
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» 

 

 

«Δλίζρπζε ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο ζην Μάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο ζην Γεκνηηθό ρνιείν: έλα Πηινηηθό 

Πξόγξακκα» 

 

 

ΜΑΛΑΜΑΣΔΝΗΑ Α. ΛΗΕΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΘΔΟΥΑΡΖ ΡΑΠΣΖ, ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

 

 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο κύπιορ εσθπόρ ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ είναι η οπθή λογική». 

Πάιπθμ Πζηάζμ, 1881-1973, Ηζπακυξ γςβνάθμξ 

 

«Δημιοςπγικόηηηα είναι να επιηπέπειρ ηον εαςηό ζος να κάνει λάθη. Τέσνη είναι να 

ξέπειρ ποια απ’ αςηά να κπαηήζειρ». 

Scott Adams, 1957-, Αιενζηακυξ ζοββναθέαξ ηυιζηξ 

 

 

 

 

 

Δηθόλα δεύηεξεο ζειίδαο: Ακαηηήεδηε 01/01/2020 απυ 

https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34

Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-

cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..

164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=

657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRI

mAdM   

https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM
https://www.google.com/search?q=creativity+music&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN34Hp7OHmAhVMwOAKHefCD74Q2-cCegQIABAA&oq=creativity+music&gs_l=img.3..0i19l5j0i8i30i19.155332.164506..164960...0.0..3.153.2825.2j20......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30i19.kY7eJd8Hu9I&ei=ZEYMXo2dNMyAgwfnhb_wCw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR825GR825&safe=active#imgrc=5l9PDmyvRImAdM


3 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Πνυθμβμξ – Δοπανζζηίεξ………………………………………………………………6 

Πενίθδρδ...…………………………………………………………………………….7 

Abstract………………………………………………………………………………..8 

Δζζαβςβή…………....……………………………………………………………..…..9 

 

ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1. 1. Ηζημνζηή ακαδνμιή - Ζ έκκμζα ηδξ Γδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ δ ακάδοζή ηδξ ιέζς 

ηδξ εηπαίδεοζδξ …………..…….…………………………………………………...12 

1.2. Ακάπηολδ δδιζμονβζηυηδηαξ ζηα παζδζά ιέζς ηδξ ηέπκδξ..…………………….21   

1.3. Μμοζζηή, ιμοζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ δδιζμονβζηυηδηα………………………......23 

1.4. Υαναηηδνζζηζηά δδιζμονβζηχκ αηυιςκ………………………………………...28    

1.5. Απμηθίκςκ ηνυπμξ ζηέρδξ ηαζ νμή……………………………………………..30 

1.6. Αοημζπεδζαζιυξ……………………………………………………………...….33 

      1.6.1. Κίκδζδ ηαζ δδιζμονβζηυηδηα……………………………………………...36 

1.7. φκεεζδ……………………………………………………………………….....39 

      1.7.1. Μάεδζδ ηαζ ζφκεεζδ ιέζς πνήζδξ ιμοζζηήξ ηεπκμθμβίαξ………………41       

1.8. Γζαζηεοή………………………………………………………………………...44 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1. ημπυξ ηαζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ – πνμεημζιαζία –ζπεδζαζιυξ………………….46 

2.2. Δνεοκδηζηά ενςηήιαηα………………………………………………………….52 

2.3. Δπζθμβή ημο δείβιαημξ…………………………………………………………..53 

2.4. Γδιμβναθζηά ζημζπεία ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ………………………………....56 

 

ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

3.1. Πνχηδ ηαζ δεφηενδ δζδαηηζηή χνα: «Μζα ααθίηζα ακ έπεζξ πάνεζ, θεφβμοιε, 

πάιε ζημκ ΦΆνδ»: δδιζμονβία ηαζ πανμοζίαζδ δπμ-ζζημνζχκ: ζοκμπηζηή 

πενζβναθή…………………………………………………………………………….57  

3.1.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Μζα ααθίηζα ακ έπεζξ 

πάνεζ, θεφβμοιε πάιε ζημκ ΦΆνδ»………………………………………….59 



4 
 

3.1.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

«Μζα ααθίηζα ακ έπεζξ πάνεζ, θεφβμοιε πάιε ζημκ ΦΆνδ»…………………62  

3.2. Σνίηδ δζδαηηζηή χνα: «Φακηαζία ηαζ ιενάηζ, θηζάπκμοκ θίκμ μνβακάηζ»: 

ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ: ζοκμπηζηή πενζβναθή………………..66 

3.2.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Φακηαζία ηαζ ιενάηζ, 

θηζάπκμοκ  θίκμ μνβακάηζ»…………………………………………………..67 

3.2.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

«Φακηαζία ηαζ ιενάηζ, θηζάπκμοκ θίκμ μνβακάηζ»………………………….70 

3.3. Σέηανηδ δζδαηηζηή χνα: «Ζπδηζηή ζηζά»: νοειζηυξ αοημζπεδζαζιυξ ηαζ 

«Πανμζιζμζαθάηα»:  ιεθςδζηυξ αοημζπεδζαζιυξ……………………………….......72 

3.3.1. «Ζπδηζηή ζηζά»: νοειζηυξ αοημζπεδζαζιυξ: ζοκμπηζηή πενζβναθή….73 

3.3.1.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ημο παζπκζδζμφ «Ζπδηζηή ζηζά»..........74 

3.3.1.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ημο 

παζπκζδζμφ «Ζπδηζηή ζηζά»……………………………...….……......76 

3.3.2. «Πανμζιζμζαθάηα»: ιεθςδζηυξ αοημζπεδζαζιυξ: ζοκμπηζηή          

πενζβναθή.............................................................................................78 

3.3.2.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ημο παζπκζδζμφ 

«Πανμζιζμζαθάηα»...............................................................................79 

3.3.2.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ημο 

παζπκζδζμφ «Πανμζιζμζαθάηα»……………………………………….81 

3.4. Πέιπηδ δζδαηηζηή χνα: «Ώνα βζα πάνηζ» ηαζ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» 

ζηδ ιμοζζηή»: ηζκδηζηή έηθναζδ ηαζ αοημζπεδζαζιυξ…………………….…..........83 

3.4.1. «Ώνα βζα πάνηζ»: ηζκδηζηή έηθναζδ ηαζ αοημζπεδζαζιυξ: ζοκμπηζηή 

πενζβναθή..………...............................................................................84 

3.4.1.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Ώνα βζα 

πάνηζ»……………………...................................................................85 

3.4.1.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ «Ώνα βζα πάνηζ»……………………………………87 

3.4.2. «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή»: ηζκδηζηή έηθναζδ ηαζ 

αοημζπεδζαζιυξ: ζοκμπηζηή πενζβναθή...............................................90 

3.4.2.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ημο παζπκζδζμφ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ 

«ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή»……….………………….………….…...92 

3.4.2.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ημο 

παζπκζδζμφ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή»…..…......94  



5 
 

3.5. Έηηδ δζδαηηζηή χνα: «Αθθάγμοιε;»: δζαζηεοή: ζοκμπηζηή πενζβναθή.….........96 

3.5.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Αθθάγμοιε;»………......97 

3.5.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

«Αθθάγμοιε;»………………………………………………………………101 

3.6. Έαδμιδ δζδαηηζηή χνα: «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα ΗενμθθοΦΑνζηά»: ζφκεεζδ 

ηαζ δδιζμονβία αοημζπέδζαξ ζδιεζμβναθίαξ: ζοκμπηζηή πενζβναθή……………….104 

3.6.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα 

ΗενμθθοΦΑνζηά»……………………………………………………………105 

3.6.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

«Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα ΗενμθθοΦΑνζηά»……………………………...109 

3.7. βδμδ δζδαηηζηή χνα: «Ζ ιπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ»: ζφκεεζδ ιέζς πνήζδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαηαζηεοή αοημζπέδζαξ πανηζημφναξ: ζοκμπηζηή πενζβναθή…….112 

3.7.1. Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Ζ ιπαθάκηα ημο 

απμπςνζζιμφ»………………………………………………………………114 

3.7.2. Αλζμθυβδζδ - απμηεθέζιαηα απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

«Ζ ιπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ»…………………………………………...118 

 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 

4.1. Πενζμνζζιμί ένεοκαξ…………………………………………………………...121 

4.2.Δνιδκεία ζοκακηήζεςκ-απμηεθέζιαηα...………………………………………122 

4.3. Δνςηδιαημθυβζμ αλζμθυβδζδξ……. ………………………………………......129 

4.4. ογήηδζδ-οιπενάζιαηα….…….……..……………………………………...134 

4.5. Βζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ…………..………………………………………….139 

4.6. Γζηηομβναθία…………………………………………………………………..148 

 

Πανάνηδια..….…………………………………………..........................................149 

  



6 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ –ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία, απμηεθεί ένεοκα ιε ζημπυ ηδκ ζοββναθή ηδξ 

δζπθςιαηζηήξ ιμο ενβαζίαξ. Ζ εειαηζηή πμο επζθέπηδηε ακήηεζ ζημκ πχνμ ηδξ 

Μμοζζηήξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ έβζκε ιε βκχιμκα ηα εκδζαθένμκηά ιμο, υπςξ αοηά 

πνμέηορακ ηαζ ακαδείπεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ ιμο ζημκ ηφηθμ 

ιαεδιάηςκ ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ 

Νδπζαβςβχκ Ηςακκίκςκ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκάξ ιμο, 

πνεζάζηδηα ηδ αμήεεζα δζαθυνςκ ακενχπςκ, ημοξ μπμίμοξ εα ήεεθα πμθφ κα 

εοπανζζηήζς. οκεπχξ, εα ήηακ ιεβάθδ πανάθεζρδ απυ πθεονάξ ιμο δ απμοζία ημο 

πανυκημξ ηεζιέκμο. Πνζκ ηαζ πάκς απ’ υθμοξ θμζπυκ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ 

επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιμο η. Θεμπάνδ Ράπηδ, πμο ιε ηζξ ηαίνζεξ επζζδιάκζεζξ, ηζξ 

ζοιαμοθέξ, ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ επζιμκή ημο ιε αμήεδζε ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Ηδζαίηενα εβηάνδζεξ εοπανζζηίεξ πνμξ ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηδξ Β2΄ ηιήιαημξ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο ηαοναηίμο, 

πμο ιε ηδ κεακζηή ημοξ μνιή έδςζακ δδιζμονβζηή πκμή ζε αοηυ ημ πζθμηζηυ 

πνυβναιια, αθθά ηαζ πνμξ ημοξ βμκείξ ημοξ, πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηςκ μπμίςκ ημ υθμ 

εβπείνδια εα πανέιεκε ζε επίπεδμ πνμεέζεςκ. Θενιά εοπανζζηχ ηδ Γζεοεφκηνζα ημο 

ζπμθείμο, ηονία Έθέκδ Κςθέηζδ βζα ηδκ εκενβυ ζηήνζλή ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δαζηάθα 

ημο ηιήιαημξ η. Δθέκδ Αββέθδ, πμο ηυζμ εενιά αβηάθζαζε ημ υθμ εβπείνδια ηαζ 

αδζαιανηφνδηα ιαξ πανείπε, υζμκ επζπθέμκ πνυκμ πνεζαγυιαζηακ. Δοπανζζηχ αηυιδ 

ημκ η. Γζάκκδ Μοβδάκδ πμο ιμο παναπχνδζε ηδκ άδεζα κα πνδζζιμπμζήζς ημ 

θμβζζιζηυ πμο δδιζμφνβδζε. Σεθεοηαία -ια υπζ ηαζ έζπαηδ- εενιά εοπανζζηχ ηδκ 

μζημβέκεζά ιμο ηαζ ζδίςξ ηζξ ηυνεξ ιμο, πμο, πανά ημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημοξ, 

επέδεζλακ ιεβάθδ οπμιμκή ηαζ ηαηακυδζδ ζε υθδ αοηή ηδ ιαηνά πμνεία ιέπνζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ιμο ζπμοδχκ ιε ηδ ζοββναθή ηδξ πανμφζαξ 

ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ. Ζ ζηήνζλή ημοξ απμηέθεζε βζα ιέκα ηζκδηήνζμ δφκαιδ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία αθμνά ζημκ ζπεδζαζιυ, ηδκ εθανιμβή ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ εκυξ πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ δζδαζηαθίαξ δζάνηεζαξ μηηχ δζδαηηζηχκ 

ςνχκ ιε ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζημ ιάεδια 

ηδξ ιμοζζηήξ. Καηυπζκ αζαθζμβναθζηήξ επζζηυπδζδξ πναβιαημπμζήεδηε επζηυπζα 

ένεοκα ζε έκα ηιήια δεηαεπηά ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ 

πμθείμο. Σα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ήηακ δ εθεφεενδ μιαδζηή ζοκέκηεολδ, δ παναηήνδζδ ιε 

πνήζδ ηθεζδχκ, δ ηήνδζδ ηαζ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή διενμθμβίμο ηαζ ημ 

ενςηδιαημθυβζμ. Παναηδνήεδηακ ηάπμζεξ πανάιεηνμζ πμο θαίκεηαζ κα εκζζπφμοκ 

ηδκ απμηθίκμοζα ζηέρδ, υπςξ δ πνυηθδζδ πμζηζθίαξ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, δ μιαδζηή 

ενβαζία, δ θεηηζηή ηαζ ζςιαηζηή έηθναζδ, δ πνμεοιία βζα ζοιιεημπή-μιαδζηυηδηα 

ηαζ δ φπανλδ νμήξ ηαζ πανάθθδθα δζενεοκήεδηε δ ακάπηολδ ιμοζζηχκ δελζμηήηςκ. 

Γζα ηδκ ακηζηεζιεκζηυηενδ απμηίιδζδ πμνδβήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ζηα παζδζά. Σα 

εονήιαηα επζαεααζχκμοκ ηδκ οπυεεζδ, υηζ ημ πανυκ πζθμηζηυ πνυβναιια εκζζπφεζ 

ηαζ πνμςεεί ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηαεχξ εκημπίζηδηακ υθεξ μζ πνμξ παναηήνδζδ 

πανάιεηνμζ, ζδίςξ αοηή ηδξ μιαδζηυηδηαξ, εκχ πανάθθδθα εκζζπφεδηακ ηαζ μζ 

ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Γδιζμονβζηυηδηα, Δκίζποζδ, Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, Μμοζζηή, 

Β΄ Γδιμηζημφ, Απμηθίκμοζα ηέρδ, Πμζηίθεξ ηαζ Πνςηυηοπεξ Ηδέεξ, Οιαδζηυηδηα, 

Ρμή, Λεηηζηή ηαζ ςιαηζηή Έηθναζδ 
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ABSTRACT 

 

This essay is about planning, implementing and evaluating a pilot study that 

lasts eight teaching hours and aims for promoting and strengthening creativity in the 

music lesson. Upon literature review, fieldwork was conducted in a class of seventeen 

second-grade students of the Primary school. The methodological tools for data 

collection and analysis, consist of free teamwork interview, observation with the use 

of keys, maintaining and systematically keeping records of the diary and 

questionnaire. Certain parameters that seem to reinforce a divergent way of thinking, 

such as producing various and original ideas, developing cooperation - team spirit, 

verbal and body expression, willingness for participation and provoking flow were 

observed and simultaneously, improving musical skills was investigated. To ensure 

evaluation objectivity, a questionnaire was distributed to the children. Findings 

validate the hypothesis that this pilot study strengthens and promotes creativity as all 

of the aforementioned parameters were detected, particularly that of cooperation, 

while at the same time the children’s musical skills were considerably improved. 

 

Keywords: Creativity, Strengthening, Primary Education, Music, Second Grade, 

Divergent Thinking, Various and Original ideas, Teamwork, Flow, Verbal and Body 

Expression 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ εκημπίγεηαζ δζάποηδ ηυζμ ζημ θοζζηυ, υζμ ηαζ 

ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ, ηδκ 

ελέθζλδ, αθθά ηαζ ηδκ επζαίςζδ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, έπεζ αολδεεί ημ εκδζαθένμκ 

βφνς απυ αοηήκ, ηαεχξ δ φπανλή ηδξ θαίκεηαζ κα ζοκεπάβεηαζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ζοκεπχξ ηδκ μζημκμιζηή εοδιενία. Αοηυ ημ εκδζαθένμκ ανπίγεζ κα ακαδεζηκφεζ ηδ 

ζδιαζία ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, αθθά ηαζ ηδκ ακάβηδ εκίζποζδξ ιε δδιζμονβζηέξ 

πναηηζηέξ πχνςκ, πμο θαίκεηαζ κα ηδκ επδνεάγμοκ ηαηαθοηζηά, υπςξ αοηυξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ.    

Ζ φπανλδ ιαεδιάηςκ ηαθθζηεπκζηήξ θφζδξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ 

ορίζηδξ ζδιαζίαξ, επεζδή αλζμπμζμφκ ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ πμο θαίκεηαζ κα 

πνμάβμοκ ημκ δδιζμονβζηυ ηνυπμ ζηέρδξ. Ηδζαίηενα ζημκ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ αβςβήξ 

ηαζ εηπαίδεοζδξ, μζ πναηηζηέξ ημο αοημζπεδζαζιμφ (ηζκδηζημφ, μνβακζημφ, 

ιεθςδζημφ), ηδξ ζφκεεζδξ, ηδξ δζαζηεοήξ, ηδξ δδιζμονβίαξ δπμ-ζζημνζχκ, ηδξ 

ηαηαζηεοήξ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, δζεβείνμοκ ηδ θακηαζία, πνμςεμφκ ηδκ 

απμηθίκμοζα ζηέρδ ιε ηδκ παναβςβή πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, εκχ 

πανάθθδθα ακμίβμοκ κέα πεδία έηθναζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ημο παζδζμφ ιε ημοξ 

άθθμοξ, αθθά ηαζ ιε ημκ εαοηυ ημο, ειπθμοηίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ, 

ημκ ροπζηυ ηαζ ημκ πκεοιαηζηυ ημο ηυζιμ ηαζ μδδβχκηαξ ημ ζηδκ αοημπναβιάηςζδ. 

Ζ απμζπαζιαηζηή ηαζ άκεο μνβακςιέκμο ζπεδίμο δνάζδ υιςξ, ζοκήεςξ δεκ 

μδδβεί πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Υνεζάγμκηαζ ζοζηδιαηζηέξ, μνβακςιέκεξ ηαζ 

ιεθεηδιέκεξ εκένβεζεξ, ιε ζοβηεηνζιέκδ ζημπμεεζία ηαζ ελαβχβζια ζοιπενάζιαηα. 

Ζ πανμφζα ενβαζία θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ ιζα ηέημζμο είδμοξ πνυηαζδ 

δζδαζηαθίαξ, έκα πζθμηζηυ πνυβναιια δδθαδή βζα πνμαβςβή ηαζ εκίζποζδ 

δδιζμονβζηυηδηαξ, πμο κα ααζίγεηαζ ζηζξ βεκζηέξ ανπέξ ημο Ακαθοηζημφ 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ βζα ημ ιάεδια ηδξ Μμοζζηήξ ηδξ 

Β΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ. 

Ζ ενβαζία αοηή δμιήεδηε ζε δφμ αάζεζξ: ηδξ αζαθζμβναθζηήξ επζζηυπδζδξ 

απυ ηδ ιζα ηαζ ηδξ επζηυπζαξ ένεοκαξ απυ ηδκ άθθδ. Μεθεηήεδηακ ζοββνάιιαηα απυ 

ημκ πχνμ ηδξ παζδαβςβζηήξ, ηδξ ιμοζζηήξ παζδαβςβζηήξ, ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηςκ 

ηεπκχκ. Σα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ενεοκδηζηυ ιένμξ 

ήηακ δ εθεφεενδ μιαδζηή ζοκέκηεολδ, δ παναηήνδζδ ιε πνήζδ ηθεζδχκ, δ ηήνδζδ 

ηαζ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή διενμθμβίμο ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ. Ζ ζφζηαζδ ημο 
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πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζημ ιάεδια ηδξ 

Μμοζζηήξ ηαζ δ αλζμθυβδζή ημο, ααζίζηδηε ζηδ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηαζ 

ηαηαβναθή παναιέηνςκ, πμο θαίκεηαζ κα πνμςεμφκ, απυ ηδ ιία ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ, υπςξ αοηέξ ηδξ πνυηθδζδξ πμζηζθίαξ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, ηδξ 

μιαδζηήξ ενβαζίαξ, ηδξ θεηηζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ έηθναζδξ, ηδξ πνμεοιίαξ βζα 

ζοιιεημπή ηαζ ηδξ φπανλδξ νμήξ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδ αεθηίςζδ ιμοζζηχκ 

δελζμηήηςκ. θεξ μζ παναπάκς πανάιεηνμζ ηαζ ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία 

πνμέηορακ, αθθά ηαζ ηεθζηά ζοκδοάζηδηακ ιε ηζξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηαζ 

απμηέθεζακ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ.  

Ζ ενβαζία απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηεθάθαζα. Σμ πνχημ απυ αοηά είκαζ 

εεςνδηζηυ ηαζ πενζθαιαάκεζ μηηχ οπμηεθάθαζα. ε αοηά επζπεζνείηαζ ιζα ζζημνζηή 

ακαδνμιή ζηδκ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηυζμ ζηδ θφζδ, υζμ ηαζ ζημκ άκενςπμ 

απ’ υπμο πνμηφπηεζ δ ακάβηδ εκίζποζήξ ηδξ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ ιέζς 

ηδξ ηέπκδξ, ζδίςξ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία. Δπζζδιαίκμκηαζ ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ δδιζμονβζηχκ αηυιςκ, εκχ ακαδεζηκφεηαζ δ 

ζπμοδαζυηδηα ημο ιαεήιαημξ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδκ πνυηθδζδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ. Πανάθθδθα, ακαθφμκηαζ πναηηζηέξ, πμο θαίκμκηαζ κα πνμςεμφκ 

ηαζ κα εκζζπφμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, υπςξ μ αοημζπεδζαζιυξ, δ ζφκεεζδ, δ 

δζαζηεοή ηαζ δ ιάεδζδ ιέζς πνήζδξ ιμοζζηήξ ηεπκμθμβίαξ.  

Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα οπμηεθάθαζα ηαζ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζήεδηε. Πζμ ζοβηεηνζιέκα εδχ 

πενζβνάθμκηαζ μ ζημπυξ ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ, ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, δ 

πνμεημζιαζία, μ ζπεδζαζιυξ, εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο δείβιαημξ 

ηαζ ηα δδιμβναθζηά ζημζπείςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ οθμπμίδζδ ημο πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ. 

Απμηεθείηαζ απυ επηά οπμηεθάθαζα, υπμο παναηίεεκηαζ ιε ζοκμπηζηυ ηνυπμ μζ εκκζά 

δναζηδνζυηδηεξ-παζπκίδζα, ηα μπμία ζοκαπμηεθμφκ ημ εκ θυβς πζθμηζηυ πνυβναιια. 

Σμ ηάεε οπμηεθάθαζμ απμηεθείηαζ απυ δφμ οπμεκυηδηεξ, ζηδκ πνχηδ εη ηςκ μπμίςκ 

πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά δ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ζηδ 

δεφηενδ ηαηαβνάθμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ δ αλζμθυβδζδ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

παναηήνδζδ ιε αάζδ ηζξ ηθείδεξ πμο είπακ ηεεεί, υπςξ δ παναβςβή πμζηίθςκ ηαζ 

πνςηυηοπςκ ζδεχκ, δ ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ-μιαδζηυηδηαξ, δ ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή 

έηθναζδ, δ ακάπηολδ ιμοζζηχκ δελζμηήηςκ, δ δζάεεζδ βζα ζοιιεημπή ηαζ δ 

πνυηθδζδ νμήξ. 
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ημ ηέηανημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ, πμο απμηεθείηαζ απυ έλζ οπμηεθάθαζα, 

παναηίεεκηαζ μζ πενζμνζζιμί ηδξ ένεοκαξ, βίκεηαζ ιζα απμηίιδζή ηδξ, ιε ενιδκεία ηςκ 

ζοκακηήζεςκ ιέζς ηδξ ζφβηνζζδξ, ηδξ ζοκδοαζηζηήξ ιεθέηδξ ηςκ ιεεμδμθμβζηχκ 

ενβαθείςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ 

επελενβαζία ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ζοκάβμκηαζ ηάπμζα πνήζζια ζοιπενάζιαηα. 
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή - Ζ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ε αλάδπζή 

ηεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Βζαθζμβναθζηά, δ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηνυπςκ βζα 

ηδκ πνμαβςβή ηδξ δεκ είκαζ ηάηζ ηαζκμφνβζμ. φιθςκα ιε ημκ Guilford (1967), 

ιπμνεί ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1930 δ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ κα είπε ανπίζεζ 

κα απαζπμθεί ημοξ επζζηήιμκεξ, αθθά ζδιείμ ηαιπήξ βζ’ αοηήκ απμηέθεζε ημ 1950. 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο Β΄ παβημζιίμο πμθέιμο αημθμφεδζε μ Φοπνυξ Πυθειμξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο μπμίμο δ ηαζκμημιία ηαζ δ εθεονεηζηυηδηα ζε έκα κέμ ακηαβςκζζηζηυ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ πενζαάθθμκ ήηακ γδημφιεκμ ζε πμθθά επίπεδα. Σδκ ίδζα επμπή, ημ 

επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ είπε ζηναθεί πνμξ ημ δζάζηδια ηαζ μζ πνχηεξ δμηζιαζηζηέξ 

πηήζεζξ είπακ ελάρεζ ηδκ θακηαζία υθςκ. Ήηακ θμβζηυ θμζπυκ ζε εηείκδ ηδ πνμκζηή 

ζοβηονία δ πνμζμπή ηςκ ροπμθυβςκ κα ανπίζεζ κα ζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ ειαάεοκζδ 

πάκς ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο δδιζμονβζημφ αηυιμο ηαζ ζηζξ δζενβαζίεξ πμο 

επζηεθμφκηαζ. 

Οζ νίγεξ υιςξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ςξ πναηηζηήξ είκαζ πμθφ ααεφηενεξ· 

πάκμκηαζ ζηα αάεδ ηςκ αζχκςκ ηαζ θαίκεηαζ, πςξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ηδκ 

ίδζα ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο θοζζημφ ηαζ ημο ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ. 

Ακ δμφιε ηδκ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ οπυ ημ πνίζια ιζαξ θοζζηήξ εεχνδζδξ, 

ίζςξ ειπκεοζημφιε απυ αοηυ ηαζ μδδβδεμφιε ζε ζοιπενάζιαηα, πμο εα ιαξ 

εηπθήλμοκ. Δπεηηείκμκηαξ ηδκ δδιζμονβζηυηδηα θμζπυκ, πένακ ημο ακενχπμο ηαζ ζε 

άθθα κμήιμκά υκηα, ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλήξ ηδξ ζηδ γςή ιαξ, 

ηαεχξ, ζε πμθθέξ ηςκ πενζπηχζεςκ, είκαζ ηαοηυζδιδ ιε ηδκ ίδζα ηδκ επζαίςζδ. 

Οπμζμζδήπμηε ιε πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ ιπμνεί κα εκημπίζεζ παναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα δδιζμονβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηα μπμία είκαζ ακανηδιέκα ζημ Youtube, 

υπςξ δ απυδναζδ εκυξ πηαπμδζμφ απυ ιζα βοάθα, δ έλμδμξ εκυξ πμκηζηζμφ απυ έκακ 

θααφνζκεμ ή ζηζβιζυηοπα εοθοΐαξ δεθθζκζχκ πμο πμνεφμοκ ιε δδιζμονβζηυ ζηοθ ηαζ 

«παίγμοκ» ιε ημκ ηδθεμπηζηυ θαηυ, απμδεζηκφμκηαξ ημο θυβμο ημ αθδεέξ.  

Ζ δδιζμονβζηυηδηα ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

ελαζθαθίγεζ ζημκ/ζηδκ εεαηή ιζα ιμκαδζηή ηαζ αλζμεαφιαζηδ εζηυκα. Απυ ημ 

γεοβάνςια ηαζ ηδκ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηυηηζκςκ ηααμονζχκ ζημ κδζί ημο Υνζζημο-

βέκκςκ, ςξ ημ ιεηέςνμ αήια εκυξ πεθανβμφ ή ημ πέηαβια ηςκ νμγ θθαιίκβημ, δ 
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πθάζδ έπεζ ιζα δζηή ηδξ δδιζμονβζηή, πμζδηζηή, εα θέβαιε, οπυζηαζδ. Ζ 

δδιζμονβζηυηδηα ζηδκ θφζδ υιςξ έπεζ ηαζ πναηηζημφξ ζημπμφξ. Λυβμο πάνζκ δ 

ζοιαζςηζηή ζπέζδ πμο ακαπηφζζμοκ ηάπμζα γχα ιεηαλφ ημοξ
1
 ή μ ηακυκαξ ημο 

δοκαηυηενμο πμο οπενζζπφεζ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ή δ παναζζηζηή ζοιπενζθμνά 

εκυξ ιζηνμαίμο ζε έκακ οβζή μνβακζζιυ ή δ ημζκςκζηυηδηα ηαζ δ ακάβηδ βζα 

ακαπαναβςβή εκυξ είδμοξ, αηυια δε ηαζ μζ πμνμί ηςκ ιεθζζζχκ, υηακ ανίζημοκ 

ηνμθή, ημοξ μπμίμοξ εηηεθμφκ, βζα κα απμηςδζημπμζήζμοκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ κα 

ιεηαδχζμοκ πθδνμθμνίεξ ζηζξ οπυθμζπεξ ιέθζζζεξ, βζα ηδκ απυζηαζδ απυ ηδκ 

ηορέθδ ιέπνζ ηδκ πδβή ηδξ ηνμθήξ.  

Ο άκενςπμξ, ςξ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ αοηήξ ηδξ αέκαδξ ελεθζηηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαζ δβεηζηή ιμνθή ημο θοζζημφ ααζζθείμο, έπεζ κα επζδείλεζ άθεμκα 

δείβιαηα δδιζμονβζηυηδηαξ: απυ απθέξ -ζηα ιάηζα ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο- 

εθεονέζεζξ υπςξ μ ηνμπυξ ηαζ ημ ιαβείνεια ηδξ ηνμθήξ, έςξ πζμ ζφκεεηεξ υπςξ δ 

βναθή ηαζ μ δθεηηνζζιυξ, αθθά ηαζ ιέπνζ ηαηαζηεοέξ φρζζηδξ δδιζμονβζηήξ 

ηεθεζυηδηαξ, υπςξ -εκδεζηηζηά ακαθένς- ηα ανπζηεηημκζηά δδιζμονβήιαηα ηςκ 

ποναιίδςκ ηδξ Αζβφπημο ή ηδξ Αβίαξ μθίαξ. Καζ ζηζξ δφμ αοηέξ πενζπηχζεζξ μζ 

ιδπακζημί, εηηυξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημιρμηεπκδιάηςκ απυ αζζεδηζηήξ άπμρδξ, έπνεπε 

κα επζθφζμοκ δζάθμνα πνμαθήιαηα-πνυηθδζδ βζα ηδκ επμπή ημοξ, ίζςξ αηυιδ ηαζ 

βζα ηδ δζηή ιαξ. οζηαηζηυ ηδξ επζηοπίαξ ιζαξ ηυζμ ειαθδιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ, υπςξ 

αοηήξ ηςκ ποναιίδςκ ηδξ Γηίγαξ απμηεθεί δ δδιζμονβζηυηδηα ηυζμ ζηδ ιεηαθμνά 

ηςκ ημιιαηζχκ ημο αθάααζηνμο απυ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ (ή ηαζ εηηυξ), υζμ 

ζηδ ζπεδίαζδ, ηδκ ηαηαζηεοή, αθθά ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο καμφ απυ ηδ ζφθδζδ απυ 

επίδμλμοξ θεδθαηδηέξ. Πμθθμφξ αζχκεξ ανβυηενα, ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ιζα 

πενζμπή, πμο βεςθοζζηά οθίζηαηαζ ζοπκέξ ζεζζιζηέξ δμκήζεζξ, ημ ακενχπζκμ πκεφια 

δδιζμφνβδζε άθθμ έκα αλζμγήθεοημ επίηεοβια ιδπακζηήξ, πμο εκηοπςζζάγεζ αηυιδ 

ηαζ ζήιενα. Ζ ζηαηζηή ακημπή ηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ημο καμφ ηδξ Αβίαξ μθίαξ, 

εηπμνεφεηαζ ηφνζα απυ ημκ δμιζηυ ημο πονήκα ηαζ ηδκ ανπζηή ηαηαζηεοή ημο. Ο 

ηνμφθμξ ημο καμφ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ιε ηνυπμ, πμο δφκαηαζ ακαζπέζεζ ηδκ θοζζηή 

ηάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ νδβιάηςκ (θυβς αανφηδηαξ ηαζ ηοπυκ ζεζζιζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ) ηαεχξ αλζμπμζμφκηαζ ηα πανάεονά ημο ςξ ηεπκδηέξ νςβιέξ.  

                                                           
1
 Ο ζππμπυηαιμξ αθήκεζ πηδκά-«ηαεανζζηέξ» κα εζζέθεμοκ ζηδκ ζημιαηζηή ημο ημζθυηδηα, βζα κα 

αθαζνέζμοκ απυ ηα δυκηζα ημο ηοπυκ οπμθείιιαηα ηνμθήξ, ελαζθαθίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαζ βζα 

ηα ίδζα ηνμθή. Ζ ζπέζδ αοηή ιπμνεί κα εηθδθεεί, ςξ ιζα δδιζμονβζηή, ζοιαζςηζηή ζπέζδ 

αθθδθελάνηδζδξ.  
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Καζ αοηά απμηεθμφκ έκα εθάπζζημ ιυκμ δείβια δδιζμονβζηχκ επζηεοβιάηςκ 

ζημ θοζζηυ ηαζ ημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ δ 

δδιζμονβζηυηδηα, δεκ έπεζ ζηαηζηυ παναηηήνα, μφηε πνμκζημφξ πενζμνζζιμφξ. Ζ 

επίδναζή ηδξ ζηδκ ζφβπνμκδ γςή, ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, ηδκ ζζημνία, ημκ πμθζηζζιυ 

δφκαηαζ επεηηείκεηαζ ζημ δζδκεηέξ ηαζ εαοιάγεηαζ ζημοξ αζχκεξ.  

 πςξ ζπεδυκ ζε ηάεε αθδνδιέκδ έκκμζα, έηζζ ηαζ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα 

οπάνπεζ απμοζία εκυξ μνζζιμφ ηαεμθζηήξ απμδμπήξ. Άθθςζηε δ πενζπανάηςζή ηδξ  

ζε έκακ ηαζ ιυκμκ μνζζιυ εα ακηζζηναηεουηακ ζηδκ ίδζα ηδξ ηδκ οπυζηαζδ. Ζ 

απμζαθήκζζδ υιςξ ημο υνμο δδιζμονβζηυηδηα είκαζ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ. φιθςκα ιε ημκ Παπαδυπμοθμ (2005: 213), 

ςξ δδιζμονβζηυηδηα μνίγεηαζ «δ ηάζδ ηαζ ζηακυηδηα παναβςβήξ πνςηυηοπςκ ένβςκ, 

ζε μπμζαδήπμηε εηδήθςζδ ηδξ γςήξ ημο αηυιμο», εκχ ηαηά ημκ Μαβκήζαθδ 

(1996:78), ςξ «δ δναζηδνζυηδηα ημο πκεφιαημξ κα πανάβεζ ιζα ηαζκμφνζα ζδέα, κα 

ακαηαθφπηεζ έκακ ηαζκμφνζμ ηνυπμ ηαηακυδζδξ… κα δζαηοπχκεζ εζηαζίεξ ηαζ 

οπμεέζεζξ … κα δμηζιάγεζ ηαζ κα ακαδμηζιάγεζ αοηέξ ηζξ οπμεέζεζξ, ηαεχξ ηαζ κα  

ηνμπμπμζεί  εη κέμο ηδ δμηζιαζία ημοξ». Καηά ημκ Torrance, (1962:139) ςξ 

δδιζμονβζηυηδηα κμείηαζ «δ ακάδοζδ εκυξ ηαζκμηυιμο ζπεζζαημφ πνμσυκημξ πμο 

ελεθίζζεηαζ απυ ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο αηυιμο αθεκυξ ηαζ ηςκ οθζηχκ, ηςκ 

βεβμκυηςκ, ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ γςήξ ημο, αθεηένμο». Ζ ελεθζηηζηή 

πμνεία ημο ακενχπμο μδήβδζακ ημοξ Amabile & Tighe (1993:9) ζημ ζοιπέναζια, 

υηζ «έκα πνμσυκ ή ιζα απυηνζζδ δεκ ιπμνεί απθά κα δζαθμνμπμζείηαζ βζα κα ιδκ 

ηαοηίγεηαζ, πνέπεζ επίζδξ κα είκαζ ηαηάθθδθδ, μνεή, πνήζζιδ, πμθφηζιδ ή 

εηθναζηζηήξ ζδιαζίαξ». Σέθμξ, μζ Feist & Baron, (2003, υ.α. Υάζημο ηαζ 

Παπαδάημξ:1585) μνίγμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ςξ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο «πμο 

ημο επζηνέπεζ κα ακηαπελένπεηαζ ζε πνμαθδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε πνςημηοπία ηαζ 

πνμζανιμζηζηυηδηα». 

Ο θυβζμξ Ian Marshall (1996), απυ ηδκ άθθδ ακαθένεδηε ζηδκ δδιζμονβζηή 

ζηέρδ ςξ ιζα πμο επζηοβπάκεζ εονδιαηζηέξ θφζεζξ, επζζηδιμκζηέξ ακαηαθφρεζξ ηαζ 

ιεηαλφ άθθςκ πζμφιμν. Απμηεθεί ηαηά ηδκ άπμρή ημο ιζα ζηέρδ, πμο πανάβεζ ηαζ 

ζζμπεδχκεζ ηακυκεξ. Ζ δδιζμονβζηή ζηέρδ, ηαηά Marshall, ηδκ μπμία απμηαθεί ηαζ 

ηαακηζηή, απμηοπχκεζ ζςνεοηζηά ζημζπεία απυ ηζξ ειπεζνίεξ, ηδκ ζδζμζοβηναζία, ηζξ 

εκμνάζεζξ, ηα πζζηεφς, ηα ηαιπμφ, ηδκ εέθδζδ, ηδ θμβζηή, ηαεχξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα. Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ αηυια ηαζ εάκ 

μζαδήπμηε ή ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκζζηςζχκ είκαζ ιαεδιαηζηά πνμαθέρζιεξ, δδθαδή 
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πμζμηζημπμζήζζιεξ ηαζ ζοκεπχξ ιεηνήζζιεξ, ημ ελαβχβζιμ απμηέθεζια, ήημζ δ 

ζοκζζηαιέκδ, δζέπεηαζ απυ ηαακηζηή ααεααζυηδηα. 

Γίκεηαζ ακηζθδπηυ, υηζ μζ ακςηένς μνζζιμί έπμοκ έκα ζδζαίηενμ επίπεδμ 

βεκίηεοζδξ. Ζ Boden (2004) υιςξ, ελεζδζηεφεζ έκακ ιμκμζήιακημ μνζζιυ, 

πνμηείκμκηαξ ημκ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ""ροπμθμβζηήξ" δδιζμονβζηυηδηαξ 

('psychological creativity') ή P-Creativity ηαζ "ζζημνζηήξ" ('historical creativity') ή H-

Creativity. Ο ζοβηεηνζιέκμξ δζαπςνζζιυξ, εα ιπμνμφζε ζηδκ μπηζηή ηάπμζμο, κα 

εεςνδεεί ςξ αζςιαηζηυξ, ηαεχξ θένεζ ηδ ζθναβίδα ηδξ πνμζςπζηήξ οπυζηαζδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ πνχηδ ηαηάζηαζδ ακαθένεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ υπμο ηάπμζμξ 

ακαηαθφπηεζ ιζα πνςημθακή, εκδεπμιέκςξ πμθφηζιδ ζδέα, ηδκ μπμία δεκ είπε 

λακαζηεθεεί ζημ πανεθευκ. Δάκ υιςξ δ ζοβηεηνζιέκδ ζδέα οπάβεηαζ ζηδκ εηένα 

ηαηάζηαζδ, αοηυ οπμδδθχκεζ -ζημκ ααειυ πμο είκαζ δοκαηυκ κα βκςνίγμοιε- υηζ 

ηακέκαξ άθθμξ δεκ ηδκ είπε πνζκ, ήημζ είκαζ δ πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία πμο 

ηαηαβνάθεηαζ.  

ε ιζα δζανηχξ ιεηαααθθυιεκδ επμπή, υπςξ δ δζηή ιαξ, ζηδκ μπμία δ νήζδ 

ημο Ζνάηθεζημο «ηα πάκηα νεζ, ιδδέπμηε ηαηά η’ αοηυ ιέκεζκ» είκαζ πενζζζυηενμ 

επίηαζνδ απυ πμηέ, αοηή δ ιμκαδζηυηδηα ζηδ ζφθθδρδ ιζαξ ζδέαξ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ θαίκεηαζ κα είκαζ ημ γδημφιεκμ. Οζ επζπεζνήζεζξ ακαγδημφκ δζανηχξ 

ηαζκμφνζμοξ ηνυπμοξ ηαζ ζδέεξ, βζα κα αολήζμοκ ηζξ πςθήζεζξ ημοξ, εθεονίζημκηαξ 

ηαζ πανάβμκηαξ κέα πνςημπμνζαηά πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ. ε υθδ αοηή ηδ 

δζαδζηαζία, ζοβηαθοιιέκδ ηάης απυ υνμοξ υπςξ επζπεζνδιαηζηυηδηα, ηαζκμημιία, 

πνςημπμνία ηαζ ζδζςηζηή πνςημαμοθία εκοπάνπεζ δ έκκμζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Ζ 

ακαγήηδζδ αηυιςκ ζηακχκ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηα αδζέλμδα πμο 

ακαηφπημοκ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, κα θένκμοκ κέεξ ζδέεξ ηαζ κα ιδ θμαμφκηαζ ηδκ 

ακάθδρδ νίζημο, ηαηά ηακυκα μδδβεί ζηδκ πνυμδμ ιζαξ εηαζνείαξ ηαζ ζοκεπχξ ζηδκ 

μζημκμιζηή ηδξ εοιάνεζα. Γίκεηαζ θμζπυκ εφημθα ακηζθδπηυ, βζαηί ημ εκδζαθένμκ βζα 

ηδκ ακάπηολή ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ είκαζ ιεβάθμ, ηυζμ πμο κα ηδκ ηαεζζηά ζε 

δζανηχξ ηαζ δοκαιζηχξ αολακυιεκδ πνμηεναζυηδηα, πςνίξ ηίπμηα κα αθήκεηαζ ζηδκ 

ηφπδ. 

Ο πανάβμκηαξ «ηφπδ» ζε υ, ηζ αθμνά ηδκ έκκμζα ηδξ δδιζμονβίαξ έπεζ ιζηνή 

ςξ ηαζ ιδδεκζηή επίδναζδ, ηαεχξ «ζοκζζηά απθχξ οπμπνμσυκ ηδξ πνμζπάεεζαξ, ηδξ 

δζανημφξ εβνήβμνζδξ απυ ηδ ιενζά ημο αηυιμο πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκμ ζηδκ 

ακαγήηδζδ ζδεχκ» (Ξακεάημο, 1998:31). Ζ ζηθδνή ηαζ πμθφςνδ ενβαζία, δ επζιμκή 

ηαζ δ πνμζήθςζδ ζημκ ζηυπμ είκαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά υθςκ ηςκ εθεονεηχκ, 



16 
 

ακελανηήηςξ ηθάδμο ηαζ εζδίηεοζδξ. Μζηνά, πνμτπάνπμκηα επζηεφβιαηα, είηε ημο εκ 

θυβς δδιζμονβμφ, είηε άθθςκ, ζοζζςνεφμκηαζ -ζοκςζηίγμκηαζ ίζςξ- ιέπνζ πμο, είηε 

ζηαδζαηά, είηε ζε ιζα ζηζβιή απμηαθοπηζηήξ -θοηνςηζηήξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ- 

έηθαιρδξ, ηδ ζηζβιή ηδξ δδιζμονβίαξ, ιμνθχκμκηαζ ζε ηάηζ κέμ. Ακ θμζπυκ, δ 

δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα ζδςεεί ςξ «ιζα ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα ζοκδοάγεζ 

ηιήιαηα ηδξ αζςιέκδξ πναβιαηζηυηδηαξ» (Saether, Mbye & Shayesteh, 2012: 356), 

ηυηε ζδιαίκεζ υηζ μθείθμοιε κα ειπθμοηίζμοιε ηδκ ηεθεοηαία ιε ειπεζνίεξ ηαζ 

απμηθίκμοζεξ δναζηδνζυηδηεξ. Απαναίηδηδ είκαζ, ζαθχξ δ ελεφνεζδ πνυκμο ηαζ 

ηυπμο ηαηάθθδθμο, πνμηεζιέκμο κα δζμπεηεοηεί δ έκηαζδ πμο πανάβεηαζ απυ ηζξ 

ακηίννμπεξ ηάζεζξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ημζιμεεςνίεξ. 

Πνυζθαηεξ ένεοκεξ ζημκ πχνμ ηδξ κεονμθοζζμθμβίαξ, υπςξ αοηή ηςκ Aberg e 

al (2017), ένπμκηαζ κα απμδείλμοκ ιέζς πεζναιάηςκ, υηζ ημ δελί διζζθαίνζμ ημο 

εβηεθάθμο ιαξ ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. 

Φαίκεηαζ πςξ ηα επίπεδα ιζαξ απθήξ μνβακζηήξ μοζίαξ, ηδξ κημπαιίκδξ πμο 

θεζημονβεί ςξ κεονμδζααζααζηήξ -δδθαδή πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα κεονζηά ηφηηανα, 

βζα κα επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ- ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. 

Ο ακενχπζκμξ εβηέθαθμξ υιςξ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία, είκαζ ζδςιέκμξ ςξ «δζακμία» 

ηζ υπζ ςξ έκα ζοκδεζζιέκμ υνβακμ ημο μνβακζζιμφ ιαξ, ιε απθή ηαζ ιμκμζήιακηδ 

θεζημονβία, πμο ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ζηζξ πμνδβμφιεκεξ μοζίεξ. Παναιέκεζ αηυιδ 

ζε ιεβάθμ ααειυ απανημβνάθδημξ ηαζ ακελενεφκδημξ, βζ’ αοηυ εα πνέπεζ κα 

επζηεκηνχζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζε πχνμοξ, πμο θαίκεηαζ κα αζημφκ ηαηαθοηζηή 

επίδναζδ ζημκ ημιέα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. 

Ακ εέθμοιε θμζπυκ κα απανηίγεηαζ δ ημζκςκία απυ δδιζμονβζημφξ εκήθζηεξ, 

εα πνέπεζ ζίβμονα κα ζηνέρμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζηδκ παζδζηή δθζηία. Σα 

ιζηνυηενδξ δθζηίαξ παζδζά γμοκ ηαοηυπνμκα ζημκ ηυζιμ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, ιε δοζδζάηνζηα ηα ιεηαλφ ημοξ υνζα. Ακ ηα ακηζιεηςπίζμοιε ςξ 

εκενβδηζημφξ αηνμαηέξ ηαζ ζοκμιζθδηέξ ηαζ ηα αθήζμοιε κα εηθνάζμοκ εθεφεενα 

ηδκ άπμρή ημοξ, κα αοημζπεδζάζμοκ ηζ ειείξ απθά ηα αημφζμοιε ιε πνμζμπή, ακηί κα 

ημοξ δζμπεηεφμοιε δζανηχξ ηενάζηζμοξ υβημοξ πθδνμθμνζχκ, επζηνέπμοιε ηδκ 

ακάπηολδ δδιζμονβζηχκ δελζμηήηςκ (Kanellopoulos, 2007).  

Έκαξ -ίζςξ ηαζ μ ηονζυηενμξ- απυ ημοξ πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ εα ιπμνμφζε 

ζοζηδιαηζηά κα επζηεοπεεί ιζα αθθαβή ζε πζμ δδιζμονβζημφξ ηνυπμοξ εεχνδζδξ ηςκ 

πναβιάηςκ είκαζ ηαζ αοηυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ο νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ζδίςξ ζηζξ ααειίδεξ πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ 
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ζπμθζηήξ δθζηίαξ, θαίκεηαζ πςξ είκαζ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ. Υνεζάγεηαζ αέααζα, 

πνμζμπή ζηδ ζημπμεεζία εκυξ ηέημζμο εβπεζνήιαημξ, χζηε δ δδιζμονβζηυηδηα κα 

απμηεθέζεζ ενβαθείμ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ πμθθαπθήξ μπηζηήξ ηαζ ηδξ ελεφνεζδξ 

πμζηίθςκ θφζεςκ, ηζ υπζ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζμ δζάηνζζδξ ηαζ δζαθμνμπμίδζδξ 

ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, ηαθθζενβχκηαξ έηζζ ημκ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ιεηαηνέπμκηαξ ημ ζπμθείμ απυ «θοηχνζμ» ακάπηολδξ δελζμηήηςκ ζε ποθχκα ηδξ 

μζημκμιίαξ. Να εζηζάζμοιε δδθαδή ζηδκ πμζυηδηα ηζ υπζ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 

πανεπυιεκςκ πθδνμθμνζχκ πμο ημοξ πανέπμοιε, ή υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ δ 

Craft «κα οζμεεηήζμοιε έκα κέμ υναια, κα πνμζπενάζμοιε ηδκ «πνυμδμ», κα 

εζηζάζμοιε ζημ πχξ ιπμνμφιε κα εηπαζδεφζμοιε ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ή ηνυπμοξ» 

(2000:153). 

φιθςκα ιε ημκ Kirton (μ.α. Craft, 2000) δ δδιζμονβζηή ζοιπενζθμνά ιπμνεί 

κα εηθναζηεί ιε δφμ ηνυπμοξ: ηδκ απμδμπή (adaptation) ηαζ ηδκ ηαζκμημιία 

(innovation). Ζ πνχηδ ακαθένεηαζ ζηδκ απμδμπή ημο οπάνπμκημξ πθαζζίμο ηαζ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ελεφνεζδξ θφζδξ ιέζα ζε αοηυ, αεθηζχκμκηαξ ηαηαζηάζεζξ, εκχ δ 

ηαζκμημιία αθμνά ζηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα οπενπδδήζεζ ημοξ ζοκήεεζξ 

ηνυπμοξ επίθοζδξ, κα «ζπάζεζ» ημ πθαίζζμ ηαζ κα ακαηαηαζηεοάζεζ ημ πνυαθδια. 

Να ακαπηφζζεζ δδθαδή «ηδκ ζηακυηδηα κα ιαεαίκεζ πχξ κα ιαεαίκεζ, αθθά ηαζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα ιαεαίκεζ πχξ κα λειαεαίκεζ», υπςξ πμθφ εφζημπα επζζδιαίκεζ μ Thill 

(μ.α. Ξακεάημο, 2011:79). Φαίκεηαζ πάκηςξ, υηζ ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ιπμνμφκ 

κα οπμζηδνίλμοκ υζμοξ θεζημονβμφκ ιε ημκ πνχημ ηνυπμ, αθθά οζηενμφκ αζζεδηά 

ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ.   

Ο νυθμξ ημο/ηδξ εηπαζδεοηζημφ ζηδκ εκ θυβς δζαδζηαζία ακαδεζηκφεηαζ 

ηαηαθοηζηυξ. Μπμνεί κα ζοιαάθθεζ εκενβά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ πμο 

«εκοπάνπεζ έιθοηδ ζε ηάεε παζδί» (Kirton, μ.α. Craft, 2000) ηαζ πμο εηδδθχκεηαζ ιε 

ηδκ πενζένβεζα ηαζ ηδ θακηαζία ηαζ ηαοηυπνμκα κα ειπμδίζεζ ηδκ ακαζημθή ηδξ πμο 

πνμμδεοηζηά πναβιαηχκεηαζ ιε ηδκ εκζςιάηςζή ημο ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ. 

Έπεζ δδθαδή «δζηηυ πνέμξ: αθεκυξ κα αμδεήζεζ κα ακαδοεμφκ μζ θακεάκμοζεξ 

δοκαηυηδηεξ ημο αηυιμο, αθεηένμο κα ηαθθζενβήζεζ ημ ηαηάθθδθμ εηπαζδεοηζηυ 

ηθίια ηαζ ηδκ εφζημπδ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο εα εοκμήζεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

μθμηθήνςζδ» (Ξακεάημο, 1998:62)·  κα εκενβμπμζήζεζ μοζζαζηζηά ημ δοκαιζηυ ηςκ 

ιαεδηχκ/ηνζχκ ημο ηαζ κα ημοξ/ηζξ μδδβήζεζ ζηδκ «αοημπναβιάηςζδ», υπςξ 

παναηηδνζζηζηά οπμζηδνίγεζ μ Maslow. Υνεζάγεηαζ επίζδξ κα ζηαεεί 

ηαεμδδβδηήξ/ηνζα ηαζ ανςβυξ ημοξ ζε αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα, ηαεχξ, ζφιθςκα ιε 
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ημκ Xerri «…ημ εέια δεκ είκαζ κα αθήζεζξ ηα παζδζά κα πεζναιαηζζημφκ ιυκα ημοξ, 

αθθά πνέπεζ κα ημοξ δείλεζξ ηδ δζαδζηαζία πεζναιαηζζιμφ, ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ηαζ 

ηυηε ιυκμ ιπμνμφκ κα ανπίζμοκ κα ηάκμοκ ηα πεζνάιαηά ημοξ» (Xerri D. 2014: 119). 

Οθείθεζ επζπθέμκ κα θεζημονβεί ςξ ιεζμθααδηήξ/ηνζα ακάιεζα ζηζξ επζηαβέξ ηςκ 

ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ ενβαζζαηή πναβιαηζηυηδηα.  

Καθείηαζ κα πνμεημζιάζεζ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ημο/ηδξ ζήιενα, βζα ιζα ιεθθμκηζηή 

–ζε αάεμξ εζημζαεηίαξ- αβμνά ενβαζίαξ.  

