίθηιν ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. ε 

απηή ηε βάζε επηρεηξήζεθε ε αλάδεημε ηεο κνπζηθήο σο εξγαιείν θαιιηέξγεηαο ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ κέζα απφ έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθε 

πηινηηθά. 

πσο επηζεκάλζεθε ζην πξψην θεθάιαην, θαηά ηε δηάξθεηα βίσζεο ελφο έληνλνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ελεξγνπνηνχληαη ηξεηο βαζηθνί κεραληζκνί: ν βηνινγηθφο, ν γλσζηηθφο θαη ν 

ζπκπεξηθνξηθφο. Σα ζπλαηζζήκαηα, δειαδή, κπνξεί λα γελληνχληαη κέζα καο εμαηηίαο βηνινγηθψλ, 

γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ην άηνκν. Ζ κνπζηθή ή έλα 

κνπζηθφ εξέζηζκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη απηνχο ηνπο κεραληζκνχο κε πνιινχο 

ηξφπνπο θαη ζπλεπψο λα πξνθαιέζεη ζπλαίζζεκα ζηνλ αθξναηή. χκθσλα κάιηζηα κε ηα φζα 

αλαθέξζεθαλ ζην δεχηεξν θεθαιαίν, φηαλ έλα κνπζηθφ εξέζηζκα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, ηφηε κπνξεί λα παξάγεη κηα έληνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

βηνινγηθνχ κεραληζκνχ. Παξνκνίσο, ν γλσζηηθφο κεραληζκφο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ζην 

άθνπζκα κηαο κεισδίαο, αθνχ ηα ππνθείκελα κπνξνχλ λα θάλνπλ ζθέςεηο πάλσ ζηε κνπζηθή πνπ 

αθνχλ, κπνξνχλ λα  ηελ αμηνινγήζνπλ, λα ηε ζπλδέζνπλ κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ή αθφκε θαη λα ηελ αληηζηνηρνχλ κε εηθφλεο 

(νπηηθή αληηζηνίρηζε) θαη έηζη λα πξνθιεζνχλ ζπλαηζζήκαηα. Μπνξεί, επίζεο, λα ζρεηίδεηαη θαη λα 

αθνξά θνηλσληθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, γηαηί ε κνπζηθή ιεηηνπξγεί κέζα ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ζπκβάιιεη ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη επηθνηλσλία. Ζ 

πξφθιεζε ζπλαηζζεκάησλ απφ έλα κνπζηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηεο ή ζε φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αιιά ηαπηφρξνλα λα εμαξηάηαη θαη απφ δηάθνξεο μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαζε, ηε ζπρλφηεηα, ηε δηάζεζε επηθνηλσλίαο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξαίλνπκε φηη νη δηαζηάζεηο ηεο κνπζηθήο ζην πεδίν ηεο 

πξφθιεζεο ζπλαηζζεκάησλ είλαη πνιιέο. πλεπψο, ν ηξφπνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 

δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα πνηθίιιεη. Οδεγνχκαζηε, έηζη, ζην δεχηεξν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο 

εξγαζίαο, δειαδή ζηελ πξνηξνπή ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κνπζηθήο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζηελ 

αλάδεημε ησλ πνιιψλ δπλαηνηήησλ ηεο. Απηή αθξηβψο ε αξρή δηέπεη θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

κνληέινπ ησλ κνπζηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε πηινηηθά.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζεηξάο ησλ ζπλαληήζεψλ καο κε ηνπο καζεηέο ε 

κνπζηθή θάλεθε λα ιεηηνπξγεί σο έλα πνιπδηάζηαην εξγαιείν ζηα ρέξηα καο θαη ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

δηαπηζηψζεθε φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα θέξεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ηα επεμεξγαζηνχλ, 

λα ηα απνδερηνχλ θαη λα κάζνπλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζην λεζί ηνπ Βαζηιηά πνπ 

δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππεθφσλ ηνπ, ε κνπζηθή πνπ εθθξάδεη 

ζπλαηζζήκαηα κάο βνήζεζε λα γλσξίζνπκε ην δηθφ καο ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη λα ηνλ 

απνδερηνχκε. Δπίζεο, ζην λεζί ησλ θνβηζκέλσλ νη άλζξσπνη έπαςαλ λα θνβνχληαη δίρσο ιφγν, 

κέζα απφ ηε δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Σνπνηίπ κε ηελ ελζσκάησζε κνπζηθψλ απνζπαζκάησλ, πνπ 

βνήζεζαλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ησλ θαηνίθσλ. Απηή ε αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ ζπληειεί επηπιένλ ζηελ πξνζπάζεηα γλσξηκίαο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ησλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπο, 

αλαπηχζζνληαο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο θαη επίγλσζεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ (πρ ην ηξαγνχδη ηεο Μαξγαξίηαο).  