Με πμζα εθυδζα θμζπυκ κα μπθίζεζ ηδ «θανέηνα» ηςκ πνμζυκηςκ ημοξ, χζηε 

κα ιπμνμφκ κα είκαζ πνμεημζιαζιέκμζ, υηακ ηα εηπαζδεοηζηά, ημζκςκζηά ηαζ 

ενβαζζαηά δεδμιέκα, δεκ είκαζ ηαευθμο «δεδμιέκα», αθθά δζανηχξ ιεηααάθθμκηαζ; 

Πμζα πνμζυκηα εεςνμφκηακ απαναίηδηα παθαζυηενα ηαζ πμζα ζήιενα; Σα ζφβπνμκα 

ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηαζ ημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζημ ζφκμθυ ημο 

δζεοημθφκμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζαξ πζμ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ή πνμζεββίγμοκ ημ εέια 

ηδξ ακάπηολδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ιε απμζπαζιαηζηυ ηνυπμ; θα αοηά ηα γδηήιαηα 

είκαζ θθέβμκηα ηαζ πνήγμοκ άιεζμο ηαζ μοζζαζηζημφ πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ δζάνενςζδ 

εκυξ ζοζηδιαηζημφ ηαζ μθζζηζημφ ζπεδίμο ακηζιεηχπζζδξ. Θα πνέπεζ δδθαδή πνζκ ηαζ 

πάκς απ’ υθα κα επακαημπμεεηήζμοιε ηαζ κα απακηήζμοιε ιε εζθζηνίκεζα ηαζ 

ζμαανυηδηα ηα ενςηήιαηα «ηζ είδμοξ εηπαίδεοζδ εέθμοιε ηεθζηά;» ηαζ «ηζ είδμοξ 

πμθίηεξ εημζιάγμοιε βζ’ αοηυκ ημκ ηυπμ;», ζηδ ζοκέπεζα «κα ζηναθμφιε απυ ηδκ 

παζδαβςβζηή ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζε ιζα δδιζμονβζηή παζδαβςβζηή» (Ξακεάημο, 

2011:77), κα δμιήζμοιε αημθμφεςξ ζε αοηή ηδ αάζδ έκα κέμ εηπαζδεοηζηυ 

«μζημδυιδια» (ζοββναθή ζπμθζηχκ αζαθίςκ, ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ, επζιμνθχζεζξ 

εηπαζδεοηζηχκ, βεθφνςζδ παζιάηςκ ηαζ ακζζμννμπζχκ ιεηαλφ ηςκ ααειίδςκ 

εηπαίδεοζδξ) ηζ έπεζηα κα οθμπμζήζμοιε ηδκ ακηζζημζπία ιεηαλφ ζημπμεεζίαξ ηαζ 

πενζεπμιέκςκ, χζηε κα ιδ ιείκεζ ιυκμ ζε επίπεδμ πνμεέζεςκ. Να πναβιαημπμζδεεί 

δδθαδή έιπναηηα ηαζ ιε ζοκέπεζα δ εζζαβςβή ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζημ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια ηςκ ζπμθείςκ ιε εθανιμβέξ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαηηζηή πνάλδ ηζ υπζ κα 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ ακαδζαηφπςζή ημο.  

Οζ ιεθεηδηέξ θαίκεηαζ κα ζοιθςκμφκ εκ πμθθμίξ ςξ πνμξ ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ 

ημοξ ηνυπμοξ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Ζ εθεοεενία 

έηθναζδξ, μ αοεμνιδηζζιυξ, δ θακηαζία, δ πνςημαμοθία, δ ειπεζνία, δ 

πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ δ ζοιπενίθδρδ -πμο ιπμνεί ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ κα 

πνμηφρεζ αηυιδ ηαζ ιέζς ημο απμηθεζζιμφ- είκαζ ζοκεήηεξ πμο εοκμμφκ ηδκ 
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ακάπηολδ ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ (Kanellopoulos, 2015, Μαβκήζαθδξ, 1996, 

Zimmerman, 2009, Graham, 2006). 

Ζ ζπέζδ ιεηαλφ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ελοπκάδαξ δεκ έπεζ αηυιδ επανηχξ 

ηαεμνζζηεί. Γζπμβκςιία επζηναηεί ιεηαλφ ηςκ ιεθεηδηχκ, ηαεχξ άθθμζ ζζπονίγμκηαζ, 

υηζ δ δδιζμονβζηυηδηα απμηεθεί βκχνζζια εοθοΐαξ (Silvia, 2008, Naglieri & 

Kaufman, 2001), εκχ άθθμζ, υηζ δε θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ειθακήξ ζφκδεζδ ιεηαλφ 

ημοξ (Arya & Prasad Maurya, 2016, Eisenman & Robinson, 1967) ηζ υηζ ίζςξ δ 

δδιζμονβζηυηδηα κα απμηεθεί ακαβηαία -αθθά υπζ απαναίηδηα ζηακή- ζοκεήηδ, βζα κα 

εεςνείηαζ έκα μκ εοθοέξ (Schubert, 1973). Ζ ζοββναθέαξ υιςξ είκαζ ηδξ πεπμίεδζδξ, 

υηζ δ δδιζμονβζηυηδηα έπεζ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή οπυζηαζδ ηαζ δζάζηαζδ: αοηήκ ηδξ 

πνμζςπζηήξ έηθναζδξ, πένακ ηάεε αλζμθμβζηήξ ηνίζδξ, πναηηζηήξ πνδζζιυηδηαξ ηαζ 

εθανιμβήξ ημο παναπεέκημξ ακηζηεζιέκμο. Έζης ημ ελήξ πανάδεζβια ημ μπμίμ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ εκυξ οθζζηάιεκμο πθαζζίμο ιε ηακυκεξ ηαζ πνυηοπα. ε 

αοηυ, ημ ηεθζηυ οπμαθδεέκ απμηέθεζια δφκαηαζ απμηζιδεεί ιέζς ιζαξ 

πμζμηζημπμζδιέκδξ δζαδζηαζίαξ, εκχ μζ παίπηεξ δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ υπμζα 

εθεονεηζηή, ηαζκμηυια, δδιζμονβζηή ή ζοιααηζηή ιέεμδμ βζα ηδκ επίηεολή ημο. Γζα 

ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πνυηαζδξ ηάεε παίπηδ, ιζα ζοβηνζηζηή απμηφπςζδ ηςκ 

πνμηάζεςκ δφκαηαζ απμηζιήζεζ, εάκ α) επζηοβπάκεζ ημκ ηεεέκηα ζηυπμ ιε αέθηζζημ 

ηνυπμ, α) δεκ πανααζάγεζ ημοξ ηεεέκηεξ ηακυκεξ, β) απαζηεί ημοξ εθάπζζημοξ πυνμοξ, 

δ) αλζμπμζεί επανηχξ ημοξ πυνμοξ ηαζ ε) ζοιαάθθεζ εεηζηά ζηδκ ημζκςκία, ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ αλίεξ ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο. Γζαζηαζζμπμζχκηαξ ημ ηνζηήνζμ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ, ηάεε έκα εη ηςκ ηνζηδνίςκ πμο ακαθένεδηακ δφκαηαζ 

αλζμθμβδεεί, χζηε κα απμηζιήζεζ ιε πμζμηζηυ ηνυπμ ηδκ ααειμθμβία, αάζεζ ηςκ 

πνςημβεκχκ παναηηδνζζηζηχκ ηάεε πενίπηςζδξ. Μπμνεί υιςξ ιζα δδιζμονβία πάκηα 

κα πμζμηζημπμζδεεί ηαζ, ακ καζ, ιε πμζα ηνζηήνζα; Δπίζδξ, πχξ ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ 

ζοβηνζηζηά απμηεθέζιαηα πμο εα αλζμθμβμφκ αλζμηναηζηά δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ή 

ηαηδβμνίεξ δδιζμονβζηυηδηαξ: βζα πανάδεζβια, δ δδιζμονβία ιζαξ ηαθμβναιιέκδξ 

ζοιθςκίαξ, έκακηζ ιζαξ πενίηεπκα ζοκηεεεζιέκδξ υπεναξ. Δίκαζ υιςξ δοκαηυκ έκα 

δδιζμονβζηυ απμηέθεζια, κα αλζμθμβδεεί έκακηζ ηάπμζμο άθθμο ηαζ δδ ζδίμο ηφπμο; 

Δπί παναδείβιαηζ ιζα ζοιθςκία ημο Beethoven, έκακηζ ιζαξ ημο Mozart ή ημο Haydn, 

αηυια, δε, ηαζ δφμ ζοιθςκίεξ ημο ίδζμο ζοκεέηδ. Ακαηφπηεζ θοζζηά, υηζ εηάζηδ 

δδιζμονβία έπεζ ζημζπεία ιμκαδζηυηδηαξ.  

Πζέγμκηαξ ηα υνζα ηςκ πνμβναιιαηζζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

οπμθμβζζηχκ, ιπμνεί δ εζζαβςβή αθβμνίειςκ ηοπαζυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

https://www.tandfonline.com/author/Silvia%2C+Paul+J
https://www.tandfonline.com/author/Naglieri%2C+Jack+A
https://www.tandfonline.com/author/Kaufman%2C+James+C
https://www.tandfonline.com/author/Kaufman%2C+James+C
https://www.tandfonline.com/author/Arya%2C+Manisha
https://www.tandfonline.com/author/Maurya%2C+Suman+Prasad
https://www.tandfonline.com/author/Eisenman%2C+Russell
https://www.tandfonline.com/author/Robinson%2C+Nancy
https://www.tandfonline.com/author/Schubert%2C+Daniel+S+P
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ιδπακζζιμφξ πνμηφπςκ, υηακ εκζςιαηςεμφκ ζε πνυβναιια θμβζζιζημφ, κα 

ζοκεέζμοκ ιζα αλζυθμβδ ζοιθςκία, ιε υθα ηδξ ηα ιένδ. Πμζα ηνζηήνζα εα 

ιπμνμφζακ κα ηεεμφκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηάξ ηδξ, πμζμζ ααειμί ιπμνμφκ 

κα ηδξ απμδμεμφκ ηαζ πχξ ιπμνεί κα «ημζημθμβδεεί» βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ ημ 

ζφζηδια; Άθθςζηε, ιζα ηέημζα πνμβναιιαηζζηζηή δζαδζηαζία βζα έκακ οπμθμβζζηή 

είκαζ ζπεηζηά απθή, δζανηεί ζοκήεςξ θίβεξ χνεξ, εκχ δ επακάθδρδ ηαζ δ παναβςβή 

πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβζχκ, υπζ ιυκμ δεκ ειπμδίγεζ, αθθά 

οπενηενεί πνμκζηά έκακηζ ηδξ δμοθεζάξ εκυξ/ιζαξ ηαηαλζςιέκμο/δξ ζοκεέηδ/ηνζαξ, 

πμο εα αθζενχζεζ ζηακυ πνυκμ, βζα κα πανάβεζ ιζα άνηζα ιμοζζηή δδιζμονβία.  

Πμζα υιςξ ιπμνεί κα είκαζ δ αλία εκυξ ηέημζμο παναβχβμο βζα ηδκ 

ακενςπυηδηα ηαζ ηδκ ημζκςκία; πςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ πνοζυ, δ 

δοζημηία ακαηάθορδξ πενζζζυηενςκ εειεθζςδχκ ζημζπείςκ ακεαάγεζ ηδκ αλία, εκχ 

μηζδήπμηε ιπμνεί κα ακηζβναθεί ή κα ακαπαναπεεί εφημθα -αηυια ηαζ ιε ιήηνα 

ηοπαζυηδηαξ- αοηυιαηα οπμαζαάγεζ ηδκ ζοκαθθαβιαηζηή αλία ηδξ ηεθζηήξ 

δδιζμονβίαξ. Ήημζ, ηάηζ ιμκαδζηυ δεκ είκαζ απαναίηδηα ηαζ αλίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, δεκ 

πενζμνίγεηαζ ηαζ δεκ απαβμνεφεηαζ. Γζα πανάδεζβια, δ εθεφνεζδ εκυξ ηνζζδζάζηαημο 

εηηοπςηή, ή δ δδιζμονβζηυηδηα εκυξ ενεοκδηή/ηνζαξ ζηδκ ενβαζία ημο/ηδξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ εκυξ ειαμθίμο ηαηά ημο ηανηίκμο, δφκαηαζ ακαπαναπεεί ιαγζηά ηαζ 

απμθένεζ μζημκμιζηά μθέθδ ζηδκ εηαζνεία ηαζ ζημκ ίδζμ/α, θυβς ηδξ παβηυζιζαξ 

ηθίιαηαξ εθανιμβήξ ηαζ ηδξ δζαηαμφξ ακάβηδξ πμο οπάνπεζ βζα επίθοζδ. 

ε αοηή ηδ αάζδ, δ έιθαζδ δίκεηαζ ζημ παναπεέκ πνμσυκ ηαζ ζηδ πνδζζιυηδηα 

πμο αοηυ εκέπεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ ακενχπςκ. ημκ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ, ημο 

ειπμνίμο ηαζ ηδξ ηέπκδξ θαίκεηαζ πςξ αοηυ απμηεθεί ημ γδημφιεκμ. Μήπςξ υιςξ 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δδ ιέζς ηςκ ηεπκχκ δ δδιζμονβζηυηδηα έπεζ -ή εα 

έπνεπε κα έπεζ- ηαζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ πένακ αοηήξ ημο δδιζμονβζημφ πνμσυκημξ; Σζ 

πενζιέκμοιε ςξ εηπαζδεοηζημί; Να δδιζμονβήζμοιε ιζηνμφξ Beethoven ηαζ Mozart ή 

άημια ζηακά κα εηθναζημφκ, κα ελςηενζηεφζμοκ υ,ηζ αζζεάκμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ 

υζα δζαεέζζια ιέζα έπμοιε; Μήπςξ ημ γδημφιεκμ εα έπνεπε κα είκαζ δ δζαδζηαζία 

πνμξ ηδ δδιζμονβία ηζ υπζ ημ ίδζμ ημ δδιζμφνβδια αοηυ ηαεεαοηυ; Με υθμοξ αοημφξ 

ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ςξ βκχιμκα δζανενχεδηε ηαζ οθμπμζήεδηε δ εκ θυβς 

ενβαζία. 
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1.2. Αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο ζηα παηδηά κέζσ ηεο ηέρλεο   

 

Ζ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ηεπκχκ ζηδ γςή ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ 

ζηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζηυηδηαξ είκαζ βεκζηχξ απμδεηηή. φιθςκα ιε ημοξ 

Pramling Samuelsson e al (2009:132), «μζ ηέπκεξ είκαζ εειεθζχδδ ζοζηαηζηά ηδξ 

πνχζιδξ εηπαίδεοζδξ. Αλίγεζ κα ηζξ ακηζιεηςπίγμοιε ιε ζμαανυηδηα, ςξ είδδ βκχζδξ 

ιυκεξ ημοξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ εα πνέπεζ κα δίκμκηαζ εοηαζνίεξ ζηα παζδζά κα 

ακαπηφλμοκ ηδ βκχζδ ημοξ βφνς απυ αοηέξ». Ζ ιάεδζδ ηςκ παζδζχκ ιέζα ζηζξ 

ηέπκεξ είκαζ ζδζαζηένςξ ζδιακηζηή, ηαεχξ ηαζ δ εζζαβςβή ημοξ ζε ααζζηέξ 

πνςηανπζηέξ έκκμζεξ ηαζ δζαηνίζεζξ, βζαηί αοηέξ «βίκμκηαζ ηα ενβαθεία ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ηα παζδζά ακαπηφζζμοκ ηδ δζηή ημοξ αζζεδηζηή ακηίθδρδ» (Pramling 

Samuelsson e al., 2009:133). 

Με πμζμοξ ηνυπμοξ υιςξ ιπμνμφιε κα ηαθθζενβήζμοιε ηαζ κα πνμςεήζμοιε 

ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ ιέζα απυ ηζξ ηέπκεξ; Ακηζηνμφμκηαξ ηδκ άπμρδ ημο 

εθθδκμαιενζηακμφ δαζηάθμ γςβναθζηήξ Kimon Nicolaides, μ μπμίμξ πνεζαεφεζ υηζ 

«δεκ ιπμνείξ κα ηαεμδδβήζεζξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα», μζ Avanzini e al (2012:295) 

πζζηεφμοκ πςξ «δ δδιζμονβζηυηδηα δεκ ακαδφεηαζ ςξ δχνμ» ηαζ πςξ μζ εββεκείξ 

ηάζεζξ απυ ιυκεξ ημοξ δεκ ανημφκ βζα ηδκ ακάπηολή παναβυκηςκ ζηακχκ κα 

μδδβήζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, αθθά ζε ιεβάθμ ααειυ 

επδνεάγμκηαζ απυ ημ πυζμ ημ ημζκςκζηυ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ εοκμεί ηδκ 

ακάπηολή ημοξ. «Σα παζδζά είκαζ δδιζμονβζηά ηαζ άνπμκηεξ ημο παζπκζδζμφ, αθθά 

πνμηεζιέκμο κα έπμοκ επίβκςζδ ηςκ δζαηνίζεςκ, ηςκ ιεηααμθχκ ηαζ ημο 

ακαθθμίςημο ηςκ θαζκμιέκςκ ηςκ ηεπκχκ, πνέπεζ κα πνμηαθμφκηαζ απυ ημκ 

δάζηαθμ, χζηε κα δδθχκμοκ ηαζ κα ακαπηφζζμοκ ηδ ζηέρδ ημοξ» (Pramling e al., 

2009:133).   

φιθςκα ιε ημκ Conrad (2016:199), «ακ εέθμοιε ηα παζδζά κα βίκμοκ 

πμθζηζζιζημί δδιζμονβμί, βκήζζμζ ζημπαζηέξ ηαζ παναβςβμί ζδεχκ ηαζ ηεζιέκςκ, ηυηε 

ειείξ μζ εκήθζηεξ πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοιε ηδκ αοηεκένβεζά ημοξ, κα ζεαυιαζηε ηζξ 

παναβςβέξ ημοξ ηαζ κα απμδεπημφιε υηζ μζ κέμζ άκενςπμζ θένκμοκ ιμκαδζηέξ 

πνμμπηζηέξ ελαζηίαξ ηδξ κευηδηάξ ημοξ». Γζα κα οπμαμδεήζμοιε θμζπυκ ηδκ ακάπηολή 

ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, εα πνέπεζ ίζςξ κα λακαανμφιε ημ παζδί πμο ηνφαεηαζ ιέζα 

ιαξ: αοηυ πμο δε εεςνεί ηίπμηα ςξ δεδμιέκμ, πμο δεκ αθήκεζ ηίπμηα κα πενάζεζ 

απαναηήνδημ, πμο ιε πενζένβεζα ηαζ ζδζαίηενδ εοαζζεδζία δζενεοκά ημ πενζαάθθμκ 

ημο ηαζ πμο εέηεζ δζανηχξ ενςηήζεζξ. Κζ υθα αοηά ζε ιζα πζμ ζοκεζδδηή ηαζ 
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ζημπεοιέκδ αάζδ. Ζ αθήεεζα είκαζ, αέααζα, πςξ ηαζ ειείξ μζ εκήθζηεξ ιαεαίκμοιε 

πμθθά ιε ημ κα ηάκμοιε ηάηζ δδιζμονβζηυ ιε ηα παζδζά. Γμηζιάγμκηαξ πμθθέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ηάπμζεξ απμηοβπάκμοκ, ηάπμζεξ πεηοπαίκμοκ ηαζ ηάπμζεξ ίζςξ ηαζ κα 

πάνμοκ ιζα ακαπάκηεπδ ηνμπή, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ 

ακαηνμθμδμηζηά, αθμφ, υπςξ ζζπονίγεηαζ ηαζ δ Watson, «ηάκμκηαξ ζηάζδ γςήξ ηαζ 

δζεοημθφκμκηαξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ζε κέα παζδζά, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αηυιδ 

ιεβαθφηενδ δδιζμονβζηή ακάπηολδ ηςκ δαζηάθςκ» (Watson, 2012: 166), μδδβχκηαξ 

έηζζ ζε έκακ εκάνεημ ηφηθμ. 

Ήδδ απυ ημ 1965, ζε ιζα ένεοκα ηςκ Davis & Torrance δζαθαίκεηαζ δ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ φπανλδξ εθεφεενδξ ζηέρδξ, ηνίζδξ, ηαεχξ ηαζ πενζένβεζαξ απυ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ ηάπμζα ηέπκδ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ άθθςκ ιαεδιάηςκ. Τπμζηδνίγμοκ δδθαδή, πςξ ζηα ηαθθζηεπκζηήξ 

θφζδξ ιαεήιαηα επζδζχηεηαζ δ ακάδεζλδ δδιζμονβζηχκ ηεπκζηχκ, εκχ ηαοηυπνμκα 

ζηδθζηεφμκηαζ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο ηδκ ηαηαπκίβμοκ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

κα είιαζηε επζηνζηζημί ιε ηα ένβα ηςκ άθθςκ. ηδκ ίδζα ένεοκα δζαθαίκεηαζ, υηζ μζ 

εηπαζδεοηζημί ηαθθζηεπκζηχκ ιαεδιάηςκ ηείκμοκ κα επζδζχημοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ηδκ ακηαιμζαή πζμ δδιζμονβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, ζε ζπέζδ ιε 

εηπαζδεοηζημφξ άθθςκ εζδζημηήηςκ. 

Ακαδφεηαζ θμζπυκ δ ζπμοδαζυηδηα φπανλδξ ηαθθζηεπκζηήξ θφζδξ ιαεδιάηςκ, 

δ οπεφεοκδ ακηζιεηχπζζή ημοξ απυ ημοξ άθθμοξ, αθθά ηαζ πνςηίζηςξ απυ ημκ 

ίδζμ/ίδζα ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ, ηαεχξ αλζμπμζμφκ ηεπκζηέξ, πμο θαίκεηαζ πςξ 

πνμάβμοκ ηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζημφ ηνυπμο ζηέρδξ.   
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1.3. Μνπζηθή, κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα 

 

ημκ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ δεκ είκαζ ηαεμθζηά απμδεηηυ ηζ ζοκζζηά 

δδιζμονβζηυηδηα. φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ηδξ Oakley (2009:409) αθδεζκά 

δδιζμονβζηυ είκαζ ηάηζ πμο εηθεφβεζ απυ ηαεεηί ζοιααηζηυ, ηαεχξ «έκαξ δεκ ιπμνεί 

κα ηαζκμημιήζεζ ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ή ζηοθ». Υνήγεζ υιςξ πενεηαίνς 

δζενεφκδζδξ μ ααειυξ ηαζ ηα επίπεδα αοηήξ ηδξ εθεοεενίαξ, πνμηεζιέκμο κα δμφιε 

πυζμ έλς απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ιπμνμφιε ηεθζηά κα αβμφιε. 

Παθαζυηενεξ ένεοκεξ ηαηαδεζηκφμοκ, υηζ, ακάθμβα ιε ημ ημζκςκζηυ ή 

πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζφζηδια, ηνμπμπμζείηαζ ηαζ δ έκκμζα ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ. φιθςκα ιε ημκ Csikszentmihalyi (1999), δ δδιζμονβζηυηδηα δεκ 

ζοκζζηά ιυκμ πκεοιαηζηή δζαδζηαζία, αθθά απμηεθεί έκα εονφηενμ πμθζηζζιζηυ, 

ημζκςκζηυ ηαζ ροπμθμβζηυ θαζκυιεκμ. Θα θέβαιε δδθαδή υηζ οπάνπμοκ πνιιαπιέο 

δδιζμονβζηυηδηεξ πμο ελεθίζζμκηαζ ηαζ δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα ζηδ δζανηή θεζημονβία 

εκυξ ζοζηήιαημξ πμο απμηεθείηαζ απυ ηνία ζημζπεία (Csikszentmihalyi, μ.α. Burnard, 

2012):  

α) ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ  

α) ημ άημιμ ηαζ 

β) ημ ημζκςκζηυ ζφζηδια  

 

Σμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ είκαζ αοηυ πμο δζαηδνεί ηα δζηά ημο ήεδ ηαζ 

έεζια, ηζξ δζηέξ ημο ημπζηέξ παναδυζεζξ ηαζ ζοκήεεζεξ. Σμ άημιμ αημθμφεςξ είκαζ 

αοηυ πμο εζζάβεζ ηαζκμφνζα ζημζπεία ηαζ θένκεζ ηδκ ηαζκμημιία. Σμ ημζκςκζηυ 

ζφζηδια ηέθμξ απμηεθείηαζ απυ έκα «ζχια» απυ εζδζημφξ πμο ακαβκςνίγμοκ, 

αλζμθμβμφκ, απμδέπμκηαζ ηαζ εκζςιαηχκμοκ ηδκ ηαζκμημιία. θα ηα παναπάκς 

ανίζημκηαζ ζε ιζα δζανηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηαεζζημφκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα έκακ 

ηυπμ ζημκ μπμίμ ιπμνμφκ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ κα ζοκακηδεμφκ. Οζ αλίεξ, μζ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ ζδέεξ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ πνμηφπηεζ ιζα ηαζκμηυια πναηηζηή 

είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ημκ ηυπμ, ημκ πνυκμ ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ. Μπμνμφιε θμζπυκ, κα ζοιπενάκμοιε, υηζ δ 

δδιζμονβζηυηδηα δεκ είκαζ ιυκμ αημιζηή οπυεεζδ, μφηε ηαηάζηαζδ απυθοηδξ 

εθεοεενίαξ. Πνμηφπηεζ ηαζ ελανηάηαζ απυ ζοιαάζεζξ πθαζζίςκ, υπςξ ημ είδμξ ηδξ 

ιμοζζηήξ ή μζ ζοβηεηνζιέκμζ ηνυπμζ παζλίιαημξ ηαζ έηθναζδξ (π.π. ηθίιαηεξ, ήπμζ, 

δνυιμζ, ιαηάιζα) (Borgo, 2002). Καζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 
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«μζ ιαεδηέξ απμηεθμφκ ιζα οπμημζκυηδηα ιε ημζκυ ηδξ ζηυπμ ηδ ιάεδζδ, πμο 

οζμεεημφκ ηνυπμοξ ακάπηολδξ πναηηζηχκ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μ οπυθμζπμξ ηυζιμξ, ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ηνέπμοζεξ ημζκςκζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ» (Βurnard, 2012:331).  

φιθςκα ιε ηδκ Amabile (μ.α. Burnard, 2012:329), πέκηε είκαζ ηα ζηάδζα 

ακάπηολδξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ: «δ ακαβκχνζζδ ημο πνμαθήιαημξ / εέιαημξ, δ 

πνμεημζιαζία, δ ακηαπυηνζζδ (response generation), δ ηεηιδνίςζδ/επζηφνςζδ ηδξ 

απυηνζζδξ (response validation) ηαζ δ απμηίιδζδ ημο απμηεθέζιαημξ (outcome 

evaluation)». Ζ ηαθή βκχζδ ηαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε αοηά ηα ζηάδζα 

είκαζ έκα πνήζζιμ εθυδζμ βζα ηδκ πνμαβςβή δδιζμονβζηχκ πναηηζηχκ. Πμθφ 

αμδεδηζηέξ επίζδξ, είκαζ ηαζ δ ιέεμδμξ ημο ηαηαζβζζιμφ αοευνιδηςκ ζδεχκ, ηδξ 

ζοκεηηζηήξ (ηεπκζηή πνμζδζμνζζιμφ εκυξ πνμαθήιαημξ ηαζ επίθοζήξ ημο, πμο 

εθανιυγεηαζ απυ έκα επζηεθείμ αηυιςκ πμο ηάκμοκ ημ μζηείμ λέκμ ηαζ ημ λέκμ μζηείμ) 

ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ πθάβζαξ ζηέρδξ (ζε ακηίεεζδ ιε αοηήκ ηδξ ηάεεηδξ ζηέρδξ) 

(Μαβκήζαθδξ, 1996). θα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ ελμιάθοκζδ ηδξ 

αίζεδζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, αθθά ηαζ ηςκ ιαεδηχκ, πςξ είκαζ «εθθζπχξ 

ελμπθζζιέκμζ ηαζ ηνςημί, υηακ πνυηεζηαζ βζα ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία ζε δδιζμονβζηά 

πενζαάθθμκηα  ιάεδζδξ» (Crow, 2008:373). Πανάθθδθα είκαζ δοκαηυκ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακζζμηήηςκ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ ηαζ πμο, ακ δεκ αιαθοκεμφκ έβηαζνα, ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα 

επακέθεμοκ ςξ ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ· ίζςξ δ δδιζμονβζηυηδηα κα απμηεθεί έκακ 

ηνυπμ δζάννδλδξ αοημφ ημο θαφθμο ηφηθμο ακζζμηήηςκ, ή ημοθάπζζημκ άιαθοκζήξ 

ημο, ηαθφπημκηαξ ηα υπμζα ηεκά ηαζ εθθείρεζξ ηαζ δίκμκηαξ έηζζ ίζεξ εοηαζνίεξ ζε υθμ 

ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ. 

 Ζ δδιζμονβζηή ιμοζζηή εηπαίδεοζδ εζηζάγεζ ζηδ δοκαηυηδηα ηάεε παζδζμφ 

κα πεζναιαηζζηεί, κα αοημζπεδζάζεζ ηαζ κα ζοκεέζεζ (Kanellopoulos & Nakou, 2015). 

Δίκαζ υιςξ αζαθείξ μζ ιέεμδμζ ηαζ ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ιμοζζηήξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ, ηυζμ απυ άπμρδ εηιάεδζδξ, υζμ ηαζ απυ άπμρδ δζδαζηαθίαξ, 

ηαεχξ οπάνπεζ δοζπένεζα ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ εεςνίαξ βφνς απ’ ημ εέια ηαζ 

ακάθμβςκ πναηηζηχκ. Ακαηφπηεζ θμζπυκ επζηαηηζηή δ ακάβηδ ηνζηζηήξ ηαζ 

ακαζημπαζηζηήξ εεχνδζδξ ημο ζημπμφ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ημο νυθμο ηςκ 

εηπαζδεοηχκ, ηαεχξ ηαζ ελεφνεζδξ κέςκ ηνυπςκ εκζςιάηςζήξ ηδξ ζημ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια.  

Οζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα εηθναζηεί δ δδιζμονβζηυηδηα ζηδ 

ιμοζζηή είκαζ πμθθμί, ιπμνεί υιςξ κα δμεεί έιθαζδ ζε ηνεζξ: ημκ αοημζπεδζαζιυ, ηδ 
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ζφκεεζδ ηαζ ηδ δζαζηεοή. Χξ αοημζπεδζαζιυξ κμείηαζ μ εημφζζμξ πεζναιαηζζιυξ, ζε 

αημιζηυ ή ηαζ ζοκενβαηζηυ επίπεδμ, ιε ηδ θςκή, ηάπμζμ ιμοζζηυ υνβακμ ή βεκζηά ιε 

μπμζμδήπμηε ιέζμ παναβςβήξ ήπμο. φκεεζδ ηαζ αοημζπεδζαζιυξ είκαζ έκκμζεξ πμο 

ζοπκά ειπενζηθείεζ δ ιζα ηδκ άθθδ. Κφνζα δζαθμνμπμίδζή ημοξ είκαζ δ πνυεεζδ βζα 

επακάθδρδ πμο εκοπάνπεζ ζηδ ζφκεεζδ. Ζ ηαηαβναθή ηδξ ζφκεεζδξ ιπμνεί κα βίκεζ 

ηυζμ ιε ζοιααηζηή υζμ ηαζ ιε αοημζπέδζα ιμοζζηή ζδιεζμβναθία.  

Ζ έηθναζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ δεκ πενζμνίγεηαζ αέααζα ιυκμ ζε αοημφξ 

ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ. φιθςκα ιε ηδ ένβδ (1982, 1994) δεκ απμηθείμκηαζ ηαζ άθθεξ 

δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ νοειζηή ζοκμδεία, δ ηαηαζηεοή ηαζ δζαηυζιδζδ 

αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, δ παναβςβή δπμ-ζζημνζχκ, δ δδιζμονβζηή αηνυαζδ 

ηαζ επζηέθεζδ (Silverman, 2008), ηαεχξ ηαζ ζοκδοαζιυξ ηδξ ιμοζζηήξ ιε άθθεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηέπκεξ, υπςξ δ ηίκδζδ –  πμνυξ, δ δναιαημπμίδζδ, δ γςβναθζηή, 

ημ ημοηθμεέαηνμ, η.α. Ζ Duffy (2003:102) εεςνεί επίζδξ, υηζ, βζα κα ακαπηφλμοκ ηα 

παζδζά ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ, πνεζάγεηαζ, «κα δδιζμονβήζμοκ αοημζπέδζα ιμοζζηά 

ζπήιαηα, κα δζενεοκήζμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ, κα επζθέλμοκ ηαζ κα μνβακχζμοκ ημοξ 

ήπμοξ, κα ακηαπμηνζεμφκ ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ εηηεθέζεζξ ιμοζζηχκ ένβςκ, κα 

δζενεοκήζμοκ ηδ δζάεεζδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδ 

ιμοζζηή ιε ημ πμνυ». Καηά ημκ Regelski (1981, υ.α. Πεναηάηδ, 2008) πάθζ, δ 

δδιζμονβζηή ζοιπενζθμνά ζηδ ιμοζζηή εηθνάγεηαζ ιε «ηδ ζφκεεζδ, ηδ δδιζμονβία, 

ηδ δζαζηεοή, ηδκ ακαδζαζηεοή-επελενβαζία, ηδκ μνβάκςζδ ημο ηαζκμφνζμο ηαζ ηδ 

ζδιεζμβναθία».  

Σα μθέθδ απυ ηέημζμο είδμοξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ πμθθά. «Ζ 

εκενβυξ ζοιιεημπή ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ, αμδεάεζ κα 

«εοεοβναιιίζμοιε» ηζξ πνμζςπζηέξ ιαξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε αοηέξ ηςκ 

ζοκενβαηχκ ιαξ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα ημζκςκία εκζοκαίζεδζδξ» (Cross e 

al., 2012:338). Ζ δδιζμονβζηυηδηα ιέζς εκζοκαίζεδζδξ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ιέζς 

ιίιδζδξ,  ζοιπανάζονζδξ, αθζθμηενδμφξ (disinterested) εοπανίζηδζδξ (ηαεανή 

αζζεδηζηή ειπεζνία), εοεθζλίαξ (ιεηάααζδ απυ ηδ δζηή ιαξ ζοκαζζεδιαηζηή 

ηαηάζηαζδ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηαζ ακηαπυηνζζδ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ  

ημο άθθμο) ηαζ ιέζς ηδξ δζθμνμφιεκδξ (ambiguous) θφζδξ ηδξ ιμοζζηήξ (μφηε 

εκηεθχξ πναβιαηζηή, μφηε εκηεθχξ θακηαζζαηή ηαηάζηαζδ), ζηδκ μπμία μ ηαεέκαξ 

ανίζηεζ έκα δζηυ ημο κυδια, πςνίξ απαναίηδηα μζ οπυθμζπμζ κα ζοιθςκμφκ ιε ηδ 

ζπμοδαζυηδηα αοημφ. φιθςκα ιε ημκ Kanellopoulos (2012), ιέζς ημο 

αοημζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ιπμνμφιε κα «λακα-ακαηαθφρμοιε» ηδκ έκκμζα 
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ηδξ δδιμηναηίαξ, ηαεχξ μ ηαεέκαξ είκαζ εθεφεενμξ κα δδιζμονβήζεζ θαιαάκμκηαξ, 

υιςξ, πάκηα οπυρδ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ημ άημιμ ιε ημ μπμίμ παίγεζ ηαζ βεκζηά ηζξ 

υπμζεξ δεζιεφζεζξ ηδξ ζηζβιήξ, αθθά ηαζ κα μδδβδεμφιε υπςξ παναηηδνζζηζηά θέεζ μ 

Nagy (2015) ζηδκ αοημζοκεζδδζία ηαζ μ Oded ζηδκ αοημννφειζζδ (2016).  

Γζα κα εομδςεμφκ, υιςξ, μζ υπμζεξ δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ οπάνπμοκ 

ηαζ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ. Πνχηα απ’ υθα, εα πνέπεζ κα έπεζ πνμδβδεεί έκαξ 

δδιζμονβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, ιε πνςηυηοπεξ ζδέεξ. 

Υνεζάγεηαζ μνβάκςζδ ηζ υπζ εοπμθυβζα ηαζ πνμπεζνυηδηεξ. Οζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ 

ημο δαζηάθμο ιε ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιεηαλφ ημοξ, 

δζαδναιαηίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία. Ακ δ πνμζςπζηυηδηα ηςκ 

παζδζχκ είκαζ ζεααζηή (δθζηία, αλίεξ, ηαηαβςβή, πνμζακαημθζζιυξ ςξ πνμξ ημ θφθμ), 

ηυηε θοζζηά ηαζ απνυζημπηα ακαπηφζζμκηαζ ζπέζεζξ ειπζζημζφκδξ, βεβμκυξ 

απαναίηδημ, βζα κα πνμηφρεζ ζοκενβαζία. Ο δάζηαθμξ δεκ εα πνέπεζ κα δζαθένεζ απυ 

ημκ δζεοεοκηή ηδξ μνπήζηναξ· εα πνέπεζ κα ημκ δζαηνίκεζ «δ εοαζζεδζία πνμξ ημ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο αοηυξ έπεζ κα ηάκεζ, δ ακάβηδ κα ημ εκεαννφκεζ, κα ημ 

δζεβείνεζ, κα ημ ζοβηναηεί, κα ημκίγεζ ιζα θςκή ηαζ κα ζοβηναηεί ιζα άθθδ, δ 

ελαζνεηζηή ζηακυηδηα ζημ κα αημφεζ υθα ηα ιέθδ ηαζ αηυια ημ κα δζαηδνεί ημκ έθεβπμ 

ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο μπμίμο υθμζ αβςκίγμκηαζ» 

(Παπαγανήξ, 1991:33). φιθςκα ιάθζζηα ιε ιζα ένεοκα ηδξ Koutsoupidou (2005), 

υζμ πζμ ιεβάθμξ ζε δθζηία ηαζ/ή πζμ έιπεζνμξ είκαζ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ, ηυζμ πζμ 

εφημθα εκζςιαηχκεζ δδιζμονβζηέξ πναηηζηέξ υπςξ μ αοημζπεδζαζιυξ ζημ ιάεδιά 

ημο, ζδίςξ ιάθζζηα, υηακ ζηζξ ααζζηέξ ζπμοδέξ ημο εκοπήνπακ ακάθμβεξ πναηηζηέξ. 

φιθςκα ιε ημκ Zimmerman (2009), εα πνέπεζ κα εκζζπφεηαζ δ ηάεε 

πνςημαμοθία ηςκ παζδζχκ ιέζα ζε έκα οπμζηδνζηηζηυ ηαζ αζθαθέξ πενζαάθθμκ, ημ 

μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ ημ θάεμξ ςξ ιέζμ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ηαζ ζοκεπχξ μδδβεί 

ζηδκ οπενπήδδζδ ηςκ υπμζςκ θναβιχκ ημο αηυιμο (πμθζηζζιζηχκ, ημζκςκζηχκ, 

βκςζηζηχκ, πνμζςπζηχκ). Ζ επζηέκηνςζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ δ επζανάαεοζδ 

ηαθυ εα ήηακ κα βίκεηαζ πάκηα ζηδ δζαδζηαζία ηαζ πμηέ ζημ ηαθθζηεπκζηυ απμηέθεζια 

ηαζ θοζζηά δεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε, υηζ δεκ οπάνπεζ ιυκμ ιία απμδεηηή 

θφζδ/πνυηαζδ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ έκκμζα ημο θάεμοξ εηιδδεκίγεηαζ -ιε υθα ηα 

μθέθδ ζηδκ μιαθή ροπμζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ πμο ηάηζ ηέημζμ 

ζοκεπάβεηαζ. Σέθμξ, μ/δ εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ, υηζ δ ιμοζζηή 

αθθδθεπίδναζδ-δζάδναζδ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ πάκηα επζηοπήξ ηαζ, υηακ ηάηζ ηέημζμ 

ζοιααίκεζ, κα ιδκ απμβμδηεφεηαζ· αθμφ πνμζπαεήζεζ κα ακηζθδθεεί ηζ ιπμνεί κα 
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μδήβδζε ημ εβπείνδια ζε απμηοπία, κα είκαζ έημζιμξ/δ κα επακέθεεζ ιε κέμ ζπεδζαζιυ 

ηαζ μνβάκςζδ. 
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1.4. Υαξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ 

 

φιθςκα ιε ημκ Csikszentmihalyi (1990) ηαζ ηδκ Craft (2000), ακ εέθμοιε ιε 

επζζηδιμκζηυηδηα κα οθμπμζήζμοιε ιζα δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα εα πνέπεζ κα 

έπμοιε ιζα πζμ πνμζςπμπμζδιέκδ άπμρδ πενί δδιζμονβζηυηδηαξ, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηυζμ ηζξ ζδζαίηενεξ παναιέηνμοξ ημο πμθζηζζιζημφ ζοιαμθζημφ ζοζηήιαημξ 

(cultural symbolic system), υζμ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

κυνιεξ. θα αοηά, ανζζηυιεκα ζε ιζα δζανηή αθθδθεπίδναζδ ένπμκηαζ κα 

δζαιμνθχζμοκ ηαζ κα νοειίζμοκ ηυζμ ηδ δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα, υζμ ηαζ ημ 

ίδζμ άημιμ. Καζ θοζζηά δεκ εα πνέπεζ εδχ κα έπμοιε ιζα ηαηαηενιαηζζιέκδ εέαζδ 

ημο αηυιμο ζε πεδία εοθοΐαξ, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο Gardner πενί εοθοσχκ, 

αθθά ιζα πζμ ζοκμθζηή ηαζ ζθαζνζηή εεχνδζδ ημο αηυιμο, ςξ ιζα μθυηδηα εοθοσχκ 

πμο ανίζημκηαζ ζε δζανηή ηαζ δοκαιζηή αθθδθεπίδναζδ. 

Καηά ημκ Briskman, ημ δδιζμονβζηυ πνυζςπμ δζαηνίκεηαζ απυ ζημζπεία 

πνςημπμνίαξ, ηαεχξ «δεκ πανάβεζ απθά έκα αλεπέναζημ πνμσυκ· ηαηά ιία έκκμζα 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα λεπενκά ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ. Πανάβεζ ηάηζ ημ μπμίμ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα ημ είπε εεθήζεζ ηαζ ημ μπμίμ δεκ βκχνζγε υηζ είπε ηδκ ζηακυηδηα κα 

δδιζμονβήζεζ. Χξ θμνέαξ ιζαξ πανάδμζδξ, υπζ ιυκμ ηδκ λεπενκά, αθθά λεπενκά ημκ 

ίδζμ ημο ημκ εαοηυ…» (Briskman, 1985:150). 

Ο Γακαζζήξ-Αθεκηάηδξ (1997:106-107) εεςνεί, υηζ ηα δδιζμονβζηά άημια 

δζέπμκηαζ απυ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: «α) πκεοιαηζηή εοπένεζα (ζηακυηδηα ημο 

αηυιμο κα πανάβεζ ιεβάθδ πμζυηδηα ζδεχκ ζε ζπέζδ ιε έκα μνζζιέκμ πνυαθδια), α) 

πκεοιαηζηή εοθοβζζία (ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα ιεηαααίκεζ απυ ημκ έκακ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ εκυξ πνμαθήιαημξ ζε έκακ άθθμ), β) εοαζζεδζία ζηα πνμαθήιαηα ημο 

πενζαάθθμκημξ, δ) πνςημηοπία ζηδ ζηέρδ ηαζ ζπεηζηή αδζαθμνία βζα ημ ημζκχξ 

παναδεβιέκμ. φιθςκα ιε ημκ Martinsen (2011:199), θαίκεηαζ πςξ ηα δδιζμονβζηά 

άημια είκαζ «ζοκαζζεδιαηζηά θζβυηενμ ζηαεενά, θεζημονβμφκ έκημκα ζοκεζνιζηά, 

έπμοκ έκημκδ ηδκ ακάβηδ βζα πνςημηοπία, βζα έιιεζδ ηζκδημπμίδζδ ηαζ κα είκαζ 

θζβυηενμ θζθυδμλα ηαζ εοέθζηηα ζε ζπέζδ ιε άθθεξ μιάδεξ ακενχπςκ, εκχ θαίκεηαζ 

πςξ είκαζ θζβυηενμ εοπάνζζηα απυ υ,ηζ ημ ιέζμ δείβια». Ο Csikszentmihalyi πάθζ 

(1996) εεςνεί, υηζ μζ δδιζμονβζημί άκενςπμζ δζαηνίκμκηαζ απυ ηάπμζα ακηζεεηζηά 

παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα. Πνυηεζηαζ ζοκήεςξ βζα άημια πμο, εκχ δζαεέημοκ 

έκημκδ ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή εκένβεζα ηαζ αθμζζχκμκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζήθςζδ 

ζημ ένβμ ημοξ (πνμζήθςζδ πμο πδβάγεζ απυ εζςηενζηά ηίκδηνα ηζ υπζ απυ 
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ελςηενζημφξ πενζμνζζιμφξ ηαζ δζμνίεξ), ηαοηυπνμκα πνεζάγμκηαζ ανηεηέξ χνεξ 

λεημφναζδξ ηαζ φπκμο. Φαίκεηαζ επίζδξ, υηζ ηα δδιζμονβζηά άημια είκαζ ηαοηυπνμκα 

ηαζ ζμαανά ηαζ ακχνζια. Έκα αηυιδ παναηηδνζζηζηυ ηςκ δδιζμονβζηχκ αηυιςκ 

είκαζ, υηζ ηζκμφκηαζ εφημθα ιεηαλφ ζοβηθίκμκηα (επίθοζδ πνμαθδιάηςκ θμβζηήξ) ηαζ 

απμηθίκμκηα ηνυπμο ζηέρδξ (παναβςβή πμθθαπθχκ ζδεχκ ηαζ επζθμβή αζοκήεζζηςκ 

ζοκδοαζιχκ ημοξ). Μμζάγμοκ επίζδξ ζακ κα παναπαίμοκ ιεηαλφ θακηαζίαξ ηαζ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Φαίκεηαζ αηυιδ, υηζ ηα δδιζμονβζηά άημια ζοκδοάγμοκ ηα δοκαηά 

ζδιεία ηυζμ ημο θφθμο ημοξ, υζμ ηαζ ημο ακηίεεημο θφθμο, πςνίξ αοηυ κα ζοκδέεηαζ 

ιε μιμθοθμθζθζηέξ ηάζεζξ. Σα δδιζμονβζηά ημνίηζζα δδθαδή είκαζ πζμ ηονίανπα ηαζ 

ζηθδνά απυ άθθα ημνίηζζα ηαζ ηα δδιζμονβζηά αβυνζα είκαζ πζμ εοαίζεδηα ηαζ 

θζβυηενμ επζεεηζηά απυ άθθα αβυνζα.  

Ζ ααεεζά επίβκςζδ υθςκ αοηχκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ηςκ δδιζμονβζηχκ αηυιςκ είκαζ απαναίηδηδ ηυζμ ζημκ/ζηδκ εηπαζδεοηζηυ, υζμ ηαζ 

ζημ ίδζμ ημ άημιμ, χζηε κα ιδκ βίκεζ δ ζδζαζηενυηδηά ημοξ ζημζπείμ απμηθεζζιμφ, 

αθθά ζοιπενίθδρδξ. Σμπμεεηχκηαξ ζε ιζα ηέημζα δζάζηαζδ, ζε ιζα δδιζμονβζηήξ 

θφζδξ αάζδ ημ γήηδια ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ηαζ πνμζςπζηυηδηαξ ηάπμζςκ 

αηυιςκ, αμδεάεζ δζηηά: ηυζμ ημ άημιμ, υζμ ηαζ ηδκ μιάδα. Σμ δδιζμονβζηυ παζδί 

απμδέπεηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο, πςνίξ κα θεείνεηαζ ροπμθμβζηά, ακαθςκυιεκμ ζε  

ιάηαζεξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ ακαγδηήζεζξ ηαζ δζεκέλεζξ ηαζ, ιε ηδκ πκμή 

δδιζμονβίαξ πμο ημο δίκεζ δ ζοκαζζεδιαηζηή αζθάθεζα ηδξ απμδμπήξ ηςκ 

ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ ημο, ιπμνεί απενίζπαζηα κα δδιζμονβήζεζ. Ζ μιάδα απυ ηδκ 

άθθδ, θεζημονβχκηαξ ζοιπενζθδπηζηά ιπμνεί ιεηαλφ άθθςκ κα αεθηζχζεζ ηδκ 

πναηηζηή ηδξ ιέζς ιίιδζδξ (Williamson & McLeskey, 2011:316). Γζαθμνεηζηά, μ 

δνυιμξ πνμξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ίζςξ ηνφαεζ δοζημθίεξ, ιμκαλζά, απμβμήηεοζδ, 

αδζαθμνία ηαζ πυκμ. Αθθά ηαζ πάθζ, ακ ημ δδιζμονβζηυ παζδί ηαζ εκ δοκάιεζ 

δδιζμονβζηυξ εκήθζηαξ, ιάεεζ κα εζηζάγεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ κα 

απμθαιαάκεζ ηδκ πμνεία πνμξ αοηήκ, ηάεε ειπυδζμ ηαζ ηάεε δοζημθία 

οπμζηεθίγμκηαζ ηαζ δίκμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζε έκα ζοκαίζεδια εοδαζιμκίαξ. 
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1.5. Απνθιίλσλ ηξόπνο ζθέςεο θαη ξνή 

 

ε ιζα πνμζπάεεζα «ηαλζκυιδζδξ» ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ ηαζ κυδζδξ εα 

ήηακ ίζςξ μνευηενμ κα ηδκ εηθάαμοιε ιάθθμκ ςξ ζοκεπέξ, πανά ςξ δίπμθμ: απυ ηδ 

ιζα δ «δδιζμονβζηή – ακζπκεοηζηή ζηέρδ» ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ «ηνζηζηή, θμβζημ-

ακαθοηζηή ή ζοβηθίκμοζα ζηέρδ» (Ξακεάημο, 1998:88)· μζ δομ ημοξ ανίζημκηαζ ζε 

δζανηή αθθδθεπίδναζδ, ιε δοζδζάηνζηα ηα ιεηαλφ ημοξ υνζα. ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ 

ηζκείηαζ ηαζ δ Duffy (2003:22). Πζζηεφεζ υηζ «δεκ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ακηίεεζδ 

ακάιεζα ζηζξ δφμ ιμνθέξ ζηέρδξ… δεκ πνυηεζηαζ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ ιζαξ ή ηδξ 

άθθδξ, αθθά ηαζ ηςκ δφμ. Ζ ιία ζοιπθδνχκεζ ηδκ άθθδ ηαζ, υηακ ζοκδοάγμκηαζ, ιαξ 

ηάκμοκ κα ηαηακμμφιε ηαθφηενα ημκ ηυζιμ ζημκ μπμίμ γμφιε ηαζ πνμάβμοκ ηδκ 

ζηακυηδηά ιαξ κα ακηαπμηνζκυιαζηε δδιζμονβζηά ζηζξ πνμηθήζεζξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ». Ζ Ξακεάημο ιάθζζηα ζοιπθδνχκεζ, υηζ «δ απμηθίκμοζα ζηέρδ 

είκαζ μ πονήκαξ ηδξ δδιζμονβζηήξ παναβςβήξ… ημκ απμηθίκμκηα ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ… δ δζενεφκδζδ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ εονεία, ζοπκά δ ζηέρδ λεηζκά 

ιε εθθζπή δεδμιέκα ηαζ ιε «άθιαηα» πνμζακαημθίγεηαζ ζηδ ζφθθδρδ πμθθχκ ηαζ 

πμζηίθςκ ζδεχκ, απυ ηζξ μπμίεξ ηεθζηά αλζμθμβεί ηαζ επζθέβεζ αοηήκ πμο 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηά ζημ πνυαθδια. Πμθθέξ θμνέξ, ηαηά ηδκ επελενβαζία 

απαζηείηαζ ζοκδοαζιυξ ζημζπείςκ, ηα μπμία εκημφημζξ ιπμνεί ανπζηά κα εεςνμφκηαζ 

ακελάνηδηα ηαζ άζπεηα ιεηαλφ ημοξ» (Ξακεάημο, 1998:89). Ζ ζοβηθίκμοζα ζηέρδ 

απυ ηδκ άθθδ αθμνά ζε δζαδζηαζίεξ ζφβηνζζδξ, ζοκδοαζιμφ, ηαλζκυιδζδξ ηαζ 

ζφκεεζδξ πθδνμθμνζχκ εκανιμκζγυιεκςκ πάκηα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ θμβζηήξ. 

 φιθςκα ιε ημκ Guilford (1967:8) «μζ ζηακυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δδιζμονβζηή ζηέρδ οπάβμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ αθμνά ζηζξ ζηακυηδηεξ 

απμηθίκμοζαξ παναβςβήξ (ΑΠ). Οζ ζηακυηδηεξ ΑΠ αθμνμφκ ζηδκ παναβςβή ζδεχκ, 

υπςξ ζοιααίκεζ ζηδκ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ, υπμο δ πμζηζθία είκαζ ζδιακηζηή. 

Κάπμζεξ ζηακυηδηεξ ΑΠ έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ είδδ εοπένεζαξ, άθθεξ ςξ είδδ 

πνμζανιμζηζηυηδηαξ ηαζ άθθεξ ςξ είδδ δζενβαζίαξ… Ζ άθθδ εκδεπυιεκδ πδβή 

δδιζμονβζηχκ ηαθέκηςκ αθμνά ζηζξ ζηακυηδηεξ ιεηαζπδιαηζζιμφ μζ μπμίεξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακαεεχνδζδ υζςκ βκςνίγμοιε ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιε ηδκ 

παναβςβή κέςκ ζδεχκ ή ζπεδίςκ. Ζ εημζιυηδηα βζα εοεθζλία είκαζ έκα βεκζηυ 

παναηηδνζζηζηυ αοηχκ ηςκ ηαθέκηςκ, υπμο δ εοεθζλία ημοξ μδδβεί ζε 

«επακενιδκεία» ηαζ ακαδζμνβάκςζδ…».  



31 
 

Με αάζδ ηα παναπάκς, εα έθεβα πςξ, ςξ απμηθίκςκ ηνυπμξ ζηέρδξ, μνίγεηαζ 

δ πκεοιαηζηή εηείκδ δζενβαζία πμο μδδβεί ζηδκ παναβςβή ζδεχκ, μζ μπμίεξ 

πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφβηνζζδ ηαζ ημκ ζοκδοαζιυ ήδδ οπανπμοζχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ 

δεδμιέκςκ ιε κέμοξ ζοκεεηζημφξ ηνυπμοξ. φιθςκα ιε ημοξ Durndell & Wetherick 

(1976), μ απμηθίκςκ ηνυπμξ ζηέρδξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ ζοκάθεζα ιε ηδ θακηαζία, 

εκχ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Rejskind e al., (1992), δε θαίκεηαζ κα 

οπάνπεζ ηαιία ζπέζδ ακάιεζα ζημ θφθμ ηαζ ηδκ ακάπηολδ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ. 

Ζ ζοκάθεζα ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ιε ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηαηαδεζηκφεηαζ 

ήδδ εδχ ηαζ δεηαεηίεξ (Vidler, 1974, Russ, 1988). φιθςκα ιε ημοξ Runco ηαζ Acar 

(2012), ζε έκα ανπζηυ ζηάδζμ, επζηνάηδζε εκεμοζζαζιυξ ζημκ ενεοκδηζηυ πχνμ, 

ηέημζμξ, πμο πίζηεοακ, υηζ ηα ηεζη ακίπκεοζδξ απμηθίκμκημξ ηνυπμο ζηέρδξ εα 

ιπμνμφζακ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηα ηεζη I.Q. ηδκ πμνεία υιςξ ηα εκ θυβς ηεζη 

αιθζζαδηήεδηακ. Ανβυηενα ηα δεδμιέκα άθθαλακ πάθζ, υηακ απμηεθέζιαηα 

ροπμιεηνζηχκ ενεοκχκ ηαηαδείηκοακ, υηζ «δ ροπμθμβζηή αλζμθυβδζδ ήηακ ελίζμο 

αλζυπζζηδ ιε ηδ εεςνία ηδξ θμβζηήξ» (Runco & Acar, 2012:72). ήιενα εα 

ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ «μ απμηθίκςκ ηνυπμξ ζηέρδξ δεκ είκαζ ζοκχκοιμξ 

ιε ηδ δδιζμονβζηυηδηα, αθθά ηα ηεζη πανέπμοκ ιεηνήζεζξ φπανλδξ μοζζαζηζηήξ 

πνμμπηζηήξ ακάπηολήξ ηδξ» (Runco & Acar, 2012:73). 

Κάπμζεξ θμνέξ ιζα απμηθίκμοζα ζδέα ιπμνεί κα βεκκδεεί άιεζα, ζε άθθεξ 

πάθζ πενζπηχζεζξ απαζηείηαζ ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, απνμζδζυνζζημ, ημ μπμίμ 

ιπμνμφιε κα μκμιάζμοιε ςξ «πνυκμ επχαζδξ». φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Chiang 

& Chen (2017:282), θαίκεηαζ πςξ «δ δζάεεζδ πνυκμο βζα επχαζδ μδήβδζε ζηδκ 

παναβςβή πενζζζυηενςκ απμηθζκυκηςκ ακηζηεζιέκςκ». Δηηυξ αοημφ εα πνέπεζ κα 

θάαμοιε οπ’ υρζκ ιαξ, υηζ «ημ ακενχπζκμ δπλάκεη είλαη δζαθένεζ απυ άημιμ ζε 

άημιμ. Με άθθα θυβζα μζ βεκεηζηέξ ηαηααμθέξ πμζηίθμοκ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ 

ηαζ πνμηαθμφκ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία… Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ μζ 

ηαηααμθέξ ημο αηυιμο επδνεάγμοκ ηδ ιαεδζζαηή ημο ζηακυηδηα. Καζ ημφημ υπζ ςξ 

πνμξ ηδκ εηδήθςζδ ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ ακενχπζκδξ 

ζοιπενζθμνάξ, αθθά ςξ πνμξ ημ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ ηάεε άημιμ πνμηεζιέκμο κα 

μζηεζμπμζδεεί ηα κέα πενζααθθμκηζηά δεδμιέκα ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πνμζπάεεζα πμο 

πνέπεζ κα ηαηααάθθεζ» (Φμοκημπμφθμο, 2001: 24). πμο οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

θμζπυκ, ηαθυ είκαζ κα αθήκεηαζ μ απαναίηδημξ πνυκμξ βζα πνμεημζιαζία. 

Ο πνυκμξ, αέααζα, υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

θαίκεηαζ κα δζαηαηέπεηαζ απυ ιζα ζπεηζηυηδηα. Ακαθένμιαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ νμήξ. 
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φιθςκα πάκηα ιε ημκ Csikszentmihalyi (μ.α. Beck 2018), έκα άημιμ πμο ανίζηεηαζ 

ζε ειπεζνία νμήξ, κζχεεζ ηδκ πνμζμπή ημο εζηζαζιέκδ ζημ ένβμ ημο ηαζ είκαζ 

απμθφηςξ ζοβηεκηνςιέκμ ηαζ αθμζζςιέκμ ζε αοηυ, ηυζμ, ζακ κα ανίζηεηαζ ζε 

έηζηαζδ. Ο πνυκμξ ιμζάγεζ κα είκαζ νεοζηυξ, υπςξ ζημκ πίκαηα «Ζ ειιμκή ηδξ 

ικήιδξ» ημο Salvador Dalí. Μμζάγεζ ζακ κα ιδκ οπάνπεζ πνυκμξ· ζακ κα οπάνπεζ 

ιυκμ ημ πανυκ. Καζ ζακ ημ άημιμ κα αζςνείηαζ ιεηέςνμ ζε ζοκεήηεξ απμοζίαξ 

πνυκμο, ζε πνμκζηυ εα θέβαιε ηεκυ. θεξ μζ έβκμζεξ ελαθακίγμκηαζ ηαζ ιζα αίζεδζδ 

απυθοηδξ δνειίαξ επζηναηεί. Ζνειίαξ ηαζ ζζβμονζάξ. Νζχεεζ, υηζ βκςνίγεζ αηνζαχξ ηζ 

πνέπεζ κα ηάκεζ ηαζ είκαζ απμθφηςξ πεπεζζιέκμ, υηζ ιπμνεί κα ημ οθμπμζήζεζ. Σα 

ηίκδηνα ημο αηυιμο πμο ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ νμήξ είκαζ εζςηενζηά ηαζ ημ πνμσυκ 

ηδξ νμήξ απμηεθεί ηδκ ίδζα ημο ηδκ ακηαιμζαή.   

φιθςκα ιε ημοξ Conradty & Bogner (2018:233), δ νμή απμηεθεί ιζα 

«πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ». Αοηή δ μθμηθδνςηζηή αθμζίςζδ, δ 

εζςηενζηή πανυνιδζδ βζα δδιζμονβία δίπςξ ηδκ πανμοζία ελςηενζηχκ ηζκήηνςκ, 

θαίκεηαζ πςξ οθίζηαηαζ, υηακ ημ άημιμ ανίζηεηαζ ζε δδιζμονβζηυ ίζηνμ ηαζ βζ’ αοηυ 

απμηεθεί ιία απυ ηζξ πνμξ παναηήνδζδ παναιέηνμοξ ηδξ πνμηείιεκδξ ένεοκαξ. 

Ζ ακάπηολδ απμηθίκμκηα ηνυπμο ζηέρδξ ζηα παζδζά απμηεθεί επίζδξ 

πανάιεηνμ παναηήνδζδξ. Ζ ζπμοδαζυηδηά ηδξ ιάθζζηα δζαθαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ, 

υηζ ανπίγεζ κα εκηάζζεηαζ ζηαδζαηά ηαζ ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Δθθδκζημφ 

Τπμονβείμο Παζδείαξ, ημοθάπζζημκ ζημ ιάεδια ηδξ Μμοζζηήξ, ηαεχξ ημ πνχημ 

ηζυθαξ ηεθάθαζμ ημο ηεηναδίμο ενβαζζχκ ηδξ Μμοζζηήξ ηδξ Β΄ ηάλδξ, ιε ηίηθμ «Με 

ηα θηενά ημο ήπμο» (Ανβονίμο η.α., π.π.: 7), λεηζκάεζ ιε ιζα απμηθίκμοζα 

δναζηδνζυηδηα: ηα παζδζά ηαθμφκηαζ, κα πανάβμοκ υζμοξ πενζζζυηενμοξ ήπμοξ 

ιπμνμφκ ιε έκα απθυ θφθθμ πανηζμφ. Μζα δναζηδνζυηδηα υπςξ αοηή ηδξ εφνεζδξ 

εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ πνήζδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο, πένακ ημο αοημκυδημο ηαζ ιάθζζηα 

ηέημζςκ, χζηε κα πανάβμοκ ηαζ ήπμ, απμηεθεί ηδκ πειπημοζία ημο απμηθίκμκημξ 

ηνυπμο ζηέρδξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ δζανενχεδηε ηαζ ζημζπεζμεεηήεδηε ηαζ δ 

πανμφζα πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ, πμο μδήβδζε ζηδ ζφκηαλδ ημο αηυθμοεμο πζθμηζημφ 

πνμβνάιιαημξ.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
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1.6. Απηνζρεδηαζκόο 

 

«Σμ βεβμκυξ υηζ μ αοημζπεδζαζιυξ πάκεηαζ, ιάξ ηάκεζ κα εηηζιμφιε ηδ 

ιμκαδζηυηδηα ηάεε ζηζβιήξ… Γεκ εα λακαζοιαεί πμηέ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ» 

(Nachmanovitch, 1990:35). Δίκαζ θμζπυκ εα θέβαιε δ έιπκεοζδ πμο βεκκζέηαζ ηαζ 

πεεαίκεζ ηδκ ίδζα ηζυθαξ ζηζβιή. φιθςκα ιε ημκ Bailey (μ.ακ. Van der Schyff, 

2017:2), «μ αοημζπεδζαζιυξ παίνεζ ηδξ πενίενβδξ δζάηνζζδξ κα είκαζ δ πζμ εονέςξ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ιμοζζηχκ πναηηζηχκ, αθθά ηαοηυπνμκα δ 

θζβυηενμ ακαβκςνζζιέκδ ηαζ ηαηακμδηή».  

ε ιζα πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ημο ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο 

αοημζπεδζαζιμφ, μ Jeff Pressing (1988:168) εεςνεί, υηζ ζημκ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ «δ 

εειεθζχδδξ θφζδ ηδξ αοημζπεδζαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ έβηεζηαζ ζηδ ζοκέκςζδ ιζαξ 

ζεζνάξ απυ «ζοζηάδεξ βεβμκυηςκ» ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ επζθέβεηαζ έκαξ ηνυπμξ 

δζαδμπήξ, μ μπμίμξ ααζίγεηαζ, είηε ζηδ ζοκέπεζα ιζαξ ήδδ οπάνπμοζαξ πναηηζηήξ (…) 

ζοζπεηίγμκηαξ ιζα ζεζνά ηαηαπςνίζεςκ, είηε ζηδ δζαημπή αοηήξ ηδξ πναηηζηήξ ιε 

ηδκ επζθμβή ιζαξ μιάδαξ κέςκ ηαηαπςνίζεςκ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ θεζημονβμφκ 

ςξ πενζμνζζιμί ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ πναηηζηήξ». ε υθδ αοηή ηδ δζαδζηαζία 

δζάποηδ είκαζ δ πανμοζία ακαηνμθμδυηδζδξ (feedback) ηαζ πνμζεζμδνμιζηήξ 

ηνμθμδυηδζδξ (feedforward). Γζενεφκδζδξ υιςξ πνήγεζ δ πνμέθεοζδ ηδξ θήρδξ ηςκ 

απμθάζεςκ πμο θαιαάκμκηαζ ηάεε θμνά, ιε ηέζζενζξ πζεακέξ ελδβήζεζξ κα είκαζ «δ 

δζαίζεδζδ, δ εθεφεενδ αμφθδζδ, δ θοζζηή αζηζυηδηα ηαζ δ ηοπαζυηδηα». 

Οζ Κακεθθυπμοθμξ ηαζ ηεθάκμο (2018) ακηζζηναηεφμκηαζ ζηδ θμβζηή ηδξ 

ακάδοζδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ςξ ηεπκζηήξ επζαίςζδξ («επζθαηζηή») ηαζ οπμζηδνίγμοκ 

ηδκ πζμ μοζζαζηζηή εηδμπή ηδξ («ηνζηζηή»). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ οπάνπεζ ιζα 

πνδζζιμεδνζηή εεχνδζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζηδκ μπμία μ αοημζπεδζαζιυξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ενβαθείμ, εκχ δ δεφηενδ κμείηαζ ςξ ιζα πμνεία ακαγήηδζδξ, 

πςνίξ απαναίηδηα πεζνμπζαζηά ηαζ ςθέθζια απμηεθέζιαηα. Μζα πμνεία πςνίξ 

ζοβηεηνζιέκδ ζημπμεεζία, ή ίζςξ ηαζ πςνίξ ηαιία ζημπμεεζία. Σμ υθεθμξ είκαζ δ 

ίδζα δ πμνεία, δ δζαδνμιή, ημ ηαλίδζ· ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ μ αοημζπεδζαζιυξ 

απμηεθεί ιέζμ ηζ υπζ αοημζημπυ. Ή υπςξ πμθφ βθαθονά πανμοζζάγεζ μ 

Nachmanovitch: «μθμηθδνςιέκα ένβα ηέπκδξ πμο αθέπμοιε ηαζ ιπμνεί κα ηα 

αβαπάιε ααεζά είκαζ ηαηά ιία έκκμζα οπμθείιιαηα ή πκάνζα εκυξ ηαλζδζμφ πμο έβζκε 

ηαζ ηεθείςζε. Αοηυ πμο ηενδίγμοιε ιέζα απυ ημκ αοημζπεδζαζιυ είκαζ δ αίζεδζδ 

ημο ίδζμο ημο ηαλζδζμφ» (Nachmanovitch, 1990:16). 
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ηδκ πανμφζα ενβαζία αέααζα εα ακαθενεμφιε ηονίςξ ζημκ παζδαβςβζηυ ηζ 

υπζ ζημκ ηαθθζηεπκζηυ αοημζπεδζαζιυ, ήημζ ζημκ αοημζπεδζαζιυ, υπζ ςξ ιέζμ 

ακάδεζλδξ ηδξ δελζμηεπκίαξ εκυξ μνβακμπαίηηδ, αθθά ςξ ιέζμ έηθναζδξ ημο παζδζμφ 

ζε ιζα πζμ παζδαβςβζηή αάζδ, αζπέηςξ ακ ημ παζδί ιεθθμκηζηά αζπμθδεεί 

επαββεθιαηζηά ιε ηδ ιμοζζηή ή υπζ. Υςνίξ θοζζηά κα ημοξ οπμηζιχ, αθθά 

αλζμθμβχκηαξ, υηζ είκαζ γδημφιεκμ ζε άθθα πενζαάθθμκηα ηζ υπζ ζε ιζα ζπμθζηή ηάλδ 

παζδζχκ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ, εέθδζα κα θφβμοκ απυ παναδμζζαημφξ ηνυπμοξ 

ζφκεεζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ, απυ ημκζηυηδηεξ ηαζ ανιμκίεξ. Δπζδίςλα κα ααζζζημφιε 

ηονίςξ ζημ ζοκαίζεδια ηαζ ζηδ δζάεεζδ ηδξ ζηζβιήξ. 

Οζ Siljamäki & Kanellopoulos (2019:14) ιε ιζα εηηεκή ακαζηυπδζδ 77 

άνενςκ ιεηαλφ 1985-2015 ηαηαθήβμοκ ζε πέκηε υρεζξ-πναηηζηέξ ημο παζδαβςβζημφ 

αοημζπεδζαζιμφ:  

α) «απυ ηδ δζάννδλδ ηςκ δεδμιέκςκ ζημκ δδιζμονβζηυ πνμαθδιαηζζιυ», 

πναηηζηή πμο ακμίβεζ ιζα πζμ εθεφεενδ ζηάζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ ήπμ, ιε ηνζηήνζα πμο 

δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηςκ εκδθίηςκ ακαθμνζηά ιε ημ φθμξ ηαζ ημ ζηζθ, αθθά 

δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ ελενεφκδζδ αοηή ηαεεαοηή, ζηδκ πνυεεζδ βζα δδιζμονβία ηαζ 

ζε έκα δπδηζηυ απμηέθεζια πμο αημφβεηαζ ζακ ιμοζζηή, 

α) «επζζηνμθή ζηδ «θοζζηή» εηηίκδζδ εζξ ακαγήηδζδ ακενςπζάξ»: εδχ δ 

έιθαζδ δίδεηαζ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ιαεδηή ηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ επζημζκςκίαξ, 

β) «μ αοημζπεδζαζιυξ ςξ ιαεδζζαηυ ενβαθείμ»: ιέζς ημο αοημζπεδζαζιμφ 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζθδπηέξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηαζ πμζυηδηεξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ κα 

μδδβδεμφιε ζηδ αεθηίςζδ ηςκ δελζμηήηςκ 

δ) «δζαηήνδζδ ηαζ ακααίςζδ παναδυζεςκ»: εδχ μ αοημζπεδζαζιυξ είκαζ 

ζδςιέκμξ ςξ ιζα δδιζμονβζηή πναηηζηή πμο ζέαεηαζ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ ζηζθ ηαζ ημ φθμξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ ιμοζζηήξ ηαζ ιμζναία μδδβεί ζηδ 

δζαηήνδζή ημο ςξ είδμξ. 

ε) «μ αοημζπεδζαζιυξ ςξ πκμή βζα ηδ δδιζμονβζηυηδηα»: εδχ μ 

αοημζπεδζαζιυξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιζα δζαδζηαζία ακαηάθορδξ κέςκ ζδεχκ, ςξ 

πναηηζηή πμο δίκεζ πχνμ ζηδκ εθεφεενδ δδιζμονβία, ζπάγμκηαξ ηζξ ζοιαάζεζξ ηαζ 

απακηάηαζ ζοπκά ζηδ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ.   

ηδκ ένεοκά ιαξ μ αοημζπεδζαζιυξ ζηακμπμζεί υθεξ ηζξ παναπάκς εηθάκζεζξ, 

εηηυξ απυ ηδκ ηέηανηδ, δ μπμία αθμνά ζε πζμ δελζμηεπκζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ άθθα 
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ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα, αθθά ηονίςξ εζηζάγεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημο ςξ ηνυπμ 

πονμδυηδζδξ ηαζ εκίζποζδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. 
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1.6.1. Κίλεζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ ζηείνα απμικδιυκεοζδ, δ ζοζζςνεοηζηή απυηηδζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ 

βκχζεςκ, δ πνδζζιμεδνζηή δζαπείνζζή ημοξ ιυκμ ζε επίπεδμ ελεηάζεςκ ηαζ δ 

απμοζία ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ ζε ηάηζ μοζζαζηζηυ ηαζ θεζημονβζηυ ιαζηίγμοκ ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημ εηπαζδεοηζηυ ιαξ ζφζηδια. «Τδνμηέθαθμζ» ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ, ημ ιοαθυ ηςκ μπμίςκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ «δμπείμ, βζα κα ημ βειίζεζξ ηζ 

υπζ ςξ ζπίνημ πμο πενζιέκεζ κα ημ ακάρεζξ», υπςξ παναηηδνζζηζηά έθεβε μ 

αείικδζημξ δάζηαθμξ Σζμθάηδξ Υνίζημξ, αηνμθμφκ ζςιαηζηά. Ζ ίδζα δ δζάηαλδ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζεμοζχκ (ενακία ηαζ αζαθία πακημφ, πςνίξ φπανλδ γςηζημφ πχνμο 

ηαηάθθδθμο βζα ηίκδζδ), ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια (ιυθζξ δφμ χνεξ ηδκ εαδμιάδα 

αθζενχκμκηαζ ζηδ Γοικαζηζηή), αθθά ηαζ ηα ιζηνά έςξ αζθοηηζηά πνμαφθζα, 

ιανηονμφκ ηδκ «ειιμκή» ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ πνμξ ηδκ ακάπηολδ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ πκεοιαηζηχκ δελζμηήηςκ έκακηζ ηςκ ζςιαηζηχκ. Σζ ζοιααίκεζ υιςξ 

ιε ημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ πμζμξ μ νυθμξ ημο ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία; 

πςξ ζζπονίγεηαζ μ Clarke (1993:218), πνέπεζ επζηέθμοξ «κα εβηαηαθεζθεεί μ 

παθζυξ ηανηεζζακυξ δοζζιυξ ιεηαλφ πκεφιαημξ ηαζ ζχιαημξ πνμξ πάνζκ ιζαξ πζμ 

εκμπμζδιέκδξ εέαζδξ ηςκ πκεοιαηζηχκ ηαζ ζςιαηζηχκ δζενβαζζχκ ημο ακενχπμο, 

ακαβκςνίγμκηαξ ηδ εειεθζχδδ ζδιαζία ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ 

ζηδκ ακενχπζκδ πνάλδ». Καηά ημκ Reybrouck, (2006:67-68) δ ιμοζζηή δεκ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηάηζ πμο απέπεζ απυ ειάξ, πμο είκαζ έλς απυ ειάξ, αθθά 

ανίζηεηαζ ζε ζηεκή ζφκδεζδ ιε ημ ζχια ιαξ. Θεςνεί, υηζ ηυζμ μ μνβακμπαίηηδξ, υζμ 

ηαζ μ αηνμαηήξ ιπμνμφκ κα ζδςεμφκ ςξ «ιζα εοπνμζάνιμζηδ ζοζηεοή πμο ιπμνεί κα 

ηνμπμπμζήζεζ ηζξ ζδιαζζμθμβζηέξ ζπέζεζξ ιε ημκ ηυζιμ». ε αοηή ηδ αάζδ ηαζ ημ 

ιμοζζηυ υνβακμ εκυξ εηηεθεζηή δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ «ιυκμ ςξ ενβαθείμ παναβςβήξ 

ήπμο, αθθά ηαζ ςξ ενβαθείμ πμο δίκεζ κυδια»· ςξ πνμέηηαζδ δδθαδή ημο ίδζμο ημο 

ζχιαηυξ ημο. 

Σα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ιμοζζημηζκδηζηήξ αβςβήξ, πένακ ηδξ πανάξ πμο 

κζχεμοκ ηα παζδζά, είκαζ ηαζ δ απνυζημπηδ έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ, δ 

αζζεδηδνζαηή εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ δ ακάπηολδ επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ, πένακ 

ημο βθςζζζημφ ηχδζηα. Ακ δε αλζμπμζδεμφκ ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ, πνμςεμφκ ηαζ ηδ 

δδιζμονβζηυηδηα. 

φιθςκα ιε ηδκ Pica (μ.α. Edwars e al, 2010), ιε ηνεζξ ιεευδμοξ εα πνέπεζ κα 

πνμζεββίγμκηαζ μζ ηζκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ζε παζδζά: ιε ηδκ «άιεζδ 
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πνμζέββζζδ», ηδκ «ηαεμδδβμφιεκδ ακαηάθορδ» ηαζ ηδκ «ελενεφκδζδ». Ζ πνχηδ 

ακαθένεηαζ ζηδκ οπυδεζλδ ηαζ ηδ ιίιδζδ ςξ ιέζς εηιάεδζδξ ιζαξ ηίκδζδξ, ζηδ 

δεφηενδ ηα παζδζά ιέζς ενςηήζεςκ ηαεμδδβμφκηαζ πνμξ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια, 

εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ελενεφκδζδξ, πμο απαζηεί αέααζα ηαζ ημκ πενζζζυηενμ πνυκμ 

απυ υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ιεευδμοξ, δεκ οπάνπεζ επζεοιδηυ απμηέθεζια, αθθά ηα παζδζά 

ανίζημοκ ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ κα αβάθμοκ κυδια απυ ηδ ιμοζζηή ηαζ κα ηζκδεμφκ 

ιέζα ζε αοηήκ. Ζ ηεθεοηαία «εκεαννφκεζ ηα παζδζά κα είκαζ δδιζμονβζηά ιε ηζξ 

ζηακυηδηεξ πμο έπμοκ βζα κα ακαηαθφρμοκ ημκ ηυζιμ βφνς ημοξ» (Edwars e al, 

2010:88).  

ε υ,ηζ αθμνά ημκ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ ιάεδζδξ, θαίκεηαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

Fortuna & Nijs (2019), υηζ δ ειπθμηή ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ιε ηδ ιμοζζηή, 

ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ δζαιυνθςζδ ιμοζζημφ κμήιαημξ. Ζ ειπθμηή ημο ζχιαημξ 

θαίκεηαζ, πςξ είκαζ έιθοηδ ζημ παζδί ηαζ ηαηά ηδ ένβδ (1995:5) «δ επζεοιία ηαζ δ 

ηάζδ ημο, πμο είκαζ ειθακήξ ζηα πνχηα πνυκζα, βζα ιμοζζηή έηθναζδ ηαζ 

δδιζμονβζηυηδηα δεκ πνέπεζ κα παναιενζζηεί, μφηε ηαζ κα ηαηαπκζβεί. Μέζα απυ ημκ 

πεζναιαηζζιυ εα πνέπεζ κ’ ακαηαθφρεζ ηδκ αίζεδζδ ημο ήπμο, ηδκ εοπανίζηδζδ ηδξ 

ζςιαηζηήξ ηίκδζδξ ηαζ ηδ πανά ημο ηναβμοδζμφ».  

φιθςκα ιε ηδ Μαβαθζμφ (2007, μ.α. Βζαθίμ δαζηάθμο Μμοζζηήξ Β΄ 

Γδιμηζημφ, -:15), «μ ζοκδοαζιυξ εηηέθεζδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηίκδζδξ είκαζ 

παναηδνδιέκμ υηζ απμηεθεί ιζα έιθοηδ ηάζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, βκχνζιδ ηαζ 

«θοζζηή» ζε υθμοξ ημοξ πμθζηζζιμφξ. Μέζα απυ ημκ ζοκδοαζιυ ιμοζζηήξ ηαζ 

ηίκδζδξ ηα παζδζά βκςνίγμοκ ηαθφηενα ημ ζχια ημοξ, ακαπηφζζμοκ ηζξ ηζκδηζηέξ 

δελζυηδηέξ ημοξ ηαζ απμηημφκ αίζεδζδ ημο πχνμο, ζοκεζδδημπμζχκηαξ ηδ εέζδ ημοξ 

ζ’ αοηυκ. Δπζπθέμκ, δ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα άνζζημ ιέζμ βζα 

ηδκ ακαπανάζηαζδ ιμοζζηχκ εκκμζχκ. Σμ ηέιπμ, δ έκηαζδ, μ νοειυξ, δ θυνια είκαζ 

έκκμζεξ ημζκέξ βζα ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδκ ηίκδζδ, ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένμκηαζ 

βζα ζοζπεηζζιυ είκαζ πάνα πμθθέξ. Σμ βεβμκυξ άθθςζηε υηζ ηα παζδζά αοηήξ ηδξ 

δθζηίαξ δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ αηυιδ επανηχξ ημ θελζθυβζμ, πμο εα ημοξ επέηνεπε κα 

πενζβνάθμοκ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ θεηηζηά, δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ 

ηίκδζδ ςξ ιέζμ ακηαπυηνζζδξ ζηδ ιμοζζηή». 

Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ ηζκήζεςκ ζε πζμ μνβακςιέκεξ θυνιεξ, υπςξ αοηή ημο 

πμνμφ, θαίκεηαζ πςξ έπεζ αηυιδ ιεβαθφηενα μθέθδ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ 

Campion ηαζ Levita (2014), μ πμνυξ ηαζ δ παεδηζηή αηνυαζδ ιμοζζηήξ επζδνμφκ 

ζδιακηζηά ζηδκ εκίζποζδ ηυζμ ηδξ θεηηζηήξ, υζμ ηαζ ηδξ ιδ θεηηζηήξ 
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δδιζμονβζηυηδηαξ. Καηά ηδκ Davies (μ.α. Duffy, 2003:96), «μ πμνυξ είκαζ δ 

ηαθθζηεπκζηή ιμνθή ηδξ ηίκδζδξ. Ζ ηίκδζδ βίκεηαζ πμνυξ υηακ ειπενζέπεζ 

δδιζμονβζηυηδηα ηαζ θακηαζία. Δκχ ηάεε πμνυξ είκαζ ηίκδζδ, δ ηάεε ηίκδζδ δεκ 

είκαζ πμνυξ. ημ πμνυ ημ ζχια είκαζ ημ ιμοζζηυ υνβακμ ηαζ, βζα κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε αοηυ ημ ιμοζζηυ υνβακμ ζημ έπαηνμ πνέπεζ κα δχζμοιε ζηα 

παζδζά ηδκ εοηαζνία κα ακαπηφλμοκ ιζα πμζηζθία ηζκήζεςκ ηαζ πεζνμκμιζχκ ηαζ κα 

ελαζηδεμφκ ζε αοηή. Ζ ηίκδζδ είκαζ δ θοζζηή ακηαπυηνζζδ ζηδ ιμοζζηή…».  

ηυπμξ θμζπυκ ηδξ πανμφζαξ πνυηαζδξ είκαζ κα αζχζμοκ ηα παζδζά ημκ νοειυ 

ζημ ζχια ημοξ ηαζ κα δζμπεηεφζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά πμο ημοξ πνμηαθεί δ ιμοζζηή 

αηνυαζδ ιέζς αοημφ. Δπζδζχηεηαζ δδθαδή δ πνμχεδζδ ηδξ ηζκδηζηήξ έηθναζδξ, δ 

ιεηαηνμπή ημο ζχιαηυξ ημοξ ζε υπδια έηεεζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ ηαζ δ 

ακάδεζλδ ιέζς αοηήξ ηςκ δδιζμονβζηχκ ζδεχκ ημοξ.  
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1.7. ύλζεζε 

 

Σα υνζα ιεηαλφ αοημζπεδζαζιμφ ηαζ ζφκεεζδξ δφζημθα δζαηνίκμκηαζ. Ζ 

ηονζυηενδ δζαθμνά ημοξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδ ζφκεεζδ εκοπάνπεζ ιζα δζάεεζδ 

βζα επακάθδρδ, ιζα πνυεεζδ επακάθδρδξ, εκχ μ αοημζπεδζαζιυξ ζοκηεθείηαζ άπαλ. 

Ζ ζφκεεζδ απμηεθεί μοζζαζηζηά ηδ ζοκέπεζα ημο αοημζπεδζαζιμφ. Ή ιάθθμκ είκαζ 

«έκαξ αοημζπεδζαζιυξ ζε ανβή ηίκδζδ», υπςξ παναηηδνζζηζηά βνάθεζ μ Arnold 

Schönberg, βζαηί μ ζοκεέηδξ «δεκ ιπμνεί κα βνάρεζ υζμ βνήβμνα πνεζάγεηαζ, βζα κα 

ζοιααδίζεζ ιε ηδ νμή ηςκ ζδεχκ ημο» (μ.α. Nachmanovitch, 1990:16). 

φιθςκα ιε ημοξ Byrne e al (2001), δ εηιάεδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ 

ζοκεέημοιε ιμοζζηή ηαεζζηά ημοξ ιαεδηέξ ζηακμφξ κα ζηέθημκηαζ ιε ηνυπμοξ πμο 

ιπμνεί κα ημοξ θακμφκ πνήζζιμζ ηαζ ζε άθθα πενζαάθθμκηα. Χζηυζμ, εεςνμφκ, υηζ μζ 

εηπαζδεοηζημί ιμοζζηήξ -ημοθάπζζημκ ζηδ ηςηία, υπμο ηαζ πναβιαημπμζήεδηε δ 

ένεοκα- δεκ εκζζπφμοκ ηδκ πνςημαμοθία βζα ιμοζζηή αοηεκένβεζα πμο ηοπυκ 

ακαπηφζζμοκ ηα παζδζά, αθθά θεζημονβμφκ ηαηεοεοκηζηά πνμηεζιέκμο κα ημοξ 

ηάκμοκ κα απμδχζμοκ πμζμηζηά, πνμξ πάνζκ ηςκ ελεηάζεςκ. 

φιθςκα ιε ημκ Sætre (2011), ηαηά ηφνζμ θυβμ δ έιθαζδ ζημ εέια ηδξ 

ζφκεεζδξ ζηζξ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ δίκεηαζ είηε ζημοξ ιαεδηέξ, ενεοκχκηαξ ηυζμ 

ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δδιζμονβμφκ, υζμ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ πμο δίκμοκ κυδια 

ζηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ, είηε ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ εζηζάγμκηαξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πανειααίκμοκ, ζηζξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

πμο αημθμοεμφκ. Φαίκεηαζ υιςξ κα οπάνπεζ αζαθζμβναθζηυ ηεκυ ςξ πνμξ ημ 

εηπαζδεοηζηυ πενζεπυιεκμ, ηδ δζδαηηζηή πάκς ζημ εέια ηδξ ζφκεεζδξ. Θέθδζε 

θμζπυκ ιε ηδκ ένεοκά ημο κα ηαηαδείλεζ ηαζ κα δζενεοκήζεζ ηοπυκ αζημπίεξ ηαζ 

δοζπένεζεξ πάκς ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ 

απυ «δζάθμνεξ ζοζπεηζγυιεκεξ ηαζ δζαπθεηυιεκεξ ηαηδβμνίεξ (ιαεδηήξ, δάζηαθμξ, 

εέια, πθαίζζμ, ιμνθή ηαζ πνάλδ) ηαζ ιμνθμπμζείηαζ, ηνμπμπμζείηαζ ηαζ αζηζμθμβείηαζ 

απυ ζοκαθείξ εειαηζηέξ (ζηυπμζ, αλίεξ, ζδέεξ, ζοιπενάζιαηα, εεςνίεξ ηαζ 

πεπμζεήζεζξ)» (Sætre, 2011:30). 

Πχξ υιςξ ιπμνείξ κα δζδάλεζξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζφκεεζδξ; φιθςκα ιε ηδκ 

Czernowin (2012: 285), «μπμζαδήπμηε απυπεζνα δζαπςνζζιμφ ακάιεζα ζηα ιέζα ηαζ 

ηδκ ηεπκζηή απυ ηδ ιζα ιενζά ηαζ ζηδκ έηθναζδ, ηδ ζφθθδρδ, ηδκ ζδέα απυ ηδκ άθθδ, 

είκαζ εκηεθχξ εζθαθιέκδ». Σμ εέια δδθαδή ηδξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ μθυηδηα. Μία ηαζ ιμκαδζηή υιςξ μθυηδηα ηάεε θμνά. «Απμηεθεί 
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ααζζηυ θάεμξ δ ελίζςζδ υθςκ ηςκ εζδχκ ιμοζζηήξ ηαζ δ πνήζδ ηςκ ίδζςκ ηνυπςκ 

ζηέρδξ ηαζ μκμιαζίαξ ζημζπείςκ, πμο είκαζ ελ μνζζιμφ πμθφ δζαθμνεηζηά» 

(Czernowin, 2012: 285). Ζ φπανλδ δδθαδή ηυζμ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ 

ημοξ εζδχκ ιμοζζηήξ ηαζ ζοκεπχξ ηυζςκ πμθθχκ ημζκχκ πναηηζηχκ, μδδβεί ηεθζηά 

ζηδ δζαπίζηςζδ, υηζ οπάνπεζ απμοζία ημζκήξ πναηηζηήξ.  

Ζ Czernowin (2012:289) ιάξ πνμζθένεζ πέκηε «δζαθςηζζηζημφξ ηνυπμοξ 

ζηέρδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βζαηί ηαζ ημ πχξ δζδάζημοιε ηζ υπζ ιε ημ ηζ, 

πνμηεζιέκμο μζ εηπαζδεοηζημί κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ημοξ ζημ δφζημθμ 

αοηυ ιμκμπάηζ ηδξ ζφκεεζδξ: α) κα δζδάζημοκ πνμζεέημκηαξ ηαζ αθαζνχκηαξ βκχζεζξ 

(κα ηάκμοκ ηα παζδζά κα βκςνίζμοκ μ ηαεέκαξ ημ δζηυ ημο ζηζθ, ηζξ δζηέξ ημο 

ιμοζζηέξ ζοκήεεζεξ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηζξ απμηζκάλμοκ υπμηε πνεζάγεηαζ), α) 

κα ημοξ ιάεμοκ ηονίςξ πχξ κα εέημοκ ενςηήιαηα ηζ υπζ ιυκμ κα απακημφκ ζηζξ 

ενςηήζεζξ ημοξ, β) κα έπμοκ λεηάεανεξ εέζεζξ ηαζ απυρεζξ, χζηε κα ιπμνεί ηζ μ 

ιαεδηήξ κα λεηαεανίζεζ ηζξ δζηέξ ημο ηαζ κα ηζκδεεί εθεφεενα ζημκ δζηυ ημο ηυζιμ 

ηδξ ζφκεεζδξ, δ) κα ηαεμδδβμφκ ημοξ ιαεδηέξ ημο, υπζ υιςξ δείπκμκηάξ ημοξ ημ 

ζςζηυ δνυιμ, υηακ κμιίγμοκ υηζ ανίζημκηαζ ζε αδζέλμδμ, αθθά κα ημοξ αμδεάκε κα 

αβμοκ απυ ημκ δνυιμ πμο έπμοκ πάνεζ ηαζ κα δμοκ υηζ οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ δζέλμδμζ 

ηαζ ηέθμξ ε) κα ηαηαθένμοκ κα ηάκμοκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ακελάνηδημοξ, ζηακμφξ κα 

ηνίκμοκ ηαζ κα ηαηαηνίκμοκ ένβα άθθςκ, αηυιδ ηαζ ημο ίδζμο ημοξ ημο δαζηάθμο». 

Σμ πνυαθδια αέααζα ζηδκ πενίπηςζδ ιαξ, δεκ έβηεζηαζ ζημ κα αεθηζχζμοκ ηα 

επηάπνμκα παζδζά ιζαξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηδκ ηεπκζηή ημοξ ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ζηζθ –αοηυ εα ήηακ ίζςξ γδημφιεκμ ζε ςδεζαηυ επίπεδμ- αθθά ζημ κα ιπμνέζμοκ κα 

είκαζ αοεεκηζηά ηαζ κα επζημζκςκήζμοκ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ/ηνζέξ ημοξ· κα ηαηαθένμοκ δδθαδή κα ημοξ/ηζξ ηάκμοκ κα κζχζμοκ αοηά 

πμο ηα ίδζα εέθδζακ κα εηθνάζμοκ. Άνα, δ έκκμζα ηδξ ζφκεεζδξ ζηδκ πανμφζα 

ενβαζία δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ ηυζμ ςξ δ δδιζμονβία εκυξ ιμοζζημφ ένβμο πζζημφ ζηζξ 

ανπέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ιμοζζηήξ, αθθά είκαζ ζδςιέκδ ςξ ιζα δδιζμονβία πμο κα 

αβάγεζ κυδια βζα ηα παζδζά ηαζ κα εηθνάγεζ δπδηζηά αοηυ πμο εέθμοκ κα 

πενζβνάρμοκ. 
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1.7.1. Μάζεζε θαη ζύλζεζε κέζσ ρξήζεο κνπζηθήο ηερλνινγίαο 

 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ηα επζηεφβιαηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ έπμοκ εζζαάθθεζ ζηδ 

γςή υθςκ ιαξ ηαζ έπμοκ εκζςιαηςεεί ιε ηνυπμ μνζζηζηυ ηαζ ιυκζιμ. ε έκα ηέημζμ 

πενζαάθθμκ ιεβαθχκμοκ ηαζ μζ ιαεδηέξ/ηνζέξ ιαξ, ημ μπμίμ ιάθζζηα θαίκεηαζ κα 

δζαιμνθχκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ πνμζςπζηυηδηα, ηζξ δζαηνμθζηέξ, ηζξ 

εκδοιαημθμβζηέξ, αθθά ηαζ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ πνμηζιήζεζξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ ιαξ 

ζφζηδια εκζςιαηχκεζ άναβε ημ ίδζμ εφημθα ηαζ βνήβμνα ηα επζηεφβιαηα ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ζηζξ πναηηζηέξ ημο; 

Μπμνεί μζ παναδμζζαηέξ παζδαβςβζηέξ ιέεμδμζ ζπμοδαίςκ 

ιμοζζημπαζδαβςβχκ υπςξ ημο Émile Jaques-Dalcroze (Eurhythmics), ημο Zoltán 

Kodály ηαζ ημο Carl Orff (Ράπηδξ, 2015), κα ιδκ έπμοκ εκζςιαηχζεζ ζηζξ πναηηζηέξ 

ημοξ ηδ πνήζδ ρδθζαηχκ ιέζςκ, υιςξ ηάηζ ηέημζμ είκαζ απμθφηςξ θοζζηυ, θυβς ημο 

ζπεδζαζιμφ ημοξ ζε ιζα πνμβεκέζηενδ επμπή, υπμο ηα επζηεφβιαηα ηδξ ιμοζζηήξ 

ηεπκμθμβίαξ ήηακ –ακ υπζ ακφπανηηα- ζε πμθφ ανπζηυ ζηάδζμ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

απυ ηυηε έπμοκ πενάζεζ ανηεηέξ δεηαεηίεξ, ζφιθςκα ιε ημκ Tobias (2016), δ πνήζδ 

ιμοζζηήξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ ιμοζζηή δζδαζηαθία ανίζηεηαζ αηυιδ ζε οανζδζηυ ζηάδζμ· 

μζ ηάλεζξ υιςξ πμο εκηάζζμοκ ηέημζμο είδμοξ ηαζκμημιίεξ, θαίκεηαζ κα ιπμνμφκ κα 

εκζςιαηχζμοκ εοημθυηενα πναηηζηέξ μιαδμζοκενβαηζηυηδηαξ, εκενβδηζηήξ 

ιάεδζδξ, ηάζδξ βζα δπδηζηυ πεζναιαηζζιυ ηαζ ακάπηολδξ αοημζπεδζαζιμφ ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηαζ ηαηά ηδκ άπμρδ ημο Webster κα ακαπηφλμοκ ηδ 

δδιζμονβζηυηδηά ημοξ (Webster, 2012).  

Ζ δζδαζηαθία είκαζ ελ’ μνζζιμφ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ ηαζ απαζηεί ηδκ 

ηαοηυπνμκδ πνήζδ πμθθαπθχκ δελζμηήηςκ (Good, 1983). Πνυηεζηαζ βζα ιζα δοκαιζηή 

δζαδζηαζία, δζανηχξ ιεηαααθθυιεκδ ηαζ πςνίξ ζηαεενέξ, ζηδκ μπμία μ δάζηαθμξ 

ηαθείηαζ κα «ζοκδέεζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ηα γςκηακά ζχιαηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ 

γςκηακυ ζχια ηδξ βκχζδξ» (Nachmanovitch, 1990:31). Μαβζηέξ ζοκηαβέξ ηαζ 

αθβυνζειμζ ζηακμί κα απμδχζμοκ ζε ηάεε πενίπηςζδ, ζε ηάεε δάζηαθμ, ζε ηάεε 

ιαεδηή, ζε ηάεε ηάλδ, δοζηοπχξ απμοζζάγμοκ. Έκαξ/ιία εηπαζδεοηζηυξ ηδκ χνα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαπεζνζζηεί εηηυξ απυ ηδκ φθδ ημο 

βκςζηζημφ ημο/ηδξ ακηζηεζιέκμο, πνυζςπα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ 

ηαζ ζεαυιεκμξ/δ πάκηα ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ -ιε ηζξ υπμζεξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο-  ηυζμ 

ςξ ζφκμθμ, υζμ ηαζ ιειμκςιέκα. Δίκαζ δδθαδή ιζα δδιζμονβζηή δζαδζηαζία ή υπςξ 

πμθφ εφζημπα μ Donmoyer μκμιάγεζ έκαξ «παζδαβςβζηυξ αοημζπεδζαζιυξ» ηαζ 
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εεςνεί υηζ οπάνπεζ «εηεί πμο ζοβηθίκμοκ μζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ, 

δ βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ» (Donmoyer, 1983, μ.α. 

Oded, 2016:2). Ακ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πνμηθήζεζξ πνμζηεεεί ηαζ δ πνήζδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, ιπμνμφιε εφημθα κα ακηζθδθεμφιε, πχξ μ Bauer (2012) μδδβήεδηε ζηδ 

δζαπίζηςζδ, υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ιμοζζηήξ δεκ είκαζ πνυεοιμζ κα εκζςιαηχζμοκ 

ρδθζαηά ιέζα ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. 

Σα μθέθδ ηδξ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία είκαζ 

πανυθα αοηά πμθοάνζεια ηαζ ακαιθζζαήηδηα (Landy, 2013, Shin, 2015). Καηά ημκ 

Crow (2006), ακ δ ηεπκμθμβία «πνδζζιμπμζδεεί απμδμηζηά ηαζ ιε θακηαζία, ηυηε 

ηζκεί ημ εκδζαθένμκ ζε ιζα ιεβαθφηενδ ιενίδα ιαεδηχκ μδδβχκηαξ ζε ιζα πζμ εονέςξ 

ζδςιέκδ ηαζ πμθζηζζιζηά ζοκαθή, δδιζμονβζηή ακηαπυηνζζδ». ηακ ιάθζζηα δ πνήζδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαοηυπνμκα ζοκεπάβεηαζ μιαδζηή δμοθεζά ηαζ ζοκενβαζία, εοκμεί 

ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδκ ροπμθμβία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ πνμζδίδμκηάξ ημοξ ημ 

ζοκαίζεδια ηδξ «ηαοηυηδηαξ» ηαζ ηδξ «απμδμπήξ» (Su & Hsieh, 2010). Καηά ημκ 

Bauer (2012: 53) υιςξ, δ ηεπκμθμβία ςξ πναηηζηή, «εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκεηαζ 

ιυκμκ υηακ πανέπεζ λεηάεανα μθέθδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιάεδζδξ».  

ημκ πχνμ ηδξ ιμοζζηήξ εηπαίδεοζδξ θαίκεηαζ, υηζ δ πνήζδ ηεπκμθμβζηχκ 

ιέζςκ εκζζπφεζ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. φιθςκα ιε ημκ Tobias (2016), υηακ ηα 

παζδζά αθθδθεπζδνμφκ ιε ρδθζαηά ιέζα είκαζ πζμ εφημθδ δ ιάεδζδ ααζζηχκ ανπχκ 

ηδξ ιμοζζηήξ. Δίκαζ ζημ πένζ ημο/ηδξ εηπαζδεοηζημφ ιμοζζηήξ αέααζα, κα 

ηαεμδδβήζεζ ηα παζδζά ηαζ κα ακαδείλεζ ηζξ ιμοζζηέξ ανπέξ πμο ακαηφπημοκ. Ο 

Tobias εεςνεί υηζ «δ εκζςιάηςζδ οανζδζηχκ πναηηζηχκ πνμτπμεέηεζ εθεονεηζημφξ 

εηπαζδεοηζημφξ… πμο δζδάζημοκ ηαζ δζδάζημκηαζ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα ελεθίζζμκηαζ ζε δδιζμονβζημφξ ηαζ εηθναζηζημφξ ιμοζζημφξ».  

Οδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ ζοιπέναζια, υηζ εκαπυηεζηαζ ζημκ/ζηδκ 

εηπαζδεοηζηυ, κα ζηαειίζεζ ηαηά πυζμ δ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ ζπμθζηή 

πναβιαηζηυηδηα απμδίδεζ ηανπμφξ ηαζ ιπμνεί κα οπενηενάζεζ ηζξ υπμζεξ δοζημθίεξ 

ζηδκ εθανιμβή ηδξ. Ζ άπμρδ ηδξ ζοββναθέςξ είκαζ, υηζ εα ήηακ ιεβάθδ πανάθεζρδ, 

ακ απμοζίαγε αοηυξ μ ηνυπμξ έηθναζδξ απυ ιζα ζφβπνμκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ. ε 

αοηυ ημ πθαίζζμ επέθελα ημ Synth4kids. Καηυπζκ επζημζκςκίαξ ιέζς email, 

ελαζθάθζζα ηδκ απνυζημπηδ ζοβηαηάεεζδ ημο ειπκεοζηή ηαζ δδιζμονβμφ ημο, 

Μοβδάκδ Γζάκκδ, βζα πνήζδ ηδξ εθανιμβήξ ηυζμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή, υζμ ηαζ ζηδκ 

ενεοκδηζηή ιμο ενβαζία – βεβμκυξ βζα ημ μπμίμ ημκ εοπανζζηχ. φιθςκα, θμζπυκ ιε 

ημκ δδιζμονβυ ημο (Μοβδάκδξ, 2018, 1471-1472), ημ Synth4kids «απμηεθεί ιία 

https://www.tandfonline.com/author/Crow%2C+Bill
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πνςηυηοπδ ιμοζζηή δζαδζηηοαηή εθανιμβή, ζπεδζαζιέκδ βζα ιαεήιαηα ιμοζζηήξ, 

ααζζζιέκδ ζε ζημζπεία απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ παναδμζζαηχκ ιμοζζημπαζδαβςβζηχκ 

ιεευδςκ, πνμζθένμκηαξ κέεξ ηαζ δζεονοιέκεξ δοκαηυηδηεξ δπδηζημφ πεζναιαηζζιμφ 

ηαζ ηζκαζζεδηζηχκ ειπεζνζχκ». Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα έκα θμβζζιζηυ ακμζπημφ 

ηχδζηα, πμο θεζημονβεί ςξ έκα «εζημκζζηζηυ υνβακμ» πμο δζεονφκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

εηηέθεζδξ ηαζ παναβςβήξ δπδηζημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ πμο είκαζ ζπεδζαζιέκμ, υπζ 

βζα κα ακαπαναζηήζεζ πζζηά ηάπμζμ οπάνπμκ ιμοζζηυ υνβακμ, αθθά βζα κα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ δοκαημηήηςκ εθεφεενδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ζφκεεζδξ, 

ζπάγμκηαξ ηζξ υπμζεξ ζοιαάζεζξ ηςκ βκςζηχκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ. Αθήκεζ θμζπυκ 

εθεφεενμ ημ πεδίμ βζα πεζναιαηζζιυ, δδιζμονβία αοημζπεδζαζιχκ, παναβςβή 

πνςηυηοπςκ ιμοζζηχκ ζοκεέζεςκ. Τπάνπεζ επίζδξ δ επζθμβή πνήζδξ πεκηαημκζηήξ 

ηθίιαηαξ. Κζ υθα αοηά ιε παζβκζχδδ ηαζ δζαζηεδαζηζηυ ηνυπμ. Σμ εκ θυβς θμβζζιζηυ 

είκαζ ζοιααηυ ιε υθα ηα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα ηαζ αλζμπμζεί αηυιδ ηαζ ημοξ 

αζζεδηήνεξ ηςκ tablet.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ημκζηή έηηαζδ ημο Synth4kids είκαζ 7 μηηάαεξ, 

ανπίγμκηαξ απυ ημ Νημ4. Σα βνάιιαηα Α, S, D, F, G ,Ζ, J ηαζ Κ ζημ πθδηηνμθυβζμ 

ημο Ζ/Τ, ακηζζημζπμφκ ζηζξ κυηεξ Νημ, Ρε, Μζ, Φα, μθ, Λα, ζ ηαζ Νημ, εκχ ηα 

πθήηηνα Z ηαζ X ιαξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηεαμφιε ηαζ κα ακεαμφιε μηηάαεξ 

ακηίζημζπα. Παηχκηαξ ηα πθήηηνα 1-6 ηα παζδζά ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ υπμζα απυ ηζξ 

έημζιεξ νοειίζεζξ (presets) ημοξ ανέζεζ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ εφημθα ηαζ 

βνήβμνα κα αθθάλμοκ ημ δπυπνςια ηςκ  παναπάκς κμηχκ. 

Παηχκηαξ ημ πθήηηνμ DM ζημ ηάης δελζά ιένμξ ηδξ μευκδξ εκενβμπμζείηαζ 

ιία αηυιδ ιμοζζηή επζθμβή, ημ Drum Machine. Πνυηεζηαζ βζα ιζα θεζημονβία πμο 

αλζμπμζεί έλζ δείβιαηα νοειζηχκ ιμηίαςκ (beat), ηα μπμία εκενβμπμζμφκηαζ ιε ηα 

πθήηηνα  8, 9, 0, I, O ηαζ P.   

Τπάνπμοκ επίζδξ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ αημοζηζηέξ πανάιεηνμζ υπςξ ημ delay 

(επακάθδρδ ημο ζήιαημξ βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια), ημ reverb 

(πνμζμιμίςζδξ ηδξ ακηήπδζδξ ημο δςιαηίμο), ημ distortion (παναιυνθςζδ ημοξ 

ζήιαημξ) ηαζ ημ arpeggiator (αοηυιαηδ εηηέθεζδ ηςκ θευββςκ ιζαξ ζοβπμνδίαξ) πμο 

ιπμνμφκ κα ειπθμοηίζμοκ αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ.  

Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα έκακ εκαθθαηηζηυ ηνυπμ παναβςβήξ 

αοημζπεδζαζιχκ ηαζ ζοκεέζεςκ, πμο, θυβς ηδξ δθεηηνμκζηήξ ημο απεζηυκζζδξ ηαζ 

ημο παζβκζχδμοξ ζπεδζαζιμφ ημο, εεςνχ υηζ πνμηαηααάθεζ ηα παζδζά εεηζηά πνμξ ηδκ 

πμνεία ηδξ δπδηζηήξ ελενεφκδζδξ. 
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1.8. Γηαζθεπή 

 

Χξ πνμξ ηδ ιμοζζηή εηπαίδεοζδ μζ Fiske ηαζ Elliott (1997:771) εεςνμφκ υηζ 

«πνέπεζ κα εζηζάζμοιε ζημ «ιμοζζημηνμπχκηαξ» ("musicing"), ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

εηθναζηεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ: ηναβμφδζ, εηηέθεζδ ιμοζζημφ μνβάκμο, 

αοημζπεδζαζιυξ, ζφκεεζδ, δζαζηεοή, δζεφεοκζδ». Σαοηυπνμκα, εεςνμφκ, υηζ δ ζπέζδ 

ιε ηδ ιμοζζηή δεκ εα πνέπεζ κα έπεζ ιζα εθζηζζηζηή δζάζηαζδ, ήημζ κα απεοεφκεηαζ ζε 

θίβμοξ, αθθά κα αθμνά ζημ ζφκμθμ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ 

δδιζμονβίαξ.  

Ο Elliott (υ.α. Silverman e al, 2013:6) πζζηεφεζ υηζ «υθα ηα είδδ ιμοζζηήξ 

δδιζμονβίαξ είκαζ εββεκχξ πμθφηζια: εηηέθεζδ, αοημζπεδζαζιυξ, ζφκεεζδ, δζαζηεοή, 

δζεφεοκζδ -υθα ημοξ αλίγεζ κα επζηεθμφκηαζ… πνμξ υθεθμξ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ 

αοημεηηίιδζδξ..,». Ο Elliott επίζδξ επζιέκεζ υηζ «δ δζαζηεοή, δ ζφκεεζδ ηαζ δ 

δζεφεοκζδ… εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ιε ιζα θμβζηή 

ζοπκυηδηα» ζηδ ιμοζζηή δζδαζηαθία (υ.α. Silverman e al, 2013:6).    

Χξ δζαζηεοή εεςνείηαζ δ ακαπαναβςβή ιζαξ ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ ζηδκ ιδ 

πνςηυηοπδ εηδμπή ηδξ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ιεηαηνμπή παναηηδνζζηζηχκ 

ημο πνςημηφπμο, χζηε δ εηηέθεζδ ηδξ ιεηαπμζδιέκδξ ζφκεεζδξ κα δζαθένεζ ζε έκα ή 

πενζζζυηενα ζημζπεία ζε ζπέζδ ιε ημ ανπζηυ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ζηίπςκ, 

ιμοζζηήξ ζοπκυηδηαξ ή ζηοθ, ηυκςκ, δμιήξ, αηυιδ ηαζ ημο νοειμφ. Αοηή δ 

ιεηαηνμπή δφκαηαζ κα ειπενζέπεζ ζημζπεία ηοπαζυηδηαξ, κα ζοιιμνθχκεηαζ ή κα 

αημθμοεεί έκα ιμηίαμ (ή ζοκδοαζιυξ ζημζπείςκ), κα ακαπανζζηά ζημζπεία ηδξ 

ροπμζφκεεζδξ, κα εκζςιαηχκεζ ή κα επδνεάγεηαζ απυ ιζα πμθζηζζηζηή, πμθζηζζιζηή, 

ζζημνζηή ημοθημφνα, κα οπμδδθχκεζ ή κα δζαιμνθχκεηαζ απυ ιζα δζαπνμζςπζηή 

ζπέζδ, κα ιεημοζζχκεζ άθθα ιμοζζηά ζημζπεία ή άθθςξ.    

Καηά ημοξ Silverman e al. (2013:13), «o Elliott επζιέκεζ υηζ δ ιμοζζηή 

αηνυαζδ είκαζ έκαξ έλμπμξ ηνυπμξ κα ενιδκεφεζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ ηακείξ ημκ 

ηυζιμ. οθθαιαάκεζ ηαζ ακηακαηθά υρεζξ ημο ηυζιμο ηαζ ηδ εέζδ ιαξ ιέζα ζε 

αοηυκ, ιε ηνυπμ ηέημζμ πμο ηίπμηε άθθμ δεκ ιπμνεί. Θεςνεί επίζδξ, υηζ μ ιμοζζηυξ 

ήπμξ έπεζ ηενάζηζεξ δοκαηυηδηεξ ζημ κα ηαηαπναΰκεζ, κα δνειεί ή κα ηανάγεζ, κα 

γςκηακεφεζ ή κα πνμζαάθεζ, κα πθδνμθμνεί ή κα ιπενδεφεζ». φιθςκα ιε ηζξ 

Burnard & Younker (2008:61), «ημ δδιζμονβζηυ ένβμ ζπακίςξ ηαείζηαηαζ 

αηεθέζθμνμ, ηαεχξ ιζα ελςηενζηχξ επζααθθυιεκδ δμιή (ημ πνμ-δζαιμνθςιέκμ 

ημιιάηζ) πνδζζιεφεζ ςξ πθμδβυξ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ δζαζηεοήξ, εκχ μζ 
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επζθμβέξ ηοιαίκμκηαζ απυ ηα ιμοζζηά υνβακα ςξ ηα ιμοζζηά ζημζπεία ηδξ ιεθςδίαξ, 

ηδξ ανιμκίαξ ηαζ ημο νοειμφ».  