ηα πιαίζηα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ε κνπζηθή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αλαζηνιήο θάπνησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαη λα εληζρχζεη ηηο ζεηηθέο ή λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην λεθάιηα 

αληίδξαζε. Μηα ηέηνηα ηδέα πξνσζήζεθε κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο Νεξάηδαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

ηε κνπζηθή γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο απηνξξχζκηζε. Σν ίδην ζεκαληηθή αλαδείρηεθε ε ηδηφηεηα 

ηεο κνπζηθήο φρη κφλν λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζν πξνβνιήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνηθηινηξφπσο. 

Γεληθά, ηα πξψηα απηνζρέδηα ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχλ θαη παίδνπλ ηα παηδηά εκπεξηέρνπλ 

απνζπάζκαηα θαη ζηνηρεία απφ ην κνπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Ράπηεο, 2015). Δηδηθφηεξα, φκσο, ε 

κνπζηθή έθθξαζε ελφο παηδηνχ κπνξεί, αλ παξαηεξεζεί κε ιεπηνκέξεηα, λα καο δψζεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην 

κνπζηθφ φξγαλν ιεηηνπξγεί πξσηίζησο σο κέζν έθθξαζεο (Ράπηεο, 2015). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ηα παηδηά παίδνπλ έλα δηθφ ηνπο κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ηα 

κνπζηθά φξγαλα θαη αληηδξνχλ απέλαληη ζηνπο ήρνπο πνπ παξάγνπλ, κπνξεί λα θαλεξψζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν θαη λα καο ππνςηάζεη γηα ηπρφλ δπζθνιίεο ή 

πξνβιήκαηα πνπ ίζσο αληηκεησπίδνπλ. Γη‘ απηφ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο καο ηα παηδηά έγηλαλ 

ζπλζέηεο θαη δεκηνπξγνί θαη απηνζρεδίαζαλ παίδνληαο θξνπζηά, απνδίδνληαο έηζη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχζε κηα ηζηνξία. Δπηπιένλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ καο ζπκπεξηιήθζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππέδεημαλ ηελ ηθαλφηεηα λα κηιάεη θαλείο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φρη κε 

έλαλ κφλν ηξφπν αιιά κε δηάθνξνπο: κε θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, 

δσγξαθηέο θηι. Καη‘ επέθηαζε, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, φπσο ε 

θαιιηηερληθή, ε κνπζηθή, ε θηλεηηθή, ε θνηλσληθή, θηι πξνβάιιεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ 

ηνπο, ε νπνία -κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο- γίλεηαη ζεβαζηή θαη απνδεθηή απ φια ηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Μηα αθφκε ζεκαληηθή  ιεηηνπξγία πνπ παξαηεξήζεθε θαη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή 

εθηφλσζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θίλεζεο, ξπζκνχ θαη έθθξαζεο. Αθφκε, ε 

ελαιιαγή ζην ξφιν ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνπ βνεζνχ θαπεηάληνπ, έδσζε ζε φια ηα παηδηά ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ νκάδα θαη λα 

εληζρχζνπλ έηζη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Παξάιιεια νη νκαδηθέο, ζπγρξνληζκέλεο θηλήζεηο πνπ 

απαηηνχληαλ πνιιέο θνξέο (ηξάβεγκα θνππηψλ ή ησλ ζθνηληψλ απφ ηα παληά) έδηλαλ έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο νκάδαο.  Ζ κνπζηθή, δεκηνπξγψληαο έλα επράξηζην θαη παηγληψδεο θιίκα,  ζπλέβαιε 

ζηελ θαιχηεξε απνηχπσζε, εκπέδσζε θαη απνκλεκφλεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, θάηη πνπ έγηλε 

νινθάλεξν ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε, ζην λεζί ησλ αηληγκάησλ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαη σο 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νπνία ηα παηδηά ζπκφληνπζαλ εμαηξεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο απφ θάζε ηαμίδη, θάζε ζπλαίζζεκα θαη θάζε κεισδία θαη κπνξνχζαλ κε κεγαιχηεξε 

άλεζε, ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ησλ ζπλαληήζεσλ, λα ηα θαηνλνκάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα απηά. 

Μέζα απφ απηφλ ηνλ παηγληψδε ηξφπν θαη αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαιιηεξγνχληαη, 

αλαπηχζζνληαη, θαη απνηεινχλ ζπνπδαία εθφδηα γηα ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο, θαζψο ζέηνπλ ηηο 

βάζεηο γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθά ηζνξξνπεκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ κειινληηθά είλαη δπλαηφ λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηπρία. Ζ κνπζηθή είλαη έλα θιεηδί πνπ αλνίγεη 

πνιιέο πφξηεο ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ θαη πξνζθέξεη κηα εμαίξεηε δπλαηφηεηα ζέαζεο, γλσξηκίαο 

θαη αλαθάιπςεο ηνπ δηθνχ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ αιιά θαη ησλ άιισλ. 
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