Φαίκεηαζ, υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ δζαζηεοήξ είκαζ εφημθδ ηαζ πμθοπμίηζθδ βζα ηα 

παζδζά. Με ιεβάθδ εοημθία δζαπθέημοκ νοειμφξ, δπμπνχιαηα, ιμοζζηά υνβακα, 

απμθαιαάκμκηαξ ηδ δζαδζηαζία, πςνίξ κα ηα πνμαθδιαηίγεζ ημ απμηέθεζια. Γζα ηα 

παζδζά μζ έκκμζεξ δζαζηεοή, αοημζπεδζαζιυξ, ζφκεεζδ αθθδθμδζαπθέημκηαζ, ιε 

δοζδζάηνζηα ηα ιεηαλφ ημοξ υνζα, ηα μπμία οπάνπμοκ ιάθθμκ βζα κα απαζπμθμφκ 

ημοξ εκήθζηεξ.  

Σα παζδζά ιπμνμφκ κα δζαζηεοάζμοκ είηε αημιζηά, είηε μιαδζηά. ηδκ 

μιαδζηή δζαζηεοή μζ νυθμζ ζοκήεςξ ακαηίεεκηαζ απυ ημοξ πζμ ηονίανπμοξ παίηηεξ» 

(Burnard & Younker, 2008:73), υπςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ 

μιαδζηέξ αζπμθίεξ. Σα μθέθδ υιςξ απυ ιζα ηέημζα εκαζπυθδζδ είκαζ ζδιακηζηά ηαζ 

ηαοηίγμκηαζ ιε ηα μθέθδ ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ άθθςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

ε αοηυ ημ πθαίζζμ πνμδβήεδηακ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ, αζηήζεζξ 

εκίζποζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ςξ μιάδαξ ηαζ βεκζηά πνμςεήεδηε δ μιαδζηή δδιζμονβία, 

πςνίξ αέααζα κα απμηθείμκηαζ ηαζ ηάζεζξ ηαζ επζεοιίεξ βζα ιειμκςιέκδ έηθναζδ.  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο - πξνεηνηκαζία -ζρεδηαζκόο 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ηυζμ εεςνδηζηή, υζμ ηαζ ενεοκδηζηή 

πνμζέββζζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ δδιζμονβζηήξ ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

ιμοζζηήξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ. Χξ ζημπυξ ηδξ ηέεδηε μ ζπεδζαζιυξ, δ εθανιμβή 

ηαζ δ αλζμθυβδζδ εκυξ πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ δζδαζηαθίαξ ζημ ιάεδια ηδξ 

Μμοζζηήξ, ααζζζιέκμ ζηδκ φθδ ηδξ Β΄ ηάλδξ, πμο κα ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ κα μδδβεί ζηδκ πνμαβςβή ηδξ. Χξ επζιένμοξ ζηυπμζ ηέεδηακ δ 

ακάπηολδ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ζηα παζδζά, ιε ηδκ παναβςβή πμζηίθςκ ηαζ 

πνςηυηοπςκ ζδεχκ, δ ιάεδζδ ιέζα ζε παζβκζχδεξ πθαίζζμ, δ πνμχεδζδ ηδξ 

ζςιαηζηήξ ηαζ ηδξ θεηηζηήξ έηθναζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, αθθά ηαζ δ επζεοιία βζα 

ζοιιεημπή, δ ακάπηολδ μιαδζημφ πκεφιαημξ ζοκενβαζίαξ, δ αεθηίςζδ ιμοζζηχκ 

δελζμηήηςκ ηαζ δ ηαηάηηδζδ ζπεηζηχκ βκχζεςκ. 

Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ιέκα, θυβς ηδξ ζδζυηδηάξ ιμο ςξ εηπαζδεοηζημφ, 

απμηέθεζε επίζδξ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ εηπυκδζδ εκυξ δζδαηηζημφ ζπεδίμο πάκς ζηζξ 

ανπέξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, πμο κα ααζίγεηαζ ζε εκυηδηεξ ιαεδιάηςκ ημο ζπμθζημφ 

εβπεζνζδίμο ηδξ Μμοζζηήξ ηδξ Β΄ Γδιμηζημφ. Καηά ηδκ οθμπμίδζδ θμζπυκ ημο εκ 

θυβς δζδαηηζημφ ζπεδίμο ζεαάζηδηα ηαζ δζαηήνδζα ηδ ζημπμεεζία ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ άθθςζηε δ πνυηαζδ 

πμο ηαηαεέης έπεζ θυβμ φπανλδξ, ηαεχξ ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ζηδ δζδαζηαθία ημο 

ιαεήιαημξ ηδξ ιμοζζηήξ ηζ υπζ κα απμηεθέζεζ ιζα απμημιιέκδ ηαζ απμζπαζιαηζηή 

πνμζέββζζδ.  

Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ πμζμηζηή 

ηαζ ειπεζνζηή. Βαζζηυ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ απμηέθεζε δ παναηήνδζδ. Γζα ηδ 

ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ εκυξ παζδζμφ, δ παναηήνδζδ είκαζ ιία απυ 

ηζξ πνχηεξ ηαζ πζμ βκςζηέξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. φιθςκα ιε ηδκ 

Βμζκζάδμο (2001), είκαζ ζοκδεζζιέκμ -ημοθάπζζημκ ζηα πνχηα ζηάδζα ιζαξ ένεοκαξ- 

κα ανπίγμοιε ηδκ παναηήνδζδ ημο πνμξ ιεθέηδ θαζκμιέκμο ιε ιζα άιεζδ ηαζ θοζζηή 

παναηήνδζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα -εθυζμκ ηνίκμοιε υηζ πνεζάγεηαζ- κα ζοκεπίγμοιε ιε 

πζμ ζοζηδιαηζηέξ ηαηαβναθέξ. Καηά ημκ Γακαζζή-Αθεκηάηδ (1992:89) ιεβάθδ 

ζδιαζία έπεζ δ «θοζζηή παναηήνδζδ ηςκ ιαεδηχκ οπυ εθεβπυιεκμοξ υνμοξ ζηδκ 

ηάλδ…», ηαεχξ «δ εθεοεενία βζα ηδκ αοευνιδηδ εηδήθςζδ ηςκ εζςηενζηχκ 
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ηαηαζηάζεςκ ημο ακαπηοζζυιεκμο ακενχπμο, απμηεθεί ηαζ ηδ εειεθζχδδ 

πνμτπυεεζδ ηδξ παναηήνδζδξ, ςξ ιεευδμο επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ». 

ε έκα πνμ-ενεοκδηζηυ ζηάδζμ πνμαθδιαηίζηδηα ςξ πνμξ ημ ημιιάηζ ηςκ 

απαζηήζεςκ ηδξ ζοιιεημπζηήξ παναηήνδζδξ. Πμθφ αμδεδηζηή ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, 

εα ήηακ δ δπμβνάθδζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκακηήζεςκ ή αηυιδ ηαθφηενα 

ηαζ δ αζκηεμζηυπδζδ, αθθά δοζηοπχξ, ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ δφζημθα επζηνέπεζ 

ηέημζμο είδμοξ δναζηδνζυηδηεξ, αηυιδ ηαζ ζε επίπεδμ ένεοκαξ ηαζ πάθζ ιεηά απυ 

πνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ. Γδιζμφνβδζα θμζπυκ, ηάπμζεξ ηθείδεξ παναηήνδζδξ 

(Πανάνηδια, Κθείδεξ παναηήνδζδξ), ιε ζημπυ κα παναηδνήζς ζημπεοιέκα ζηάζεζξ 

ηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ ηδξ ένεοκαξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ιε εκδζέθενε κα εκημπίζς ηαηά πυζμ ηα παζδζά πανήβαβακ πμζηίθεξ 

ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, ακ εηθνάζηδηακ θεηηζηά ή ζςιαηζηά, ακ πνμηίιδζακ κα 

θεζημονβήζμοκ αημιζηά ή μιαδζηά, ακ αεθηίςζακ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ, ακ 

ζοιιεηείπακ ζηδ δζαδζηαζία ιε πνμεοιία ηαζ ακ ήηακ ζοβηεκηνςιέκα ηαζ 

απμννμθδιέκα ζε υθδ ηδ δζάνηεζά ηδξ. Σζξ εκ θυβς ηθείδεξ ηζξ ζοιπθήνςκα αιέζςξ 

ιεηά ημ πέναξ ημο ηάεε ιαεήιαημξ ή -ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ- υηακ ηα παζδζά ήηακ 

απμννμθδιέκα ηαζ δε πνεζάγμκηακ ηδ αμήεεζά ιμο, ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ιαεήιαημξ. Ήηακ πμθφ αμδεδηζηυ ημ βεβμκυξ, υηζ ηδκ επυιεκδ δζδαηηζηή χνα (4
δ
) 

είπα ηεκυ, επμιέκςξ οπήνπε πνμκζηά δ δοκαηυηδηα ζοιπθήνςζδξ ηςκ ηθεζδχκ ηαζ 

ιάθζζηα εκηεθχξ απενίζπαζηα, αθμφ ακάιεζα ζηζξ δφμ αοηέξ δζδαηηζηέξ χνεξ δε 

ιεζμθααεί ηάπμζμ δζάθεζιια, πμο εα ζοκεπαβυηακ θαζανία απυ ηα παζδζά ηαζ 

πενίζπαζδ απυ ηδκ πανμοζία πμθθχκ ζοκαδέθθςκ/ζζζχκ ζημ βναθείμ ηςκ 

δζδαζηυκηςκ/μοζχκ. Υνεζάγεηαζ εδχ κα δζαζαθδκίζς, υηζ μζ ηθείδεξ αοηέξ δε 

δδιζμονβήεδηακ ιε ζημπυ ηδ ιέηνδζδ ηαζ ελαβςβή πμζμηζηχκ απμηεθεζιάηςκ, αθθά 

θεζημφνβδζακ ςξ έκαξ βνήβμνμξ ηαζ απμδμηζηυξ ηνυπμξ ηαηαβναθήξ ζηάζεςκ ηαζ 

ζοιπενζθμνχκ, δεδμιέκδξ ηδξ απμοζίαξ δοκαηυηδηαξ δπμβνάθδζδξ ηαζ 

αζκηεμζηυπδζδξ, πάκηα ιε ζηυπμ ηδ ζοκαβςβή ηαθφηενςκ ηαζ αζθαθέζηενςκ 

ζοιπεναζιάηςκ. Δηηυξ απυ ηζξ πνμξ παναηήνδζδ ζοιπενζθμνέξ, ζημ πίζς ιένμξ 

ζδιείςκα ηάπμζεξ παναηηδνζζηζηέξ θνάζεζξ ηαζ ζπυθζα πμο ακέθενακ ηα παζδζά ή 

μηζδήπμηε εεςνμφζα, υηζ έπνδγε ηαηαβναθήξ. Μυθζξ επέζηνεθα ζημ ζπίηζ 

δζαηδνμφζα έκα ακαθοηζηυ διενμθυβζμ, υπμο ηαηέβναθα ζοζηδιαηζηά ηζξ 

παναηδνήζεζξ ηαζ ηζξ επζζδιάκζεζξ, υζμ αηυιδ ηα πεπναβιέκα ήηακ κςπά ζηδ ικήιδ 

ιμο. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο άκηθδζα απυ αοηυ ιε αμήεδζακ ζηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ 

απμηφπςζδ αθθαβχκ ζηδ ζηάζδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ.  
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Σα ζηάδζα οθμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ θμζπυκ ήηακ ηνία: α) έκα ανπζηυ-

δζενεοκδηζηυ ζηάδζμ, α) ημ ζηάδζμ ηδξ εθανιμβήξ ηαζ ηέθμξ β) αοηυ ηδξ απμηίιδζδξ. 

ημ πνχημ ζηάδζμ πναβιαημπμζήεδηε αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ, ηαεμνζζιυξ ημο 

εονφηενμο πθαζζίμο ηαζ ακαθοηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ δνάζεςκ ιε αάζδ υζα 

ιεθεηήεδηακ ζηδ αζαθζμβναθία, αθθά ηαζ ιε υζα ακέδεζλε δ ακμζπηή μιαδζηή 

ζοκέκηεολδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηα παζδζά, ζημ δεφηενμ αημθμφεδζε δ 

εθανιμβή ημο πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ δ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζή ημο ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ ηθείδεξ (αθ. Πανάνηδια) ηαζ ηαηαβναθέξ ζε ακαθοηζηυ διενμθυβζμ 

ηαζ ηέθμξ δ απμηίιδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ιε αάζδ ηζξ δζηέξ ιμο 

παναηδνήζεζξ ηαζ επζζδιάκζεζξ, υπςξ ηαηαβνάθμκηακ ζημ διενμθυβζμ ηαζ ζηζξ 

ηθείδεξ παναηήνδζδξ, αθθά ηαζ ιε αάζδ, υζα ηα ίδζα ηα παζδζά επεζήιακακ ζε 

ενςηδιαημθυβζμ πμο ημοξ ιμζνάζηδηε ιεηά ημ πέναξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα:  

α) ημ ανπζηυ δζενεοκδηζηυ αοηυ ζηάδζμ, πανάθθδθα ιε ημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ, αθθά πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ εθανιμβήξ ημοξ, 

πναβιαημπμίδζα ιζα ακμζπηή μιαδζηή ζοκέκηεολδ ιε ηα παζδζά, πνμζπαεχκηαξ κα 

δζενεοκήζς ηαηά πυζμ πνμηζιμφκ ηδκ μιαδζηή ζε ζπέζδ ιε ηδκ αημιζηή θεζημονβία. 

Σα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ αοηήκ ζοκέααθακ ζηδκ ζοκδζαιυνθςζδ ημο 

ζπεδζαζιμφ. Ζ ακμζπηή αοηή ζοκέκηεολδ θμζπυκ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ ανπέξ 

ημο Οηηχανδ, ακέδεζλε ηδκ πνμηίιδζή ημοξ ζηδκ μιαδζηή ενβαζία έκακηζ ηδξ 

αημιζηήξ ηαζ ηδ δοζημθία πμο κζχεμοκ κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηυζμ 

θεηηζηά, υζμ ηαζ ζςιαηζηά. οβηεηνζιέκα βζα ημ εέια ηδξ μιαδζηυηδηαξ ακέθενακ 

υηζ: «ιε ημοξ θίθμοξ ιαξ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε πμθθά πνάβιαηα», «πενκάιε πζμ 

ηαθά, υηακ είιαζηε υθμζ ιαγί πανέα», «ηάκμοιε ηαζκμφνβζμοξ θίθμοξ», «πενκάιε πζμ 

ηαθά, υπςξ ζηδ βοικαζηζηή, υηακ παίγμοιε πμδυζθαζνμ ηαζ handball», εκχ βζα ηδκ 

έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, «δεκ λένς ηζ κα πς», «δε εέθς κα ιζθάς». Καζ αθμφ δ 

ανπζηή ιμο οπυεεζδ βζα πνμηίιδζδ ζηδκ μιαδζηή ενβαζία επζαεααζχεδηε, εέθδζα κα 

δζαζθαθίζς ηδκ εφνοειδ θεζημονβία αοηχκ ηςκ μιάδςκ, ηδκ ηαθφηενδ 

απμδμηζηυηδηά ημοξ, κα αεθηζζημπμζήζς ηδ θεζημονβία ημοξ ιέζα ζε έκα ηέημζμ 

μιαδζηυ πθαίζζμ ηαζ πανάθθδθα κα εκζζπφζς ηδκ θεηηζηή ηαζ ζςιαηζηή έηθναζή 

ημοξ.  

Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ δεκ είκαζ ηάηζ ηαζκμφνζμ ηαζ θαίκεηαζ κα 

απαζπμθεί ελίζμο ηυζμ ηδ ζπμθζηή ιμκάδα, υζμ ηαζ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ 

(Manzoor e al, 2011). Απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Cohen & Bailey (1997), θαίκεηαζ πςξ, 
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υηακ πνμςεείηαζ δ μιαδζηή δδιζμονβία παναηδνείηαζ αολδιέκδ απμδμηζηυηδηα ηαζ 

εοημθυηενδ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. Δίκαζ μοζζαζηζηά έκαξ ηνυπμξ, βζα κα 

πμθθαπθαζζαζημφκ μζ αημιζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ κα αλζμπμζδεεί ζημ έπαηνμ ημ 

δοκαιζηυ ημο ηαεεκυξ. φιθςκα ιε ημοξ Newstrom and Scannell (1998, μ.α. Hansen, 

2006:12), «μζ μιάδεξ πμο θεζημονβμφκ απμδμηζηά ζοκήεςξ αημθμοεμφκ έκακ 

ζοκμθζηυ μιαδζηυ ζημπυ, δζαεέημοκ αιμζααίμ αίζεδια εοεφκδξ, ζοθθμβζηά πνμσυκηα 

ενβαζίαξ, δζαιμζναγυιεκμοξ δβεηζημφξ νυθμοξ, ορδθά επίπεδα ζοκμπήξ, ζοκενβαζία 

ζηδκ ακάθδρδ ηαεδηυκηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηέθμξ αιμζααία απμηίιδζδ ηδξ ίδζαξ 

ημοξ ηδξ επζηοπίαξ». Βαζζγυιεκδ ζε υθα ηα παναπάκς αθθά ηαζ ζηζξ δέηα πνμηάζεζξ 

ημο Hansen (2006:13) βζα αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ςξ μιάδα, δδθαδή «α) κα 

δίκμοιε έιθαζδ ζηδκ ζπμοδαζυηδηα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ, α) κα δζδάζημοιε 

δελζυηδηεξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ, β) κα πναβιαημπμζμφιε αζηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζημ 

πηίζζιμ μιάδαξ, δ) κα ηαεμνίζμοιε ηδκ ηαθφηενδ ιέεμδμ ζπδιαηζζιμφ μιάδαξ, ε) κα 

ακαεέημοιε ζοκεηά ημκ θυνημ ενβαζίαξ ηαζ κα οπάνπμοκ λεηάεανμζ ζηυπμζ, ζη) κα 

ακαεέημοιε ζηζξ μιάδεξ κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ, γ) κα δζαεέημοιε πνυκμ 

βζα ζοκεδνζάζεζξ ηςκ μιάδςκ, δ) κα οπάνπμοκ πμθθά ζδιεία ακαηνμθμδυηδζδξ ζηδ 

δζαδζηαζία, χζηε κα ακαδεζηκφμκηαζ ηοπυκ πνμαθήιαηα, ε) κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

δζαηήνδζδξ εκυξ αημιζημφ ανπείμο πνμζςπζηήξ ζοκεζζθμνάξ ηαζ ζ) κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ακαθοηζηή αλζμθυβδζδ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ, ςξ ιένμξ ηδξ 

αλζμθυβδζδξ», πναβιαημπμζήζαιε ιία ζογήηδζδ πάκς ζηα μθέθδ ηδξ μιαδζηήξ 

ενβαζίαξ, ηα ηνζηήνζα ιε ηα μπμία εεςνμφκ, υηζ είκαζ απμδμηζηυηενμ κα βίκεηαζ δ 

ηαηακμιή ηαζ δζελήβαιε αζηήζεζξ ειπζζημζφκδξ. Ακαδείπηδηε δδθαδή δ αλία ηδξ 

μιαδζηήξ ενβαζίαξ. Άθθςζηε «δ μιάδα ιπμνεί κα πεηφπεζ πμθφ πενζζζυηενα 

πνάβιαηα ηαζ κα πανάβεζ πμθφ πζμ πμθφπθμηεξ ακαπαναζηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ 

πμο ιπμνεί κα πανάβεζ ημ παζδί πμο δμοθεφεζ ιυκμ ημο» (Duffy, 2003:160). Αοηυ 

αέααζα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δε ζδιαίκεζ υηζ απμεαννφκεδηε ή απμηθείζηδηε δ 

ιειμκςιέκδ πνςημαμοθία, υπμο αοηή εηδδθχεδηε. Ακηζεέηςξ έβζκε δεηηή ιε ελίζμο 

εενιή απμδμπή. Καηαθήβμκηαξ, ηυζμ δ οθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, υζμ ηαζ δ 

παναηήνδζή ημοξ απυ ειέκα, έβζκε ζε επίπεδμ μιάδαξ ηαζ βζα ημκ επζπνυζεεημ θυβμ 

ημο ειπθμοηζζιμφ ηδξ αζαθζμβναθίαξ, ηαεχξ «ένεοκεξ πμο εζηζάγμοκ ζηζξ 

ζοκενβαηζηέξ υρεζξ ημο αοημζπεδζαζιμφ είκαζ αηυιδ πενζμνζζιέκεξ» (Siljamäki & 

Kanellopoulos, 2019:16). 

α) Αημθμφεδζε ημ ζηάδζμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ πμο 

ζπεδίαζα. Σμ πζθμηζηυ πνυβναιια πμο παναηίεεηαζ δζανενχεδηε ζε μηηχ 
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ζοκακηήζεζξ δζάνηεζαξ 45 θεπηχκ δ ηαεειία, ηζξ μπμίεξ ηαζ εα πανμοζζάζς 

ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα. ηυπζια δεκ δζαιμίναζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ 

αζπμθδεήηαιε ζε διενμιδκίεξ, επεζδή: 

 ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ αοηή πμο, ηαηά ηφνζμ 

θυβμ, ηαευνζζε ηαζ ηδκ έιθαζδ πμο δυεδηε ζε ηάεε εκυηδηα 

 ζοπκά δ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα είκαζ ηέημζα, πμο ιπμνεί κα ακαηνέρεζ ηάεε 

ζπεδζαζιυ (εηδνμιέξ, εηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ, παναημθμφεδζδ εεαηνζηχκ 

παναζηάζεςκ, επζιμνθχζεζξ η.θπ.). 

φιθςκα ιε ηδκ Craft (2000), δ «ζηέρδ ημο εθζηημφ» (Possibility Thinking) 

απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ηδ δζάεεζδ κα 

αθέπμοιε ιπνμζηά ιαξ δοκαηυηδηεξ ηαζ εοηαζνίεξ, ακηί βζα ειπυδζα ηαζ πενζμνζζιμφξ 

ηαζ αθμνά ηυζμ ζημκ ζοβηθίκμκηα, υζμ ηαζ ζημκ απμηθίκμκηα ηνυπμ ζηέρδξ. Ζ Craft 

δζαπςνίγεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα απυ ηδκ εοθοΐα. Θεςνεί, υηζ πνεζάγεηαζ μ/δ 

εηπαζδεοηζηυξ κα εκεαννφκεζ ηαζ κα ειπκέεζ ημοξ ιαεδηέξ/ηνζέξ ημο/ηδξ, χζηε κα 

πάρμοκ κα αθέπμοκ ιυκμ  ηα ειπυδζα ιπνμζηά ημοξ, αθθά κα ιπμνμφκ ιέζα ζε αοηά 

κα δμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ιπμνεί κα ακμίβμκηαζ.  

Βαζζγυιεκδ θμζπυκ, ηυζμ ζηζξ απυρεζξ ηδξ Craft, υζμ ηαζ ζημκ Campbell 

(2003), μ μπμίμξ ιαξ πανμηνφκεζ κα αθήζμοιε πίζς ιαξ ηα ηαεςζπνέπεζ, ηα 

δεδμιέκα ηαζ ημοξ ηακυκεξ, ακ εέθμοιε κα ακαπηφλμοιε ηδ δδιζμονβζηυηδηά ιαξ, 

πνμζπάεδζα κα δδιζμονβήζς έκα πθαίζζμ άκεζδξ ηαζ εθεοεενίαξ ζημκ ηνυπμ πμο εα 

ενβαζημφκ ηα παζδζά. Χξ ηυπμξ ενβαζίαξ ιαξ δδιζμονβήεδηε μ θακηαζηζηυξ ιμοζζηυξ 

πθακήηδξ ΦΆνδξ (δίκμκηαζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζηδκ εκυηδηα ιε ηδκ πνχηδ 

δναζηδνζυηδηα), υπμο ηίπμηα δεκ είκαζ δεδμιέκμ ηαζ υθα ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ.   

Πνμζπάεδζα ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ, κα αλζμπμζήζς ημ 

ιαεδηζηυ δοκαιζηυ πμο ζοπκά πενζμνίγεηαζ ιέζα ζηδ ζοιααηζηή εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ ζημ αέκαμ «ηοκήβζ» ηδξ φθδξ, ζε έκα άθθμ επίπεδμ ηαζ επζδίςλα ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ ζηακυηδηαξ πμζμηζηήξ αφλδζδξ πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, ηυζμ 

ζε αημιζηυ, υζμ ηαζ ζε μιαδζηυ επίπεδμ. Γζα ιέκα απμηέθεζε πνέμξ κα ακαπηφλς 

ζημοξ ιαεδηέξ ιμο ηδ δελζυηδηα «κα ιδ δέπμκηαζ παεδηζηά ηα ιδκφιαηα ηδξ Σέπκδξ» 

(Ακαβκςζηυπμοθμξ & Γεθχκδξ, 1988:92), αθθά κα ακαπηφλμοκ ηεπκζηέξ παναβςβήξ 

δδιζμονβζηχκ ζδεχκ, κα ιδκ πενζμνίγμκηαζ ζε ιία ιυκμ ανπζηή ζδέα, κα 

ακανςηζμφκηαζ «πχξ αθθζχξ;», «ιε πμζμκ άθθμκ ηνυπμ;» εα ιπμνμφζαιε κα 

πνμζεββίζμοιε ιζα ηαηάζηαζδ. 
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β) ημ ηεθζηυ αοηυ ζηάδζμ ηδξ απμηίιδζδξ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ, ηνίεδηε 

πνήζζιδ δ ειπθμηή ηςκ παζδζχκ. Γζα ημκ απμθμβζζιυ θμζπυκ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ, 

αλζμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ, αθθά ηαζ πνμξ απμθοβήκ ηοπυκ πανενιδκεζχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πνμζςπζηέξ ζηάζεζξ, ακηζθήρεζξ, ιενμθδρίεξ ηαζ πνμηαηαθήρεζξ, 

εηηυξ ηδξ δζηήξ ιμο παναηήνδζδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ενςηδιαημθυβζα (ακαθφμκηαζ 

ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ), πμο πμνδβήεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, ιεηά ημ 

πέναξ ηςκ ζοκακηήζεςκ. Σέθμξ, ηα υπμζα δδιζμονβήιαηα ηςκ παζδζχκ παναηίεεκηαζ 

αοημφζζα ιέζς θςημβναθζηήξ απμηφπςζδξ.   

οκμρίγμκηαξ εα θέβαιε, υηζ πνμηεναζυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ ιέζα 

απυ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ, κα ακαδοεμφκ ηαζ κα ακαπηοπεμφκ ιμνθέξ 

απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ζηα παζδζά, ιέζς ηδξ εέζδξ πμζηίθςκ ενςηήζεςκ ηαζ ιέζς ηδξ 

ηαεμδδβδηζηήξ ιμο θεζημονβίαξ ζ’ αοηυ ημοξ ημ ηαλίδζ πνμξ ηδ δδιζμονβία. Απυ ηδκ 

άθθδ, ζηυπμξ ηδξ υθδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ ήηακ κα παναηδνδεεί ζοζηδιαηζηά 

μ ηνυπμξ πμο ημ υθμ πνυβναιια εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ θεηηζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ έηθναζδξ, ηδξ μιαδζηυηδηαξ, ηδξ 

ειπεζνίαξ νμήξ.  Πνμζπάεδζα κα αημφς πνμζεηηζηά ηζξ ζδέεξ ημοξ ηαζ κα αμδεχ κα 

ηζξ οθμπμζήζμοκ, πςνίξ υιςξ κα απμννίπης ημ θάεμξ, αθθά εκζςιαηχκμκηάξ ημ ζηδ 

δδιζμονβζηή δζαδζηαζία· ηζ υθα αοηά ιε παζβκζχδδ ηαζ εοπάνζζηδ δζάεεζδ. Σέθμξ, μζ 

υπμζεξ πανειαάζεζξ πνμζπαεμφζα κα παναιέκμοκ δζαηνζηζηέξ, χζηε κα ιδκ 

ηαηεοεφκμοκ ή πενζμνίγμοκ ηδκ εθεφεενδ δδιζμονβία ημοξ. Δπεδίςλα δδθαδή ιέζα 

απυ πεζναιαηζζιυ ιε ιμοζζηά υνβακα ηαζ βεκζηά ιε ήπμοξ, νοειζηή ηίκδζδ, 

μνβακςιέκεξ ηαζ αοημζπέδζεξ ιμοζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πάκηα ζε έκα πενζαάθθμκ 

υπμο ηα παζδζά ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ εα αζζεάκμκηαζ εθεφεενα κα 

ελενεοκήζμοκ ηαζ κα πεζναιαηζζημφκ (δίπςξ ηζξ ζοκήεεζξ ζοιαάζεζξ), κα μδδβδεμφκ 

ζηδκ παναβςβή πμθθχκ ηαζ κέςκ -βζα ηα ίδζα ηα παζδζά- ζδεχκ. Καζ ςξ βκςζηυκ, υζμ 

πζμ πμθθέξ ηαζ πνςηυηοπεξ είκαζ αοηέξ μζ κέεξ ζδέεξ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζοκδοαζιμί, 

ηυζμ πζμ πμθθέξ μζ πζεακυηδηεξ κα πνμηφρεζ ηάηζ ηαζκμφνζμ. Σμ πθαίζζμ ηςκ 

δζδαηηζηχκ αοηχκ πνμηάζεςκ πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά παναηάης. 
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2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Βαζζηυ ενεοκδηζηυ ενχηδια ζηδκ πανμφζα ενβαζία απμηέθεζε δ εκίζποζδ ή 

ιδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ ιέζς εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πζθμηζημφ 

πνμβνάιιαημξ. Δπζιένμοξ ενςηήιαηα ηςκ μπμίςκ δ δζενεφκδζδ αζηζμθμβεί ηαζ 

απακηά ζημ ααζζηυ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηέεδηακ αημθμφεςξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε 

εκδζέθενε κα εκημπίζς ηαηά πυζμ ηα παζδζά: 

 

 πανήβαβακ πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ  

 εηθνάζηδηακ θεηηζηά ή ζςιαηζηά 

 πνμηίιδζακ κα θεζημονβήζμοκ αημιζηά ή μιαδζηά 

 αεθηίςζακ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ 

 ζοιιεηείπακ ζηδ δζαδζηαζία ιε πνμεοιία  

 ήηακ ζοβηεκηνςιέκα ηαζ απμννμθδιέκα ζε υθδ ηδ δζάνηεζά ηδξ ή έζης ζημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ  

 

Ζ δζενεφκδζή ημοξ, υπςξ πνμέηορε απυ εηηζιήζεζξ, πμο δζαιμνθχεδηακ 

ιέζς ηδξ πνμζςπζηήξ ιμο παναηήνδζδξ ηαζ απμηοπχεδηακ ζηζξ ηθείδεξ ηαζ ζημ 

διενμθυβζμ πμο δζαηδνμφζα, αθθά ηαζ απυ ηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ, πμο 

εηθνάζηδηακ ιέζς ημο ενςηδιαημθμβίμο αλζμθυβδζδξ, μδήβδζε ζηδκ απάκηδζδ ημο 

ανπζημφ ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ. οκεπχξ, μζ πθδνμθμνίεξ πμο άκηθδζα απυ αοηά 

ηα ενςηήιαηα ζοκέααθακ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ ακαθμνζηά 

ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. 

Οζ ενεοκδηζηέξ ιαξ οπμεέζεζξ ιαξ ήηακ, υηζ δ εθανιμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

πνμβνάιιαημξ ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ παναιέηνςκ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ 

ηθείδα παναηήνδζδξ (μιαδζηυηδηα, θεηηζηή ηαζ ζςιαηζηή έηθναζδ, παναβςβή 

πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, ηαηάζηαζδ νμήξ, δζάεεζδ βζα ζοιιεημπή, αεθηίςζδ 

ιμοζζηχκ δελζμηήηςκ), μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκ -ζφιθςκα ιε ημ 

εεςνδηζηυ πθαίζζμ- παναιέηνμοξ ακάπηολδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. οκεπχξ, ιέζα απυ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πζθμηζηυ πνυβναιια, εεςνήζαιε, υηζ εα ακαδοεεί ηαζ εα εκζζποεεί 

δ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ. Σα ορδθά πμζμζηά, πμο παναηδνήεδηακ ζημκ 

πνμακαθενεέκηα ημιέα, μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια, υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πζθμηζηυ 

πνυβναιια εκζζπφεζ ηεθζηά ηδ δδιζμονβζηυηδηα.  
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2.3. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο 

 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ δζδαζηαθίαξ ααζζηή 

πνμτπυεεζδ απμηέθεζε δ ελεφνεζδ ηάπμζςκ ζπμθζηχκ ηιδιάηςκ δζαεέζζιςκ βζα 

ζοιιεημπή. Ζ δζηηή ζδζυηδηά ιμο, ςξ ενεοκήηνζαξ, αθθά ηαζ ςξ εηπαζδεοηζημφ 

ιμοζζηήξ ζε ζπμθεία ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, απθμφζηεοζε ηδ δζαδζηαζία, 

πςνίξ υιςξ αοηυ κα ζδιαίκεζ, υηζ μδδβήεδηα ζε ιζα δεζβιαημθδρία εοημθίαξ. 

Απεκακηίαξ, δ επζθμβή έβζκε ηαηυπζκ ζοκεηηίιδζδξ δζαθυνςκ παναιέηνςκ, πμο 

εκζζπφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ επζθμβήξ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα.  

Σμ ζπμθζηυ έημξ πμο δζακφμοιε ημπμεεηήεδηα ηαζ ενβάγμιαζ ζε δφμ ζπμθεία 

ημο Γήιμο Ηςακκζηχκ. Σμ ζπμθείμ ηδξ ααζζηήξ ιμο ημπμεέηδζδξ είκαζ έκα ζπμθείμ 

ζημ μπμίμ οπδνεηχ βζα πνχηδ θμνά, εκχ ζημ ζπμθείμ, υπμο ζοιπθδνχκς ημ 

οπμπνεςηζηυ ιμο ςνάνζμ, ενβάγμιαζ επί ηνία ζοκαπηά έηδ. Πνμηίιδζα, κα δζελάβς 

ηδκ ένεοκά ιμο ζημ δεφηενμ βζα δφμ ηονίςξ θυβμοξ: θυβς ηδξ ηνζεημφξ εηεί 

πανμοζίαξ ιμο, εα ιπμνμφζα πζμ εφημθα κα απμζπάζς ηδκ έβηνζζδ ηςκ βμκέςκ βζα 

ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ημοξ ζημ εκ θυβς ενεοκδηζηυ πνυβναιια -υπςξ ηζ έβζκε-, 

αθθά ηαζ επεζδή δ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιαγί ιμο αίνεζ ηοπυκ ειπυδζα ηαζ 

ακαζημθέξ ζημκ ηνυπμ έηθναζδξ ημοξ. 

Σμ Γδιμηζηυ πμθείμ ηαοναηίμο θμζπυκ ήηακ ημ ζπμθείμ ζημ μπμίμ 

εθάνιμζα ηδ δζδαηηζηή ιμο πνυηαζδ πενί ακάπηολδξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ζε παζδζά 

πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ζημ ιάεδια ηδξ ιμοζζηήξ. Γεκ επέθελα παζδζά ιεβάθςκ 

ηάλεςκ, επεζδή, ηαεχξ θαίκεηαζ, δ πανέιααζδ ζε κεανή δθζηία είκαζ απμδμηζηυηενδ. 

φιθςκα ιε ιζα πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Conradty ηαζ Bogner (2018), υζμ πζμ ιζηνά 

είκαζ ηα παζδζά, ηυζμ πζμ ορδθέξ επζδυζεζξ έπμοκ ζε δμηζιαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δδιζμονβζηυηδηα. Σα παζδζά πμο θμζημφκ ζηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ 

ανίζημκηαζ ζε ιζα δθζηζαηή ηαιπή πμο εοκμεί ηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζηυηδηαξ. Δίκαζ 

ανηεηά ιζηνά ηαζ δεκ έπμοκ αηυιδ δζαιμνθχζεζ ιε ηνυπμ αοζηδνυ ηαζ απυθοημ 

ζοβηεηνζιέκδ ζηάζδ απέκακηζ ζηδ ιάεδζδ. Ζ ζηάζδ αοηή πμο ιμνθχκεηαζ ηαζ 

παβζμπμζείηαζ ιέζα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε υζα ημ 

ίδζμ ημ ζπμθείμ, ςξ εεζιυξ, επζηάζζεζ, «ζηέηεηαζ ειπυδζμ ζηδ δδιζμονβζηή ζηέρδ» 

(Guilford, 1968:186). φιθςκα ιάθζζηα ιε ηδκ Ξακεάημο (2011:85) «έπεζ 

δζαπζζηςεεί ιζα θακενή ηάιρδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ζηακυηδηαξ ημο παζδζμφ ακάιεζα 

ζημκ έκαημ ηαζ δέηαημ πνυκμ ηδξ γςήξ ημο…», ηαεχξ παφεζ κα ακανςηζέηαζ, κα 

απμνεί, κα παναηδνεί ηαζ ζηαδζαηά ιεηαηνέπεηαζ ζε παεδηζηυ απμδέηηδ βκχζεςκ. 

https://www.tandfonline.com/author/Conradty%2C+Cath%C3%A9rine
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Δπζπθέμκ έπμοκ ιυθζξ ανπίζεζ κα ιπαίκμοκ ζημ ζηάδζμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζηέρδξ, 

πςνίξ υιςξ αοηυ κα έπεζ παβζςεεί ιέζα ημοξ.  

Ζ ηάλδ πμο ηεθζηά επζθέπηδηε ήηακ δ Β΄ ηάλδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο 

ηαοναηίμο Ηςακκίκςκ. Γεδμιέκμο, υηζ δ εθανιμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

πνμβνάιιαημξ εα θάιαακε πχνα ζηζξ ανπέξ ημο ζπμθζημφ έημοξ (Οηηχανζμξ-

Γεηέιανζμξ 2019), επέθελα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ έκακηζ ηδξ Α΄ Γδιμηζημφ βζα ηνεζξ 

ηονίςξ θυβμοξ: 

α) ηα παζδζά ηδξ Α΄ ηάλδξ ανίζημκηαζ ζε έκα ιεηαααηζηυ ζηάδζμ απυ ηδκ 

πνμζπμθζηή ζηδκ πνχηδ ζπμθζηή δθζηία (ακ μνίζμοιε ςξ πνχηδ ζπμθζηή δθζηία ημ 

Γδιμηζηυ πμθείμ). Ζ εθανιμβή εκυξ ηέημζμο πνμβνάιιαημξ απαζηεί ηδκ φπανλδ εκυξ 

ηαηάθθδθμο παζδαβςβζημφ πενζαάθθμκημξ, πμο εα ημοξ ειπκέεζ ροπμθμβζηή 

αζθάθεζα ηαζ κα πνμςεδεεί έηζζ ηδκ εθεοεενία έηθναζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ. Κάηζ 

ηέημζμ θοζζηά δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηαηαηηδεεί ζε 2-3 δζδαηηζηέξ χνεξ (ημ ιάεδια 

ηδξ Μμοζζηήξ δζδάζηεηαζ βζα ιία δζδαηηζηή χνα ηδκ εαδμιάδα ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο 

Γδιμηζημφ ζπμθείμο, ζφιθςκα ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ημο Τπμονβείμο 

Παζδείαξ- Αν.Πνςη.Φ.12/657/70691/Γ1/26-04-2016/ΤΠΠΔΘ). 

α) ηα παζδζά ηδξ Β΄ ηάλδξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ εκ πμθθμίξ ηδ δελζυηδηα ηδξ 

βναθήξ, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηάπμζςκ δναζηδνζμηήηςκ.  

β) ιπμνεί ζηα εκ θυβς παζδζά ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπμθείμο κα ιδ 

δίδαζηα ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ ζπμθζηυ έημξ (2018-19) -εθυζμκ ζημ ζπμθείμ αοηυ 

ημπμεεηήεδηα βζα ζοιπθήνςζδ ημο οπμπνεςηζημφ ιμο ςνανίμο βζα 10 χνεξ ακά 

εαδμιάδα (δδθαδή ζε 10 ηιήιαηα), εκχ ημ ζπμθείμ δζέεεηε 12 ηιήιαηα-  αθθά ηαζ 

ιυκμ δ θοζζηή ιμο πανμοζία ζημκ πχνμ βζα έκακ μθυηθδνμ πνυκμ, αοηυιαηα ιε 

ηαεζζηά ακαβκςνίζζιδ ηαζ ζοκεπχξ μζηεία ζηα παζδζά, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ 

ζδιακηζηά ηδκ πνμζπέθαζδ ηςκ παναπάκς ειπμδίςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα παζδζά ηδξ 

Πνχηδξ Γδιμηζημφ, πμο θμζημφζακ ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ ζπμθζηυ έημξ ζημ 

Νδπζαβςβείμ, ημ μπμίμ ζηεβάγεηαζ ζε δζαθμνεηζηυ μίηδια -ανηεηά ιαηνζά απυ ημ 

Γδιμηζηυ- ηαζ βζ’ αοηά, ηυζμ μ πχνμξ, υζμ ηαζ μζ δζδάζημκηεξ/μοζεξ απμηεθμφκ έκακ 

επζπνυζεεημ πανάβμκηα δοζπένεζαξ ζηδ ιεηάααζή ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζημ 

Γδιμηζηυ.  

ηδ Β΄ ηάλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο Γδιμηζημφ πμθείμο θεζημονβμφκ δφμ 

ηιήιαηα. ε έκα ανπζηυ ζηάδζμ δζάνενςζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, 

οπήνπε δ ζηέρδ κα αλζμπμζήζς ηαζ ηα δφμ ηιήιαηα ηαζ κα πναβιαημπμζήζς ιζα 

ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, εθανιυγμκηαξ ηδκ πνυηαζδ βζα ακάπηολδ δδιζμονβζηυηδηαξ ζημ 
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έκα ηιήια ηαζ δζαηδνχκηαξ ημ άθθμ ςξ μιάδα εθέβπμο. Σεθζηά απμθάζζζα κα 

εθανιυζς ηδκ πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ ιυκμ ζημ έκα απυ ηα δφμ, βζα πναηηζημφξ 

ηονίςξ θυβμοξ, μζ μπμίμζ υιςξ είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ μοζζαζηζημί ςξ πνμξ ηδκ 

αλζμπζζηία ηδξ ένεοκαξ. Καηαθοηζηυξ θμζπυκ θυβμξ βζ’ αοηή ηδκ αθθαβή ζημκ 

ζπεδζαζιυ ζηάεδηε δ ζεααζηή πνμκζηή απυηθζζδ ηαηά ημοθάπζζημκ δέηα θεπηά ηδξ 

χναξ ζε ηάεε ζοκάκηδζδ πμο εα οπήνπε ζημκ ηαεανυ πνυκμ δζδαζηαθίαξ ακάιεζα 

ζηα δφμ ηιήιαηα. φιθςκα ιε ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ημο ζπμθείμ, ζημ πνχημ 

ηιήια ηδξ Β΄ ηάλδξ δζδάζης ηδκ ηεθεοηαία χνα (12.35-13.15) δ μπμία είκαζ ηαηά 5 

θεπηά ιζηνυηενδ απ’ υ ,ηζ δ ηνίηδ χνα (10.00-10.45), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ 

δζδάζης ζημ δεφηενμ ηιήια. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ 

θεζημονβίαξ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο ηαοναηίμο, μζ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηδξ Α΄ 

ηαζ Β΄ ηάλδξ εα πνέπεζ ιε ημ πηφπδια ημο ημοδμοκζμφ κα ανίζημκηαζ ζηδκ έλμδμ ημο 

ζπμθείμο, ζοκμδεουιεκμζ απυ ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ πμο δζδάζηεζ ηδκ ηεθεοηαία χνα 

ηαζ κα παναδίδμκηαζ ζημοξ βμκείξ ημοξ. Αοηή δ δζαδζηαζία απαζηεί ημοθάπζζημκ άθθα 

πέκηε θεπηά. Ακ ζοκοπμθμβίζμοιε ηδ θοζζηή ηυπςζδ ηαζ ακδζοπία πμο δζαηαηέπεζ 

ηα παζδζά ηδκ ηεθεοηαία χνα ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ, βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ, 

βζαηί ιζα ηέημζα πνμμπηζηή εα ζηενμφκηακ αλζμπζζηίαξ. Άθθαλα θμζπυκ ημκ ζπεδζαζιυ 

αοηήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ επέθελα ιυκμ έκα ηιήια, ημ μπμίμ βζα υθμοξ ημοξ παναπάκς 

θυβμοξ ηαζ βζα ημκ επζπνυζεεημ, υηζ δζαεέηεζ ιζα θοζζμθμβζηή ζε ιέβεεμξ αίεμοζα 

(ηαηάθθδθδ βζα ηδκ εθανιμβή ηάπμζςκ απυ ηζξ πνμηάζεζξ πμο απαζημφκ ηίκδζδ ζημκ 

πχνμ) ηζ υπζ ιζα αζθοηηζηή, ήηακ ημ Β΄2.    
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2.4. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ 

 

Σμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια εθανιυζηδηε ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ημο 

δεφηενμο ηιήιαημξ ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο ηαοναηίμο Ηςακκίκςκ. Σμ 

ηαονάηζ απμηεθεί ιζα διζαζηζηή πενζμπή, ηαεχξ απέπεζ 3,7 πθι απυ ημ ηέκηνμ ηδξ 

πυθδξ ηςκ Ηςακκίκςκ. Σμ ηιήια απμηεθείηαζ απυ δεηαεπηά ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ (7 

αβυνζα ηαζ 10 ημνίηζζα), υθμζ/εξ ημοξ Έθθδκεξ ηαζ Δθθδκίδεξ, δθζηίαξ επηά εηχκ 

πενίπμο. Πζεακή φπανλδ ηάπμζςκ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ εκημπίγεηαζ ζε έκακ ιυκμ 

ιαεδηή, αθθά δεκ οπάνπεζ αηυιδ δζάβκςζδ, ηαεχξ ανίζηεηαζ ζε δζενεοκδηζηυ ζηάδζμ.  

Μπμνεί ημ δείβια ιμο κα είκαζ ιζηνυ, αθθά δ ένεοκα είκαζ ζπεδζαζιέκδ, χζηε 

κα ιπμνεί κα εθανιμζηεί απυ μπμζμκδήπμηε εηπαζδεοηζηυ ιμοζζηήξ ηαζ ζε 

μπμζαδήπμηε ζπμθζηή ηάλδ ηδξ Β΄ Γδιμηζημφ, αθθά ηαζ ιαεδηή/ηνζα. 
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ 

ΜΟΤΗΚΖ ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

3.1. Πξώηε θαη δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα: «Μηα βαιίηζα αλ έρεηο πάξεη, 

θεύγνπκε, πάκε ζηνλ ΦΆξε»: δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ερν-ηζηνξηώλ: 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή  

 

Τιηθά: Φφθθμ ενβαζίαξ «Κάπμηε ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ», ιμοζζηά υνβακα ημο 

Orff ηαζ …πμθθή θακηαζία 

 

Υξόλνο: Γφμ δζδαηηζηέξ χνεξ 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

εηθναζημφκ θεηηζηά ηαζ ζςιαηζηά, κα εκζζποεεί δ ζοκενβαζία-μιαδζηυηδηα. 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Εδηήεδηε απυ ηα παζδζά, αθμφ επζθέλμοκ πνχηα 

ημοθάπζζημκ δφμ ήπμοξ ηαη’ άημιμ (ημοξ μπμίμοξ ηαζ ζοιθςκήζαιε κα 

ζοιπενζθάαμοκ ζημ ηείιεκυ ημοξ), κα δδιζμονβήζμοκ ιία δπμ-ζζημνία, είηε αημιζηά ή 

μιαδζηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηδκ πανμοζζάζμοκ ζηδκ ηάλδ. Χξ αθυνιδζδ δυεδηε έκα 

ηείιεκμ ζε έιιεηνμ θυβμ, ημ μπμίμ ημπμεεηεί ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ηαθμφκηακ 

ηα παζδζά κα δζανενχζμοκ ηδκ δπμ-ζζημνία ημοξ, ηαζ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ πθακήηδ 

ΦΆνδ, έκακ θακηαζηζηυ ιμοζζηυ πθακήηδ. Δνέεζζια βζα κα λεηζκήζμοκ, ήηακ έκα 

δζαζηδιυπθμζμ πμο πέναζε απυ ημκ ΦΆνδ. Γζα κα είκαζ μθμηθδνςιέκεξ κμδιαηζηά μζ 

δδιζμονβίεξ ημοξ, ζοιθςκήζαιε, κα απακηήζμοκ ζηζξ ελήξ ενςηήζεζξ:  

 Απυ πμφ ιπμνεί κα ήνεε αοηυ ημ δζαζηδιυπθμζμ;  

 Πμζμζ ηαζ πυζμζ ήηακ ιέζα ζε αοηυ; 

 Σζ δζαεέζεζξ είπακ;  

 Σζ ιπμνεί κα ζοκέαδ ζηδ ζοκέπεζα; 

Χξ πνμξ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ δδιζμονβζχκ ημοξ, αθέεδηε ζε εηείκα δ επζθμβή 

ιεηαλφ αθήβδζδξ, δναιαημπμίδζδξ ή ζοκδοαζιμφ ημοξ. 
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Παξαιιαγή: Μπμνμφιε, ζε έκα πζμ πνχζιμ ζηάδζμ, ακηί κα δδιζμονβήζμοκ ηδ 

δζηή ημοξ δπμ-ζζημνία, κα δζααάζμοιε έκα παναιφεζ ζηα παζδζά ηαζ κα 

πνμζπαεήζμοκ κα ημ ειπθμοηίζμοκ δπδηζηά.  
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3.1.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Μηα βαιίηζα αλ έρεηο 

πάξεη, θεύγνπκε πάκε ζηνλ ΦΆξε»  

 

Δπέθελα ςξ ανπζηή δναζηδνζυηδηα ζηζξ ζοκακηήζεζξ ιαξ κα απμηεθέζεζ ιία, 

πμο κα ζοκδοάγεζ ηδ δδιζμονβζηή βναθή ιε ηδ ιμοζζηή. Εήηδζα θμζπυκ απυ ηα 

παζδζά κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ δπμ-ζζημνία. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα έκα 

παναιφεζ πμο αημθμοεεί ιία ηαζ ιυκδ ζφιααζδ: ηδκ φπανλδ ήπςκ ηαηά ηδ 

δδιζμονβία ηαζ ηδκ αθήβδζή ημο. Σα παζδζά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ ανέζημκηαζ ζηα 

παναιφεζα, εκχ πανάθθδθα απμηεθμφκ ηαζ «ιζα πναηηζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ 

δαζηάθμοξ, βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ» (Fleer, 2013:240).  

Ζ έκκμζα ηδξ δπμ-ζζημνίαξ δεκ είκαζ λέκδ ζηα παζδζά, ηαεχξ ηυζμ ζημ ηέθμξ 

ημο αζαθίμο ηδξ Α΄, υζμ ηαζ ζε αοηυ ηδξ Β΄ Γδιμηζημφ, πενζθαιαάκμκηαζ δέηα 

ζοκμθζηά δπμ-ζζημνίεξ. Μυκμ πμο αοηή ηδ θμνά ήνεακ ακηζιέηςπα ιε ηδκ πνυηθδζδ 

κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ. φιθςκα ιε ημκ Sipe (2001), ηα παζδζά 

ηαηαζηεοάγμοκ ζζημνίεξ ιε ηνεζξ ηνυπμοξ: «1) πνμζςπμπμζχκηαξ ηδκ ζζημνία, 

ακαβκςνίγμκηαξ ηοπυκ μιμζυηδηέξ ηδξ ιε ηα ίδζα… ιε αάζδ ηζξ δζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ, 

2) ζοζπεηίγμκηάξ ηεξ ιε άθθεξ ζζημνίεξ ζε επίπεδμ πνήζδξ ζοβηεηνζιέκδξ βθχζζαξ 

αθήβδζδξ, αθθά ηαζ αθθδθμοπίαξ ζηδκ πθμηή. οκεζνιμί ιπμνμφκ επίζδξ κα 

οπάνλμοκ ηαζ ιέζς ηδξ εζημκμβνάθδζδξ… ηαζ 3) ακαθφμκηαξ ηδκ ζζημνία, 

ηαηακμχκηαξ ηδ θεζημονβία ηςκ παναηηήνςκ, ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πθμηήξ, ημο 

ζηδκζημφ…». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ιζηνά παζδζά ζοκδοάγμοκ, ζοιπενζθαιαάκμοκ ηζ 

εκζςιαηχκμοκ ηαζ ημοξ ηνεζξ αοημφξ ηνυπμοξ ζηδκ ηαηαζηεοή αθδβδιαηζηχκ 

ζπδιάηςκ, ζοκεέημκηάξ ημοξ δδιζμονβζηά. 

Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ, ζε πνχηδ θάζδ δδιζμφνβδζα έκα θφθθμ 

ενβαζίαξ, ζοκδοάγμκηαξ ζοιααηζηέξ ηαζ ιδ ζοιααηζηέξ απεζημκίζεζξ, ηέημζεξ, πμο 

ζοκεζνιζηά, κα πνμδζαεέζμοκ ηα παζδζά κα ηζκδεμφκ ζε έκα πζμ θακηαζζαηυ επίπεδμ. 

Σαοηυπνμκα επέθελα ςξ πνςηαβςκζζηή υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιαξ, ιζα φπανλδ 

κεανήξ δθζηίαξ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ ηα ίδζα, χζηε κα ηαοηζζημφκ ιαγί ημο ηαζ κα ανμοκ, 

ίζςξ, ηάπμζεξ ακαθμβίεξ ηαζ μιμζυηδηεξ ιε ηδ δζηή ημοξ ηαεδιενζκυηδηα. Πνυηεζηαζ 

βζα ημκ ιζηνυ ΦαΛάνδ, έκακ ελςβήζκμ πμο γεζ ζε έκακ ιμοζζηυ πθακήηδ. Ο ηυπμξ ηαζ 

μ πχνμξ δνάζδξ ιαξ θμζπυκ έβζκε έκαξ θακηαζηζηυξ ιμοζζηυξ πθακήηδξ, μ ΦΆνδξ. 

Συζμ ημ άημοζια ημο μκυιαηυξ ημο, υζμ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ επέθελα κα ημ 

βνάρς (πνδζζιμπμζχκηαξ δφμ ηεθαθαία βνάιιαηα ζηδ ζεζνά) παναπέιπμοκ ζε άθθεξ 

https://www.tandfonline.com/author/Fleer%2C+Marilyn
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δφμ βκςζηέξ ζηα παζδζά θέλεζξ-έκκμζεξ: ηδ κυηα Φα ηαζ ημκ πθακήηδ Άνδ. 

Ακηζζημίπςξ ηαζ ημ υκμια ημο ΦαΛάνδ, έπεζ άιεζδ ακαθμνά ζηζξ κυηεξ Φα ηαζ Λα. 

Ο ααζζηυξ «ημνιυξ» ηςκ ηνζχκ ζηίηζςκ πμο ένπμκηαζ κα πθαζζζχζμοκ ημ θφθθμ 

ενβαζίαξ πνμζδίδμκηάξ ημο ιζα ιμοζζηή επίθαζδ, εκημπίζηδηε ζημ δζαδίηηομ. ε υθα 

ημοξ έβζκε πνμζεήηδ ζημζπείςκ πνμξ ημ «ιμοζζηυηενμκ» ηαζ ημ «θακηαζηζηυηενμκ» 

οκμρίγμκηαξ, δ ζζημνία πμο πνδζζιμπμίδζα ςξ αθυνιδζδ, εηηοθίζζεηαζ ζημκ 

αηηζκςηυ ιμοζζηυ πθακήηδ ΦΆνδ πμο ζημκ πονήκα ημο δζαεέηεζ κυηεξ. Δηεί γεζ μ 

ιζηνμφθδξ ΦαΛάνδξ πμο ακηί βζα αθαθυ (ηέκηνμ ηδξ φπανλήξ ημο) ηαζ παιυβεθμ έπεζ 

πάθζ κυηεξ. Σμ δζαζηδιυπθμζμ, ηέθμξ, πμο επζζηέπηεηαζ ημκ ΦΆνδ, ακηί βζα 

ηαοζαένζα, πανάβεζ βζα ιία αηυιδ θμνά, κυηεξ. Ζ πανάεεζδ ηδξ ζζημνίαξ, πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αθυνιδζδ, βίκεηαζ ζε έιιεηνμ θυβμ: έκα ελάζηζπμ πμο 

μιμζμηαηαθδηηεί γεοβανςηά. Καζ ζε επίπεδμ θυβμο, δ επζθμβή ηάπμζςκ θέλεςκ 

αημθμοεεί ιία υπζ ηαζ ηυζμ ζοιααηζηή ζοκεήηδ. Ζ βκςζηή παναιοεζηή θνάζδ πμο 

πνμζδίδεζ ιζα δζαπνμκζηυηδηα ζημ παναπεέκ ηείιεκμ «Μζα θμνά ηαζ έκακ ηαζνυ…», 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ «Γομ θμνέξ ηαζ ηνεζξ ηαζνμφξ…», ζε ιζα πνμζπάεεζα 

δζαθμνμπμίδζδξ απυ ημ ηεηνζιιέκμ ηαζ έκηαλδξ ζε έκα πθαίζζμ έθθεζρδξ 

ζοιααηζημηήηςκ. Αημθμοεμφκ ενςηήζεζξ («Απυ πμφ ιπμνεί κα ήνεε αοηυ ημ 

δζαζηδιυπθμζμ;», «Πμζμζ ηαζ πυζμζ ήηακ ιέζα ζε αοηυ;», «Σζ δζαεέζεζξ είπακ;», «Σζ 

ιπμνεί κα ζοκέαδ ζηδ ζοκέπεζα;») πμο αμδεμφκ ηα παζδζά κα μνβακχζμοκ ηδ ζηέρδ 

ημοξ, κα ελεθίλμοκ ηδκ πθμηή ηαζ κα πανάβμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πθήνεζξ, ηυζμ 

κμδιαηζηά, υζμ ηαζ ζε επίπεδμ δζάνενςζδξ, ζζημνίεξ. Οζ βναιιέξ ζηζξ μπμίεξ 

ηαθμφκηαζ ηα παζδζά κα βνάρμοκ ημ ηείιεκυ ημοξ λεθεφβμοκ επίζδξ απυ ηδ 

ζοκδεζζιέκδ εοεεία δζάηαλδ ηαζ απμηημφκ ιζα ηαιποθυηδηα. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ήεεθα ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα κα οπάνπεζ, υπζ πθήνδξ 

απμοζία, αθθά φπανλδ ιίαξ ηαζ ιυκδξ ζφιααζδξ -άθθδξ ηάεε θμνά- χζηε κα 

δζαιμνθχκεηαζ έκα ηαεμδδβδηζηυ πθαίζζμ, αθθά ηαζ κα ιέκεζ ηαοηυπνμκα ημ πεδίμ 

εθεφεενμ βζα απενίζπαζηδ δδιζμονβία. Ζ ζφιααζή ιαξ θμζπυκ βζα αοηή ηδ 

δναζηδνζυηδηα ήηακ δ πνήζδ ιέζα ζημ ηείιεκμ ημοθάπζζημκ δφμ ήπςκ απυ ηάεε 

παζδί ηδξ ηάεε μιάδαξ. Οζ ήπμζ αοημί επζθέπηδηακ ζηδκ ηφπδ, ζε έκα εκηεθχξ ανπζηυ 

ζηάδζμ, πνζκ δδθαδή ιμζναζηεί ημ θφθθμ ενβαζίαξ ζηα παζδζά ηαζ πνζκ απμηηήζμοκ 

μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία επί ηδξ δναζηδνζυηδηαξ πμο εα αημθμοεμφζαιε, αθθά αθμφ 

είπακ πνχηα ιμζναζηεί ζε μιάδεξ. Χξ πδβέξ βζα ηδκ παναβςβή αοηχκ ηςκ ήπςκ, 

ζοιθςκήζαιε, υηζ εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ, μπμζαδήπμηε ιμοζζηά υνβακά, 

ιένδ ημο ζχιαημξ, ή ακηζηείιεκα πμο ιπμνμφζακ κα ανμοκ ζηδκ αίεμοζα, 
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επζεοιμφζακ. Κθήεδηακ θμζπυκ, ζημ ίδζμ ανπζηυ ζηάδζμ, κα ημπμεεηήζμοκ αοημφξ 

ημοξ ήπμοξ ζε ιζα ζεζνά, πμο κα αβάγεζ κυδια βζα αοηά ηαζ αημθμφεςξ κα 

εηηεθέζμοκ ημοξ ήπμοξ. Μυθζξ μθμηθήνςζακ ηαζ αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα, ημοξ 

δυεδηε ημ θφθθμ ενβαζίαξ. ημ ζδιείμ αοηυ πνεζάγεηαζ κα ακαθένς, υηζ, βζα κα 

οπάνπεζ ιζα επζπθέμκ ηζκδημπμίδζδ πνμξ ηδ δδιζμονβία ανηζυηενςκ ένβςκ, 

πανμοζίαζα ημ υθμ εβπείνδια ζηα παζδζά ςξ έκακ δζαβςκζζιυ ακάδεζλδξ ηδξ 

ηαθφηενδξ δπμ-ζζημνίαξ. Δη ημο απμηεθέζιαημξ, θάκδηε, υηζ ηα παζδζά «πνεζάγμκηαζ 

πζμ εοθάκηαζημοξ ηνυπμοξ βζα κα παναηζκδεμφκ…» (O’ Hara, 1999: 587) ηζ αοηυ δεκ 

ζζπφεζ ιυκμ ζηδκ πμίδζδ, υπςξ δζαπίζηςζε δ Ο’ Hara, αθθά ηαζ ζηδ δδιζμονβία 

βεκζηυηενα. Έπαεθμ ηδξ κζηδηήνζαξ δπμ-ζζημνίαξ, δ μπμία εα πνμέηοπηε ηαηυπζκ 

ρδθμθμνίαξ απυ ηα ίδζα ηα παζδζά, εα ήηακ δ πανμοζίαζή ηδξ ζηα παζδζά ηδξ Α΄ 

Γδιμηζημφ. Ζ πανμοζίαζδ ηδξ δπμ-ζζημνίαξ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ είηε ιε αθήβδζδ, 

είηε ιε δναιαημπμίδζδ, ή ηαζ ιε ζοκδοαζιυ ημοξ. Ζ πνμμπηζηή αοηή έδςζε πκμή 

δδιζμονβζημφ ακέιμο πμθθχκ ιπμθυν ζηζξ μιάδεξ! 

Γζα ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή δζαεέζαιε δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ. Καηά ηδκ πνχηδ 

ηέεδηε ημ πθαίζζμ, έβζκε μ δζαιμζναζιυξ ζε μιάδεξ, ηαεχξ ηαζ δ ζοββναθή ηςκ δπμ-

ζζημνζχκ, εκχ ζηδ δεφηενδ δζδαηηζηή χνα ηα παζδζά μνβάκςζακ ημκ ηνυπμ 

πανμοζίαζδξ ηςκ δπμ-ζζημνζχκ ημοξ ηαζ ηδκ οθμπμίδζακ ζηδ ζοκέπεζα πανμοζία 

υθςκ ηςκ ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ ημοξ. Κνζηήνζα βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ 

ζοιθςκήζαιε, κα είκαζ δ πνςημηοπία ζηδ ζφθθδρδ ηαζ δ πμζηζθία ζηδ ζοιπενίθδρδ 

ήπςκ. θεξ μζ δπμ-ζζημνίεξ ηαηαπεζνμηνμηήεδηακ ηαζ επεζδή οπήνπε δζπμβκςιία ςξ 

πνμξ ηδκ επζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ, ιε ηθήνςζδ δζεοεεηήζαιε ημ γήηδια. Ζ αοθαία 

έπεζε ιε ηδκ επίζηερδ υθςκ ιαξ ζημ Α΄1 ηιήια ημο ζπμθείμο ιαξ υπμο-ζφιθςκα ιε 

ημκ ανπζηυ ζπεδζαζιυ- ςξ «έπαεθμ» πζα, δ δδιζμονβία ημοξ δναιαημπμζήεδηε ηαζ 

έβζκε απμδεηηή ιε άηναημ εκεμοζζαζιυ απυ ημοξ/ηζξ ιζηνυηενμοξ/εξ ιαεδηέξ/ηνζεξ. 
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3.1.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Μηα βαιίηζα αλ έρεηο πάξεη, θεύγνπκε πάκε ζηνλ ΦΆξε» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Σα παζδζά εφημθα ηαζ βνήβμνα 

πανήβαβακ πμθθέξ ηαζ πμζηίθεξ ζδέεξ, ηζξ μπμίεξ ηαηέβναρακ ζημ θφθθμ ενβαζίαξ πμο 

ημοξ δυεδηε (αθ. Πανάνηδια). Πνςηαβςκζζηέξ πμο ηαθαζπςνμφκηαζ απυ αθθενβίεξ 

(πνχηδ δπμ-ζζημνία), θζθίεξ πμο πνμηφπημοκ ιεηαλφ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ (δεφηενδ 

δπμ-μζημνία), δζαζηδιυπθμζα θμνηςιέκα ιε κέεξ κυηεξ πμο ηαηεααίκμοκ ζημκ ΦΆνδ 

ηαζ λεζδηχκμοκ ημοξ ηαημίημοξ ημο ζε έκα λέθνεκμ πάνηζ (ηνίηδ δπμ-ζζημνία), 

πανάλεκα γχα ιε ημθηενά κφπζα ηαζ ιεβάθα πυδζα απυ ημκ πθακήηδ ιθίνδ πμο 

ηνμιμηναημφκ ημοξ ηαημίημοξ ημο ΦΆνδ ηαζ πμο ηα ζοθθαιαάκεζ δ αζηοκμιία 

(ηέηανηδ δπμ-ζζημνία), βαηάηζα ηαζ ζηοθάηζα πμο αβάγμοκ υιςξ δζαθμνεηζημφξ ήπμοξ 

απυ ημοξ ζοκδεζζιέκμοξ ηαζ ιέθζζζεξ πμο επζηίεεκηαζ ζημκ ΦαΛάνδ (πέιπηδ δπμ-

ζζημνία), δζαζηδιυπθμζα πμο εηημλεφμοκ πενίενβα γχα, υπςξ θζμκηάνζα ιε θηενά, 

βάηεξ ιε ηέναηα ηαζ ζηοθζά ιε ζηνμββοθά δυκηζα (έηηδ δπμ-ζζημνία), ηαθά ιμοζζηά 

ηέναηα ιε μονά απυ βθοηά, πυδζα ζακ ηφιπακμ, αοηζά ζακ ιανάηεξ ηαζ ιάηζα ζακ 

ηαιπμονίκμ πμο ζημηχκμοκ ημοξ εηαηυ ζηεθεημφξ πμο αβήηακ απυ ημ δζαζηδιυπθμζμ 

ηαζ ζχγμοκ ημκ πθακήηδ (έαδμιδ δπμ-ζζημνία), θζθίεξ πμο πνμηφπημοκ ιεηαλφ ημο 

ΦαΛάνδ ηαζ ηάπμζμο άθθμο ελςβήζκμο, μκυιαηζ Λει μ μπμίμξ ήνεε απυ άθθμκ 

πθακήηδ (υβδμδ δπμ-ζζημνία), ζοιπθμηή ιεηαλφ ηάπμζμο ακενχπμο πμο ηαηέαδηε 

απυ ημ δζαζηδιυπθμζμ ηαζ ημο ΦαΛάνδ, ιε οπμπχνδζδ ημο πνχημο ηαζ επζζηνμθή 

ημο ζηδ βδ (έκαηδ δπμ-ζζημνία), δ βκςνζιία ημο ΦαΛάνδ ιε ημκ άκενςπμ πμο 

ηαηέαδηε απυ ημ δζαζηδιυπθμζμ ηαζ δ ηενάζηζα πανά ημο βζ’ αοηυ, ηυζμ πμο ημκ 

έηακε κα ηαημονδεεί πάκς ημο (δέηαηδ δπμ-ζζημνία), μ ιμκυηενμξ ιε ημ υκμια Λάθα 

πμο έπαζλε έκα ιμοζζηυ παζπκίδζ ιε ημκ ΦαΛάνδ ηαζ έβζκακ θίθμζ (εκδέηαηδ δπμ-

ζζημνία), ημ ηέναξ Γεβεπά πμο ιίθαβε ηδκ πενίενβδ βθχζζα βαζβαζβαξ ηαζ πμο, εκχ 

ζηδκ ανπή ήηακ επζεεηζηυ, ηεθζηά έβζκε θίθμξ ιε ημκ ΦαΛάνδ (δςδέηαηδ δπμ-

ζζημνία) ηαζ ηέθμξ ηα πονά πμο άκμζλε μ ΦαΛάνδξ πνμξ ημ δζαζηδιυπθμζμ, πμο 

μδήβδζακ ζε ζοιπθμηή, αθθά ηεθζηά ηαηάθενακ κα ζοιθζθζςεμφκ (δέηαηδ ηνίηδ 

δπμ-ζζημνία), απμδεζηκφμοκ ημο θυβμο ημ αθδεέξ. θεξ μζ δπμ-ζζημνίεξ είπακ 

εοθάκηαζηεξ ζδέεξ, ανπή, ιέζδ ηαζ ηέθμξ, εκχ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ οπήνπε ηάπμζμο 

είδμοξ ακαηνμπή ηαζ πμζηζθία ζημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ ήπμο. θα ακελαζνέηςξ ηα 

παζδζά απάκηδζακ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ηεεεί ηαζ ηήνδζακ ηδ ζφιααζδ ηςκ δφμ 

ημοθάπζζημκ θέλεςκ ηαη’ άημιμ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, ηα πζμ πμθθά, πνδζζιμπμίδζακ 
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πμθφ πενζζζυηενμοξ απυ δφμ ήπμοξ, μζ μπμίμζ αέααζα πνμζηέεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ζοββναθήξ.  

 

Λεθηηθή έθθξαζε: Καηά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ δπμ-ζζημνζχκ ημοξ, εκδζαθένμκ 

είπε, υηζ ηάπμζα παζδζά ηνμπμπμζμφζακ ημ ηείιεκυ ημοξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

πενζζζυηενςκ ζημζπείςκ. ηακ νχηδζα έκα παζδί, βζαηί ημ έηακε αοηυ, ιμο απάκηδζε 

υηζ «έηζζ είκαζ πζμ ςναία δ ζζημνία ιμο». 

 

σκαηηθή έθθξαζε: Συζμ μ ζοκδοαζιυξ αθήβδζδξ ηαζ ήπςκ, υζμ ηαζ δ 

πανμοζίαζδ ηςκ δπμ-ζζημνζχκ αμήεδζε ζημ κα εηθναζημφκ ηα παζδζά ζςιαηζηά. Σα 

πενζζζυηενα επέθελακ ημκ ιζηηυ ηνυπμ πανμοζίαζδξ, δδθαδή πνδζζιμπμίδζακ ηυζμ 

ηδκ αθήβδζδ, υζμ ηαζ ηδ δναιαημπμίδζδ. Οζ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ ηαζ ημο ζχιαηυξ 

ημοξ ένπμκηακ κα πθαζζζχζμοκ ηαζ κα εκζζπφζμοκ υζα θέβμκηακ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ημ πένζ εκυξ αβμνζμφ πμο ιεηαηνάπδηε ζε υπθμ ή ηα πένζα εκυξ ημνζηζζμφ 

ζε θηενά ηαζ ηα πυδζα ηδξ ζε μπθέξ πμο ηάθπαγακ, ςξ άθθμξ ιμκυηενμξ - πήβαζμξ. 

Με ημοξ ήπμοξ πμο έηακακ ιε ημ ζχια, ηδ θςκή ηαζ ιε ακηζηείιεκα απυ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ γςκηάκεοακ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ. Πάκς απ’ υθα υιςξ ηαιάνςκακ 

ηαζ παίνμκηακ βζα ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ ηζ αοηυ θαζκυηακ δζάποημ ζημ πνυζςπμ ηαζ ημ 

ζχια ημοξ. 

 

πλεξγαζία-Οκαδηθόηεηα: ηδκ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα ηα παζδζά επέθελακ κα 

δμοθέρμοκ ηονίςξ αημιζηά. οβηεηνζιέκα μζ δεηαεπηά ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηδξ Β΄ 

ηάλδξ δδιζμφνβδζακ δεηαηνείξ δπμ-ζζημνίεξ, (ηέζζενζξ μιάδεξ ηςκ δφμ αηυιςκ ηαζ 

εκκζά ιειμκςιέκεξ δδιζμονβίεξ). Πζεακέξ ενιδκείεξ αοηήξ ημοξ ηδξ πνμηίιδζδξ είκαζ 

ίζςξ ημ πνχζιμ ζηάδζμ ηδξ εκ θυβς πανέιααζδξ ή ηαζ δ πνμμπηζηή επζανάαεοζδξ ηδξ 

ηαθφηενδξ (αημιζηζζηζηά ηαζ ςθεθζιζζηζηά ζηεπηυιεκα).  

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: θα ηα παζδζά ζοιιεηείπακ ηαζ ιάθζζηα ιε 

πενζζζυ γήθμ ζηδ δζαδζηαζία, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεηαζ εφημθα απυ ηδκ έηηαζδ ηαζ 

ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δπμ-ζζημνζχκ ημοξ. Μζα πζεακή ενιδκεία βζα αοηή ημοξ ηδκ 

πνμεοιία είκαζ ίζςξ δ πνμμπηζηή επζανάαεοζδξ ηδξ ηαθφηενδξ ηαζ πανμοζίαζήξ ηδξ 

ζε έκα απυ ηα ηιήιαηα ηδξ Α΄ Γδιμηζημφ ή απθά υηζ ηα ζοκεπήνε δ ζδέα ηδξ 

δδιζμονβίαξ εκυξ ηεζιέκμο πςνίξ μπμζμκδήπμηε πενζμνζζιυ –εηηυξ απυ αοηυκ ηδξ 

ζοιπενίθδρδξ δφμ ημοθάπζζημκ ήπςκ ακά ιαεδηή/ηνζα πμο ζοιιεηέπεζ. Καηά ηδ 
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ζοββναθή δεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ηα παζδζά ιε νςημφζακ βζα ηδκ μνεμβναθία 

ηάπμζαξ θέλδξ. Πνμηεζιέκμο κα ιδκ απμζπάηαζ δζανηχξ δ πνμζμπή ημοξ, ημοξ έεεζα 

ημ ελήξ ενχηδια: «Σζ θέηε; Τπάνπεζ μνεμβναθία ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ;». Σμ 

εκδεπυιεκμ απμοζίαξ μνεμβναθίαξ ημοξ άνεζε πμθφ ηαζ ζοκέπζζακ έηζζ απνυζημπηα 

ηδ ζοββναθζηή ημοξ δδιζμονβία. Απυ ηυηε ηζ έπεζηα υθα ημοξ ήηακ πμθφ 

απμννμθδιέκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ, ηυζμ πμο λαθκζάζηδηακ, υηακ δ 

δαζηάθα ημοξ ήνεε, βζα κα ακαθάαεζ ηδκ επυιεκδ δζδαηηζηή χνα. 

 

Γεληθόηεξα νθέιε: Σα μθέθδ απυ ηδ δζάποζδ ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ιαξ ηαζ ζε 

άθθδ ηάλδ ημο ζπμθείμο ιαξ ήηακ πμθθαπθά ηυζμ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ/μοζεξ, υζμ 

ηαζ βζα αοημφξ/εξ πμο παναημθμφεδζακ. Ζ ζηακμπμίδζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ 

ήηακ πμθθαπθή ηαζ πνμέηορε ηυζμ απυ ηδ δδιζμονβζηή «δζαδνμιή» απυ ηδ ζηζβιή 

ηδξ ζφθθδρδξ, ιέπνζ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηδξ ζοββναθήξ ηδξ δπμ-ζζημνίαξ, υζμ 

ηζ απυ ηδ δζάηνζζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ, αθθά ηαζ υπςξ οπμζηδνίγεζ δ Segal 

(2018), απυ ηδκ πανά πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ απυ άθθμοξ εηηυξ ημο 

οπάνπμκημξ πθαζζίμο. ιςξ ηαζ ηα παζδζά πμο παναημθμφεδζακ απμηυιζζακ πμθθά 

μθέθδ: ζοκαζζεδιαηζηή ζηακμπμίδζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ αίζεδια ημο «ακήηεζκ» 

ζε ιζα εονφηενδ ημζκυηδηα, πένακ ηςκ ζηεκχκ μνίςκ ιζαξ ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, ηαεχξ 

ζφιθςκα ιε ημκ Γακαζζή-Αθεκηάηδ (2000:47), «ιία απυ ηζξ ααζζηέξ ακάβηεξ ημο 

παζδζμφ είκαζ κα ακήηεζ ζε ιία μιάδα», πανά πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ παναημθμφεδζδ 

ιζαξ εοπάνζζηδξ πανμοζίαζδξ ηαζ οζμεέηδζδ εεηζηχκ πνμηφπςκ ιίιδζδξ. 

ηα επυιεκα δζαθείιιαηα ένπμκηακ παζδζά απυ ημ άθθμ ηιήια ηδξ Β΄ ηάλδξ 

ηαζ ιε νςημφζακ πυηε εα δδιζμονβήζμοκ ηζ αοηά ηζξ δζηέξ ημοξ δπμ-ζζημνίεξ, βεβμκυξ 

πμο απμδεζηκφεζ ημκ εεηζηυ ακηίηηοπμ ημο εβπεζνήιαημξ. Σμοξ οπμζπέεδηα, υηζ ιεηά 

ηα Υνζζημφβεκκα εα λεηζκμφζακ ηζ αοηά ημ δζαζηδιζηυ ημοξ ηαλίδζ ζημκ πθακήηδ 

ΦΆνδ, βζαηί ιέπνζ ηυηε έπνεπε κα ηάκμοιε πνυαα ηα ηναβμφδζα βζα ηδ βζμνηή ηςκ 

Υνζζημοβέκκςκ, ηαεχξ ημ ηιήια ημοξ εα απμηεθμφζε ηδ πμνςδία ημο ζπμθείμο ιαξ.  

 

ύλνςε: Φαίκεηαζ, πςξ ηα παζδζά δε δοζημθεφηδηακ ηαευθμο κα πανάβμοκ 

πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, ηαεχξ ηαζ κα εηθναζημφκ ιε ιεβάθδ επζηοπία ηυζμ 

θεηηζηά, υζμ ηαζ ζςιαηζηά. Σα επίπεδα νμήξ ήηακ ρδθά, εκχ πνμέηορακ ηζ άθθα 

μθέθδ, υπςξ ζηακμπμίδζδ ηαζ πανά απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δδιζμονβίαξ. ε αοηυ 

ημ ανπζηυ ζηάδζμ πνμηίιδζακ κα ενβαζημφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ αημιζηά, ή ζε γεοβάνζα, 
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μπυηε δεκ ιπμνχ κα ζζπονζζηχ, υηζ μ ζηυπμξ βζα εκίζποζδ ηδξ μιαδζηυηδηαξ 

επεηεφπεδ. 
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3.2. Σξίηε δηδαθηηθή ώξα: «Φαληαζία θαη κεξάθη, θηηάρλνπλ θίλν 

νξγαλάθη»: θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ: ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Πζζηυθζ ζζθζηυκδξ, ακαηοηθχζζια οθζηά, οθζηά απυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ 

βεκζηά υζα ακαβνάθμκηαζ ζηδ θίζηα πμο δυεδηε ζηα παζδζά (αθ. Πανάνηδια), αθθά 

ηαζ υ,ηζ άθθμ αάθεζ δ θακηαζία ημοξ  

 

Υξόλνο: Μία δζδαηηζηή χνα 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ιμοζζηχκ μνβάκςκ, κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα ζηεθημφκ ηνυπμοξ 

παναβςβήξ ήπμο, κα επζθφζμοκ πναηηζηά ηαηαζηεοαζηζηά πνμαθήιαηα, κα εκζζποεεί 

δ ζοκενβαζία-μιαδζηυηδηα, κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Μία εαδμιάδα κςνίηενα απυ ημ εβπείνδια δυεδηε ζηα 

παζδζά ιζα θίζηα ιε ηα πνμξ ζοβηέκηνςζδ οθζηά ηαζ ημοξ γδηήεδηε κα επζθέλμοκ, υζα 

απυ ηα πνμηεζκυιεκα εεςνμφζακ υηζ εα ημοξ πνεζαζημφκ, αθθά ηαζ υζα άθθα δεκ 

ακαβνάθμκηακ ηαζ πίζηεοακ υηζ εα ηα πνεζάγμκηακ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ 

ηα δζηά ημοξ πνςηυηοπα αοημζπέδζα ιμοζζηά υνβακα. Καηυπζκ ζογήηδζδξ ηαζ αθμφ 

υθμζ είπακ ζοκεζζθένεζ -άθθμξ πενζζζυηενμ ηαζ άθθμξ θζβυηενμ- ζε αοηή ηδκ 

πακδαζζία οθζηχκ, πνςιάηςκ ηαζ ζπεδίςκ, απμθαζίζαιε κα ιμζναζημφκ υθμζ ηα 

οθζηά αδζαηνίηςξ ηαζ ηαηά αμφθδζδ. ογήηδζδ βζα δζαιμζναζιυ ζε μιάδεξ δεκ έβζκε 

ηαζ δ επζθμβή βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ επζεοιμφζακ κα δμοθέρμοκ αθέεδηε βζα 

ιία αηυιδ θμνά ζηα ίδζα. Αημθμφεδζε ιζα έκημκδ ηαζ δζάποηδ ενβαζζαηή 

δναζηδνζυηδηα, πμο μδήβδζε ζηδκ παναβςβή πμθθχκ ηαζ πμζηίθςκ ιμοζζηχκ 

μνβάκςκ. 

 

Πξνεθηάζεηο: Σδκ ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, ιπμνεί κα 

αημθμοεήζεζ δ δζαηυζιδζή ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ έηεεζή ημοξ ζε έκακ 

ημζκυπνδζημ πχνμ, υπμο εα ιπμνμφκ κα ηα δμοκ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ ημο ζπμθείμο. 
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3.2.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Φαληαζία θαη κεξάθη, 

θηηάρλνπλ  θίλν νξγαλάθη» 

 

Ζ επυιεκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ αθμνά ζηδκ ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηζκείηαζ πάκηα ζηζξ επζηαβέξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ 

δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Μμοζζηήξ. ημ αζαθίμ ημο δαζηάθμο βζα ηδ Β΄ ηάλδ 

ημο Γδιμηζημφ (-:17) ακαθένεηαζ ηαζ ιάθζζηα ζε ηάπμζα ζδιεία ιε έκημκδ 

βναιιαημζεζνά υηζ, ηα παζδζά, «εηηυξ απυ ηα ιμοζζηά υνβακα ημο ειπμνίμο, ιπμνμφκ 

κα ηαηαζηεοάζμοκ αοημζπέδζα ιμοζζηά υνβακα απυ ακαθχζζια οθζηά ηαζ κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ζηζξ ιμοζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ειπθμοηίγμκηαξ ηδκ μνπήζηνα 

ημοξ». Πνμηείκμκηαζ ιάθζζηα δχδεηα ηαηαζηεοέξ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ έημοξ, δ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ μπμίςκ 

παναηίεεηαζ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο ημο δαζηάθμο (Ανβονίμο η.α.-:116-117). 

φιθςκα ιε ιζα πνυζθαηδ ένεοκα ηςκ Chiang & Chen (2017), θαίκεηαζ πςξ 

δ δζάεεζδ ιζαξ πνμκζηήξ πενζυδμο βζα «επχαζδ» (incubation period) μδδβεί ζηδκ 

παναβςβή πενζζζυηενςκ απμηθζκμοζχκ ζδεχκ ηαζ ζοκεπχξ έπεζ «ηαηαθοηζηή 

επίδναζδ ζηδ δδιζμονβζηυηδηα» (Chiang & Chen, 2017:287). Ο υνμξ επχαζδ κμείηαζ 

ςξ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο ημ άημιμ δε δμοθεφεζ, αθθά δ 

ζδέα «δμοθεφεηαζ» ιέζα ημο, ιέπνζ κα δζαιμνθςεεί. Γζ’ αοηυ ήδδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ 

δεφηενδξ δζδαηηζηήξ χναξ, πνμσδέαζα ηα παζδζά βζα ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ επυιεκδξ 

ζοκάκηδζήξ ιαξ. Σμοξ εφιζζα, υηζ μ ΦΆνδξ είκαζ έκαξ ιμοζζηυξ πθακήηδξ ηαζ 

θοζζηά, ςξ ηέημζμξ, είκαζ βειάημξ ιε ιμοζζηά υνβακα. Συηε ημοξ έεεζα ηα ελήξ 

ενςηήιαηα: «Πχξ κα είκαζ άναβε ηα ιμοζζηά υνβακα ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ; Λέηε κα 

έπμοκ ηδκ ίδζα ιμνθή ιε ηα δζηά ιαξ;». Σμοξ ιμίναζα έκα ζδιείςια πμο είπα 

εημζιάζεζ πνμξ ημοξ βμκείξ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ιαξ παναπςνήζμοκ, υπμζα απυ ηα 

ακαβναθυιεκα οθζηά δζέεεηακ ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ δεκ ηα πνεζάγμκηακ, αθθά ηαζ άθθα, 

πμο ιπμνεί κα ιδκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζηδ θίζηα, αθθά ηα παζδζά ημοξ κα εεςνμφκ, 

υηζ ημοξ πνεζάγμκηαζ. Σμοξ γήηδζα κα δζααάζμοκ πνμζεηηζηά ηα οθζηά πμο 

ακαβνάθμκηαζ ζημ ζδιείςια ηαζ κα ζηεθημφκ βζα ιζα αδμιάδα, πχξ εα ιπμνμφζακ 

κα θηζάλμοκ αοημζπέδζα ιμοζζηά υνβακα ηαζ ηζ ιμνθή εα ήεεθακ κα έπμοκ. 

Ζ εαδμιάδα πέναζε βνήβμνα ηαζ δ ιένα πμο εα ηαηαζηεφαγακ ηα δζηά ημοξ 

αοημζπέδζα υνβακα έθηαζε. οβηέκηνςζα ζε 2 ιεβάθεξ ηζάκηεξ υθα ηα οθζηά πμο 

είπα γδηήζεζ απυ ημοξ βμκείξ, «μπθίζηδηα» ηαζ ιε έκα πζζηυθζ ζζθζηυκδξ ηαζ πήβα 

ζηδκ αίεμοζα. Ήεεθα κα είιαζ πνμεημζιαζιέκδ ζε πενίπηςζδ πμο ηάπμζα εα είπακ 
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λεπάζεζ κα «ζοκδνάιμοκ» ζηδ ζοθθμβή ηςκ οθζηχκ πμο εα πνεζαγυιαζηακ, αθθά ιε 

εκηοπςζίαζε εεηζηά δ ζοιιεημπή ηυζμ ηςκ παζδζχκ, υζμ ηαζ ηςκ βμκζχκ ημοξ. 

Υανζημθμβχκηαξ εα έθεβα, υηζ ιε ηυζμ νφγζ, θαηέξ ηαζ νεαίεζα πμο έθενακ, εα 

ιπμνμφζαιε κα ηαΐζμοιε ανηεηά ηιήιαηα ημο ζπμθείμο… Δηηυξ υιςξ απυ ηα οθζηά, 

ιζα ιαεήηνζα είπε θένεζ ιαγί ηδξ ηαζ ιζα αοημζπέδζα ηζεάνα πμο έθηζαλε ιε ηδ ιαιά 

ηδξ (Πανάνηδια: Σα ιμοζζηά υνβακα πμο ηαηαζηεφαζακ ηα παζδζά: Νμ 10). Υάνδηα 

ζδζαίηενα, βζαηί ημ ιμοζζηυ αοηυ υνβακμ ήηακ άθθδ ιζα απυδεζλδ, υηζ ημ υθμ 

εβπείνδια έπαζνε εενιήξ ακηαπυηνζζδξ απυ ηα παζδζά, πμο ηδ ιεηέθενακ ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ ζημοξ βμκείξ ημοξ. 

Καηυπζκ ζογήηδζδξ ζοιθςκήζαιε, κα ημπμεεηήζμοιε υθα ηα οθζηά ζηδκ 

έδνα ηαζ ζηα πανάπθεονα ενακία, βζα κα ιπμνεί μ/δ ηαεέκαξ/ιία κα επζθέλεζ υζα ηζ 

υπμζα απυ αοηά επζεοιεί ηαζ εεςνεί υηζ ημο πνεζάγμκηαζ. Πνμξ έηπθδλή ιμο δέπηδηακ 

ιε ιεβάθδ πανά ιζα ηέημζα πνμμπηζηή, εκχ εβχ θακηαγυιμοκ, υηζ εα δοζημθεοημφκ 

κα ιμζναζημφκ πνάβιαηα πμο ημοξ ακήημοκ. Μάθθμκ ζοκεζδδημπμίδζακ, υηζ ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ είπακ πνυζααζδ ζε πμθφ πενζζζυηενα οθζηά ή ίζςξ ηα είπε 

ζοκεπάνεζ πμθφ ημ υθμ εβπείνδια. 

Γε ζογδηήζαιε ηαευθμο βζα μιάδεξ ηαζ ηα παζδζά αθέεδηακ κα ενβαζημφκ 

υπςξ επζεοιμφζακ. Πνμέηορε ιζα ηαηάζηαζδ πθήνμοξ ηαζ ανιμκζηήξ ζοκενβαζίαξ. 

θδ δ ηάλδ εα έθεβα υηζ έβζκε ιζα μιάδα πμο δμοθεφεζ βζα έκακ ημζκυ ζημπυ. Άθθμξ 

ηέκηςκε ιζα ιειανάκδ, εκχ ηάπμζμξ άθθμξ ηδκ έημαε ιε ημ ραθίδζ ηαζ ηδκ 

πνμζάνιμγε ζε ηάπμζμ ζηεφμξ, άθθμξ αμδεμφζε ηδ θίθδ ημο κα δέζεζ ημ θαζηζπάηζ ιε 

ηα ημοδμοκάηζα ζημ πένζ ηδξ ηζ εβχ ιεηαηζκμφιμοκ ιε ημ πζζηυθζ ζζθζηυκδξ, υπμο ιε 

ηαθμφζακ. Σμ εκ θυβς ακηζηείιεκμ επέθελα βζα θυβμοξ αζθαθείαξ, κα ημ 

πνδζζιμπμζχ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ εβχ, ηαεχξ ακαπηφζζεζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

ηαζ ιπμνεί εφημθα κα πνμηαθέζεζ εβηαφιαηα. 

Σα ιμοζζηά υνβακα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ υθδ δζαδζηαζία παναηίεεκηαζ 

μιαδμπμζδιέκα ζημ πανάνηδια. Πνυηεζηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα απμιίιδζδ 

οπανπυκηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ· ιεηαλφ άθθςκ υιςξ δδιζμονβήεδηακ ηαζ ηάπμζα 

εκηεθχξ πνςηυηοπα ιμοζζηά υνβακα, πμο δεκ απακηχκηαζ ζε ηακέκα εβπεζνίδζμ ιε 

μδδβίεξ βζα ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ -ημοθάπζζημκ ηαε’ υζμκ 

βκςνίγεζ δ ζοββναθέαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ «Μμοζζηέξ ηαηζανυθεξ», ημ 

«Σνζβςκυλοζηνμ» ηαζ ημ «Μακηαθυθςκμ» (Πανάνηδια, Σα ιμοζζηά υνβακα πμο 

ηαηαζηεφαζακ ηα παζδζά: Δζηυκεξ 11, 12 ηαζ 13 ακηίζημζπα). Ζ επζθμβή ηςκ εκ θυβς 

μκμιάηςκ έβζκε θοζζηά απυ ηα ίδζα ηα παζδζά.  
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Κάπμζμ ημνίηζζ πμο είπε ήδδ δζαημζιήζεζ ημ δζηυ ηδξ ιμοζζηυ υνβακμ, 

ελέθναζε ηυηε ιζα ελαζνεηζηή ζδέα: «Μπμνμφιε κα δζαημζιήζμοιε ηα ιμοζζηά 

υνβακα ημο πθακήηδ ΦΆνδ ζημ ιάεδια ηςκ Καθθζηεπκζηχκ, κα ηάκμοιε ιζα έηεεζδ 

ηαζ κα ηα δείλμοιε ζηα οπυθμζπα παζδζά ημο ζπμθείμο ιαξ»; θμζ εκεμοζζάζηδηακ ιε 

ηδκ πνυηαζή ηδξ ηζ εβχ εεχνδζα, υηζ είκαζ ιζα ηαθή εοηαζνία βζα κα ιμζναζημφκ ηδ 

πανά ηδξ δδιζμονβίαξ, κα δμοκ πχξ μνβακχκεηαζ ιζα έηεεζδ (ζηήζζιμ, θεγάκηεξ), 

αθθά ηαοηυπνμκα κα απμηεθέζεζ πδβή έιπκεοζδξ ηαζ ηαθή πναηηζηή βζα ηα οπυθμζπα 

ηιήιαηα. Γοζηοπχξ, πανά ηα θζθυδμλα ζπέδζά ιαξ, δ πνυηαζδ αοηή έπεζε -

πνμζςνζκά ημοθάπζζημκ- ζημ ηεκυ. Δκχ δ δζδάζημοζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ 

Καθθζηεπκζηχκ επέδεζλε ζδζαίηενμ εκεμοζζαζιυ, γήθμ ηαζ πνμεοιία, χζηε δ πνυηαζδ 

αοηή κα οθμπμζδεεί ιε επζηοπία, δεκ οπήνπε πνμκζηά δ δοκαηυηδηα βζα ηάηζ ηέημζμ, 

δεδμιέκδξ ηδξ επζηείιεκδξ βζμνηήξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαηά ηδκ μπμία ηα παζδζά ηδξ 

Β΄ ηάλδξ ζοιιεηείπακ ζε εεαηνζηυ ηαζ μ θζβμζηυξ πνυκμξ ιαεδιάηςκ πμο απέιεκε 

ιέπνζ ηυηε, έπνεπε κα ακαθςεεί ζηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ζηδκζηχκ ηαζ ηςκ 

ημοζημοιζχκ. Μεηαεέζαιε θμζπυκ ηδκ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα ζε ιεθθμκηζηή αάζδ. 

Οθείθς αέααζα εδχ κα ακαθένς, βζα υπμζμκ δεκ έπεζ ηφπεζ κα οθμπμζήζεζ ιζα 

ηέημζμο είδμοξ δναζηδνζυηδηα, υηζ εα πνεζαζηεί κα δζαηεεεί ηάπμζμξ πνυκμξ βζα 

ηαεάνζζια ηαζ επακαθμνά ηδξ αίεμοζαξ ζηδκ πνυηενδ ηαηάζηαζδ. Ο πνυκμξ αοηυξ 

ιάξ πνμζθένεδηε απυ ηδ δαζηάθα ημο ηιήιαημξ.   
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3.2.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Φαληαζία θαη κεξάθη, θηηάρλνπλ θίλν νξγαλάθη» 

 

Παξαγσγή θαη πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Ο εκεμοζζαζιυξ ηςκ παζδζχκ 

ήηακ έηδδθμξ ηαζ δ πνμεοιία ημοξ αηεθείςηδ· ηυζμ πμο δεκ ανηέζηδηακ ζε έκα ιυκμ 

ιμοζζηυ υνβακμ μ ηαεέκαξ -δεκ είπε αέααζα ηεεεί πμηέ ηάπμζμξ ηέημζμο είδμοξ 

πμζμηζηυξ πενζμνζζιυξ. οκμθζηά δδιζμονβήεδηακ ζανάκηα αοημζπέδζα ιμοζζηά 

υνβακα απυ δεηαεπηά ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ! ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ παναβςβή 

ηςκ μνβάκςκ βζκυηακ ηαηυπζκ πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ζηέρδξ. οβηεηνζιέκα, ηέζζενα 

ημνίηζζα πεζναιαηίγμκηακ βζα χνα ιε ηδκ επζθμβή ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ πμο 

εα έααγακ ιέζα ζε δφμ δζάθακα πθαζηζηά πμηήνζα, ηα μπμία εα έκςκακ ζηδ ζοκέπεζα 

ιεηαλφ ημοξ, βζα κα δδιζμονβήζμοκ ιανάηεξ. Γμηίιαζακ ηνία οθζηά: πθαζηζηά 

ηαπάηζα απυ ιπμοηάθζα, πάκηνεξ ηαζ ημοδμοκάηζα ηαζ αοηά ζε δζάθμνεξ πμζυηδηεξ, 

ιε ηνζηήνζμ «πυηε αημφβεηαζ ηαθφηενα». Σεθζηά επέθελακ ιζα ακάιζλδ ηαζ ηςκ ηνζχκ 

οθζηχκ. Μεηαλφ ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ πμο πνμέηορακ, οπήνπακ ηαζ ηνία εκηεθχξ 

πνςηυηοπα ιμοζζηά υνβακα, πμο, ηαε’ υζμκ βκςνίγς, δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζε 

ηάπμζμ αζαθίμ ή ζζημζεθίδα: μζ «Μμοζζηέξ ηαηζανυθεξ», ημ «Σνζβςκυλοζηνμ» ηαζ ημ 

«Μακηαθυθςκμ». Οζ «Μμοζζηέξ ηαηζανυθεξ» είκαζ ζηεφδ (πζάημ ηαζ πμηήνζ) πμο 

πενζέπμοκ δζάθμνα υζπνζα ηαζ πανάβμοκ ήπμ ιε ηδκ πενζζηνμθή εκυξ πθαζηζημφ 

ημοηαθζμφ ή ιζαξ αοημζπέδζαξ ιπαβηέηαξ ζε νοειυ ηδξ επζθμβήξ ημο μνβακμπαίηηδ. 

Σμ «Σνζβςκυλοζηνμ» δδιζμονβήεδηε απυ έκα πθαζηζηυ πζάημ, βονζζιέκμ ακάπμδα, 

ζημ μπμίμ πνμζανιυζηδηακ ηνία ηαπάηζα πθαζηζηχκ ιπμοηαθζχκ ζε δζάηαλδ 

ηνζβςκζηή. Πενζιεηνζηά ημοξ ημπμεεηήεδηε έκα θαζηζπάηζ ηαζ δ εηηέθεζή ημο 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ηνζαή ημο θάζηζπμο ιε ιζα ιπαβηέηα «κηοιέκδ» ιε πάκηνεξ. 

Σμ «Μακηαθυθςκμ» ηέθμξ είκαζ ιζα ζδζαίηενα εοθάκηαζηδ ηαηαζηεοή απμηεθμφιεκδ 

απυ ιυθζξ δφμ οθζηά: έκα ιακηαθάηζ ηαζ ζοιπζεζιέκμ ημ αθμοιζκέκζμ ιένμξ απυ 

ηενάηζα ηφπμο νεζυ ή γίθζα απυ παθαζιέκμ κηέθζ. Συζμ ηα υνβακα, υζμ ηαζ δ 

μκμιαζία ημοξ πνμέηορακ απμηθεζζηζηά ηαηυπζκ έιπκεοζδξ ηςκ παζδζχκ, ιεηά απυ 

δζηή ιμο πανυηνοκζδ βζα μκμιαημδμζία. 

 

πλεξγαζία-Οκαδηθόηεηα: Ζ μιαδζηυηδηα ιε αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα εεςνχ, 

υηζ εκζζπφεδηε πάνα πμθφ. Σα παζδζά ιμζνάζηδηακ ανιμκζηά ηα οθζηά πμο είπακ 

θένεζ, πςνίξ μφηε ιζα θμνά κα οπάνλεζ μπμζαδήπμηε αρζιαπία ή κα αημοζημφκ 

εηθνάζεζξ ημο ηφπμο «Δβχ ημ εέθς αοηυ!» ή «Αοηυ είκαζ δζηυ ιμο, ΔΓΧ ημ έθενα!». 
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ αμδεμφζακ ημ έκα ημ άθθμ, υπμο αοηυ ήηακ 

απαναίηδημ ηαζ οπμιμκεηζηά πενίιεκακ ηδ ζεζνά ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ημθθήζμοκ ιε 

ημ πζζηυθζ ζζθζηυκδξ ηάπμζμ ελάνηδια ζημ ιμοζζηυ ημοξ υνβακμ. 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: Ζ πνμεοιία ημοξ κα ζοιιεηέπμοκ ήηακ ηυζμ 

έκημκδ πμο εκίμηε βζκυηακ ηαζ «πζεζηζηή» πνμξ ειέκα. Γεκ οπήνπε ζηζβιή πμο ηάπμζμ 

παζδί κα ιδ πνεζαγυηακ ηάηζ: κα ημθθήζς ιε ηδ ζζθζηυκδ, κα ημ αμδεήζς κα πενάζεζ 

ηάηζ ζε ηάπμζμ δφζημθμ ζδιείμ, κα δέζς, κα ιε νςηήζεζ ηδ βκχιδ ιμο η.μ.η. Σα 

επίπεδα νμήξ άββζλακ ημ 100%. ηδκ αίεμοζα επζηναημφζε ιυκμ ιζα δδιζμονβζηή 

θαζανία ηαζ μ πνυκμξ ηφθδζε ελαζνεηζηά βνήβμνα, πςνίξ ηακέκαξ ιαξ -

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ βνάθμοζαξ- κα ακηζθδθεεί πυηε ηζυθαξ δ δζδαηηζηή 

χνα έθηαζε ζημ ηέθμξ ηδξ. Ακαδνμιζηά, εεςνχ, υηζ απυ υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, 

αοηή άνεζε πενζζζυηενμ ζηα παζδζά. Πεζναιαηίζηδηακ, πνμαθδιαηίζηδηακ, 

δμηίιαζακ, ακαδμηίιαζακ, δδιζμφνβδζακ ηαζ ηέθμξ απυθαοζακ ημκ ήπμ ηςκ 

ιμοζζηχκ ημοξ μνβάκςκ. Γφμ αβυνζα ιάθζζηα, αοημζπεδίαζακ παίγμκηαξ μ έκαξ ηδ 

δζπθή ιανάηα ημο ηαζ μ άθθμξ ημ ηοιπακάηζ ημο. Αιέζςξ ιεηά αέααζα δ δζπθή 

ιανάηα, επεζδή είπε πμθφ ιαηνζά θααή πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ςξ νααδί, βζα πείναβια 

ζοιιαεδηχκ ημο. Ζ απμηθίκμοζα ζηέρδ ήηακ ηζ εδχ πανμφζα, ηαεχξ ημ παζδί ανήηε 

ιία αηυιδ πνήζδ ημο ιμοζζημφ ημο μνβάκμο, πένακ ηδξ ακαιεκυιεκδξ, πςνίξ 

ιάθζζηα κα ημο γδηδεεί! Ζ πανά πάκηςξ πμο εζζέπναλακ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία, 

ζοιποηκχκεηαζ απυθοηα ζηδ θνάζδ ιζαξ ιζηνήξ ιαεήηνζαξ, πμο ηδ ζοκυδεοζε ιε ιζα 

ζθζπηή αβηαθζά: «Κονία, ζήιενα είκαζ δ πζμ ςναία ιένα ημο ηυζιμο!». 
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3.3. Σέηαξηε δηδαθηηθή ώξα: «Ζρεηηθή ζθηά»: ξπζκηθόο απηνζρεδηαζκόο 

θαη «Παξνηκηνζαιάηα»: κεισδηθόο απηνζρεδηαζκόο 

 

Δλαζηίαξ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ημο αοημζπεδζαζιμφ ζηδ δδιζμονβζηή 

δζαδζηαζία, απμθάζζζα, κα εκηαπεεί ςξ πναηηζηή ζηζξ επυιεκεξ δφμ δναζηδνζυηδηεξ 

ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθδεήηαιε. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ αοημζπεδζαζιυξ ζε ιεθςδζηυ ηαζ 

νοειζηυ επίπεδμ ήηακ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκηάξ ιαξ βζα ηδκ ηέηανηδ 

δζδαηηζηή χνα ημο πζθμηζημφ ιαξ πνμβνάιιαημξ. Σμ παζπκίδζ «Ζπδηζηή ζηζά» 

πνμςεεί ημκ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ ιε ηδ πνήζδ ζοιααηζηχκ ηαζ αοημζπέδζςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ, εκχ δ δναζηδνζυηδηα «Πανμζιζμζαθάηα» ημκ ιεθςδζηυ, 

αλζμπμζχκηαξ ηζξ θςκδηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ παζδζχκ. 
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3.3.1. «Ζρεηηθή ζθηά»: ξπζκηθόο απηνζρεδηαζκόο: ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Γηάξθεηα: Γεηαπέκηε θεπηά πενίπμο 

 

Τιηθά: Εεφβδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ημο Orff, είηε αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ 

μνβάκςκ, ηυζα υζα ηαζ ηα γεφβδ ηςκ παζδζχκ 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα ζοκενβαζημφκ, κα 

ακαπηφλμοκ ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ εζςηενζηή αημή ηαζ ιμοζζηή ικήιδ, κα 

πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Σα παζδζά πςνίζηδηακ ζε γεοβάνζα. Γυεδηακ υιμζα 

ιμοζζηά υνβακα ζημ ηάεε γεφβμξ ηαζ ηθήεδηακ, πςνίξ κα οπάνπεζ μπηζηή επαθή 

ιεηαλφ ημοξ, ημ έκα κα δδιζμονβήζεζ έκακ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ ηαζ ημ άθθμ κα 

ημκ ακαπανάβεζ αοημφζζμ. Κάεε γεοβάνζ πμο απμηφβπακε, απμπςνμφζε ηαζ πενίιεκε 

κα επακεκηαπεεί ζημκ επυιεκμ βφνμ. ηδ ζοκέπεζα μζ νυθμζ άθθαλακ ηαζ υπμζα παζδζά 

πνμδβμοιέκςξ πανήβαβακ ημοξ νοειζημφξ αοημζπεδζαζιμφξ, ηχνα ηαθμφκηακ κα 

πάνμοκ ηδ εέζδ αοημφ πμο εηηεθμφζε ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Σαοηυπνμκα άθθαλακ ηαζ 

ηα ιμοζζηά υνβακα ιε ηα μπμία εα εηηεθμφζακ ημ νοειζηυ ημοξ ζπήια. 

 

Παξαιιαγέο: Ακ ηα παζδζά είκαζ ιεβαθφηενα ή ακ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ημ 

νοειζηυ ημιιάηζ, ιπμνμφιε κα πνμπςνήζμοιε ζημ ιεθςδζηυ. Αλζμπμζχκηαξ ηδκ 

δπδηζηή αζθάθεζα ηδξ πεκηαημκζηήξ ηθίιαηαξ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ γεφβδ 

ιεηαθθυθςκςκ ή λοθυθςκςκ, απυ ηα μπμία έπμοιε αθαζνέζεζ ηζξ οπυθμζπεξ κυηεξ, 

ιπμνμφιε κα δζεοημθφκμοιε ηα παζδζά ηαζ κα πνμπςνήζμοιε ημ παζπκίδζ ζε έκα πζμ 

απαζηδηζηυ, αθθά ζοκάια ηαζ πζμ εκδζαθένμκ επίπεδμ. Ακ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ 

είκαζ ιεβάθμ, ιπμνμφιε ηάθθζζηα, κα αολήζμοιε ηζξ θμνέξ πμο εα αοημζπεδζάζμοκ 

ηαζ εα ιζιδεμφκ ημοξ αοημζπεδζαζιμφξ ημοξ.  
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3.3.1.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ παηρληδηνύ «Ζρεηηθή ζθηά» 

 

Θα ήηακ άημπμ, ακ ηα ιμοζζηά υνβακα πμο ηαηαζηεφαζακ ηα παζδζά 

ζημζαάγμκηακ ζε ιζα βςκζά ηδξ ηάλδξ, δίπςξ ηαιζά άθθδ ειπθμηή ημοξ ζηδ 

ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. ηέθηδηα θμζπυκ κα ηα εκηάλς ζηζξ επυιεκεξ δφμ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε ηαηά ηδκ ηέηανηδ ζοκάκηδζή ιαξ.  

Ζ πνχηδ δναζηδνζυηδηα μκμιάγεηαζ «δπδηζηή ζηζά» ηαζ μοζζαζηζηά απμηεθεί 

έκα παζπκίδζ δζηήξ ιμο ειπκεφζεςξ, ημ μπμίμ εκηάπεδηε ζημ θακηαζζαηυ πθαίζζμ ημο 

ιμοζζημφ ιαξ πθακήηδ. Βαζίγεηαζ ηαζ ιπμνεί κα πθαζζζχζεζ οπένμπα ημ υβδμμ 

ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο πμο έπεζ ηίηθμ «Βάγς ηζξ κυηεξ, παίγεζξ ηδ ιμοζζηή;» ηαζ 

οπυηζηθμ «Ροειζημί ηαενέθηεξ» (Ανβονίμο, -:14).  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ελήβδζα ζηα παζδζά, υηζ ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ ζοιααίκεζ 

ηάηζ πμθφ ζδζαίηενμ: μζ ήπμζ έπμοκ «ζηζέξ». πςξ αηνζαχξ μ ήθζμξ, υηακ ανεεεί 

ιπνμζηά ή πίζς απυ έκα ζχια αθήκεζ ιζα πενζμπή αθχηζζηδ ηαζ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

δζαβνάθεηαζ ημ ζπήια ημο ακηζηεζιέκμο ζηζαζιέκμ, έηζζ ηαζ ζημκ ιμοζζηυ ιαξ 

πθακήηδ, ηάεε ήπμξ αθήκεζ έκα «απμηφπςια», ιζα «ζηζά».  

Υςνζζηήηαιε ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζε εκκζά μιάδεξ ηςκ δφμ αηυιςκ (βζα ηζξ 

ακάβηεξ ημο παζπκζδζμφ ζοιιεηείπα ηζ εβχ, δζυηζ μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ ήηακ ιμκυξ 

ηαζ δ δναζηδνζυηδηα απαζηεί δζαιμζναζιυ ζε δοάδεξ) ηαζ ηαείζαιε ζε ηανέηθεξ πμο 

είπακ ημπμεεηδεεί ζε δφμ ζεζνέξ ηςκ εκκζά ηαεζζιάηςκ έηαζηδ. Ζ ιεηαλφ ημοξ 

δζάηαλδ ήηακ αενμπμνζημφ ηφπμο, δδθαδή ηα παζδζά πμο ανίζημκηακ ζηδκ πίζς ζεζνά 

ημίηαγακ ηδκ πθάηδ ηςκ παζδζχκ πμο ανίζημκηακ ζηδκ ιπνμζηζκή. Ο θυβμξ πμο 

ηάεζζακ ηαε’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ήηακ, βζα κα ιδκ οπάνπεζ μπηζηή επαθή ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ δ ακαπαναβςβή ημο ήπμο, κα ααζίγεηαζ ιυκμ ιε αημοζηζηά ενεείζιαηα. 

Δπζζηναηεφηδηακ θμζπυκ υζα απυ ηα ιμοζζηά υνβακα πμο ηαηαζηεφαζακ ηα 

παζδζά ήηακ δζπθά: ιακηαθυθςκα, ιμοζζηέξ ηαηζανυθεξ, ημοδμοκάηζα, ocean drum, 

egg shakers, ηαζηακζέηεξ, ιανάηεξ ηαζ, επεζδή δεκ έθηαζακ, πνδζζιμπμζήζαιε 

επζπθέμκ δφμ ηνίβςκα ηαζ δφμ γεοβάνζα claves. Κάεε παζδί ηδξ ιπνμζηζκήξ ζεζνάξ 

πήνε ίδζμ ιμοζζηυ υνβακμ ιε ημ παζδί πμο ηαευηακ αηνζαχξ πίζς ημο. ημπυξ ημο 

παζπκζδζμφ είκαζ ηάεε παζδί ηδξ πίζς ζεζνάξ (υπζ ηαοηυπνμκα, αθθά δζαδμπζηά), κα 

πανάβεζ έκακ ιζηνυ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ ηαζ ημ παζδί πμο ηάεεηαζ ιπνμζηά ημο, 

αθμφ ακηζθδθεεί, υηζ ημ υνβακμ πμο αημφεζ είκαζ ίδζμ ιε ημ δζηυ ημο, κα ημκ εοιδεεί 

ηαζ κα ημκ επακαθάαεζ αοημφζζμ. Καθυ είκαζ ηα παζδζά κα ιδκ παίγμοκ ιε ηδ ζεζνά, 

αθθά μ/δ εηπαζδεοηζηυξ κα οπμδεζηκφεζ πμζμ παζδί εα παίλεζ (ζζςπδθά, ιε κμήιαηα), 
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ιε ηοπαία πάκηα δζαδμπή, χζηε κα ανίζημκηαζ δζανηχξ ζε αημοζηζηή εημζιυηδηα. 

πμζμ παζδί δεκ εηηεθεί ζςζηά ημκ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ, απμπςνεί ιαγί ιε ημ 

γεοβάνζ ημο, ιέπνζ ηεθζηά κα παναιείκεζ ιυκμ ιζα δοάδα παζδζχκ. 

Παίλαιε δφμ βφνμοξ απυ αοηυ ημ παζπκίδζ. ημκ δεφηενμ άθθαλακ ιεηαλφ ημοξ 

εέζεζξ, ηαζ ζοκεπχξ νυθμοξ, χζηε ηάεε παζδί κα ανεεεί ζε εέζδ ιμοζζηήξ 

δδιζμονβίαξ, αθθά ηαζ ιμοζζηήξ ακαπαναβςβήξ. Άθθαλακ επίζδξ ηαζ ιμοζζηά 

υνβακα, χζηε ηαοηυπνμκα κα ελαζημφκηαζ ζηδκ δπδηζηή ακαβκχνζζδ ηαζ άθθςκ 

δπμπνςιάηςκ. Ακ μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ είκαζ γοβυξ, μ/δ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα 

θεζημονβεί ςξ μ «ιμοζζηυξ ήθζμξ» πμο ζηέθκεζ ηζξ αηηίκεξ ημο ηαζ εκενβμπμζεί ηδ 

δζαδζηαζία ιε έκα άββζβια ζηδκ πθάηδ ημο ηάεε παζδζμφ. Ακ πάθζ είκαζ ιμκυξ, ιπμνεί 

κα ζοιιεηέπεζ εκενβά, παίνκμκηαξ πυηε ηδ εέζδ ημο ιμοζζημφ δδιζμονβμφ ηαζ πυηε 

ηδ εέζδ αοημφ πμο επακαθαιαάκεζ.  

ηδκ πενίπηςζή ιαξ, επεζδή μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ ήηακ ιμκυξ (Ν=17), 

πνεζάζηδηε ηαζ δ δζηή ιμο ζοιιεημπή. Σμ βεβμκυξ αοηυ ακααάειζζε ιμοζζηά ηδ 

δζαδζηαζία, ηαεχξ ηα οπυθμζπα παζδζά πενζμνίγμκηακ ζε απθέξ νοειζηέξ ζοκεέζεζξ. 

Σα νοειζηά ζπήιαηα πμο πνδζζιμπμίδζα ήηακ εθαθνχξ πζμ απαζηδηζηά –δεδμιέκδξ 

πάκηα ηδξ δθζηίαξ ηςκ παζδζχκ- ηαζ βζ’ αοηυ ηα εκέηαζζα ζε βκςζηά ηναβμφδζα. 

Έδςζα δδθαδή ηαζ ιζα ιεθςδζηή δζάζηαζδ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία. φιθςκα ιε ημοξ 

Hoover ηαζ Stanley (2009:227), «έκα πθμφζζμ νοειζηά ημιιάηζ πμο αημθμοεεί υιςξ 

ηδ δμιή ημο πνςηυηοπμο ηναβμοδζμφ, ιπμνεί εφημθα κα παναπεεί, ηαεχξ ανίζηεηαζ 

ζε θεζημονβζηή ζπέζδ ιε αοηυ». Ζ πνμκζηή δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ ιπμνεί κα 

παναηαεεί ηαηά αμφθδζδ, ακάθμβα ιε ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ. 
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3.3.1.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηνπ παηρληδηνύ 

«Ζρεηηθή ζθηά» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: ε έκα ανπζηυ ζηάδζμ 

παναηήνδζδξ ηα παζδζά ιπμνμφζακ πμθφ εφημθα, ηυζμ κα δδιζμονβήζμοκ απθμφξ 

ιμοζζημφξ αοημζπεδζαζιμφξ, υζμ ηαζ κα ημοξ ακαπανάβμοκ. οκήεςξ ανημφκηακ ζε 

ζφκημιμοξ ηαζ απθμφξ ςξ πνμξ ηδ νοειζηή ημοξ εηηέθεζδ αοημζπεδζαζιμφξ. Ζ δζηή 

ιμο εκενβυξ ζοιιεημπή ζημ παζπκίδζ, θυβς ηδξ πνμτπυεεζδξ φπανλδξ γεοβανζχκ -

ζοκεήηδ πμο δεκ πθδνμφηακ ζηδκ πενίπηςζή ιαξ ελαζηίαξ ημο ιμκμφ ανζειμφ 

παζδζχκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ ηάλδ (Ν=17)- ακέδεζλε κέα ζπήιαηα ηαζ πμθθά παζδζά 

πνμζπάεδζακ κα ειπθμοηίγμοκ νοειζηά ημοξ αοημζπεδζαζιμφξ ημοξ. ηακ μζ νοειμί 

βίκμκηακ πζμ ζφκεεημζ πνδζζιμπμίδζα αμδεδηζηά ηάπμζμ ηναβμφδζ πμο κα πενζέπεζ ημ 

εκ θυβς νοειζηυ ζπήια ηαζ ηναβμοδχκηαξ ημ, εηηεθμφζα ημκ νοειζηυ 

αοημζπεδζαζιυ. Ζ ηεπκζηή αοηή, εκχ θεζημφνβδζε πμθφ ηαθά ιε ημ παζδί πμο έηοπε 

κα ανίζηεηαζ ιπνμζηά ιμο, δεκ ζηέθεδηε ιε επζηοπία, υηακ πνμζπάεδζακ ηάπμζα απυ 

ηα οπυθμζπα κα ηδ ιζιδεμφκ- ακαθένμιαζ ζε αοηά πμο εηηεθμφζακ ημοξ 

αοημζπεδζαζιμφξ ηζ υπζ ζε εηείκα πμο ημοξ ακαπανήβαβακ. Μάθθμκ ημοξ/ηζξ 

ιπένδεοε δ ηαοηυπνμκδ πνήζδ ιεθςδίαξ ηαζ αοημζπέδζμο νοειζημφ ζπήιαημξ. Ο εκ 

θυβς ζηυπμξ θμζπυκ επεηεφπεδ ιενζηχξ, υζμ δδθαδή μ ααειυξ δοζημθίαξ ηςκ 

αοημζπεδζαζιχκ ήηακ παιδθυξ. 

 

πλεξγαζία-Οκαδηθόηεηα: ε βεκζηέξ βναιιέξ ηα παζδζά δμφθερακ απμδμηζηά 

ζε γεοβάνζα. Μυκμ ζε δφμ πενζπηχζεζξ παναηδνήεδηακ πνμαθήιαηα. Ζ πνχηδ ήηακ, 

υηακ έκα παζδί λεπάζηδηε ηαζ δεκ ακαπανήβαβε ηαευθμο ημκ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ. 

Συηε ημ άθθμ παζδί ημο ηαηαθυβζζε εοεφκεξ («Δζφ θηαζξ πμο παγεφεζξ!») ηαζ ήηακ 

ακαζηαηςιέκμ. Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ ήηακ, υηακ έκα ημνίηζζ πμο ηναημφζε egg 

shaker ιπενδεφηδηε ηαζ απάκηδζε ζημκ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ εκυξ παζδζμφ πμο 

ηναημφζε ιανάηεξ. Συηε ημ άθθμ ημνίηζζ ιε ημ μπμίμ ζοκενβάγμκηακ ηδξ θχκαλε ηαζ 

ήεεθε κα αθθάλεζ γεοβάνζ. Ζ πνμμπηζηή ημο δεφηενμο βφνμο υιςξ ζφκημια 

ηαηεφκαζε ηα πκεφιαηα.  

 

Αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Σα παζδζά δε δοζημθεφηδηακ κα 

ακαπανάβμοκ απθμφξ νοειζημφξ αοημζπεδζαζιμφξ, βεβμκυξ πμο απαζηεί εζςηενζηή 

αημή ηαζ αημοζηζηή ικήιδ. Σαοηυπνμκα ελαζηήεδηακ ζηδκ ακαβκχνζζδ 
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δζαθμνεηζηχκ δπμπνςιάηςκ ηαζ ημκ εκημπζζιυ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιεηαλφ άθθςκ. 

Γεκζηά ακαπανήβαβακ ιε εοημθία ηα νοειζηά ζπήιαηα -ημοθάπζζημκ υηακ αοηά 

πανέιεκακ ζε θμβζηά πθαίζζα δοζημθίαξ- ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, πθδκ ιίαξ: υηακ 

έκα ημνίηζζ πμο ηναημφζε ιανάηεξ, εηηέθεζε έκακ νοειζηυ αοημζπεδζαζιυ ηαζ 

«απάκηδζε» έκα άθθμ πμο ηναημφζε egg shaker. Βέααζα, ηα εκ θυβς δπμπνχιαηα 

είκαζ πανειθενή, μπυηε δ ιεηαλφ ημοξ ζφβποζδ είκαζ εκ ιένεζ δζηαζμθμβδιέκδ.   

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: θα ακελαζνέηςξ ηα παζδζά ζοιιεηείπακ ζημ 

ιμοζζηυ αοηυ παζπκίδζ ιε ιεβάθδ πνμεοιία. Μάθζζηα ιενζηά απυ αοηά πμο έαβαζκακ 

απυ ηδ δζαδζηαζία θυβς ηάπμζαξ αζημπίαξ ημοξ, πήβαζκακ ζηδκ άηνδ ηδξ αίεμοζαξ ηζ 

έηακακ ελάζηδζδ, βζα κα αεθηζχζμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζημκ επυιεκμ βφνμ. Καε’ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ ήηακ ζε αημοζηζηή εημζιυηδηα ηαζ, ιυκμ υηακ ηάπμζα 

παζδζά απμπςνμφζακ απυ ημ παζπκίδζ, αζπμθμφκηακ ιε άθθα πνάβιαηα.  

 

ύλνςε: Σα παζδζά ιε εοημθία πανήβαβακ ηαζ ακαπανήβαβακ πνςηυηοπα 

νοειζηά ζπήιαηα, ημοθάπζζημκ ζε έκα ααζζηυ επίπεδμ δοζημθίαξ. ηακ ηα νοειζηά 

ζπήιαηα βίκμκηακ πζμ ζφκεεηα, θαίκεηαζ πςξ ηάπμζα δοζημθεφμκηακ, κα ηα 

ακαπανάβμοκ. Πζεακέξ ενιδκείεξ είκαζ ίζςξ δ έθθεζρδ ελμζηείςζήξ ημοξ ιε ηέημζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ή δ έθθεζρδ ζοβηέκηνςζδξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ ζοκενβάζηδηακ 

ζηακμπμζδηζηά –πθδκ δφμ πενζπηχζεςκ. Μμοζζηέξ δελζυηδηεξ υπςξ εζςηενζηή αημή 

ηαζ ιμοζζηή ικήιδ ακαπηφπεδηακ, ηαεχξ ηαζ δ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηςκ δζαθυνςκ 

δπμπνςιάηςκ.  
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3.3.2. «Παξνηκηνζαιάηα»: κεισδηθόο απηνζρεδηαζκόο: ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Έκα ιζηνυ ημοηί, πανηάηζα ιε πανμζιίεξ, ηυζεξ, υζμ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ 

παζδζχκ, ηαιπμονίκμ 

 

Γηάξθεηα: Γέηα έςξ δεηαπέκηε θεπηά 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

ζοκενβαζημφκ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ, κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Σα παζδζά επέθελακ ιε ηοπαίμ ηνυπμ, ιέζα απυ έκα 

ημοηάηζ, ιία πανμζιία ηοπςιέκδ ζε πανηί ηαζ ηθήεδηακ, αθμφ πςνζζημφκ ζε 

γεοβάνζα, κα ηζξ ιεθμπμζήζμοκ. Σδ δζαδζηαζία ιπμνεί κα ηδκ λεηζκήζεζ ηαζ μ/δ 

εηπαζδεοηζηυξ, χζηε κα άνεζ ηοπυκ ακαζημθέξ ημοξ, αθθά ηαζ κα δείλεζ δζά ημο 

παναδείβιαηυξ ημο/ηδξ ημκ ηνυπμ.  

 

Παξαιιαγέο-πξνεθηάζεηο: Ακάθμβα ιε ημκ πνυκμ πμο δζαεέημοιε ηαζ πυζμ 

εέθμοιε κα δζανηέζεζ ημ παζπκίδζ, ιπμνμφιε κα ειπθμοηίζμοιε ηδ ζοθθμβή ιαξ ιε 

δφμ ή ηαζ ηνεζξ πανμζιίεξ ακά παζδί. Μπμνμφιε επίζδξ κα γδηήζμοιε απυ ηα παζδζά 

κα ηνμπμπμζήζμοκ ιεθςδζηά, πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνέξ ηδκ ίδζα πανμζιία, απθά 

ηαζ ιυκμ ακηαθθάζζμκηαξ πανμζιίεξ ανζζηενυζηνμθα ή δελζυζηνμθα. Ζ 

«πανμζιζμζαθάηα» ιπμνεί ηάθθζζηα, κα ζοκδοαζηεί ηαζ ιε άθθεξ ηέπκεξ. Δκδεζηηζηά, 

ιπμνμφιε κα δναιαημπμζήζμοιε ηζξ πανμζιίεξ ή ιεηά ημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ κα 

ημθθήζμοιε ηα πανηάηζα ζε έκα πνςιαηζζηυ πανηυκζ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ηζ έκα 

μπηζηυ ημθάγ πανμζιζχκ, πμο εα ημζιήζεζ ημκ ημίπμ ηδξ αίεμοζάξ ημοξ. 
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3.3.2.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ παηρληδηνύ: «Παξνηκηνζαιάηα» 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ παζπκίδζ δεκ απμηεθεί πνμσυκ δζηήξ ιμο έιπκεοζδξ, αθθά 

οπάνπεζ ςξ πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ ζημ αζαθίμ ημο δαζηάθμο ηδξ Β΄ ηάλδξ, ζημ δέηαημ 

υβδμμ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ «Υμνεφς ζημκ νοειυ ζμο» Ανβονίμο η.α, -:99). Σα 

ιμοζζηά υνβακα πμο αλζμπμζήεδηακ ηαζ ζε αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ήηακ αοηά πμο 

ηαηαζηεφαζακ ηα παζδζά. Ζ «πανμζιζμζαθάηα» ιπμνεί κα εκηαπεεί ηυζμ ζημ δέηαημ 

έαδμιμ ηεθάθαζμ πμο έπεζ ηίηθμ «Ο πμνυξ ηςκ πμκηζηχκ», ζημ μπμίμ, ζφιθςκα ιε ημ 

αζαθίμ ημο δαζηάθμο, (Ανβονίμο, -:57) «πνμηείκμοιε ζηα παζδζά, πνδζζιμπμζχκηαξ 

ιζα πανμζιία ή έκακ βθςζζμδέηδ πμο ήδδ λένμοκ, κα παναθθάλμοκ θέλεζξ ή ηαζ 

μθυηθδνμοξ ζηίπμοξ αοημζπεδζάγμκηαξ ιε ημκ θυβμ ηαζ ημκ νοειυ, ηυζμ ηαζ ζημ 

εζημζηυ ηέηανημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «ημ ιαβαγί ημο νμθμβά» (Ανβονίμο η.α, -:110), 

υπμο πνμηείκεηαζ «κα ζοκδοάζμοκ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ιε νοειζηά ιμηίαα. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα ιπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε ιεθςδζηά ζπήιαηα ή ηαζ 

νοειζηά ostinati».  

Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ πμο ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ ημκ νοειζηυ, αθθά ηαζ 

ημκ ιεθςδζηυ αοημζπεδζαζιυ, ακάθμβα ιε ηδ δζάεεζδ ηαζ ηδκ πνμεοιία ηςκ παζδζχκ 

βζα ζοιιεημπή. Διείξ απμθαζίζαιε κα «κηφζμοιε» ιεθςδζηά ηζξ πανμζιίεξ ιαξ ηζ υπζ 

ιυκμ νοειζηά. Αθθάλαιε δζάηαλδ ζηζξ ηανέηθεξ, ημπμεεηχκηαξ ηεξ ηοηθζηά, βζα κα 

οπάνπεζ ηάπμζα αιεζυηδηα. ημ παζπκίδζ αοηυ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ, δεκ 

οπάνπεζ θάεμξ ή ζςζηυ, μφηε απμπςνήζεζξ. Λυβς ημο κεανμφ ηδξ δθζηίαξ ημοξ ηαζ 

ηδξ πενζμνζζιέκδξ, έςξ ακφπανηηδξ ελμζηείςζήξ ημοξ ιε ιεθςδζηά ιμοζζηά υνβακα, 

επέθελα κα πνδζζιμπμζήζμοκ ςξ πζμ πνδζηζηυ ενβαθείμ βζα  ηδκ εηηέθεζδ ιεθςδζημφ 

αοημζπεδζαζιμφ ηδ θςκή ημοξ.  

Χξ εζζαβςβή ζημ κέμ ιαξ παζπκίδζ πνδζζιμπμίδζα ιζα θακηαζζαηή 

ηαηάζηαζδ, θέβμκηάξ ημοξ πςξ, υηακ μ ιμοζζηυξ ήθζμξ νίπκεζ ηζξ αηηίκεξ ημο ζημκ 

πθακήηδ ΦΆνδ -ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ πμθφ ζπάκζα, ηάεε Σνίηδ ζηζξ 19 ημο Γεηέιανδ 

ηαζ χνα 10.15 ημ πνςί (ήηακ δ ιένα ηαζ δ χνα πμο είπαιε ιμοζζηή)- μζ ηάημζημί ημο 

«ιαβεφμκηαζ» ηαζ θέκε ζοκεπχξ πανμζιίεξ, υπζ υιςξ ιε ημκ ηνυπμ πμο υθμζ 

βκςνίγμοιε, αθθά ηναβμοδζζηά. Δηείκδ δ ζοβηεηνζιέκδ ιένα θμζπυκ ήηακ ιένα 

ιεθμπμίδζδξ πανμζιζχκ ηαζ ήιαζηακ πμθφ ηοπενμί/έξ πμο εα ηδ γμφζαιε.  

Τθζηά βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ εκ θυβς δναζηδνζυηδηαξ είκαζ έκα ιζηνυ ημοηί 

ζημ μπμίμ έπμοιε βνάρεζ ζε πανηάηζα δζάθμνεξ πανμζιίεξ. Υνεζαγυιαζηε 

ημοθάπζζημκ ιζα πανμζιία βζα ηάεε παζδί ηαζ ιία επζπθέμκ βζα ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ. 
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οκεπχξ ζηδκ πενίπηςζή ιαξ δεηαμηηχ πανηάηζα. Σα πανηάηζα, δζπθςιέκα 

ημπμεεημφκηαζ ζημ ημοηί, ημ μπμίμ ηαζ πενζθένμοιε ζημκ ηφηθμ. Κάεε παζδί δζαθέβεζ 

απυ έκα. Καθυ είκαζ κα αθζενχζμοιε θίβμ πνυκμ νςηχκηαξ ηα, ακ βκςνίγεζ ημ ηαεέκα 

ηζ εέθεζ κα πεζ δ δζηή ημο πανμζιία. Αθμφ ηαθφρμοιε ημ κμδιαηζηυ ημιιάηζ, 

ζογδηάιε βζα ηζξ θέλεζξ. Σμοξ ελδβμφιε, υηζ μζ θέλεζξ, εηηυξ απυ εκκμζμθμβζηέξ 

«ζοιαάζεζξ» είκαζ ηαζ ήπμζ. Ο θοζζηυξ ημκζζιυξ ηςκ θέλεςκ ηδξ εθθδκζηήξ 

δδιμηζηήξ βθχζζαξ έπεζ ιζα δοκαιζηή, ιζα ιμοζζηυηδηα. Ζ εκαθθαβή ηςκ 

ημκζζιέκςκ ηαζ άημκςκ ζοθθααχκ ηςκ θέλεςκ είκαζ αοηή πμο δδιζμονβεί ημκ νοειυ. 

Καζ αοηυ αηνζαχξ ανπίζαιε κα ηάκμοιε ηζ ειείξ. Σα παζδζά πηοπχκηαξ παθαιάηζα ή 

ηα ιμοζζηά υνβακα πμο είπακ ηαηαζηεοάζεζ ηζ εβχ ημ ηαιπμονίκμ, δζααάζαιε ζημκ 

νοειυ ηδκ πανμζιία πμο ιμο έηοπε. Ήηακ δ δζδαηηζηή «άκενςπμξ αβνάιιαημξ, λφθμ 

απεθέηδημ». Κάπμζεξ ζοθθααέξ ηζξ ημκίγαιε πενζζζυηενμ, εκχ ηάπμζεξ άθθεξ 

θζβυηενμ. Αοηυ πμο ζημκ πμζδηζηυ θυβμ δδθαδή μκμιάγμοιε ημκζζιέκεξ ( - ) ηαζ 

άημκεξ ( π ). Αθμφ ηδκ επακαθάααιε ιενζηέξ θμνέξ, χζηε μ νοειυξ κα αζςεεί απυ ηα 

παζδζά, πνυηεζκα κα ηδκ ηναβμοδήζμοιε. Ζ ιεθςδία πμο ηδκ χνα εηείκδ ιμο ηαίνζαλε 

ήηακ απυ ημ ηναβμφδζ «Άζ’ ηα ηα ιαθθάηζα ζμο». Σα παζδζά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ 

ιάθθμκ αβκμμφκ έκα ηναβμφδζ ηυζμ ιαηνζκυ απυ ηδ δζηή ημοξ επμπή, βζαηί ηακέκα δεκ 

ακαβκχνζζε ηδ ιεθςδία πμο πνδζζιμπμίδζα, αθθά ημ απμηέθεζια ημοξ άνεζε πμθφ. 

ηακ ηαηάθααακ ηζ έπνεπε κα ηάκμοκ, εέθδζακ κα ενβαζημφκ ζε μιάδεξ. 

Πενζμνίζαιε ημκ ανζειυ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ ζε αοηέξ, ζε δφμ, βζα κα 

ιπμνμφκ κα εοιμφκηαζ ηζξ ιεθςδίεξ ημοξ. ημ ηέθμξ εκχζαιε ημοξ αοημζπεδζαζιμφξ 

ημοξ ζε ιζα ζδζυηοπδ «πανμζιζμζαθάηα».   
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3.3.2.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηνπ παηρληδηνύ 

«Παξνηκηνζαιάηα» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Σμ υθμ εβπείνδια εκεμοζίαζε ηα 

παζδζά ηαζ ηα πενζζζυηενα δε δοζημθεφηδηακ ηαευθμο, κα δδιζμονβήζμοκ ιεθςδζηέξ 

ζοκεέζεζξ, πμο κα ηαζνζάγμοκ ζηδκ πανμζιία ημοξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα ιε εκηοπςζίαζε 

δ ηαπφηδηα ηαζ δ εοημθία ιε ηδκ μπμία μθμηθήνςζακ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ. Γφμ ιυκμ 

ημνίηζζα δίζηαγακ κα πνμζπαεήζμοκ, ημ έκα, επεζδή «κηνεπυηακ» ηαζ ημ δεφηενμ, 

επεζδή «δεκ ήλενε πχξ κα ημ ηάκεζ», υπςξ είπακ ακηίζημζπα. Ζ άκεζδ ηαζ δ εοημθία, 

υιςξ ιε ηδκ μπμία ιεθμπμίδζακ ηα οπυθμζπα παζδζά ηζξ πανμζιίεξ ημοξ, θαίκεηαζ πςξ 

θεζημφνβδζε εκεαννοκηζηά, βζαηί ζημ ηέθμξ παναηζκήεδηακ ηαζ εέθδζακ κα 

ζοιιεηάζπμοκ. Σα ηαηάθενακ ιάθζζηα ιζα πανά.  

 

πλεξγαζία-νκαδηθόηεηα: Ζ επζθμβή ημο αηυιμο ιε ημ μπμίμ εα 

ζοκενβάγμκηακ αθέεδηε βζα ιία αηυιδ θμνά ζηα παζδζά. ηδκ πνάλδ υιςξ, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ δε πνεζάζηδηε ηακεκυξ είδμοξ ζοκενβαζία, ηαεχξ ηα 

παζδζά ημ δζαπεζνίζηδηακ αημιζηά ηαζ ιε απίζηεοηδ εοημθία. ηζξ δφμ, υιςξ, 

πενζπηχζεζξ ηςκ ημνζηζζχκ πμο ημ έκα κηνεπυηακ ηαζ ημ άθθμ έκζςεε ααεααζυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ημ ηζ έπνεπε κα ηάκεζ, δ ζοκενβάηδξ ημοξ έπαζλε ηαηαθοηζηυ νυθμ, ηαεχξ 

πανυηνοκε ηδκ ηαεειία κα ζοιιεηάζπεζ. ηδ ιία ιάθζζηα πενίπηςζδ ηδξ πνυηεζκε, 

πχξ ιπμνεί κα ημ ηάκεζ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ δ ζοκενβάηζδα ιία αηυιδ ζφκεεζδ. Ο εκ 

θυβς ζηυπμξ θμζπυκ ηαηαηηήεδηε ιενζηχξ, υπμο ήηακ απαναίηδημ. 

 

Βειηίσζε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Σα παζδζά ηθήεδηακ, κα δδιζμονβήζμοκ έκα 

ιεθςδζηυ ιμηίαμ, πμο κα ηαζνζάγεζ ιε ηδκ πανμζιία πμο ημοξ έηοπε, δδθαδή κα ηδκ 

ιεθμπμζήζμοκ. Οζ πανάιεηνμζ πμο είπακ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ –αηυιδ ηζ ακ δεκ ημ 

ζοκεζδδημπμίδζακ- ζπεηίγμκηακ ηυζμ ιε ημκ θοζζηυ ημκζζιυ ηςκ θέλεςκ, πμο μδδβεί 

ζημκ νοειυ, υζμ ηαζ ιε ηδ ιεθςδία. Δκχ ζε ιμοζζηυ επίπεδμ θακηάγεζ απαζηδηζηυ, 

ζηδκ πνάλδ δεκ ηα δοζηυθερε ηαευθμο, πνμξ ιεβάθδ ιμο έηπθδλδ! Με ελαίνεζδ 

αέααζα, ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, πμο ζε ανπζηυ ζηάδζμ θάκδηε, κα ιδκ ηα 

ηαηαθένκμοκ. ημ ηέθμξ υιςξ ηαζ αοηέξ ακηαπμηνίεδηακ ζηακμπμζδηζηά ζημ 

εβπείνδια. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ, υηζ ζπεδυκ υθα ηα ημνίηζζα (μηηχ 

απυ ηα δέηα) ηαζ δφμ αβυνζα επέθελακ ημκ νοειυ ηςκ 3/4. Πζεακή ενιδκεία αοημφ 

είκαζ ίζςξ, υηζ θεζημφνβδζακ ιζιδηζηά, ηαεχξ ηζ εβχ είπα πνδζζιμπμζήζεζ ημκ ίδζμ 
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νοειυ. Έκα παζδί, πνμηεζιέκμο κα ημο αβεζ δ ιεθςδία πμο επζεοιμφζε, ηνμπμπμίδζε 

θεηηζηά ηδκ πανμζιία ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα επακέθααε ηνεζξ θμνέξ ηδκ ηεθεοηαία 

θέλδ ηδξ πανμζιίαξ «Κφθδζε μ ηέκηγενδξ ηαζ ανήηε ημ ηαπάηζ». Γφμ αβυνζα 

επέθελακ κα κηφζμοκ ηδκ πανμζιία «ειείξ ιαγί δεκ ηάκμοιε ηαζ πχνζα δεκ ιπμνμφιε» 

ιε νοειυ ναπ ηαζ ιάθζζηα ηδκ πυνερακ ηζυθαξ. Οζ ζοκεέζεζξ ημοξ ήηακ εκηεθχξ 

πνςηυηοπεξ, εηηυξ απυ ηδκ πανμζιία «Απυ νυδμ αβαίκεζ αβηάεζ ηζ απ’ αβηάεζ αβαίκεζ 

νυδμ», δ μπμία «κηφεδηε» ιε αοημφζζα ηδ ιεθςδία ημο παζδζημφ ηναβμοδζμφ «Γεκ 

πενκάξ ηονά-Μανία». 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: Σα πενζζζυηενα παζδζά αβηάθζαζακ ημ εβπείνδια 

ιε εκεμοζζαζιυ ηαζ πνυεοια δμηίιαζακ ηζξ αοημζπεδζαζηζηέξ ηαζ ηζξ θςκδηζηέξ ημοξ 

ζηακυηδηεξ. Γφμ υιςξ ημνίηζζα δίζηαγακ κα ζοιιεηάζπμοκ, υπζ επεζδή δεκ ημοξ 

άνεζε ημ παζπκίδζ, αθθά επεζδή ημ πνχημ κηνεπυηακ ηαζ ημ δεφηενμ δεκ ήλενε 

αηνζαχξ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ. Κακέκα ημοξ δεκ πζέζηδηε ζε ζοιιεημπή ηαζ εκχ δ 

δζαδζηαζία ζοκεπζγυηακ ιε ηα οπυθμζπα παζδζά κα ιαξ ηναβμοδάκε ηζξ πανμζιίεξ ημοξ, 

ηεθζηά απμθάζζζακ κα δμηζιάζμοκ ηαζ αοηέξ, ιε ζηακμπμζδηζηά ιάθζζηα 

απμηεθέζιαηα. Γεκ λένς ακ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα νμή, υηακ ημ υθμ εβπείνδια 

δζήνηεζε θίβα ιυθζξ θεπηά. Σα παζδζά πάκηςξ ήηακ ζοβηεκηνςιέκα, αθμζζςιέκα ηαζ 

απυθαοζακ ηδ δζαδζηαζία. 
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3.4. Πέκπηε δηδαθηηθή ώξα: «Ώξα γηα πάξηη» θαη «Γίλε ηώξα θαη εζύ 

«ζηξαηεγόο» ζηε κνπζηθή»: θηλεηηθή έθθξαζε θαη απηνζρεδηαζκόο 

 

Οζ επυιεκεξ δφμ δναζηδνζυηδηεξ ειπίπημοκ ζηδ εειαηζηή ηδξ ηζκδηζηήξ 

έηθναζδξ ηαζ ημο αοημζπεδζαζιμφ. Μπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ δέηαημ ηεθάθαζμ ημο 

Σεηναδίμο Δνβαζζχκ ηδξ Γθχζζαξ ηδξ Β΄ ηάλδξ ιε ηίηθμ «Έθα κα πμνέρμοιε ααθξ» 

(Ανβονίμο η.α., -:16), αθθά ηαζ ζημ εζημζηυ ηνίημ ιε ηίηθμ «Σναβμφδζα απυ… 

ημφκζα!» (Ανβονίμο η.α., -:29). Άθθςζηε, ζηδ ζημπμεεζία ημο έηημο ηεθαθαίμο ιε 

ηίηθμ «Μζα ηνμιπέηα… εοιάηαζ», ζφιθςκα ιε ημ αζαθίμ ημο δαζηάθμο βζα ημ 

ιάεδια ηδξ Μμοζζηήξ, ηίεεηαζ ηαζ «δ εηηέθεζδ εκυξ απθμφ νοειζημφ ιμηίαμο ιε 

δπδνέξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ», ηαεχξ ηαζ «δ εηιάεδζδ ηδξ ηίκδζδξ ιε ζοκημκζζιυ 

ηςκ ηζκήζεχκ ημοξ ιε ημκ νοειυ ηδξ ιμοζζηήξ» (Ανβονίμο η.α., -:79).  
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 3.4.1. «Ώξα γηα πάξηη»: θηλεηηθή έθθξαζε θαη απηνζρεδηαζκόο: 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Τθζηά: Μζα ζοζηεοή ακαπαναβςβήξ ιμοζζηήξ (c.d. player, m.p3 player), ημ 

«Κμκηζένημ» ημο Υαηγζδάηζ 

 

Γζάνηεζα: Πενίπμο ιία δζδαηηζηή χνα 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

εηθναζημφκ θεηηζηά ηαζ ζςιαηζηά, κα θεζημονβήζμοκ μιαδζηά, κα ακαπηφλμοκ 

ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ,  κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Αθμφ απμιαηνφκεδηακ ηα ενακία απυ ηδκ αίεμοζα, 

χζηε κα ιδκ πενζμνίγμκηαζ ηζκδηζηά, ηα παζδζά άημοζακ ημ «Κμκηζένημ» ημο 

Υαηγζδάηζ ηαζ ζε έκα ανπζηυ ζηάδζμ ηθήεδηακ, κα ηζκδεμφκ εθεφεενα ζηδ ιμοζζηή. 

ηδ ζοκέπεζα ημοξ γδηήεδηε κα λακαημφζμοκ ημ ημιιάηζ πζμ πνμζεηηζηά αοηή ηδ 

θμνά -υπζ ζημ ζφκμθυ ημο, αθθά ηιδιαηζηά, πςνίγμκηάξ ημ ζε ιμοζζηέξ θνάζεζξ-

εκυηδηεξ- ηαζ κα πενζβνάρμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ βεκκχκηαζ ή κα δχζμοκ ιζα 

εζηυκα πμο ημοξ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ. Σμοξ εθζζημφζα ηδκ πνμζμπή, χζηε κα 

παναηδνμφκ ηοπυκ αθθαβέξ ζημ φθμξ, ηδκ έκηαζδ, ημ tempo, ηδ δοκαιζηή. 

Καηαθήλαιε έηζζ ζημ ζοιπέναζια, υηζ οπάνπμοκ υιμζα ηιήιαηα, ηα μπμία ιάθζζηα 

επακαθαιαάκμκηαζ ηαζ ηαηαβνάραιε ζημκ πίκαηα ηδ ζεζνά ειθάκζζήξ ημοξ ζε ζπέζδ 

ιε άθθα πμο δεκ επακαθαιαάκμκηαζ, παναηηδνίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ημ φθμξ ημο 

ηαεεκυξ. Αημθμοεχκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ηδ ιμοζζηή δζαδνμιή ιεηαλφ Υ (πανμφιεκςκ), 

Λ (θοπδιέκςκ) ηαζ Θ (εθζιιέκςκ) ιενχκ, ηθήεδηακ κα πενζβνάρμοκ ημ φθμξ ηδξ 

ηάεε εκυηδηαξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο αοηή ημοξ βεκκάεζ, ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαηυξ 

ημοξ. 

 

Παξαιιαγή: Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ιε άθθα 

ημιιάηζα, πμο αημθμοεμφκ δζαθμνεηζηέξ θυνιεξ (θυνια ζμκάηαξ, θμφβηα, εέια ηαζ 

παναθθαβέξ η.μ.η.), ακ εέθμοιε κα ακαπηφλμοιε ηζξ δελζυηδηεξ αηνυαζδξ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηζξ ιμοζζηέξ ημοξ βκχζεζξ πάκς ζηδκ έκκμζα ηδξ θυνιαξ βεκζηυηενα. 
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3.4.1.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Ώξα γηα πάξηη» 

 

Δηηυξ απυ ηα πνμακαθενεέκηα ηεθάθαζα ζηα μπμία ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ 

ηαζ μζ δφμ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε ηδκ πέιπηδ δζδαηηζηή χνα, ζημ 

«Ώνα βζα πάνηζ» ιπμνμφιε, κα εκηάλμοιε ηαζ ηδκ ελμζηείςζή ημοξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

θυνιαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηδξ θυνιαξ νμκηυ. ημ εζημζηυ ηέηανημ ηεθάθαζμ ημο 

αζαθίμο δαζηάθμο ηδξ Β΄ ηάλδξ, ιε ηίηθμ «ημ ιαβαγί ημο νμθμβά» (Ανβονίμο η.α, -

:110), παναηδνμφιε, υηζ πνμηάζζεηαζ δ δελζυηδηα «ειπέδςζδξ ηδξ θυνιαξ νμκηυ 

ακηαπμηνζκυιεκα ζ’ αοηή ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ».  

Ζ πνμεημζιαζία ηδξ αίεμοζαξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

λεηίκδζε απυ ημ δζάθεζιια. Σα ενακία ηαζ μζ ηανέηθεξ απμιαηνφκεδηακ 

(ημπμεεηήεδηακ πενζιεηνζηά ηδξ αίεμοζαξ), χζηε μ πχνμξ κα πνμζθένεηαζ βζα 

ηζκδηζημφ ηφπμο δνάζεζξ. Σμ ημιιάηζ πμο επέθελα κα αημφζμοιε ήηακ ημ 

«Κμκηζένημ» ημο Υαηγζδάηζ, ημ μπμίμ αημθμοεεί ημκ νοειυ ηςκ 3/4. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ζφκεεζδ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ιμοζζηέξ θνάζεζξ ιε λεηάεανδ ηδ 

ιεηαλφ ημοξ εκαθθαβή (οπάνπεζ ιζα πζηνή παφζδ ακάιεζα ζε ηάεε θνάζδ), βεβμκυξ 

πμο ζοιαάθθεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ζηδκ ακηίθδρή ημοξ ηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ηζκδηζηή 

ημοξ απυδμζδ απυ ηα παζδζά. Δπζπθέμκ, ακ ημ ακαθφζμοιε ιμνθμθμβζηά, αημθμοεεί 

ηδ θυνια νμκηυ. 

Σμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ δζανενχεδηε δ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα είκαζ 

μοζζαζηζηά ιζα εμνηαζηζηή εηδήθςζδ πμο δζαδναιαηίγεηαζ πμφ αθθμφ, ζημκ πθακήηδ 

ΦΆνδ. Οζ ηάημζημί ημο ηάκμοκ έκα πάνηζ, βζα κα ιαξ ηαθςζμνίζμοκ. ημκ πθακήηδ 

ημοξ ζοκδείγεηαζ κα εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε ηζκήζεζξ ηαζ πμνυ, εκχ 

αημφκ ιμοζζηή. ε έκα ανπζηυ ζηάδζμ εέθδζα ηα παζδζά κα εηθναζημφκ εκηεθχξ 

εθεφεενα ιέζς ηδξ ηίκδζδξ, πςνίξ ηάπμζεξ ηαηεοεφκζεζξ, βζ’ αοηυ ηαζ δ μδδβία πμο 

ημοξ έδςζα ήηακ απθά κα ηζκδεμφκ ζημκ νοειυ ηδξ ιμοζζηήξ, πςνίξ άθθεξ 

επελδβήζεζξ. πςξ ήηακ επυιεκμ, ήηακ οπεναμθζηά εκεμοζζχδδ ηαζ ηζκμφκηακ 

βειάηα πανά ηαζ ακειεθζά ζημκ πχνμ, είηε ιυκα ημοξ, είηε ζε γεοβάνζα, ηαεχξ ηάηζ 

ηέημζμ δεκ ημοξ ζοιααίκεζ ζοπκά ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο. 

ηδ ζοκέπεζα ημοξ γήηδζα κα ημ λακαημφζμοκ πζμ πνμζεηηζηά ηαζ κα ιμο 

πενζβνάρμοκ ιε θέλεζξ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ή κα ιμο δχζμοκ ιζα εζηυκα πμο ημοξ 

ένπεηαζ ζημ ιοαθυ αημφβμκηάξ ημ. Ξεηζκήζαιε έηζζ, ηδκ εκενβδηζηή αηνυαζδ ηδξ 

πνχηδξ ιμοζζηήξ θνάζδξ ημο ημιιαηζμφ. Αημθμφεςξ, αημφζαιε ηαζ ηδ δεφηενδ 

ιμοζζηή θνάζδ. Γζα κα ηα αμδεήζς ηα νχηδζα, ακ παναηδνμφκ ηάπμζα αθθαβή ηαηά 
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ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιζα ιμοζζηή θνάζδ ζηδκ άθθδ (υνβακμ, tempo, δοκαιζηή, 

νοειυξ). Γεκ είπα ηδκ απαίηδζδ θοζζηά κα ιμο απακηήζμοκ ιε ιμοζζημφξ υνμοξ, 

αθθά επζδίςλα, κα ηα αάθς ζηδ δζαδζηαζία κα παναηδνήζμοκ, ακ ημ ημιιάηζ είκαζ πζμ 

ανβυ, ακ ηα υνβακα πμο αημφκ παίγμοκ πζμ πανμφιεκα ή υπζ, ακ ημ ιμοζζηυ αοηυ 

ιένμξ αημφβεηαζ πζμ δοκαηά ή πζμ ζζβακά ηαζ άνα κα εκημπίζμοκ ηα ζημζπεία εηείκα 

πμο ηάκμοκ ηδ ιζα ιμοζζηή εκυηδηα κα δζαθένεζ απυ ηδκ άθθδ. Γζα ιία αηυιδ θμνά 

ημοξ γήηδζα κα πενζβνάρμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ηαζ υθα ηοιάκεδηακ ζε 

πανυιμζεξ εηθάκζεζξ: θφπδ, ζηεκμπχνζα, θυαμξ, ζθίλζιμ ζηδκ ημζθζά. Αημθμοεήζαιε 

ηδκ ίδζα δζαδζηαζία βζα υθεξ ηζξ ιμοζζηέξ θνάζεζξ ηαζ βνήβμνα μδδβδεήηαιε ζημ 

ζοιπέναζια, υηζ ημ ημιιάηζ αοηυ απμηεθμφκηακ απυ ιζα εκαθθαβή «πανμφιεκςκ», 

«θοπδιέκςκ» ηαζ «πμθφ θοπδιέκςκ» (ηθάιαηα, ηάπμζμξ πεεαίκεζ, έκα θηςπυ παζδάηζ 

πμο ηναηάεζ έκα ιπμθ ηαζ γδηζακεφεζ) ιμοζζηχκ θνάζεςκ. Παναηδνήζαιε ιάθζζηα, 

υηζ ηάπμζα απυ αοηά επακαθαιαάκμκηαζ αοημφζζα αημθμοεχκηαξ ημ ιμηίαμ 

ΥΛΥΘΥΛΥ (υπμο Υ ζζμδοκαιεί ιε Υανμφιεκμ, υπμο Λ ιε θοπδιέκμ ηαζ υπμο Θ ιε 

Θθζιιέκμ), ή, βζα κα ιζθήζμοιε ιε πζμ ιμοζζημφξ υνμοξ, αημθμοεεί ηδ θυνια νμκηυ 

ΑΒΑΓΑΒΑ, ημ μπμίμ ηαζ βνάραιε ζημκ πίκαηα, βζα κα ημ πνδζζιμπμζήζμοιε ςξ 

«πάνηδ» ιμοζζηήξ αηνυαζδξ. 

Με αοηά ζημ ιοαθυ ημοξ, αάθαιε βζα ιία ηεθεοηαία θμνά ημ ημιιάηζ ηαζ 

επζζδιαίκμκηαξ ηάεε αθθαβή, ηα παζδζά απέδςζακ ηζκδηζηά ηζξ ιμοζζηέξ θνάζεζξ ημο 

ημιιαηζμφ πμθφ πζμ εηθναζηζηά. ηα πανμφιεκα ιένδ επέθελακ ηζκήζεζξ βνήβμνεξ, 

ιε πμνμπδδήιαηα ηφπμο «ηζζβημθεθέηα», πενζζηνμθέξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ 

έκημκεξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ. οπκά πυνεοακ ζε γεοβάνζα. ηα θοπδιέκα ιένδ μζ 

ηζκήζεζξ βίκμκηακ πζμ ανβέξ, πςνίξ έκηαζδ, ιε αήιαηα απθά, εκχ μζ θζβμφνεξ 

πενζμνίζηδηακ. ημ εθζιιέκμ ιένμξ μζ ηζκήζεζξ έβζκακ εκηεθχξ κςενέξ, ιε πθήνδ 

απμοζία θζβμφνςκ ηαζ παναηήνδζα, υηζ επέθελακ κα είκαζ ηονίςξ ιυκα ημοξ, πςνίξ 

γεοβάνζ. ηακ ηα νχηδζα, βζαηί ζοκέααζκε αοηυ, έκα παζδί ιμο είπε «υηακ είιαζ 

ζηεκμπςνδιέκδ εέθς κα είιαζ ιυκδ ιμο!». 
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3.4.1.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Ώξα γηα πάξηη» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Ζ παναβςβή ζδεχκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα αθμνά ηυζμ ζηδκ εφνεζδ ηνυπςκ κα πενζβνάρμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ βεκκά δ αηνυαζδ εκυξ ιμοζζημφ ημιιαηζμφ θεηηζηά, υζμ ηαζ 

ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαηυξ ημοξ ηαζ ακαθφμκηαζ παναηάης δζελμδζηά. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ οπήνπε πμζηζθία ηαζ πνςημηοπία ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δζάθελακ κα 

εηθναζημφκ. 

 

Λεθηηθή έθθξαζε: Σα παζδζά ζε ιζα πνμζπάεεζα απμηφπςζδξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ πμο ημοξ πνμηάθεζε δ αηνυαζδ ημο Κμκηζένημο ημο Υαηγζδάηζ, 

πνδζζιμπμίδζακ ηυζμ ιειμκςιέκεξ θέλεζξ, υζμ ηαζ πενζβναθζηυηαηεξ εζηυκεξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ιεηά ηδκ αηνυαζδ ηδξ πνχηδξ ιμοζζηήξ θνάζδξ, υηακ ημοξ γδηήεδηε 

κα πμοκ ηζ έκζςζακ, μζ απακηήζεζξ πμο έδςζακ ήηακ: «πανά», «εοηοπία», 

«πεηαθμφδεξ κα πμνεφμοκ», «θίικδ ιε ηφηκμοξ», «βεκέεθζα», «βέθζα», «παιυβεθμ», 

εκχ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ δεφηενδξ, μζ απακηήζεζξ ημοξ ηαηέβναρακ ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ημο φθμοξ ημο ημιιαηζμφ, δζαηδνχκηαξ ηδκ πμζηζθία πενζβναθχκ, μζ μπμίεξ 

ηοιάκεδηακ ζε πανυιμζεξ ιεηαλφ ημοξ εηθάκζεζξ: «θφπδ», «ζηεκμπχνζα», «θυαμξ», 

«ζθίλζιμ ζηδκ ημζθζά».  ηδκ ηνίηδ ιμοζζηή θνάζδ μζ εζηυκεξ ήηακ αηυιδ πζμ 

πενζβναθζηέξ ιε ηζξ απακηήζεζξ ημοξ κα απμηοπχκμκηαζ ςξ ελήξ: «ηθάιαηα», 

«ηάπμζμξ πεεαίκεζ», «έκα θηςπυ παζδάηζ πμο ηναηάεζ έκα ιπμθ ηαζ γδηζακεφεζ». 

 

σκαηηθή έθθξαζε: Ζ υθδ δναζηδνζυηδηα ήηακ δμιδιέκδ βφνς απυ ηδκ 

ηζκδηζηή έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο βέκκδζε δ αηνυαζδ ημο Κμκηζένημο ημο 

Υαηγζδάηζ ζηα παζδζά, ιε ηδκ ηζκδηζηή έηθναζδ κα απμηεθεί ηυζμ πανάιεηνμ πνμξ 

παναηήνδζδ, υζμ ηαζ γδημφιεκμ. ηακ ζε ανπζηυ ζηάδζμ γδηήεδηε απυ ηα παζδζά 

απθά κα ηζκδεμφκ υπςξ δ ιμοζζηή ηα ηάκεζ κα κζχεμοκ, πςνίξ επζπθέμκ δζεοηνζκίζεζξ, 

υπςξ ήηακ επυιεκμ, ήηακ οπεναμθζηά εκεμοζζχδδ ηαζ ηζκμφκηακ βειάηα πανά ηαζ 

ακειεθζά ζημκ πχνμ, είηε ιυκα ημοξ, είηε ζε γεοβάνζα, ηαεχξ ηάηζ ηέημζμ δεκ ημοξ 

ζοιααίκεζ ζοπκά ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο. Καηυπζκ, υηακ ημοξ γδηήεδηε κα 

εκημπίζμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ φθμξ ημο ημιιαηζμφ, δδιζμονβχκηαξ ιμοζζηέξ 

θνάζεζξ, κα εζηζάζμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε αοηέξ ηζξ ιμοζζηέξ θνάζεζξ ιία πνμξ ιία, 

κα ηζξ παναηηδνίζμοκ, ςξ πνμξ αοηυ ημοξ ημ φθμξ ηαζ ηαηυπζκ κα ηζκδεμφκ ιε αάζδ 
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ημκ παναηηδνζζιυ πμο ημοξ απέδςζακ, παναηήνδζα, υηζ ζηα πανμφιεκα ιένδ 

επέθελακ ηζκήζεζξ βνήβμνεξ, ιε πμνμπδδήιαηα ηφπμο «ηζζβημθεθέηα», πενζζηνμθέξ 

βφνς απυ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ έκημκεξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ. οπκά πυνεοακ ζε 

γεοβάνζα. ηα θοπδιέκα ιένδ μζ ηζκήζεζξ βίκμκηακ πζμ ανβέξ, πςνίξ έκηαζδ, ιε 

αήιαηα απθά, εκχ μζ θζβμφνεξ πενζμνίζηδηακ. ημ εθζιιέκμ ιένμξ μζ ηζκήζεζξ έβζκακ 

εκηεθχξ κςενέξ, ιε πθήνδ απμοζία θζβμφνςκ ηαζ παναηήνδζα, υηζ επέθελακ κα είκαζ 

ηονίςξ ιυκα ημοξ, πςνίξ γεοβάνζ. ηακ ηα νχηδζα, βζαηί ζοκέααζκε αοηυ, έκα παζδί 

ιμο είπε «υηακ είιαζ ζηεκμπςνδιέκδ εέθς κα είιαζ ιυκδ ιμο!». 

 

Οκαδηθόηεηα: Ζ έκκμζα ηδξ μιαδζηυηδηαξ εδχ πήνε ιζα άθθδ δζάζηαζδ ζε 

ζπέζδ ιε πνμδβμφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ, αοηήκ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ. Ζ μδδβία πμο 

ημοξ δυεδηε, ηυζμ ζε ανπζηυ ζηάδζμ, υζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα -υηακ πζα ακαθφζαιε ημ 

ημιιάηζ ακά ιμοζζηή θνάζδ- ήηακ κα ηζκδεμφκ εθεφεενα ζηδ ιμοζζηή, ζφιθςκα ιε 

ημ πχξ κζχεμοκ, πςνίξ ηαιία πανυηνοκζδ απυ πθεονάξ ιμο βζα μιαδμπμίδζδ ή 

ζοκενβαζία. Παναηδνήεδηε, υηζ ζηα πανμφιεκα ηονίςξ ιένδ δ αθθδθεπίδναζδ ήηακ 

έκημκδ. Οζ ηζκήζεζξ ημοξ επδνεάγμκηακ απυ ηςκ ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ ημοξ ηαζ αοηυ 

είπε ακηίηηοπμ ηαζ ζηζξ δζηέξ ημοξ ηζκήζεζξ, αθθά ηαζ ζημ φθμξ ιε ημ μπμίμ 

εηηεθμφκηακ (πζάκμκηακ πένζ-πένζ, πυνεοακ ακηζηνζζηά ημζηχκηαξ μ έκαξ ημκ άθθμκ, 

εκχ ζε ηάπμζα ζηζβιή πέκηε παζδζά δδιζμφνβδζακ έκακ ιζηνυ ηφηθμ). ηα πζμ 

θοπδιέκα ιένδ επέθεβακ ηονίςξ κα είκαζ ιυκα ημοξ, πμο ηαζ πάθζ υιςξ οπμδδθχκεζ 

ηδ ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπίδναζδ, ηαεχξ ζοκαζζεάκμκηακ ηδκ ακάβηδ ημο ζοιιαεδηή 

ημοξ βζα απμιυκςζδ ηαζ δεκ ηδκ ηαηαζηναηδβμφζακ. 

 

Αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Ζ ακάπηολδ ιμοζζηχκ δελζμηήηςκ ήηακ βζα 

ιζα αηυιδ θμνά γδημφιεκμ, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ηδκ εκενβδηζηή αηνυαζδ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ ηα παζδζά, κα ιάεμοκ κα αημφκ πναβιαηζηά ηδκ ιμοζζηή, εζηζάγμκηαξ ηδκ 

πνμζμπή ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ ηάεε θμνά. Σα παζδζά ιπυνεζακ ιε 

ηάπμζα ηαεμδήβδζδ, κα επζζδιάκμοκ δζαθμνέξ ζημ φθμξ, ζηδκ έκηαζδ, ηδκ ηαπφηδηα, 

ηαεχξ ηαζ ζημ δπυπνςια, εηθάκζεζξ δδθαδή πμο μδδβμφκ ζηδ εκημπζζιυ ηαζ ημκ 

δζαπςνζζιυ ηςκ ιμοζζηχκ θνάζεςκ. Ζ έκκμζα ημο ιμηίαμο θαίκεηαζ πςξ έβζκε 

ηαηακμδηή απυ ηα παζδζά. Γζα πνχηδ θμνά δμοθέραιε πάκς ζε εέιαηα ιμνθμθμβίαξ 

ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ θυνια ημο νμκηυ. Ζ έκκμζα ηδξ επζζηνμθήξ 

ζημ ανπζηυ εέια ηαζ ηδξ επακάθδρήξ ημο ακάιεζα ζηα ηαζκμφνβζα ιμοζζηά εέιαηα, 

θαίκεηαζ πςξ έβζκε ακηζθδπηή –ημοθάπζζημκ απυ ηα πενζζζυηενα παζδζά. 
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Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: θα ηα παζδζά ακελαζνέηςξ ζοιιεηείπακ ζηδ 

δζαδζηαζία ιε ιεβάθμ εκεμοζζαζιυ. Ζ πανά πμο εζζέπναλακ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ήηακ ιεβάθδ, ηαεχξ δεκ έπμοκ ζοπκά ηδ δοκαηυηδηα ζημ ζπμθείμ 

κα ηάκμοκ πνάβιαηα πμο απέπμοκ πμθφ απυ ηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ. ηακ ήνεε 

ιάθζζηα δ ζηζβιή βζα ηδκ αθθαβή ηδξ δζδαηηζηήξ χναξ, παναηαθμφζακ ηδ δαζηάθα 

ημοξ κα θφβεζ «βζα κα ζοκεπίζμοιε ημκ πμνυ», υπςξ παναηηδνζζηζηά είπε έκα ημνίηζζ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ηα επίπεδα νμήξ ήηακ ορδθά. Τπήνπακ υιςξ πενζπηχζεζξ πμο 

ηάπμζα αβυνζα, εκχ ηζκμφκηακ ζηδ ιμοζζηή πείναγακ μ έκαξ ημκ άθθμκ ηαζ ιάθθμκ 

έπαζγακ, πανά ζοιιεηείπακ εκενβά ζηδ δζαδζηαζία. Γεκ πναβιαημπμζήεδηακ 

παναηδνήζεζξ απυ πθεονάξ ιμο, βζα κα ιδ δζαηαναπεεί δ νμή ηςκ οπμθμίπςκ 

παζδζχκ. 
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3.4.2. «Γίλε ηώξα θαη εζύ «ζηξαηεγόο» ζηε κνπζηθή»: θηλεηηθή 

έθθξαζε θαη απηνζρεδηαζκόο: ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Μμοζζηά υνβακα ημο Orff (έκα ημοθάπζζημκ βζα ηάεε παζδί), έκα 

ημοηάηζ ζημ μπμίμ πενζέπμκηαζ πανηάηζα ιε ημ υκμια ηαεεκυξ ιαεδηή ηαζ ηαεειζάξ 

ιαεήηνζαξ, ηυζα, υζμ ημ ζφκμθμ ηςκ παζδζχκ 

 

Γηάξθεηα: Δλανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ παζδζχκ πμο εα επζθέλμοιε κα 

ζοιιεηέπμοκ ή απυ ημ πυζα παζδζά εα εεθήζμοκ κα ακαθάαμοκ αοηυκ ημκ νυθμ. 

Τπμθμβίγμοιε πενίπμο έκα έςξ δφμ θεπηά ακά παζδί. 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

εηθναζημφκ ζςιαηζηά, κα εκζζποεεί δ ζοκενβαζία-μιαδζηυηδηα, κα ακαπηφλμοκ 

ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ, κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Καηυπζκ ηθήνςζδξ ακαδεζηκφεηαζ μ/δ δζεοεοκηήξ/κηνζα 

ηδξ μνπήζηναξ ιαξ, μ/δ μπμίμξ/α ηαθείηαζ ιε ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ ηαζ ημο ζχιαημξ κα 

ιαξ δζεοεφκεζ. Σα παζδζά-ιέθδ ηδξ μνπήζηναξ μθείθμοκ, κα ενιδκεφζμοκ ηζξ 

οπμδείλεζξ ημο/ηδξ ηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ δζαθμνμπμζχκηαξ ημκ ηνυπμ παζλίιαηυξ 

ημοξ. Σμ παζπκίδζ ζοκεπίγεηαζ ιε ηδκ ηθήνςζδ ημο/ηδξ επυιεκμο/κδξ 

δζεοεοκηή/κηνζαξ μνπήζηναξ ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ νυθμζ ακηζζηνέθμκηαζ.  

 

Παξαιιαγέο: Ζ μνπήζηνα, ακ δε δζαεέημοιε ιμοζζηά υνβακα, ιπμνεί κα 

ιεηαηναπεί ζε πμνςδία ηαζ υθμζ ιαγί ηναβμοδχκηαξ, κα πνμζανιυγμοιε ηαζ κα 

«ζοιιμνθχκμοιε» ηδκ εηηέθεζή ιαξ, ακάθμβα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο ιαέζηνμο. 

Μπμνμφιε επίζδξ κα επζθέλμοιε εη ηςκ πνμηένςκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα 

δζεοεφκεζ ηδκ μνπήζηνα ημο/ηδξ μ/δ ηάεε ιαέζηνμξ (πανμφιεκα, θοπδιέκα, ιε 

ααεααζυηδηα-ηναη, κοζηαβιέκα, ημοναζιέκα η.μ.η). Πανάθθδθα, ιπμνμφιε ιε 

αθυνιδζδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα, κα βκςνίζμοκ ηα παζδζά πζμ μοζζαζηζηά 

ημκ νυθμ ημο ιαέζηνμο, δείπκμκηάξ ημοξ ζημ Youtube αίκηεμ δδιμθζθχκ ιαέζηνςκ 

υπςξ μ Arturo Toscanini, μ Herbert von Karajan, μ Leonard Bernstein ηαζ κα 

ιζθήζμοιε βζα ηοπυκ δζαθμνέξ ζημκ ηνυπμ πμο μ ηαεέκαξ δζεοεφκεζ, αθθά ηαζ κα 

«ζπάζμοιε» ημ ζηενευηοπμ ημο άκηνα-ιαέζηνμο, ζε ιζα πνμζπάεεζα θείακζδξ ηςκ 

έιθοθςκ δζαηνίζεςκ, δείπκμκηάξ ημοξ ηαζ βοκαίηεξ πμο αζημφκ αοηυ ημ επάββεθια, 
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υπςξ δ Μελζηακή Alondra de la Parra, δ Γαθθίδα Laurence Equilbey ή δ Βνεηακή 

Alice Farnham. 
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3.4.2.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ παηρληδηνύ «Γίλε ηώξα θαη εζύ 

«ζηξαηεγόο» ζηε κνπζηθή» 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ίδζαξ δζδαηηζηήξ χναξ, ιαγί ιε ημ παζπκίδζ «Ώνα βζα 

πάνηζ», παίλαιε ηζ έκα αηυιδ, πμο θένεζ ημκ ηίηθμ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ ζηναηδβυξ ζηδ 

ιμοζζηή». Ο «ζηναηδβυξ» ζηδκ πενίπηςζή ιαξ είκαζ μ δζεοεοκηήξ ηδξ μνπήζηναξ μ 

μπμίμξ ιε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ, ημο ζχιαηυξ ημο ή αηυιδ ηαζ ιε κεφιαηα 

οπαβμνεφεζ ημ φθμξ, ημ tempo ηαζ ηδκ έκανλδ ημο παζλίιαημξ ή ημ ζηαιάηδια 

ηάπμζςκ μιάδςκ μνβάκςκ. Μεηά απυ ιζα ζφκημιδ επελήβδζδ ημο νυθμο ημο 

ιαέζηνμο ζηδ ζοιθςκζηή μνπήζηνα ηαζ ηαηυπζκ ηθήνςζδξ έκα παζδί επζθέπηδηε κα 

δζεοεφκεζ ηδ δζηή ιαξ μνπήζηνα-πμνςδία. Ζ έκηαλή ηδξ ζημ θακηαζζαηυ πθαίζζμ ημο 

πθακήηδ ΦΆνδ έβζκε θέβμκηαξ απθά, υηζ δ πναηηζηή αοηή είκαζ πμθφ δδιμθζθήξ 

ζημοξ ηαημίημοξ ημο ΦΆνδ, υηακ ηάκμοκ πάνηζ. Διείξ ζοκδείγμοιε κα ηναβμοδάιε 

karaoke, αοημί ζοκδείγμοκ κα ηναβμοδμφκ ηαζ κα παίγμοκ ηα ιμοζζηά ημοξ υνβακα, 

υπςξ ημοξ δείπκεζ μ ιαέζηνμξ ημοξ. Καζ επεζδή ανζζηυιαζηε αηυιδ ζημ πάνηζ 

ηαθςζμνίζιαημξ (ζφκδεζδ ιε ημ παζπκίδζ «Ώνα βζα πάνηζ»), εα ζοιιεηάζπμοιε ηζ 

ειείξ.  

Εήηδζα απυ ηα παζδζά κα επζθέλμοκ έκα ηναβμφδζ ηδξ ανεζηείαξ ημοξ, πμο κα 

ημ βκςνίγμοκ υιςξ υθμζ ηαζ υθεξ. Γεδμιέκμο ημο ενπμιμφ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ 

επέθελακ ηα «Αεδκασηά ηάθακηα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ». ηδ δναζηδνζυηδηα 

ζοιιεηείπα ηζ εβχ παίγμκηαξ ανιυκζμ, εκχ ηα παζδζά ιπμνμφζακ κα επζθέλμοκ κα 

ζοιιεηέπμοκ είηε ηναβμοδχκηαξ, είηε παίγμκηαξ ιε ηα αοημζπέδζα υνβακα πμο 

δδιζμονβήζαιε ή ηαζ ηα δφμ. Σμ πνχημ παζδί πμο ηοπαία ηθδνχεδηε κα ιαξ 

δζεοεφκεζ ήηακ ανηεηά αιήπακμ: μζ ηζκήζεζξ ημο ήηακ θίβεξ ηαζ δζζηαηηζηέξ. Αοηή δ 

ααεααζυηδηα εζζπνάπεδηε απυ ηδ πμνςδία δ μπμία ζφκημια έπαζε ημ εκδζαθένμκ ηδξ. 

Σμοξ απδφεοκα ηυηε ημ ενχηδια «βζαηί πζζηεφμοκ υηζ ζοκέαδ αοηυ;» ηαζ «ηζ εα 

ιπμνμφζε κα είπε ηάκεζ μ ιαέζηνμξ, χζηε κα ακηαπμηνζεεί ηαθφηενα δ πμνςδία 

ημο;». Σα επυιεκα παζδζά ήηακ πμθφ πζμ εηθναζηζηά ηαζ ημ παζπκίδζ ελεθίπεδηε ιε 

αζζεδηά ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ, βέθζα ηαζ πανά, ηαεχξ μζ ηζκήζεζξ ημοξ 

δζαηνίκμκηακ ζοκήεςξ απυ ιζα οπεναμθή. Δκαθθαηηζηά, εα ιπμνμφζε δ επζθμβή ηςκ 

παζδζχκ πμο εα δζεφεοκακ, κα είπε ηεεεί ζε εεεθμκηζηή αάζδ ηζ υπζ κα 

ακαδεζηκφμκηακ ιέζς ηθήνςζδξ. Θεςνχ υιςξ υηζ ηαε’ αοηυκ ημκ ηνυπμ δεκ εα 

είπακ πμηέ ηδκ εοηαζνία ηα πζμ δζζηαηηζηά παζδζά κα πνμζπαεήζμοκ κα εηθναζημφκ. 
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Γοζηοπχξ δ χνα πέναζε βνήβμνα ηαζ ιυκμ ηνία παζδζά πνυθααακ κα 

δζεοεφκμοκ ημ ηναβμφδζ ζημ πάνηζ οπμδμπήξ ιαξ ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ… Ακ δ 

ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ είκαζ ιεβάθδ, ιπμνμφιε κα αθζενχζμοιε ιία μθυηθδνδ 

δζδαηηζηή χνα βζα ηδκ ηάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, χζηε κα δμεεί δ 

εοηαζνία ζε πενζζζυηενα παζδζά κα αζχζμοκ αοηυκ ημκ νυθμ.  

Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή θαίκεηαζ κα εκεμοζίαζε ηα παζδζά, ηαεχξ ήηακ δ ιυκδ 

πμο ιμο γήηδζακ κα επακαθάαμοιε, αιέζςξ ιυθζξ βονίζαιε απυ ηζξ δζαημπέξ ηςκ 

Υνζζημοβέκκςκ (είπαιε μνίζεζ ημ πέναξ ημο πνμβνάιιαημξ ςξ πνυκμ επακάθδρδξ 

υπμζςκ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ άνεζακ πμθφ), χζηε κα βίκμοκ ιαέζηνμζ ηαζ υζμζ 

δεκ είπακ πνμθάαεζ. 
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3.4.2.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηνπ παηρληδηνύ 

«Γίλε ηώξα θαη εζύ «ζηξαηεγόο» ζηε κνπζηθή» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Με ελαίνεζδ ηδ δοζημθία ημο 

πνχημο παζδζμφ κα εηθναζηεί ηαζ κα ανεζ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ κα δζεοεφκεζ ηδκ 

μνπήζηνα-πμνςδία ημο, πμο ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ιάθθμκ ςξ ιζα θοζζηή ζοζημθή 

πμο δζαηαηέπεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ παζδί ςξ πνμζςπζηυηδηα, ηα οπυθμζπα δφμ 

ακηαπμηνίεδηακ ιε πενζζζή εηθναζηζηυηδηα ζημκ νυθμ ημοξ, αλζμπμζχκηαξ υθμ ημ 

ζχια ημοξ ηαζ ημ πνυζςπυ ημοξ. Έκα αβυνζ ιάθζζηα ανήηε έκα ηαθαιάηζ -

απμιεζκάνζ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηαζηεοήξ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ- ηαζ ημ 

πνδζζιμπμίδζε ςξ ιπαβηέηα, «βζα κα είκαζ ηζ αοηυξ ζακ αθδεζκυξ ιαέζηνμξ».  

 

σκαηηθή έθθξαζε: Οζ ηζκήζεζξ ημο πνχημο παζδζμφ, υπςξ πνμακαθένεδηε 

ήηακ δζζηαηηζηέξ ηαζ πενζμνζζιέκεξ. Σα άθθα δφμ παζδζά-ιαέζηνμζ υιςξ, εέθδζακ κα 

αλζμπμζήζμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ ηζκήζεζξ πεζνμκμιζηήξ ιπμνμφζακ. 

Υνδζζιμπμίδζακ ηυζμ έκημκεξ, υζμ ηαζ ήπζεξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ, ηζξ μπμίεξ δ 

μνπήζηνα-πμνςδία ενιήκεοζε ιε άκμδμ ή ιείςζδ ηδξ έκηαζδξ. Σμ ηεθάθζ ηζ αοηυ 

ζοιιεηείπε ζηδ δζαδζηαζία ηζκμφιεκμ είηε μθυηθδνμ, είηε ηιδιαηζηά (θνφδζα, ιάηζα). 

Σμ ηεθεοηαίμ παζδί ιάθζζηα εκέηαλε μθυηθδνμ ημ ζχια ημο ζηδ δζαδζηαζία. Τπήνπακ 

ζηζβιέξ πμο ζδηςκυηακ ζηζξ ιφηεξ ηςκ πμδζχκ ημο ηαζ ιία πμο πμνμπήδδζε επζηυπζα. 

Χζηυζμ, ηακέκα παζδί-ιαέζηνμξ δε δζαθμνμπμίδζε ηζξ ηζκήζεζξ ημο ςξ πνμξ ημ 

tempo, δδθαδή κα επζαναδφκεζ ή κα επζηαπφκεζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο. θα ημοξ δζαηήνδζακ 

ημ tempo ημο ηναβμοδζμφ. Σμ παζπκίδζ αοηυ ημ λακαπαίλαιε ιεηά ηζξ δζαημπέξ ηςκ 

Υνζζημοβέκκςκ ηαηυπζκ επίιμκμο αζηήιαημξ ηςκ παζδζχκ ηαζ αοηή ηδ θμνά υθα ημοξ 

-αηυιδ ηαζ ημ παζδί πμο ζηδκ ανπζηή εθανιμβή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ήηακ δζζηαηηζηυ- 

ιπυνεζακ κα δζεοεφκμοκ ιε ιεβάθδ αιεζυηδηα ηαζ πενζβναθζηυηδηα ζηζξ ηζκήζεζξ 

ημοξ. 

 

πλεξγαζία-νκαδηθόηεηα: Σα παζδζά, ςξ ζφκμθμ πζα ηζ υπζ ςξ επζιένμοξ 

μιάδεξ, θεζημφνβδζακ ζδζαίηενα ηαθά. Ακηαπμηνίκμκηακ ιε άιεζμ ηνυπμ ζηζξ 

οπμδείλεζξ ημο ιαέζηνμο. Αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο δζζηαηηζημφ παζδζμφ, δ 

«κςενή» ακηαπυηνζζή ημοξ ήηακ άιεζδ απυννμζα ημο ηνυπμο πμο δζδφεοκε ημ παζδί-

ιαέζηνμξ. 
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Αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Κάπμζα παζδζά (ηνία απυ ηα δεηαεπηά) 

αβκμμφζακ ηδκ έκκμζα ημο ιαέζηνμο ςξ υνμο. Μέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα είπακ ηδκ εοηαζνία κα ιάεμοκ πνάβιαηα βζ’ αοηυκ ιε αζςιαηζηυ 

ηνυπμ. Έκζςζακ ηδκ έκκμζα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, είηε ιέζς ημο νυθμο ημο ιαέζηνμο, 

είηε ςξ ιέθδ μνπήζηναξ-πμνςδίαξ. 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: Σμ πνχημ παζδί πμο ηθδνχεδηε, βζα κα ιαξ 

δζεοεφκεζ ήηακ πμθφ δζζηαηηζηυ. Γεκ ήηακ ανκδηζηυ ή απνυεοιμ, αθθά ααέααζμ ηαζ 

κηνμπαθυ. Πζεακμί θυβμζ δ θοζζηή ζοζημθή ημο εκ θυβς παζδζμφ, αθθά ηαζ δ επζθμβή 

ημο ςξ πνχημο ζηδ δζαδζηαζία, πνζκ κα πνμθάαεζ κα ημ δεζ απυ ηάπμζμκ/μοξ άθθμοξ. 

Ζ πνμεοιία πάκηςξ ηςκ οπυθμζπςκ παζδζχκ κα πενάζμοκ απυ ημκ νυθμ ημο 

δζεοεοκηή μνπήζηναξ ήηακ οπένιεηνδ, ηυζμ πμο παίνμιαζ ζδζαίηενα, πμο δ ακάδεζλδ 

ημο επυιεκμο ιαέζηνμο βζκυηακ ιέζς ηθήνςζδξ, βζαηί ίζςξ πνμέηοπηακ πανάπμκα ή 

αρζιαπίεξ. Μπμνεί κα ιδκ είπαιε ζηδ δζάεεζή ιαξ πμθφ πνυκμ, βζα κα αθζενχζμοιε 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ παζπκίδζ, αθθά βζα υζμ δζήνηεζε, ηα ιάηζα ημοξ ήηακ «ηανθςιέκα» 

ζημκ ιαέζηνμ ηαζ δ πνμζμπή ημοξ εζηζαζιέκδ ζηα πένζα ημο. Σαοηυπνμκα πάνδηακ 

ζδζαίηενα, βέθαζακ ηαζ απυθαοζακ ηδ δναζηδνζυηδηα, πςνίξ υιςξ κα δζαζπάηαζ δ 

πνμζμπή ημοξ. Καζ εδχ ηα επίπεδα νμήξ ήηακ ηυζμ ορδθά, υζμ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ. 
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 3.5. Έθηε δηδαθηηθή ώξα: «Αιιάδνπκε;»: δηαζθεπή: ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Μζα ζοζηεοή ακαπαναβςβήξ ιμοζζηήξ (c.d. player, m.p3 player), ηα 

ιμοζζηά ημιιάηζα «οιθςκία Νμ 40» ημο W. A. Mozart (Molto allegro) ηαζ ημ 

«Υαζάπζημ 40» ημο Μ. Υαηγζδάηζ, έκα ιεθςδζηυ ιμοζζηυ υνβακμ (ανιυκζμ, 

ιεηαθθυθςκμ), έκα ηαιπμονίκμ 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

εηθναζημφκ θεηηζηά ηαζ ζςιαηζηά, κα εκζζποεεί δ ζοκενβαζία-μιαδζηυηδηα, κα 

ακαπηφλμοκ ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ, κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Ανπζηά γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα αημφζμοκ 

πνμζεηηζηά ηδ «οιθςκία Νμ 40» ημο Mozart ηαζ ημ «Υαζάπζημ 40» ημο Υαηγζδάηζ, 

ημ μπμίμ απμηεθεί δζαζηεοή ημο πνχημο ηαζ κα εηθνάζμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ 

πνμηίιδζή ημοξ ζε ηάπμζμ, ηεηιδνζχκμκηαξ ηδκ απάκηδζή ημοξ. Αημθμφεδζακ 

πμθθέξ ενςηήζεζξ, πμο ζημπυ είπακ κα εκενβμπμζήζμοκ ηδκ απμηθίκμοζα ζηέρδ 

ημοξ. Χξ εθανιμβή ζηδκ πνάλδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δζαζηεοήξ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

παζπκίδζ «Αθθάγμοιε;», ζημ μπμίμ ηα παζδζά ηθήεδηακ κα ηνμπμπμζήζμοκ υπμζα 

ιμοζζηή πανάιεηνμ (νοειυ, ιεθςδία, θυβζα, υνβακα η.μ.η.) επζεοιμφζακ. Ζ ανπζηή 

ημοξ αιδπακία, λεπενάζηδηε ιε ιζα δζηή ιμο πνυηαζδ κα ηνμπμπμζήζμοιε ηάπμζμ 

ηναβμφδζ ςξ πνμξ ημκ νοειυ ημο, ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε γεσιπέηζημ. Βίςζακ πνχηα ημκ 

νοειυ ηςκ 9/8 ζημ ζχια ημοξ, πηοπχκηαξ παθαιάηζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

πνμζπαεήζαιε, κα εκηάλμοιε ζημκ νοειυ ηα θυβζα απ’ ημ πνζζημοβεκκζάηζημ 

«Σνίβςκα ηάθακηα». Καηυπζκ ημοξ γήηδζα κα ηάκμοκ ημ ίδζμ ιυκα ημοξ, αθθάγμκηαξ 

βζα ιία αηυιδ θμνά ημκ νοειυ ζημ ίδζμ ηναβμφδζ ηαζ ηάκμκηάξ ημκ 7/8. 

 

Παξαιιαγή: Δκαθθαηηζηά ιπμνμφιε κα δζαηδνήζμοιε ηδκ ίδζα ιεθςδία ηαζ 

νοειυ ηαζ κα ηνμπμπμζήζμοιε ημοξ ζηίπμοξ, αθμφ ζοιθςκήζμοιε πνχηα πάκς ζε 

ιζα ημζκή εειαηζηή (θήλδ ζπμθζημφ έημοξ, ηάπμζα επζηείιεκδ εεκζηή επέηεζμξ ή 

βζμνηή, ή απθά ηάηζ πμο κα άπηεηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ) ηαζ -βζαηί υπζ- κα ημ 

εκηάλμοιε ζε ηάπμζα εηδήθςζδ ημο ζπμθείμο.  
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3.5.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Αιιάδνπκε;» 

 

Ζ έκκμζα ηδξ αθθαβήξ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ιζαξ ζφκεεζδξ βζα ηδ 

δζαιυνθςζδ εκυξ κέμο απμηεθέζιαημξ απακηάηαζ ζημ έηημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο ημο 

δαζηάθμο ηδξ Μμοζζηήξ ιε ηίηθμ «Σα παζπκίδζα ηδξ αοθήξ» (Ανβονίμο, η.α.,-:39). Ζ 

δζδαηηζηή πνυηαζδ πμο παναεέης ααζίγεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ ζδέα: κα εζζάβεζ ηα 

παζδζά ζηδκ εκενβδηζηή ηαζ ζηδκ ηνζηζηή αηνυαζδ, ζηδκ απμδυιδζδ ιζαξ ζφκεεζδξ 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα -εζ δοκαηυκ- ζηδκ ακαδδιζμονβία ηδξ. 

ε έκα πνχημ επίπεδμ επέθελα κα αημφζμοιε δφμ ιμοζζηέξ ζοκεέζεζξ απυ 

ηεθείςξ δζαθμνεηζημφξ ιμοζζημφξ πχνμοξ ηαζ επμπέξ. Πνυηεζηαζ βζα ημ Molto allegro 

ιένμξ ηδξ οιθςκίαξ Νμ 40 (ζοβηεηνζιέκα ηα πνχηα 2 θεπηά ηαζ 55 δεοηενυθεπηα) 

ημο W. A. Mozart ζε ζμθ εθάζζμκα ηαζ ημ Υαζάπζημ 40 ζε ζηίπμοξ ημο Ν. Γηάηζμο, 

ιμοζζηή ημο Μ. Υαηγζδάηζ ηαζ ζημ ηναβμφδζ ηδ Γ. Γαθάκδ, πμο ζοκηέεδηακ ημ 1788 

ηαζ ημ 1971 ακηίζημζπα. Σμ δεφηενμ μοζζαζηζηά απμηεθεί ιζα δζαζηεοή ημο πνχημο, 

ηναηχκηαξ αοημφζζμ ημ ααζζηυ ιεθςδζηυ ιμηίαμ, αθθά δζαθμνμπμζχκηαξ ημ ςξ πνμξ 

ηδκ επζθμβή ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ (ημ πνχημ έπεζ υνβακα ηθαζζηήξ ζοιθςκζηήξ 

μνπήζηναξ, εκχ ημ δεφηενμ πζάκμ ηαζ ιπμογμφηζ), ημκ νοειυ (ημ πνχημ έπεζ 

εκαθθαβέξ ζηδκ ηαπφηδηα εηηέθεζδξ ημο νοειμφ, εκχ ζημ δεφηενμ δζαηδνεί έκακ 

ζηαεενυ νοειυ 4/4, ζε υθδ ηδ δζάνηεζά ημο) ηαζ θοζζηά ςξ πνμξ ηδκ πνμζεήηδ 

ζηίπςκ. Ακ ηαζ ζημκ ηνοπηζηυ ηίηθμ ημο, ιε ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ, ακαθένεηαζ ζηδ 

δάκεζα πνμέθεοζδ ηδξ ιεθςδίαξ, μ Υαηγζδάηζξ ηαηδβμνήεδηε υηζ ηδκ «έηθερε». Με 

ηδκ αθμπθζζηζηή απάκηδζή ημο "μζ αηάθακημζ ιζιμφκηαζ, μζ ηαθακημφπμζ ηθέαμοκ", 

εέθδζε μοζζαζηζηά κα δείλεζ, υηζ, υηακ ηάπμζμξ είκαζ ααεφξ βκχζηδξ ηδξ ιμοζζηήξ, 

ιπμνεί κα ακαηαηέρεζ είδδ, νοειμφξ ηαζ υνβακα, ιε εοθάκηαζημ ηνυπμ, πανάβμκηαξ 

έκα εκηεθχξ κέμ ιμοζζηυ δδιζμφνβδια. Με θίβα θυβζα κα ημ δζαζηεοάζεζ. 

Μζα ανπζηή ιμο ζηέρδ ήηακ κα εημζιάζς έκα θφθθμ ενβαζίαξ, βζα κα 

ιπμνμφκ ηαηαβνάθμκηαξ ηζξ απυρεζξ ημοξ, κα ηζξ δμιήζμοκ ηαθφηενα, αθθά ηαζ κα 

εηθναζημφκ εθεφεενα, πςνίξ κα επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ απυρεζξ ηςκ 

ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ ημοξ. Κάηζ ηέημζμ υιςξ εα απαζημφζε ηαζ ιζα δεφηενδ δζδαηηζηή 

χνα -υπςξ ζοκέαδ ιε ηζξ δπμ-ζζημνίεξ- ηαζ επεζδή πνμκζηά πζεγυιαζηακ, ηαεχξ 

είπαιε ιυθζξ δφμ ζοκακηήζεζξ αηυιδ ιέπνζ ηα Υνζζημφβεκκα, επέθελα κα ηεεμφκ μζ 

ενςηήζεζξ πνμθμνζηά.  

Χξ πνχηδ ενχηδζδ έεεζα ιία βεκζηή, ζπεηζηά ιε ηδκ πνμηίιδζή ημοξ ζε 

ηάπμζμ απυ ηα δφμ. Πέκηε παζδζά απάκηδζακ, υηζ ημοξ άνεζε πενζζζυηενμ μ Μυηζανη, 
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δέηα παζδζά, υηζ ημοξ άνεζε πενζζζυηενμ μ Υαηγζδάηζξ ηαζ δφμ παζδζά, υηζ ημοξ 

άνεζακ ηαζ ηα δφμ ημ ίδζμ. Έπεζηα αημθμφεδζακ μζ ελήξ ενςηήζεζξ: 

 

 Γζαηί ζαξ άνεζε ημ έκα έκακηζ ημο άθθμο; 

 Σζ δζαθμνέξ έπμοκ; 

 Θα ιπμνμφζαηε κα ηα πμνέρεηε; 

 Πχξ; Πμφ; 

 Πμφ εα ηδκ αημφβαηε ηδκ ηάεε ιμοζζηή;  

 Με πμζμ ηαοηζζηήηαηε; Πμζμ ζαξ ηαζνζάγεζ ηαθφηενα ηαζ βζαηί;  

 Ακ ήηακ πνχια, ημ ηαεέκα, ηζ πνχια εα ήηακ; 

 Ακ ηθείζεηε ηα ιάηζα, ιπμνείηε κα θακηαζηείηε ηάπμζα εζηυκα; 

 Ακ ήζαζηακ μ γςβνάθμξ, ηαζ εέθαηε κα ηα γςβναθίζεηε, ηζ εα            

             πανμοζίαγακ μζ πίκαηεξ πμο εα δδιζμονβμφζαηε;     

 Ακ είπε θυβζα ημ πνχημ, βζα πμζμ πνάβια εα ιζθμφζε; 

 Ακ ήηακ ζοκαζζεήιαηα, πχξ εα κζχεαηε; 

 Ακ ήηακ δζαθδιίζεζξ, ζε πμζα πνμσυκηα εα ακαθένμκηακ; 

 Ακ ήηακ ηαζκίεξ, ηζ εέια εα είπακ; 

   

Σδκ μιμζυηδηα ηςκ δφμ ημιιαηζχκ μθείθς κα πς, υηζ δεκ ηδκ εκηυπζζακ. 

Υνεζάζηδηε κα ημοξ ηδκ οπμδείλς εβχ ζημ ηέθμξ, αημφβμκηαξ δζαδμπζηά ηδκ ανπή 

απυ ηα δφμ απμζπάζιαηα ηζ αοηυ ημ έηακα απμηθεζζηζηά, βζα κα ηα ζοκδέζς ιε ημ 

ιμοζζηυ παζπκίδζ πμο εα αημθμοεμφζε. Οθείθς υιςξ κα μιμθμβήζς, υηζ ήηακ 

πεζιαννχδδ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ ηαζ δζέεεηακ πμθφ εοθάκηαζηεξ ζδέεξ. 

Χξ ζοκέπεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ εζζήβαβα ημ παζπκίδζ 

«Αθθάγμοιε;». Πανμοζζάζηδηε ςξ έκα αηυιδ ιμοζζηυ παζπκίδζ πμο ζοκδείγεηαζ ζημκ 

πθακήηδ ΦΆνδ. Θοιίγμοιε ζηα παζδζά, υηζ μ ΦΆνδξ είκαζ έκαξ ιμοζζηυξ πθακήηδξ ηζ 

έηζζ υθα έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ ιμοζζηή. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηδ ζοκήεεζα ηςκ 

παζδζχκ ζημκ ΦΆνδ κα ηνμπμπμζμφκ ηα ηναβμφδζα. Μπμνμφκ κα ημοξ αθθάλμοκ ημκ 

νοειυ, ηδ ιεθςδία, ηα θυβζα, ηα υνβακα ή υ,ηζ άθθμ εέθμοκ ηαζ ηα πανυηνοκα κα 

ηάκμοιε ημ ίδζμ. Σμοξ γήηδζα κα δζαθέλμοκ έκα ηναβμφδζ πμο κα βκςνίγμοκ υθμζ ηαζ 

ηάπμζμξ πνυηεζκε ημ «Σνίβςκα ηάθακηα» (δ επίδναζδ ημο ενπμιμφ ηςκ 

Υνζζημοβέκκςκ ήηακ έκημκδ ηαζ δζανηήξ). Ανπζηά, οπήνπε ιζα αιδπακία ηαζ ηυηε 

ημοξ πνυηεζκα, ακ εέθμοκ κα ημ αθθάλμοιε, ηάκμκηάξ ημ ηάηζ, πμο, κα ιπμνμφιε, κα 
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ημ πμνέρμοιε, αξ πμφιε έκα γεσιπέηζημ. οιθχκδζακ εκεμοζζαζιέκα! Υηοπήζαιε 

πνχηα πμθθέξ θμνέξ ημκ νοειυ ηςκ 9/8 ιε παθαιάηζα ηαζ ζημ ηαιπμονίκμ, θέβμκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηδ νοειζηή ζοθθααή «ηα». ε επυιεκδ θάζδ πνμζπαεήζαιε κα αάθμοιε 

ηα θυβζα, αθθά είδακ, υηζ ηάπμο δεκ ιαξ έαβαζκε. Συηε πνυηεζκα κα αθθάλμοιε θίβμ ηα 

θυβζα, κα αθαζνέζμοιε δδθαδή ηάπμζεξ θέλεζξ. Σμ απμηέθεζια (πμο παναηίεεηαζ) 

ημοξ άνεζε πμθφ! Παίλαιε ημ κέμ ιαξ ηναβμφδζ ζημ ανιυκζμ ηαζ ηάπμζμζ 

«ιεναηθήδεξ» ζδηχεδηακ ηαζ ημ πυνερακ.   

 

Δηθόλα 1. Σξίγσλα θάιαληα: δηαζθεπή ζε ξπζκό 9/8 

 

ηδ ζοκέπεζα ηα πανυηνοκα κα πνμζπαεήζμοκ ηζ αοηά κα αθθάλμοκ βζα ιζα 

αηυιδ θμνά ημκ νοειυ ηάκμκηάξ ημ, αξ πμφιε, έκα ςναίμ ζονηυ ζηα δφμ. 

Αημθμοεήζαιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία αίςζδξ ημο νοειμφ ηςκ 7/8 ιε ημ ζχια ιαξ ηαζ 

πμθφ θοζζηά ηαζ ααίαζηα πνμέηορε δ παναηάης ζφκεεζδ.   

 

Δηθόλα 2. Σξίγσλα θάιαληα: δηαζθεπή ζε ξπζκό 7/8 

 

Συηε έκα παζδί είπε ιζα ελαζνεηζηή ζδέα. Ρχηδζε, ακ εα ιπμνμφζαιε, κα ημ 

αθθάγαιε λακά ηαζ κα ημ ηάκαιε ζακ ημ «Μήθμ ιμο ηυηηζκμ»· ηαζ άνπζζε κα ημ 

ηναβμοδάεζ. Ζ ηάλδ ιαξ πθδιιφνζζε βέθζα, πανά ηζ υθμζ ιαγί πζάζηδηακ πένζ - πένζ 

ηαζ άνπζζακ ηναβμοδχκηαξ, κα πμνεφμοκ ακάιεζα ζηα ενακία (δοζηοπχξ δεκ είπα 

πνμκμήζεζ, κα έπμοιε απμιαηνφκεζ ηα ενακία). Αθθά έζης ηζ έηζζ, πάθζ ημ 

απυθαοζακ.   



100 
 

 

Δηθόλα 3. Σξίγσλα θάιαληα: δηαζθεπή πάλσ ζηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ 

"Μήιν κνπ θόθθηλν" 
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3.5.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Αιιάδνπκε;» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: ημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, υπμο ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζε απμηθίκμοζεξ ενςηήζεζξ ηα παζδζά 

ήηακ πεζιαννχδδ ζηζξ ζδέεξ ημοξ. Σμ πθήεμξ ηςκ πενζβναθχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ 

παναηίεεηαζ ακαθοηζηά ζημ ημιιάηζ ηδξ θεηηζηήξ έηθναζδξ. ηακ ζηδ ζοκέπεζα ημοξ 

γδηήεδηε κα αθθάλμοκ έκα βκςζηυ ημοξ ηναβμφδζ ιε υπμζμκ ηνυπμ επζεοιμφκ, 

δοζημθεφηδηακ πμθφ ηζ έηζζ ηα ηαεμδήβδζα ιε έκα πανάδεζβια, αθθάγμκηαξ δδθαδή 

ημκ νοειυ ημο ηναβμοδζμφ «Σνίβςκα ηάθακηα» απυ 4/4 ζε 9/8. Αοηυ θαίκεηαζ κα ηα 

αμήεδζε, βζαηί ηαηυπζκ ιπυνεζακ ιε εοημθία ζημ ίδζμ ηναβμφδζ, κα αθθάλμοκ λακά 

ημκ νοειυ ηάκμκηάξ ημ αοηή ηδ θμνά 7/8. Έκα ιάθζζηα παζδί πνμπχνδζε ηδ 

δζαδζηαζία ζε άθθμ επίπεδμ, πνμζανιυγμκηαξ ηα θυβζα ημο ηναβμοδζμφ ζηδ ιμοζζηή 

ημο «Μήθμ ιμο ηυηηζκμ».  

 

Λεθηηθή έθθξαζε: Σα παζδζά ιε άκεζδ πνδζζιμπμίδζακ ημκ θυβμ, βζα κα 

πενζβνάρμοκ ζηέρεζξ, ζδέεξ, ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Παναηίεεκηαζ ηάπμζεξ 

παναηηδνζζηζηέξ απακηήζεζξ ημοξ. ηδκ ενχηδζδ, ακ ηθείζεηε ηα ιάηζα πμζα εζηυκα 

ζαξ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ, έκα αβυνζ απάκηδζε, υηζ ζημ πνχημ ημιιάηζ «αθέπεζ ηφηκμοξ 

ζε ιζα θίικδ κα πμνεφμοκ ηαζ ιεηά ένπεηαζ έκαξ ηνμηυδεζθμξ ηαζ ανπάγεζ ημκ έκακ 

απυ ημ θηενυ ηζ εηείκμξ ηάεεηαζ ζε ιζα άηνδ ηαζ ηθαίεζ»,  εκχ έκα ημνίηζζ απάκηδζε, 

υηζ ζημ δεφηενμ αθέπεζ «ηδ ηαπημπμφηα, πμο ιεηά ημκ πμνυ ιε ημκ πνίβηζπα ηνέπεζ, 

κα πνμθάαεζ πνζκ ένεμοκ ηα ιεζάκοπηα ηαζ ιεηαιμνθςεεί, αθθά δεκ ηα ηαηαθένκεζ 

ηαζ ζηεκμπςνζέηαζ πάνα πμθφ». ηακ νςηήεδηακ ακ ήηακ ζοκαίζεδια, πχξ εα 

έκζςεακ, βζα ημ πνχημ ιμοζζηυ ημιιάηζ απάκηδζακ «ηάπμζεξ θμνέξ πανά, ηάπμζεξ 

θμνέξ θφπδ» «ιενζηέξ θμνέξ ιε ηάκεζ κα θμαάιαζ», εκχ βζα ημ δεφηενμ «θοπάιαζ», 

«ζηεκμπςνζέιαζ», «ιε ηάκεζ κα εέθς κα ηθάρς». ηδκ ενχηδζδ, ακ εα ιπμνμφζαηε 

κα ηα πμνέρεηε, μζ απακηήζεζξ ημοξ ήηακ μιυθςκα ηαηαθαηζηέξ, αθθά «ιε άθθμκ 

ηνυπμ ημ ηαεέκα», εκχ ςξ πνμξ ημκ ηυπμ, υπμο εα ιπμνμφζαηε κα ηα πμνέρεηε, ηα 

πενζζζυηενα ημνίηζζα απάκηδζακ βζα ημ πνχημ «ζημ ιπαθέημ», εκχ βζα ημ δεφηενμ μζ 

απακηήζεζξ ηοιάκεδηακ ιεηαλφ «ηααένκαξ, βάιμο ηαζ ζπμθζηήξ βζμνηήξ». ηδκ 

ενχηδζδ, ακ είπε θυβζα βζα πμζμ πνάβια εα ιζθμφζε, έκα αβυνζ απάκηδζε βζα ημ 

πνχημ, υηζ εα ακαθενυηακ «ζηα ηαθά ηαζ ηα ηαηά υκεζνα πμο αθέπμοιε ημ ανάδο», 

εκχ, υηακ ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ, ακ ήηακ δζαθήιζζδ, ζε πμζμ πνμσυκ εα 



102 
 

πανέπειπε, δήθςζακ βζα ημ πνχημ ημιιάηζ, υηζ εα ήηακ βζα «έκα θαβδηυ πμο ημ ηνςξ 

ηαζ βίκεζαζ δοκαηυξ» ή βζα «έκα ιδπάκδια πμο νμοθάεζ ηα άζπδια υκεζνα ηαζ αθήκεζ 

ιυκμ ηα ηαθά» (ήηακ ημ ίδζμ παζδί πμο ακαθένεδηε ηαζ πνζκ ζηα άζπδια υκεζνα). 

 

σκαηηθή έθθξαζε: Γζα κα ιπμνέζμοκ ηα παζδζά κα ηνμπμπμζήζμοκ ημκ νοειυ 

ημο ηναβμοδζμφ «Σνίβςκα ηάθακηα» ανπζηά ζε γεσιπέηζημ ηαζ ηαηυπζκ ζε ζονηυ ζηα 

δφμ, πνεζάζηδηε πνχηα κα αζχζμοκ ημκ νοειυ ηςκ 9/8 ηαζ ηςκ 7/8 ακηίζημζπα 

ηζκαζζεδηζηά, πηοπχκηαξ παθαιάηζα. ςιαηζηά εηθνάζηδηακ ιε δζηή ημοξ 

πνςημαμοθία ηαζ ζημ ηέθμξ, υηακ απμθάζζζακ δδθαδή κα πμνέρμοκ ζε ηοηθζηή 

δζάηαλδ, ημ δδιζμφνβδιά ημοξ. 

   

πλεξγαζία-νκαδηθόηεηα: Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή πναβιαημπμζήεδηε πςνίξ 

ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ παζδζχκ ζε μιάδεξ, αθθά ςξ έκα εκζαίμ ζφκμθμ. Σα παζδζά 

θεζημφνβδζακ αθθδθεπζδνχκηαξ ηαζ ημ έκα ζοιπθήνςκε ημ άθθμ. Βέααζα, ηάπμζα 

παζδζά έιεζκακ αιέημπμζ παναηδνδηέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Πζεακέξ ενιδκείεξ αοηήξ ημοξ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ίζςξ κα αθμνμφκ ζε ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ (ιε θοζζηή 

ζοζημθή, ζοβηναηδιέκα) ίζςξ υιςξ ηαζ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία ιε 

ηδκ μπμία δεκ ήηακ ελμζηεζςιέκα ηαζ ιπμνεί κα ηα δοζηυθερε. Μπμνεί αέααζα, κα ιδ 

ζοιιεηείπακ εκενβά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαζηεοήξ ημο ηναβμοδζμφ, αθθά ζίβμονα ηδκ 

παναημθμοεμφζακ ιε πνμζήθςζδ, πνμζπαεχκηαξ ίζςξ κα ηαηαθάαμοκ πχξ βίκεηαζ ή 

απθά απμθαιαάκμκηαξ ηδ δζαδζηαζία. ημ ηέθμξ πάκηςξ υθα ημοξ εκηάπεδηακ ζημκ 

ηοηθζηυ πμνυ πμο αοευνιδηα έζηδζακ μζ ζοιιαεδηέξ/ηνζέξ ημοξ, υηακ ηα «Σνίβςκα 

Κάθακηα» ιεηαηνάπδηακ ζε ζονηυ ζηα δφμ, ηναβμφδδζακ ηαζ πυνερακ ςξ μιάδα.  

 

Αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Σα παζδζά ζε αοηή ηδ δζδαηηζηή χνα 

άημοζακ δφμ πμθφ ζπμοδαία ένβα, ηδ 40
δ
 οιθςκία ημο Μυηζανη ηαζ ημ Υαζάπζημ 

40 ημο Υαηγζδάηζ (ημ δεφηενμ απμηεθεί δζαζηεοή ημο πνχημο), ειπθμοηίγμκηαξ έηζζ 

ημ ιμοζζηυ ημοξ «δζαζημθυβζμ». ηδ ζοκέπεζα ηθήεδηακ, ζοβηνίκμκηάξ ηα κα 

απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ, πμο ιεηαλφ άθθςκ ηα αμήεδζακ κα ζηεθημφκ ηαζ κα 

παναηδνήζμοκ δζάθμνεξ ιμοζζηέξ εηθάκζεζξ. ηακ ηαηυπζκ ημοξ γδηήεδηε κα 

ηνμπμπμζήζμοκ ιε υπμζμκ ηνυπμ επζεοιμφκ έκα βκςζηυ ημοξ ηναβμφδζ, 

δοζημθεφμκηακ κα ηαηακμήζμοκ ηζ αηνζαχξ ηαθμφκηακ κα ηάκμοκ. Αθθά αθμφ 

αίςζακ ζημ ζχια ημοξ ημκ νοειυ ηςκ 9/8 ηαζ ιαγί αάθαιε ηα θυβζα απυ ηα Σνίβςκα 

ηάθακηα πμο είπακ επζθέλεζ, ήηακ εφημθμ κα πενάζμοκ ζηδκ επυιεκδ θάζδ: κα ημ 
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ηνμπμπμζήζμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ, αοηή ηδ θμνά υιςξ ζημκ παναδμζζαηυ νοειυ ηςκ 

7/8. 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: Σμ ανπζηυ ηιήια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ, δδθαδή δ εκενβή αηνυαζδ ηςκ δφμ ιμοζζηχκ ημιιαηζχκ, θαίκεηαζ 

κα ημφναζε ηάπμζα παζδζά. Αοηυ εηδδθχεδηε ιε ζζβμρζεονίζιαηα πνμξ άθθμοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ ηα δοζηυθερε ζημ κα παναιείκμοκ ζοβηεκηνςιέκα βζα πενίπμο 

πέκηε θεπηά πμο απαζημφζε δ αηνυαζδ ηαζ ηςκ δφμ ημιιαηζχκ. ηακ ιάθζζηα ηα 

παζδζά δεκ είκαζ ζδζαίηενα ελμζηεζςιέκα ιε ηέημζμο είδμοξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δεκ λένμοκ 

αηνζαχξ πμζα είκαζ αοηά πμο ηαθμφκηαζ κα παναηδνήζμοκ, είκαζ πζμ εφημθμ κα ιδκ 

παναιείκμοκ ζοβηεκηνςιέκα. Οζ ενςηήζεζξ υιςξ πμο αημθμφεδζακ ηέκηνζζακ πμθφ 

ημ εκδζαθένμκ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα εέθμοκ υθα κα πμοκ ηδκ άπμρή ημοξ. Αθθά 

ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ δζαζηεοήξ ημο πνζζημοβεκκζάηζημο ηναβμοδζμφ «Σνίβςκα 

ηάθακηα» ηα ηνάηδζε πνμζδθςιέκα βζα υζδ χνα δζήνηεζε ηαζ ηα εκέηαλε εκενβά ζηδ 

δζαδζηαζία.  
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3.6. Έβδνκε δηδαθηηθή ώξα: «Δθδξνκή ζην δάζνο κε ηα 

ΗεξνθιπΦΑξηθά»: ζύλζεζε θαη δεκηνπξγία απηνζρέδηαο ζεκεηνγξαθίαο: 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Πμζηζθία ιμοζζηχκ μνβάκςκ, αοημζπέδζςκ ή ιδ, έκα θφθθμ πανηζμφ 

βζα ηάεε μιάδα, λοθμιπμβζέξ ή απθά ιμθφαζα 

 

Υξόλνο: Μία δζδαηηζηή χνα 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, κα 

εηθναζημφκ ζςιαηζηά, κα εκζζποεεί δ ζοκενβαζία-μιαδζηυηδηα, κα ακαπηφλμοκ 

ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ, κα πανμφκ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Ανπζηά, γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα ζηεθημφκ 

δζάθμνμοξ ήπμοξ πμο εα αημφβαιε ζε έκα δάζμξ. Οζ απακηήζεζξ ηαηαβνάθδηακ ζημκ 

πίκαηα ηαζ ιε αάζδ ημ πθήεμξ ημοξ έβζκε ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημοξ ζε μιάδεξ (ακ μζ 

ήπμζ είκαζ πάνα πμθθμί, ηυηε ηάεε μιάδα ιπμνεί κα δζαθέλεζ πενζζζυηενμοξ απυ 

έκακ). Ζ ακάβηδ ηαηαβναθήξ δεκ πνμέηορε απυ ηα ίδζα ηα παζδζά, αθθά ήηακ ζπεδυκ 

επζαεαθδιέκδ απυ ηδ ζφιααζδ πμο ημοξ έεεζα: κα δζανηέζεζ πάκς απυ έκα θεπηυ δ 

ζφκεεζή ημοξ, ιε δπδηζηά ιμηίαα πμο εα επακαθαιαάκμκηαζ. Μυκα ημοξ ζε ιζα 

ανπζηή ηαεμδδβδηζηή ζογήηδζδ ζοιπενζέθααακ ημ ζχια ημοξ ςξ ιέζμ παναβςβήξ 

ήπςκ ηζ εβχ ημοξ επεζήιακα, υηζ, εηηυξ απυ ηα ιμοζζηά υνβακα ηαζ ημ ζχια ημοξ, εα 

ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθάαμοκ ζηζξ ιμοζζηέξ ημοξ δδιζμονβίεξ μπμζμδήπμηε 

ακηζηείιεκμ απυ ηδκ αίεμοζά ιαξ πανάβεζ ήπμ. Ζ ακεφνεζδ ηνυπμο ηαηαβναθήξ ηςκ 

ζοκεέζεχκ ημοξ αθέεδηε ζε εηείκα. 

 

Παξαιιαγέο: Ακηί ηδξ πενζβναθήξ ήπςκ ημο δάζμοξ, δ δναζηδνζυηδηα αοηή 

ιπμνεί κα εκηαπεεί ηαζ ζηδκ πενζβναθή ζοκαζζεδιάηςκ. Μπμνμφιε, αθμφ πνχηα 

ζογδηήζμοιε βζα ημ πθήεμξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζε πμζεξ ηαηαζηάζεζξ ηα 

αζχκμοιε, κα απμδχζμοιε δπδηζηά ηάπμζα απυ αοηά ή ηαζ υθα υζα ηα παζδζά 

ακαθένμοκ (ακάθμβα ιε ημκ πνυκμ πμο δζαεέημοιε), νςηχκηαξ ηα, «Ακ υζα κζχες 

ηαζ ζηέθημιαζ ιέζα ιμο είπακ θςκή, πχξ εα αημοβυηακ, υηακ βζα πανάδεζβια είιαζ 

εοιςιέκμξ/δ ή εθζιιέκμξ/δ;». Γεκζηά δ επζθμβή ηδξ εειαηζηήξ αθήκεηαζ ζημκ/ζηδκ 

εηπαζδεοηζηυ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηζξ εκυηδηαξ ζηδκ μπμία εέθεζ κα ημ εκηάλεζ. 
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3.6.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Δθδξνκή ζην δάζνο κε 

ηα ΗεξνθιπΦΑξηθά» 

 

ηζξ επυιεκεξ δφμ ηαζ ηεθεοηαίεξ ζοκακηήζεζξ αζπμθδεήηαιε ιε ημ εέια ηδξ 

ζφκεεζδξ. Σδκ πνχηδ απυ ηζξ δφμ ηδκ μκυιαζα: «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα 

ΗενμθθοΦΑνζηά». ηυπμξ ιμο ήηακ κα πνμζπαεήζμοκ ηα παζδζά, κα εηθναζημφκ 

ηαθθζηεπκζηά ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ δδιζμονβίαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, κα ιπμνέζμοκ 

κα πανάβμοκ ιία δπδηζηή ζφκεεζδ. Γζα ηδκ ηαηαβναθή αοηήξ ηδξ ζφκεεζδξ είκαζ 

θοζζηά αμδεδηζηή δ δδιζμονβία ιζαξ αοημζπέδζαξ βναθζηήξ ζδιεζμβναθίαξ. πςξ 

ηαζ ηάεε άθθδ δναζηδνζυηδηα πμο πανμοζζάγεηαζ εδχ, έηζζ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ, είκαζ 

εκηαβιέκδ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ βζα ημ ιάεδια ηδξ 

Μμοζζηήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα αθμνά ζημ έκαημ ηαζ δέηαημ έκαημ ηεθαθαίμ ημο 

Βζαθίμο ηαζ ημο Σεηναδίμο Δνβαζζχκ ηδξ Μμοζζηήξ ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ ιε 

ηίηθμ «Σμο ηυζιμο ηα ηεθαδδίζιαηα» (Ανβονίμο η.α,. -:15) ηαζ «Υνχιαηα ηαζ 

ζπήιαηα», ακηίζημζπα (Ανβονίμο η.α, -:25).   

Θα ήηακ πμθφ πνήζζιμ ακ οπήνπε δπμβναθδιέκδ δ αηυθμοεδ ζογήηδζδ, αθθά 

υπςξ είπαιε ηαζ πνςηφηενα ζηενμφιαζηε αοηήξ ηδξ δοκαηυηδηαξ. Απυ ηζξ ζδιεζχζεζξ 

πμο ηναημφζα ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ ηαζ απυ ηζξ ακαθοηζηέξ πενζβναθέξ ημο 

διενμθμβίμο πμο ηαηέβναθα ηδκ ίδζα ηζυθαξ ιένα, πνμηφπηεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μ 

παναηάης δζάθμβμξ. 

- Δβχ: ήιενα εα πάιε εηδνμιή ιε ημκ ΦαΛάνδ! Θα ιαξ λεκαβήζεζ ζημ έκα 

ηαζ ιμκαδζηυ δάζμξ πμο έπμοκ ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ. Σζ ζαξ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ υηακ 

αημφηε ηδ θέλδ δάζμξ;  

- Παζδί 1:Γέκηνα. 

- Δβχ: Μάθζζηα. Ήδδ ιπήηαιε ζημ εέια. Πχξ είκαζ άναβε κα γεζξ ιέζα ζε 

έκα δάζμξ; Ακ ηθείκαιε ηα ιάηζα ηαζ ακμίβαιε ηαθά ηα αοηζά ιαξ, ηζ ήπμοξ εα 

αημφβαιε ιέζα ζημ δάζμξ;  

- Παζδί 2: Σμκ αένα! 

- Παζδί 3: Σα πμοθζά!  

- Παζδί 4: Σδ ιπμοθκηυγα πμο ήνεε κα ημ βηνειίζεζ! 

- Παζδί 5: Σδ ανμπή! 

- Παζδί 6: Σδ θςηζά! 

- Παζδί 7: Σμκ λοθμηυπμ κα ηυαεζ έκα δέκηνμ! 

- Παζδί 8: Παζδζά πμο έπμοκ πάεζ εηδνμιή ηαζ παίγμοκ! 
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- Δβχ: Θα πνμζπαεήζεηε ηχνα, κα ανείηε ηνυπμ, κα εηθνάζεηε αοημφξ ημοξ 

ήπμοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ υπμζα ιμοζζηά υνβακα ή υ, ηζ άθθμ εεςνείηε, υηζ ηαζνζάγεζ. 

ακ ημ δάζμξ κα ιαξ ιζθάεζ ιέζα απυ ημοξ ήπμοξ. Γζα πανάδεζβια, ηζ εα ιπμνμφζαιε 

κα πνδζζιμπμζήζμοιε, βζα κα ιζιδεμφιε ημκ ήπμ ηδξ ανμπήξ;  

- Παζδί 2: Σα δάπηοθά ιαξ, κα έηζζ (ηαζ πηοπάεζ ιε ημκ δείηηδ ηαζ ημκ ιέζμ 

ημο εκυξ πενζμφ ηδκ παθάιδ ημο άθθμο).  

- Δβχ: Σέθεζα.  

- Παζδί 1: Με αοηυ ημ ιεβάθμ λφθμ ηδξ ανμπήξ. 

- Δβχ: Νμιίγς υηζ είιαζηε ζε πμθφ ηαθυ δνυιμ! Καζ ακ δ ανμπή δοκαιχζεζ 

ηαζ βίκεζ ιπυνα ή ηαζ ηαηαζβίδα; 

 Ζ ημοαέκηα, πμο ηαεμδδβμφκηακ πάκηα απυ ειέκα, ζοκεπίζηδηε ιε 

ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ βζα υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ ήπμοξ ημο δάζμοξ. ηδ ζοκέπεζα ηα 

παζδζά ιμζνάζηδηακ ζε μιάδεξ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία ηαζ απμθάζζζακ δ ηαεειζά 

κα «πενζβνάρεζ» δπδηζηά έκακ απυ ημοξ παναπάκς ήπμοξ ηαζ ζημ ηέθμξ κα εκχζμοκ 

υθεξ ηζξ ζοκεέζεζξ. Υςνίζηδηακ θμζπυκ ζε επηά ιζηνέξ μιάδεξ, ηςκ δφμ ή ηνζχκ 

αηυιςκ ηαζ ηαηυπζκ ζογδηήζεςξ ακαθμνζηά ιε ηδκ απυδμζδ ηςκ ζδζαίηενςκ 

δπδηζηχκ εηθάκζεςκ, επέθελακ υνβακα.   

ε αοηυ ημ ζδιείμ, εεςνχ, υηζ αλίγεζ κα ακαθενεχ ζε έκα πενζζηαηζηυ πμο 

έθααε πχνα. Καηά ηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ πνμέηορε ιζα 

αρζιαπία: δφμ παζδζά ήεεθακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ίδζμ ιμοζζηυ υνβακμ ηαζ ημ 

δζεηδζημφζακ ζεεκανά. Μήθμκ ηδξ ένζδμξ απμηέθεζε δ ηαιπάζα: έκα αβυνζ ηδκ 

ήεεθε, βζαηί μ ήπμξ ηδξ «ιμζάγεζ ιε ηδ θςηζά πμο ηαίεζ» ηαζ έκα άθθμ ηδκ ήεεθε βζαηί 

«αβάγεζ ζοκεπυιεκμ ήπμ ζακ ηδκ αθοζίδα απυ ηδ ιπμοθκηυγα». Γζα ηδκ πθήνδ 

ηαηακυδζδ ηδξ υθδξ ηαηάζηαζδξ πνεζάγεηαζ εδχ κα ακαθενεχ ζημ ηηζνζαηυ γήηδια 

πμο έπεζ πνμηφρεζ ζημ πμθείμ ζημ μπμίμ ενβάγμιαζ. Σμ Γδιμηζηυ πμθείμ 

ηαοναηίμο, λεηίκδζε κα πηίγεηαζ ημ 1950, ιε δφμ ααζζηέξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

ηάπμζμοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ. Γζα πμθθά πνυκζα υθα έααζκακ ηαθχξ. Με ηδκ πάνμδμ 

ηςκ εηχκ ηαζ ηαεχξ ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ εκζζπουηακ, πνμέηορε δ ακάβηδ 

επέηηαζδξ ημο ζπμθείμο. Υηίζηδηακ έηζζ δφμ αηυιδ αίεμοζεξ. Αημθμφεδζε άθθδ ιζα 

–ηαζ ηεθεοηαία- επέηηαζδ ημο ζπμθείμο ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980, θηάκμκηαξ έηζζ 

ζοκμθζηά ηζξ εκκέα αίεμοζεξ. ήιενα θζθμλεκεί δχδεηα ηιήιαηα (δφμ ζε ηάεε ηάλδ), 

δζαιμζναζιέκα ζε ήδδ οπάνπμοζεξ αίεμοζεξ πμο πςνίζηδηακ ζηα δφμ ή ζε 

απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ πμο ιεηαηνάπδηακ ζε αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ. Γίκεηαζ εφημθα 

ακηζθδπηυ θμζπυκ, βζαηί ημ εκ θυβς ζπμθείμ ζηενείηαζ αίεμοζαξ Μμοζζηήξ, υπςξ 
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αέααζα ηαζ μπμζαζδήπμηε άθθδξ αμδεδηζηήξ αίεμοζαξ (Δνβαζηήνζ Φοζζηήξ, 

Βζαθζμεήηδ, Αίεμοζα Δζηαζηζηχκ, Αίεμοζα Δηδδθχζεςκ, η.α.), πθδκ ημο 

Δνβαζηδνίμο Πθδνμθμνζηήξ (ηζ αοηυ ζε αζθοηηζηυ πχνμ, ιε ακαθμβία εκυξ 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή ακά δφμ παζδζά). Καη’ επέηηαζδ, ημ ζπμθείμ δζαεέηεζ θίβα 

ιμοζζηά υνβακα, εη ηςκ μπμίςκ ηα πενζζζυηενα αβμνάζηδηακ ηα ηεθεοηαία δφμ 

πνυκζα ηαηυπζκ δζηχκ ιμο πζέζεςκ ηαζ ανίζημκηαζ ζε έκακ ημζκυπνδζημ πχνμ ημο 

ζπμθείμο. Καηά ηφνζμ θυβμ ζηα ιαεήιαηα πνδζζιμπμζμφιε ιμοζζηά υνβακα απυ ηδ 

δζηή ιμο πνμζςπζηή ζοθθμβή πμο, ιπμνεί κα είκαζ πμζηίθδ, αθθά δζαεέηεζ ιυκμ έκα 

απυ ηάεε είδμξ. Αοηή δ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα ημονάγεζ ηδκ οπμθαζκυιεκδ, βζαηί 

πνέπεζ κα ιεηαθένεζ απυ αίεμοζα ζε αίεμοζα ηα ιμοζζηά υνβακα, κα ζηενεί ίζςξ 

πμζηζθία ιμοζζηχκ ενεεζζιάηςκ, βκχζεςκ ηαζ ειπεζνζχκ ζημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ ημο 

ζπμθείμο ζε ζπέζδ ιε δδιυζζα ζπμθεία άθθςκ εονςπασηχκ πςνχκ, αθθά ζίβμονα 

απμηεθεί ιμκαδζηή εοηαζνία ακάπηολδξ ηδξ εθεονεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ ηυζμ 

ηδξ δζδάζημοζαξ, υζμ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ. Άθθςζηε ηαηά ηδκ Ξακεάημο 

(2011:62), «ημ οπεναμθζηά οπμαμδεδηζηυ πενζαάθθμκ ηείκεζ κα αδνακμπμζήζεζ ημ 

δδιζμονβζηυ δοκαιζηυ ημο αηυιμο». Καηυπζκ θμζπυκ δζηήξ ιμο πανειαάζεςξ, 

μδδβδεήηαιε ζε ιζα δδιζμονβζηή δζεοεέηδζδ ημο γδηήιαημξ: ημοξ νχηδζα ακ 

ιπμνμφκ κα ανμοκ ηάπμζμκ άθθμκ ηνυπμ κα πανάβμοκ ημκ ήπμ πμο επζεοιμφκ ηαζ 

ημοξ είπα, υηζ εα πάνεζ ηδκ ηαιπάζα, υπμζμξ ηαηαθένεζ κα ανεζ έκακ άθθμκ ηνυπμ 

δπδηζηήξ πενζβναθήξ ηαζ απυδμζδξ. φκημια ηαζ μζ δφμ είπακ ανεζ απυ ιία ζδέα: μ 

ήπμξ ηδξ θςηζάξ απμδυεδηε ιε έκα ηζαθαηςιέκμ πανηί πμο απαθά ημ παζδί γμοθμφζε 

ακμζβμηθείκμκηαξ ηδκ παθάιδ ημο ηαζ μ ήπμξ απυ ηδκ αθοζίδα ηδξ ιπμοθκηυγαξ ιε 

δφμ λοθμιπμβζέξ ιε ελαβςβζηυ ζπεδζαζιυ, ηζξ μπμίεξ ημ παζδί ηοθμφζε ανβά απυ ηδ 

ιζα άηνδ ημο ενακίμο ζηδκ άθθδ, πςνίξ κα αθήκεζ ηαευθμο ημ πένζ ημο απυ αοηέξ. 

Σμοξ επζανάαεοζα βζα ηδκ εονδιαηζηυηδηά ημοξ ηαζ ημ πνυαθδια μδδβήεδηε ζε 

θφζδ, ηαεχξ ημ έκα παζδί πνμηίιδζε κα ηναηήζεζ ημ ηζαθαηςιέκμ πανηί, βζαηί 

εεχνδζε, υηζ μ ήπμξ ημο ιμζάγεζ αηυιδ πζμ πμθφ ιε ηδ θςηζά πμο ηαίεζ ηζ έδςζε ηδκ 

ηαιπάζα ζημ άθθμ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ μ δδιζμονβζηυξ ηνυπμξ ζηέρδξ είκαζ 

αοηυξ πμο μδήβδζε ζηδκ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηα παζδζά.  

Μυθζξ δ ηαηάζηαζδ ελμιαθφκεδηε, ημοξ έεεζα ηδ ζφιααζδ πμο έπνεπε κα 

αημθμοεήζμοκ: δ δπδηζηή ημοξ δδιζμονβία εα έπνεπε κα έπεζ ιζα πνμκζηή δζάνηεζα 

ιεβαθφηενδ ηςκ δφμ θεπηχκ. Πχξ ιπμνεί κα βίκεζ αοηυ; Με ηδκ επακάθδρδ θοζζηά. 

Σμοξ εφιζζα ημ δέηαημ ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο, ιε ημ μπμίμ είπαιε αζπμθδεεί 

πνυζθαηα ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ιμηίαμο πμο εηεί πενζβνάθεηαζ. Έπνεπε θμζπυκ κα 
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ανμοκ έκα ααζζηυ εέια, πμο κα ημ επακαθαιαάκμοκ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ ζηδκ άζηδζδ 

ιε ηα νοειζηά ιμηίαα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. Καζ βζα κα ιδκ ημ λεπάζμοκ έπνεπε κα 

ανμοκ έκακ ηνυπμ κα ημ ηαηαβνάρμοκ. «πςξ μζ ιμοζζημί βνάθμοκ ηζξ κυηεξ ζε 

πανηί» είπε ηυηε έκα αβυνζ. «Διείξ υιςξ δεκ λένμοιε κα βνάθμοιε κυηεξ» είπε έκα 

άθθμ. «Μπμνείηε κα ανείηε ηάπμζμκ άθθμκ ηνυπμ κα βνάρεηε ημοξ ήπμοξ πμο εα 

ζηεθηείηε;». Ζ απάκηδζδ δεκ άνβδζε κα ένεεζ ηζ έηζζ ηα ζπήιαηα ήηακ αοηά πμο 

πνςημζηάηδζακ ζηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ (αθ.Πανάνηδια: εηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα 

ΗενμβθοΦΑνζηά). ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηα παζδζά, εηηυξ απυ ζπήιαηα, 

ηαηέβναθακ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ μνβάκςκ πμο εα πνδζζιμπμζμφζακ, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ανζειμφξ ζε ιζα πνμζπάεεζα απεζηυκζζδξ ηςκ θμνχκ πμο ήεεθακ κα αημοζηεί ημ 

εκ θυβς υνβακμ. ε ιία ιυκμ ζφκεεζδ πνδζζιμπμζήεδηακ ηςδζημπμζδιέκα βνάιιαηα, 

πμο ακηζπνμζχπεοακ είηε ηάπμζμκ ήπμ ή ηα ανπζηά ημο μκυιαημξ ημο μνβάκμο, εκχ 

ζε άθθδ ιία ανηέζηδηακ απμηθεζζηζηά ζηδ βεςιεηνζηή απεζηυκζζδ ηδξ ζφκεεζήξ 

ημοξ, πςνίξ απμθφηςξ ηαιία πεναζηένς δζεοηνίκδζδ. Ζ ζεζνά ιε ηδκ μπμία ηάεε 

μιάδα εα έπαζγε απμηοπχεδηε θμζπυκ ζε πανηί ιε ζπήιαηα. 

Αημθμφεδζε έκαξ δπδηζηυξ «μνβαζιυξ» ηαζ ζε θίβα θεπηά ήηακ έημζια κα 

πανμοζζάζμοκ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ. Πενήθακα ηζ υθμ πανά εηηέθεζακ δζαδμπζηά ηζξ 

ζοκεέζεζξ ημοξ ηζ υθμζ ιαγί πανήηαιε ημ απμηέθεζια. Δηείκδ ηδ ζηζβιή ιζα ζδέα ιμο 

βεκκήεδηε. Ακ υιςξ ηζκμφιαζηε ιέζα ζημ δάζμξ, πζεακυκ κα αημφιε υθμοξ αοημφξ 

ημοξ ήπμοξ ηαοηυπνμκα, άθθμοξ πζμ δοκαηά, βζαηί είιαζηε ημκηά ζηδκ δπδηζηή πδβή 

ηζ άθθμοξ πζμ ζζβακά, βζαηί είιαζηε πζμ ιαηνζά ημοξ. Χξ άθθμξ «ιαέζηνμξ» αοηήξ ηδξ 

δπδηζηήξ ζφκεεζδξ, δζεφεοκα θμζπυκ ηδκ μνπήζηνα ημο δάζμοξ, υπζ ιε ηα πένζα, αθθά 

ιε ημ ζχια ιμο. ηακ πθδζίαγα ζε ηάπμζα μιάδα, έπαζγακ πζμ δοκαηά, εκχ 

ηαοηυπνμκα υθεξ μζ άθθεξ αημφβμκηακ, αθθά ζζβακυηενα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δ 

εηδνμιή ιαξ ζημ δάζμξ ημο πθακήηδ ΦΆνδ πήνε ιζα άθθδ ηνμπή πνμξ ημ δπδηζηά 

νεαθζζηζηυηενμ.  
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3.6.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Δθδξνκή ζην δάζνο κε ηα ΗεξνθιπΦΑξηθά» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Σα παζδζά είπακ πμθθέξ ζδέεξ απυ 

ηα πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, Δφημθα ζηέθηδηακ ηαζ ανήηακ 

πμθθμφξ ήπμοξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ, πμο ιπμνμφιε κα ζοκακηήζμοιε ζε έκα δάζμξ 

(αέναξ, πμοθζά, ιπμοθκηυγα πμο πάεζ κα ημ βηνειίζεζ, ανμπή, θςηζά, λοθμηυπμξ πμο 

ηυαεζ έκα δέκηνμ ηαζ παζδζά πμο έπμοκ πάεζ εηδνμιή ηαζ παίγμοκ). Καζ ζηδ ζοκέπεζα 

υιςξ, υηακ ζογήηδζακ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα απμδχζμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

δπδηζηέξ εηθάκζεζξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ζε έκα δάζμξ, ιε 

εοημθία δζάθελακ πμζηίθα ιμοζζηά υνβακα, αθθά ηαζ άθθα, πνςηυηοπα δπμπνχιαηα, 

πμο πνμένπμκηακ απυ ημ ζχια ημοξ ηαζ απυ ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηακ ζηδκ ηάλδ 

ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έηακακ πνήζδ:  

α) ζδζυθςκςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ-αοημζπέδζςκ ηαζ ιδ- υπςξ ηαιπάζα 

(cabasa), ημοδμοκάηζα, ιανάηεξ, λφζηνα (guiro), ιεηαθθυθςκμ, λοθάηζα (claves), 

νμηάκα, egg shaker, πζαηίκζα, ηαζηακζέηεξ, ηαζεηίκα (woodblock) ηαζ ιπαζημφκζ ηδξ 

ανμπήξ,  

α) ημο ιμκαδζημφ ιειανακυθςκμο πμο δζαεέημοιε, ημο ηαιπμονίκμο,  

β) ακηζηεζιέκςκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ ηάλδ (θφθθα ηεηναδίμο πμο ηζαθάηςκακ, 

ενακία πμο ηα έζονακ ζημ πάηςια, ιπμοηάθζα, ηαθαιάηζα, πάκηνεξ) ηαζ θοζζηά  

δ) ήπςκ απυ ημ ζχια ημοξ (πηοπήιαηα ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ζχιαημξ (body 

percussion), ζηυια, θςκή). 

Δπίζδξ εφημθα ανήηακ ηνυπμοξ, κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ζπήιαηα, ιεβέεδ, ανζειμφξ ηαζ βνάιιαηα. οιθχκδζακ ηάεε 

ζπήια, κα ζοιαμθίγεζ ιία δζαθμνεηζηή ιμοζζηή πδβή -ιε πανάθθδθδ πνήζδ 

ηςδζημπμζδιέκςκ βναιιάηςκ ή υπζ- εκχ δ έκηαζδ ιε ηδκ μπμία εα εηηεθμφζακ ηδ 

ζφκεεζή ημοξ, πενζβνάθδηε ιε ημ ιέβεεμξ (ιεβάθα ζπήιαηα: ιεβάθδ έκηαζδ, ιζηνά 

ζπήιαηα: ιζηνή έκηαζδ). 

 

σκαηηθή έθθξαζε: Ο πνχημξ ηζυθαξ ήπμξ πμο πνυηεζκακ ηα παζδζά, υηακ ηα 

νχηδζα ιε πμζμκ ηνυπμ εα απμδχζμοιε δπδηζηά ηδ ανμπή ζημ δάζμξ, ήηακ έκαξ ήπμξ 

πμο πανάβεηαζ απυ ημ ζχια ημοξ (πηφπδια δαηηφθςκ ζηδκ παθάιδ). Αημθμφεδζακ 

ηζ άθθμζ, υπςξ ζθφνζβια ιε ημ ζηυια βζα ηα πμοθζά ή θφζδια βζα ημκ άκειμ πμο 

θοζζμιακά. Οζ ήπμζ πμο πνμένπμκηακ απυ ημ ζχια ζοιπενζεθήθεδζακ ιε ανιμκζηυ 
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ηνυπμ ιαγί ιε υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ. Καζ μ ηνυπμξ υιςξ πμο εηηέθεζακ ηα ίδζα ηα 

ιμοζζηά υνβακα ηαζ ημοξ ήπμοξ απυ ακηζηείιεκα ηδξ ηάλδξ ειπενζέπεζ ζςιαηζηυηδηα 

ηαεχξ, ζοβηεηνζιέκεξ εηθάκζεζξ ημο ήπμο απαζημφκ ακάθμβμοξ πεζνζζιμφξ ημο 

μνβάκμο, ημο ακηζηεζιέκμο ή ημο ζχιαημξ.  

 

Δλίζρπζε νκαδηθόηεηαο: Με ελαίνεζδ ημ πενζζηαηζηυ ιε ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ 

ηαιπάζαξ απυ δφμ αβυνζά, πμο ηαζ αοηυ μδδβήεδηε ζε ιζα δδιζμονβζηή έηααζδ, 

βεκζηά ηα παζδζά ζοκενβάζηδηακ ανιμκζηά. Γδιζμφνβδζακ ηνεζξ μιάδεξ ηςκ ηνζχκ 

αηυιςκ ηαζ ηέζζενα γεοβάνζα, χζηε κα απμδχζεζ δ ηαεειία απυ έκακ ήπμ. Συζμ μ 

δζαιμζναζιυξ ημοξ ζε αοηέξ, υζμ ηαζ δ επζθμβή ημο ήπμο πμο εα πενζέβναθε δ 

ηαεειία, έβζκε βζα ιία αηυιδ θμνά ιε πνςημαμοθία ηςκ παζδζχκ, πςνίξ κα 

ακαηφρμοκ πνμαθήιαηα. Ζ ανιμκζηή ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία θάκδηε ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, ηαεχξ ηάπμζα παζδζά εκδζαθένμκηακ βζα ηδ βκχιδ ηςκ ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ 

ημοξ -αηυια ηζ απυ άθθεξ μιάδεξ, πένακ ηδξ δζηήξ ημοξ- ςξ πνμξ ημ ακ δ επζθμβή 

ηάπμζμο ιμοζζημφ μνβάκμο, πανάβεζ ηδκ επζεοιδηή βζα ηδκ πενίπηςζή ημοξ πνμζά. 

 

Βειηίσζε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: Εδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζημ φθμξ ηδξ 

εηηέθεζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ έκηαζδ, αθθά δ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ή ημκ ήπμ πμο ηαθμφκηακ κα 

πενζβνάρμοκ (πνμζά) απαζπυθδζακ ημοξ/ηζξ ιζηνμφξ/εξ ιαξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ 

δζαπεζνίζηδηακ ηδκ δπδηζηή απυδμζδ ηάπμζςκ ηαηαζηάζεςκ ιε ιεβάθδ θακηαζία. 

Ηδζαίηενα ημ εέια ηδξ επζθμβήξ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηέημζςκ, πμο κα πενζβνάθμοκ 

δπδηζηά ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ θάκδηε κα ηα εκδζαθένεζ πμθφ. Γμηίιαγακ, 

λακαδμηίιαγακ, νςημφζακ ηδ βκχιδ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ, ιέπνζ κα εεςνήζμοκ 

ηαηάθθδθμ ημ δπδηζηυ απμηέθεζια.  Ζ έκκμζα ημο ιμοζζημφ ιμηίαμο ηαηακμήεδηε 

πθήνςξ απυ υθεξ ηζξ μιάδεξ ηαζ ιπυνεζακ εφημθα κα δδιζμονβήζμοκ δζηά ημοξ, πμο 

επακαθαιαάκμκηάξ ηα, κα μδδβδεμφκ ζε ιεβαθφηενεξ ιμοζζηέξ ζοκεέζεζξ. Ζ 

εηηεθέζεζξ υιςξ ηςκ ζοκεέζεχκ ημοξ παναηηδνίγμκηακ απυ ιζα νοειζηή 

ζπεηζηυηδηα.  

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: θα ηα παζδζά ζημ ζφκμθυ ημοξ ζοιιεηείπακ ιε 

ιεβάθδ πνμεοιία ζε υθα ηα ζηάδζα αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Απυ ηδκ ανπζηή 

ηαεμδδβδηζηή ζογήηδζδ, ιέπνζ ημκ εκημπζζιυ ήπςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ, πμο ιπμνεί κα 

πανάβμκηαζ ζημ δάζμξ, αθθά ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ δπδηζηχκ πδβχκ βζα 
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ηδκ αημοζηζηή πενζβναθή ημοξ, ηα παζδζά παίνμκηακ ηαζ απμθάιαακακ 

ζοβηεκηνςιέκα ηδ δζαδζηαζία. Με ελαίνεζδ ημ ζοιαάκ ιε ηδκ ηαιπάζα, πμο 

πνμηάθεζε ιζα ιζηνή δζαημπή ζηδ νμή ηςκ δφμ ειπθεηυιεκςκ μιάδςκ -μζ οπυθμζπεξ 

πζεακυηαηα δεκ ακηζθήθεδηακ ηαευθμο ημ πενζζηαηζηυ, ηαεχξ ήηακ απμννμθδιέκεξ 

ζηδ δδιζμονβία ημοξ- ηα επίπεδα νμήξ ήηακ ορδθά. 

  

 

 

  



112 
 

3.7. Όγδνε δηδαθηηθή ώξα: «Ζ κπαιάληα ηνπ απνρσξηζκνύ»: ζύλζεζε 

κέζσ ρξήζεο ηερλνινγίαο θαη θαηαζθεπή απηνζρέδηαο παξηηηνύξαο: ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή 

 

Τιηθά: Ηδακζηά ηυζμζ Ζ/Τ υζμζ ηαζ ηα παζδζά ή εκαθθαηηζηά έκαξ Ζ/Τ ημ πμθφ 

βζα ηάεε ηέζζενα παζδζά, θεοηά πανηζά, λοθμιπμβζέξ ή ιανηαδυνμζ 

 

Υξόλνο: Μία δζδαηηζηή χνα ηαη’ εθάπζζημ 

 

ηόρνη: Να πανάβμοκ ηα παζδζά πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ, ζοκεέημκηαξ 

ηζξ δζηέξ ημοξ ιεθςδίεξ ηαζ δδιζμονβχκηαξ ιζα αοημζπέδζα πανηζημφνα βζα ηδκ 

ηαηαβναθή ηδξ, κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ θεηηζηά, κα εκζζποεεί δ 

μιαδζηυηδηα, κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ιμοζζηέξ έκκμζεξ ημο ημκζημφ φρμοξ, ηδξ 

έκηαζδξ, ηδξ δζάνηεζαξ ηαζ ημο δπμπνχιαημξ 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή: Εδηήεδηε απυ ηα παζδζά, κα πενζβνάρμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ βζα ημ ηέθμξ ημο πνμβνάιιαηυξ ιαξ, ζηδκ ανπή θεηηζηά ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ εθανιμβήξ Synth4kids (εζημκζηυ synthesizer). 

Αημθμφεδζε έκαξ δζάθμβμξ, χζηε κα απμθαζίζμοιε πμζα ζημζπεία ηδξ ιμοζζηήξ εα 

αλζμπμζμφζακ, βζα κα πενζβνάρμοκ δπδηζηά ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ (ημκζηυ φρμξ, 

δζάνηεζα, tempo, δπυπνςια). ηδ ζοκέπεζα ηθήεδηακ κα ανμοκ έκακ ηνυπμ 

ηαηαβναθήξ ηδξ ιμοζζηήξ ημοξ δδιζμονβίαξ -πένακ θοζζηά ηδξ ζοιααηζηήξ (πμο 

μφηςξ ή άθθςξ αέααζα δε βκςνίγμοκ) ηαζ κα ηδκ εηηεθέζμοκ. Εδηήιαηα ςξ πνμξ ημκ 

ηνυπμ ηαηαβναθήξ ημο ημκζημφ φρμοξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ ζογδηήεδηακ ηαζ 

ηαηαθήλαιε ζηδ πνήζδ πνςιάηςκ ηαζ ανζειχκ ακηίζημζπα. Οζ ζοκεέζεζξ ημοξ 

ζοιθςκήζαιε, κα έπμοκ ιζα ημζκή -ακάιεζα ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ- έηηαζδ, αοηή ηςκ 

ηεζζάνςκ ιέηνςκ ηςκ 4/4 ηαζ ηαθυ εα ήηακ κα πενζθαιαάκμοκ ιεθςδζηά ή νοειζηά 

ιμηίαα (ostinati). 

 

Παξαιιαγή: ε πενίπηςζδ πμο ζημ ζπμθείμ δεκ οπάνπεζ Δνβαζηήνζμ 

Πθδνμθμνζηήξ ή μζ Ζ/Τ δε δζαεέημοκ δπεία, ιπμνεί εκαθθαηηζηά κα πναβιαημπμζδεεί 

δ δναζηδνζυηδηα ιε ηδ πνήζδ εκυξ ζοιααηζημφ ανιμκίμο -ακ θοζζηά οπάνπεζ ηαζ 

αοηυ. Βέααζα ζε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ 

ηάπμζςκ κμηχκ, χζηε κα αλζμπμζδεεί δ πεκηαημκζηή ηθίιαηα. Μπμνεί υιςξ μ/δ 
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εηπαζδεοηζηυξ κα ανεζ ηάπμζμκ ηνυπμ κα ζδιαδέρεζ ηα πθήηηνα πμο εα ζοιιεηέπμοκ 

ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, υπςξ βζα πανάδεζβια πνςιαηίγμκηάξ ηα ιε έκακ 

ιανηαδυνμ ή ημθθχκηαξ ηάπμζα αοημηυθθδηα. Χξ πνμξ ημ εέια ημο δπμπνχιαημξ 

οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία ζηδκ επζθμβή δζαθμνεηζηχκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηαζ δ 

απμιίιδζδ ημο ήπμο ημοξ είκαζ ζοκήεςξ ζηακμπμζδηζηή. Οπςζδήπμηε υιςξ ημ 

πενζαάθθμκ δεκ εα είκαζ ηυζμ εθηοζηζηυ, υζμ ζηδκ εκ θυβς δθεηηνμκζηή εθανιμβή. 
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3.7.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Ζ κπαιάληα ηνπ 

απνρσξηζκνύ» 

 

Αλζμθμβχκηαξ ηαζ ζηαειίγμκηαξ ηα μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζημ 

ιάεδια ηδξ Μμοζζηήξ, απμθάζζζα δ επυιεκδ ηαζ ηεθεοηαία δζδαηηζηή πνυηαζδ, κα 

πενζθαιαάκεζ ηδκ παναβςβή ιζαξ ζφκεεζδξ, πμο κα πενζβνάθεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ 

παζδζχκ βζα ηδκ απμπχνδζή ιαξ απυ ημκ πθακήηδ ΦΆνδ, πνδζζιμπμζχκηαξ, ςξ 

ενβαθείμ ηαηαβναθήξ ηδξ, ιζα αοημζπέδζα πανηζημφνα· ηζ υθα αοηά ζε έκα 

δθεηηνμκζηυ δπδηζηυ πενζαάθθμκ. Σμ ζηεπηζηυ ιμο ήηακ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ 

synth4kids, ηα παζδζά κα ιπμνέζμοκ κα δδιζμονβήζμοκ δζηέξ ημοξ ζοκεέζεζξ, αθθά 

ηαζ κα εθεφνμοκ έκακ δζηυ ημοξ ηνυπμ ιμοζζηήξ ηαηαβναθήξ, βζα κα ιπμνμφκ κα ηζξ 

επακαθάαμοκ υπμηε πνεζαζηεί. Βαζίγεηαζ εκ πμθθμίξ ζημ εζημζηυ πνχημ ηεθάθαζμ 

ημο Σεηναδίμο Δνβαζζχκ ηδξ Μμοζζηήξ ηδξ Β΄ ηάλδξ ιε ηίηθμ «Υεθζδμκάηζ, πέηαλε!» 

(Ανβονίμο η.α., -:27), υπμο πνμηείκεζ ζηα παζδζά, κα εηηεθέζμοκ ιία ιδ ζοιααηζηή 

πανηζημφνα, αθθά ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ιία ιζηνή ιμοζζηή ζφκεεζδ ηαζ κα ηδκ 

ηαηαβνάρμοκ. Γκχνζγα εη πνμμζιίμο, υηζ ημ υθμ εβπείνδια απαζημφζε ανηεηή 

μνβάκςζδ, βζα κα ιπμνέζεζ κα εομδςεεί ιέζα ζε ιία ιυθζξ δζδαηηζηή χνα. Καηυπζκ 

ζοκεκκυδζδξ ιε ημκ ζοκάδενθμ πμο δζδάζηεζ ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ -ημκ 

μπμίμ ηαζ εοπανζζηχ εενιά- ιμο παναπςνήεδηε ημ ενβαζηήνζ ιε ημοξ 

Ζθεηηνμκζημφξ Τπμθμβζζηέξ. Φνυκηζζα ήδδ απυ ημ δζάθεζιια κα έπς εκενβμπμζήζεζ 

υθμοξ υζμοξ δζέεεηακ δπεία -δδθαδή ηνεζξ ζοιααηζημφξ Ζ/Τ- ηαζ έκα laptop πμο ηζ 

αοηυ δζέεεηε εκζςιαηςιέκα δπεία. Σέζζενζξ θμζπυκ Ζ/Τ ήηακ έημζιμζ κα οπμδεπημφκ 

ηα παζδζά, έκαξ εη ηςκ μπμίςκ ήηακ ζοκδεδειέκμξ ιε ηδ ζοζηεοή ηδξ ηδθευναζδξ. 

Φοζζηά, ακ οπήνπε δ δοκαηυηδηα κα δζαεέηεζ ημ ηάεε παζδί απυ έκακ Ζ/Τ ή έζης κα 

ιμζνάγμκηαζ έκακ ακά δφμ άημια, δ δζαδζηαζία εα ήηακ πζμ εφημθδ ηαζ ημ ηάεε παζδί, 

ςξ ιμκάδα, εα είπε ηδ δοκαηυηδηα κα πενζδβδεεί ζηδκ εθανιμβή ιε ιεβαθφηενδ 

πνμκζηή άκεζδ ηαζ κα αλζμπμζήζεζ, ίζςξ, πενζζζυηενεξ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο 

πνμζθένεζ.  

Ζ υθδ δναζηδνζυηδηα θοζζηά εκηάπεδηε ζημ ίδζμ θακηαζζαηυ πθαίζζμ, υπςξ 

ηαζ υθεξ μζ οπυθμζπεξ, ηαζ πανμοζζάζηδηε ζηα παζδζά ςξ ιία αηυιδ ηαηηζηή ηςκ 

ηαημίηςκ ημο ιμοζζημφ ιαξ πθακήηδ. Σμοξ είπα δδθαδή, υηζ ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ -

εηηυξ απυ ηα αοημζπέδζα ιμοζζηά υνβακα πμο ηαηαζηεοάγμοκ υπμηε έπμοκ δζάεεζδ 

κα ζοκεέζμοκ ηαζ κα παίλμοκ ηδ δζηή ημοξ ιμοζζηή, ηαζ πμο δδιζμονβήζαιε ηζ ειείξ 

ζε πνμδβμφιεκδ ζοκάκηδζδ- πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ. 
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Σμοξ εφιζζα, υηζ ημ ηθείζζιμ ηςκ ζπμθείςκ βζα ηζξ δζαημπέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ 

ζοιπίπηεζ ιε ημ ηέθμξ ημο ηαλζδζμφ ιαξ ζημκ πθακήηδ ΦΆνδ ηαζ υηζ ημ 

δζαζηδιυπθμζυ ιαξ εημζιάγεηαζ κα επζζηνέρεζ ζημκ πθακήηδ Γδ, βζα κα βζμνηάζμοιε 

ιαγί ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ιαξ ηδ βέκκδζδ ημο Υνζζημφ ηαζ ημκ ενπμιυ ημο κέμο έημοξ. 

Σμοξ γήηδζα ζηδ ζοκέπεζα κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, βζα ηδκ επζηείιεκδ 

«επζζηνμθή» ιαξ ζηδ Γδ. Ζ απμβμήηεοζή ημοξ ήηακ έηδδθδ! Αθμφ θμζπυκ, μιυθςκα 

ηαηέθδλακ, υηζ ζηεκαπςνζμφκηαζ πμο βονίγμοιε, ζοιθςκήζαιε, κα αθήζμοιε έκα 

δχνμ ζημκ θίθμ ιαξ ημκ ΦαΛάνδ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ηαημίημοξ ημο πθακήηδ ημο, 

βζα κα ημοξ εοιυιαζηε ηαζ κα ιαξ εοιμφκηαζ πάκηα. Καζ ηζ ηαθφηενμ δχνμ απυ έκα 

ηναβμφδζ! πζ υιςξ έκα ηοπαίμ ηναβμφδζ, αθθά ιζα ζφκεεζδ πμο κα πενζβνάθεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ιαξ.  

ηδ θάζδ αοηή ημοξ γήηδζα, κα πςνζζημφκ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ 

αηυιςκ (εηείκδ ηδκ διένα έθεζπε έκα παζδί), κα ιεηααμφιε ζημ Δνβαζηήνζ 

Πθδνμθμνζηήξ ηαζ κα αμθεοημφκ ιπνμζηά απυ έκακ ακμζπηυ Ζ/Τ. ημκ  οπμθμβζζηή 

πμο ανζζηυηακ ζηδκ έδνα ηαζ ήηακ ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ ηδθευναζδ πενζδβήεδηα ζημ 

Synth4kids δείπκμκηάξ ημοξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ νςηχκηαξ ηα ηάεε 

θμνά, ακ, αοηυ πμο ημοξ έδεζπκα, ηαζνζάγεζ ιε ημ ζοκαίζεδια πμο εέθμοιε κα 

δχζμοιε. Καζ ζημοξ ηέζζενζξ οπμθμβζζηέξ είπα εκενβμπμζήζεζ ηδκ επζθμβή pentatonic 

ηαζ απέθοβα, κα ημοξ δείλς ηζ ζοιααίκεζ, υηακ ηδκ απεκενβμπμζήζς, βζα κα 

δδιζμονβήζμοκ έηζζ ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ δπδηζηήξ «αζθάθεζαξ» πμο ημοξ 

πνμζθένεζ ιζα πεκηαημκζηή ηθίιαηα. Ζ επζθμβή αοηή έβζκε ζηυπζια, βζαηί ζφιθςκα 

ιε ημκ Czernowin (2012:284),  «μ δάζηαθμξ ιπμνεί κα επζθέλεζ πνχηα ημ πζμ εφημθμ 

ιμκμπάηζ ηαζ ημ πζμ δφζημθμ βζα ανβυηενα, έηζζ χζηε μ ιαεδηήξ κα ιπμνεί κα 

πνμμδεφζεζ ακχδοκα ηαζ ζηαδζαηά».  

φιθςκα ιε ηδκ Russ (υπ.ακ. Γζμκοζίμο, 2008:7), «παζδζά ηαζ εκήθζηεξ πμο 

εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ είκαζ πζμ δδιζμονβζημί απυ άθθμοξ πμο δεκ ηα 

εηθνάγμοκ». Γζ’ αοηυ ανπίζαιε έκακ δζενεοκδηζηυ δζάθμβμ, βζα κα ηαηαθήλμοιε, πχξ 

εα εηθνάζμοιε ηδ θφπδ βζα ημκ απμπςνζζιυ, ιμοζζηά. Θα δδιζμονβμφζακ έκα 

βνήβμνμ ή ανβυ ηναβμφδζ; Ζ έκηαζή ημο εα ήηακ δοκαηή ή ζζβακή; Πμζμοξ ήπμοξ εα 

πνδζζιμπμζμφζακ, ιε ιζηνυ ή ιεβάθμ ημκζηυ φρμξ (παιδθμφξ ή θεπημφξ); Καηέθδλακ, 

υηζ εα ήεεθακ κα θηζάλμοκ έκα ηναβμφδζ ανβυ, ζζβακυ, ιε παιδθμφξ ήπμοξ. Κάπμζμ 

παζδί νχηδζε ζε αοηή ηδ θάζδ, ακ εα αάθμοκ ηαζ θυβζα ζημ ηναβμφδζ ημοξ. Ζ ζδέα 

ημο θοζζηά ήηακ οπένμπδ, αθθά εδχ πνεζάζηδηε κα «ηαηαπκίλς» θίβμ ηδ 

δδιζμονβζηυηδηά ημοξ, δζυηζ, ακ πνμζπαεμφζαιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή κα 
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ανμφιε ηαζ θυβζα, δεκ εα πνμθαααίκαιε κα μθμηθδνχζμοιε ηζξ ζοκεέζεζξ ηαζ εα 

θεφβαιε απυ ημκ πθακήηδ ΦΆνδ, δίπςξ κα αθήζμοιε ηάπμζμ δχνμ. Μεηέεεζα υιςξ 

ηδ δναζηδνζυηδηα ζε ιεθθμκηζηυ πνυκμ, ιεηά ηδκ επζζηνμθή ιαξ απυ ηζξ δζαημπέξ 

ηςκ Υνζζημοβέκκςκ.  

ηδ ζοκέπεζα ημοξ έεεζα έκακ πνμαθδιαηζζιυ: ημοξ ελήβδζα υηζ, βζα κα 

ιπμνμφκ ηαζ μζ ηάημζημζ ημο ΦΆνδ κα παίγμοκ ζημοξ οπμθμβζζηέξ ημοξ ημ ηναβμφδζ 

πμο εα ημοξ πανίγαιε, εα έπνεπε κα ανμφιε έκακ ηνυπμ, κα ημ ηαηαβνάρμοιε. Ζ 

πνχηδ ζηέρδ ημοξ ήηακ: «κα ημ δπμβναθήζμοιε ηαζ κα ημ ηάκμοιε c.d». Αθμφ ημοξ 

επζανάαεοζα βζα ηδκ ςναία ημοξ ζδέα, ημοξ γήηδζα κα ανμοκ έκακ άθθμκ ηνυπμ, βζαηί 

ιε ημ c.d. εα ιπμνμφζακ ιυκμ κα ημ αημφκ ηζ υπζ κα ημ παίγμοκ μζ ίδζμζ ζημοξ 

οπμθμβζζηέξ ημοξ, ηαεχξ δεκ εα ήλενακ ηζ κα παηήζμοκ. Σμοξ εφιζζα, υηζ ηάηζ 

πανυιμζμ είπαιε ηάκεζ ηαζ ζηδκ εηδνμιή ιαξ ζημ δάζμξ, ιυκμ πμο αοηή ηδ θμνά, 

έπνεπε κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ, υπςξ αοηή ημο ημκζημφ φρμοξ 

(πυζμ ρδθά ή παιδθά εα αημφβεηαζ μ ηάεε ήπμξ) ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ (πυζδ χνα εα 

ηναηάεζ μ ηάεε ήπμξ). Σα πνχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ εθανιμβή 

πνμηάεδηακ ςξ ηνυπμξ απμηφπςζδξ ηςκ ήπςκ ζημ πανηί. οιθςκήζαιε επίζδξ κα 

θηζάλμοιε, ακά μιάδα, ηέζζενα «ημοηάηζα» ηαζ ιέζα ημοξ κα αάθμοιε ήπμοξ πμο κα 

δζανημφκ υζμ ηέζζενα πηοπήιαηα (ιέηνα ηςκ 4/4). ηακ ηα νχηδζα πχξ εα 

λεπςνίζμοιε, ακ μ ηάεε ήπμξ πμο εα αάθμοιε ιέζα ζε αοηά ηναηάεζ θίβδ, 

πενζζζυηενδ, πμθθή, ή πάνα πμθθή χνα, ζηδκ ανπή ζηέθηδηακ ημ ιέβεεμξ. Σμοξ 

επεζήιακα υιςξ, υηζ ημ ιέβεεμξ ειπενζέπεζ ιζα ζπεηζηυηδηα, βζ’ αοηυ έπνεπε κα 

ζηεθημφκ ηάηζ άθθμ. Χξ έκδεζλδ ηδξ δζάνηεζαξ ηάεε κυηαξ θμζπυκ, πνμηάεδηε ηυηε δ 

πνήζδ ανζειχκ: μ ανζειυξ 1 ζοιαμθίγεζ ημκ έκακ πνυκμ, μ ανζειυξ 2 ημοξ δφμ 

πνυκμοξ η.μ.η. Φηζάλαιε έηζζ ζημκ πίκαηα ηα «γεοβανάηζα» ημο ηέζζενα, υπςξ 

αηνζαχξ ηα δζδάζημκηαζ ζηα ιαεδιαηζηά. Γνάραιε δδθαδή υθμοξ ημοξ πζεακμφξ 

ζοκδοαζιμφξ ανζειχκ, ημοξ μπμίμοξ, ακ πνμζεέζς, ιπμνχ κα μδδβδεχ ζημκ 

επζδζςηυιεκμ ανζειυ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημκ ανζειυ ηέζζενα. 

Πενζμνζζηήηαιε αέααζα ζηζξ αηέναζεξ ιμκάδεξ, ηαεχξ δ έκκμζα ηδξ οπμδζαίνεζδξ δεκ 

έπεζ αηυιδ δζδαπεεί. φκημια θμζπυκ ηα παζδζά ακηζθήθεδηακ υηζ ζε ηάεε ηεηνάβςκμ 

πνέπεζ κα ημπμεεηήζμοκ ηάπμζμοξ απυ ημοξ παναηάης ζοκδοαζιμφξ: 3+1, 1+3, 2+2, 

2+1+1, 1+2+1, 1+1+2 ή ηαζ ιυκμ 4. 

Καηυπζκ, εηηέθεζα έκακ αοημζπεδζαζιυ ζηδκ πεκηαημκζηή ηθίιαηα Νημ 

ιαηγυνε ηαζ πάκηα ζημ πθαίζζμ πμο ζοιθςκήζαιε, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα πνχηδ 

πνμζέββζζδ πάκς ζημ ηαζκμφνζμ αοηυ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ. Σα επυιεκα δέηα 
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θεπηά πενίπμο δυεδηακ ζηα παζδζά, βζα κα ελμζηεζςεμφκ ηζ εηείκα ηαζ αημθμφεδζε 

ιζα πνςιαηζηή ηαζ δπδηζηή πακδαζζία. 

ηδ ζοκέπεζα ακαθενεήηαιε ζηα ιμηίαα (νοειζηά ηαζ ιεθςδζηά) ηζ έπεζηα 

αθέεδηακ κα δδιζμονβήζμοκ εθεφεενα. Οζ ζοκεέζεζξ ημοξ, αοημφζζεξ, θαίκμκηαζ ζημ 

πανάνηδια ηαζ αημθμοεεί δ ιεηεββναθή ημοξ ζε δοηζηυ ζδιεζμβναθζηυ ζφζηδια απυ 

ειέκα, βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ. Ζ έκδεζλδ ηδξ νοειζηήξ αβςβήξ ημπμεεηήεδηε ηαηά 

πνμζέββζζδ απυ ηδκ οπμθαζκυιεκδ, ζφιθςκα ιε ημ tempo ζημ μπμίμ εηηέθεζακ ηδκ 

ηάεε ζφκεεζδ. Οθείθς εδχ κα ακαθένς, υηζ δ δζδαηηζηή χνα δοζηοπχξ δεκ ιαξ 

έθηαζε βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ηα παζδζά γήηδζακ απυ ηδ δαζηάθα 

ημοξ κα ιαξ αθήζεζ θίβμ επζπθέμκ πνυκμ, βζα κα μθμηθδνχζμοκ ηυζμ ηζξ ζοκεέζεζξ, 

υζμ ηαζ ηδκ πανμοζίαζή ημοξ ζηδκ μιάδα. Υνεζαζηήηαιε πενίπμο δέηα θεπηά αηυιδ 

ηαζ εοπανζζημφιε απυ ηανδζάξ –βζα άθθδ ιζα θμνά- ηδ δαζηάθα ηδξ ηάλδξ βζα ηδκ 

ηαηακυδζή ηδξ. 

Μζα πμθφ εκδζαθένμοζα ζδέα δυεδηε ζηδκ εηπκμή ημο πνυκμο απυ έκα 

ημνίηζζ. «Πχξ εα αημοβυηακ, ακ ημθθμφζαιε υθα ιαγί ηα πανηάηζα ηαζ θηζάπκαιε 

έκα ιεβάθμ ηναβμφδζ;». Σοπαία ημπμεέηδζακ ηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ ηδ ιζα δίπθα ζηδκ 

άθθδ ηαζ ηζξ εηηέθεζα εβχ, βζα κα ιδκ ηαηαπναζημφιε άθθμ ημκ πνυκμ απυ ημ 

επυιεκμ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ. Ακ οπήνπε ημ πνμκζηυ πενζεχνζμ, εα είπε εκδζαθένμκ 

κα ηάκμοιε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ ηαζ κα ηαηαθήλμοιε ζημκ ηαθφηενμ. Ζ ζεζνά 

πμο ηζξ ηαηέβναρα ζημ πανάνηδια είκαζ ηαζ δ ζεζνά πμο ηοπαία επζθέπηδηε απυ ηα 

παζδζά. 
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3.7.2. Αμηνιόγεζε - απνηειέζκαηα από ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «Ζ κπαιάληα ηνπ απνρσξηζκνύ» 

 

Παξαγσγή πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: Σα παζδζά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ δφμ πνμηθήζεζξ: α) ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ, πμο κα πενζβνάθεζ ηδ θφπδ ημοξ βζα ηδκ απμπχνδζή ιαξ απυ ημκ 

πθακήηδ ΦΆνδ ηαζ α) ηδκ ηαηαβναθή ηδξ. Εδηήιαηα θμζπυκ υπςξ, ιε πμζμκ ηνυπμ εα 

απμδχζμοκ δπδηζηά ηδ θφπδ ημοξ ηαζ πχξ εα ιπμνέζμοκ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ 

ζοκεέζεζξ ημοξ, ηέεδηακ επί ηάπδημξ. Καηυπζκ ζογήηδζδξ ζοιθςκήζαιε, υηζ μζ ήπμζ 

πμο ηαζνζάγμοκ πενζζζυηενμ είκαζ ανβμί, παιδθμί ηαζ ζζβακμί. Ζ ηαηαβναθή ημοξ 

ήηακ αηυιδ πζμ απαζηδηζηή οπυεεζδ, ηαεχξ εα έπνεπε κα ανεεεί ηνυπμξ απεζηυκζζδξ 

υθςκ αοηχκ ηςκ ιμοζζηχκ παναιέηνςκ. Οφηε αοηυ υιςξ ηα δοζηυθερε, ηαεχξ 

εφημθα πνυηεζκακ ημ πνχια ςξ ιέζς απυδμζδξ ημο ημκζημφ φρμοξ (αοηυ αέααζα 

ήηακ ηαζ οπμδδθμφιεκμ απυ ηδκ ίδζα ηδκ εθανιμβή). Χξ πνμξ ηδκ βναθζηή απυδμζδ 

ηδξ δζάνηεζαξ, ζε έκα ανπζηυ επίπεδμ πνυηεζκακ ημ ιέβεεμξ (υζμ πζμ ιεβάθμ ημ 

ζπήια, ηυζμ πζμ ιεβάθδ δ δζάνηεζα), αθθά, θυβς ηδξ ζπεηζηυηδηάξ ημο -εζδζηά υηακ 

ιζθάιε βζα πεζνμπμίδηεξ δδιζμονβίεξ ηαζ δδ παζδζχκ, ηζ υπζ βζα ηοπςιέκα ζπήιαηα 

ζοβηεηνζιέκςκ δζαζηάζεςκ- ηαηέθδλακ ηεθζηά ζημοξ ανζειμφξ (1: έκαξ πνυκμξ, 2: 

δφμ πνυκμζ η.μ.η.). Οδδβμφιαζηε θμζπυκ ζημ ζοιπέναζια, υηζ ηα παζδζά ιπυνεζακ ιε 

εοημθία, κα πανάβμοκ πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ βζα ηδκ επίθοζδ υπμζςκ 

γδηδιάηςκ πνμέηοπηακ.   

 

Λεθηηθή έθθξαζε: Σα παζδζά πενζέβναρακ ιε θεηηζηή άκεζδ ηαζ εοημθία ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ βζα ηδ θήλδ ημο πνμβνάιιαημξ: «θοπάιαζ», «ζηεκμπςνζέιαζ», 

«υπςξ υηακ ιμο ένπεηαζ κα ηθάρς», «κζχες υηζ εα ιμο θείρεζ».   

 

Δλίζρπζε νκαδηθόηεηαο: Ζ ηαηακμιή ζε μιάδεξ βζα αοηή ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα, εηηυξ απυ επζδζςηυιεκδ, ήηακ ηαζ επζαεαθδιέκδ ελαζηίαξ ημο ιζηνμφ 

ανζειμφ Ζ/Τ πμο δζαεέημοκ δπεία. Ακαβηαζηζηά θμζπυκ δ ακαθμβία ιαεδηχκ/ηνζχκ 

ακά Ζ/Τ ήηακ 4:1, ακ ηαζ ζδακζηά εα ήηακ 2:1. Έκαξ ηέημζμξ εθαθνφξ «ζοκςζηζζιυξ» 

πάκς απυ ηάεε Ζ/Τ, εα ιπμνμφζε κα πονμδμηήζεζ αρζιαπίεξ ςξ πνμξ ηδκ 

πνμηεναζυηδηα ηαζ ημκ πνυκμ πνήζδξ πμο ακαθμβμφζε ζημκ ηαεέκα. Απεκακηίαξ 

υιςξ, ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ, δ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία ήηακ αβαζηή ηαζ μζ νυθμζ 

ηαηακειήεδηακ ανιμκζηά. Άθθμξ έααθε ηα δαπηοθάηζα ημο ζε έκα πθήηηνμ, άθθμξ ζε 
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άθθμ, άθθμξ ηαηέβναθε η.μ.η. Θέια δβεζίαξ πανμοζζάζηδηε ιυκμ ζε ιία μιάδα, 

πανά ημ βεβμκυξ, υηζ μοδέπμηε ηέεδηε ηέημζμ γήηδια. Ζ ρδθμθμνία βζα ηδκ ακάδεζλδ 

ανπδβμφ ηαηέθδλε ζε ζζμπαθία (έκα παζδί ήεεθε ημκ έκακ, εκχ ημ άθθμ παζδί ήεεθε 

ημκ άθθμκ). Σμ γήηδια δζεοεεηήεδηε ηεθζηά ιε ηδ δδιζμονβία δφμ οπμ-μιάδςκ ηαζ 

ηδκ ακάδεζλδ δφμ ανπδβχκ, εη ηςκ μπμίςκ μ έκαξ εα ζοκηυκζγε ημοξ ήπμοξ ηζ μ άθθμξ 

ηδκ ηαηαβναθή ημοξ. Έηημηε δ δζαδζηαζία ηφθδζε μιαθά, πςνίξ πεναζηένς 

πνμαθήιαηα. ημ ηέθμξ μζ μιάδεξ βειάηεξ πανά πανμοζίαζακ ηζξ ζοκεέζεζξ ημοξ ηαζ 

υθμζ ιαγί πανήηαιε ημ απμηέθεζια. 

 

Δμνηθείσζε κε κνπζηθέο έλλνηεο: ε ιμοζζηυ επίπεδμ ιζθήζαιε βζα έκκμζεξ 

υπςξ ημ ημκζηυ φρμξ, δ έκηαζδ, δ δζάνηεζα, ημ δπυπνςια ηαζ ημ tempo. Μέζς ημο 

Synth4kids ηα παζδζά εφημθα ακηζθήθεδηακ, υηζ άθθμ πνχια ζδιαίκεζ ηαζ άθθμξ 

ήπμξ, ρδθυηενμξ ή παιδθυηενμξ ηαζ αοηά αλζμπμίδζακ ηαζ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηδξ 

ζφκεεζήξ ημοξ. Ζ έκκμζα ηδξ δζάνηεζαξ επίζδξ έβζκε εφημθα ακηζθδπηή απυ ηα παζδζά 

ιε πνμηεζκυιεκμ ηνυπμ βζα ηδκ απεζηυκζζή ηδξ ανπζηά, ημ ιέβεεμξ (ιζηνά ζπήιαηα: 

ζφκημιδ δζάνηεζα, ιεβάθα ζπήιαηα: ιεβάθδ δζάνηεζα), αθθά, ελαζηίαξ ηδξ 

ζπεηζηυηδηαξ ιζα ηέημζαξ πνμμπηζηήξ, ηαηέθδλακ ζημοξ ανζειμφξ (1: έκαξ πνυκμξ, 2: 

δφμ πνυκμζ η.μ.η.). Ζ έκηαζδ ήηακ ίζςξ δ πζμ εφημθδ κα ηδκ ακηζθδθεμφκ, ηαεχξ 

εκοπάνπεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ηαζ ζοπκά επζζδιαίκεηαζ ηαζ ζε άθθα 

πενζαάθθμκηα, πθδκ ημο ζπμθζημφ (πζμ ζζβά, ιδ θςκάγεζξ η.μ.η.). Δκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ, υηζ ζπεδυκ υθεξ μζ μιάδεξ (ηνεζξ απυ ηζξ ηέζζενζξ) πνδζζιμπμίδζακ ημ 

δεφηενμ preset, βζαηί «είκαζ πζμ θοπδιέκμ», εκχ δ ηέηανηδ πνδζζιμπμίδζε ημ πνχημ. 

Σα οπυθμζπα preset απμννίθεδηακ μιυθςκα ςξ «πζμ δοκαηά», «πζμ πανμφιεκα», «πζμ 

άβνζα». οκεπχξ ηαζ δ έκκμζα ημο δπμπνχιαημξ έβζκε ηαηακμδηή. Χξ πνμξ ηδκ 

εηηέθεζδ θαίκεηαζ κα ημοξ/ηζξ δοζηυθερε δ δζαηήνδζδ εκυξ ζηαεενμφ tempo. Οζ 

ζοκεέζεζξ ημοξ δδθαδή δεκ εηηεθέζηδηακ εκηυξ tempo ιε αοζηδνυηδηα, αθθά ιε ιζα 

πζμ ζπεηζηή αίζεδζδ ημο. Πζεακχξ αοηυ κα μθείθεηαζ ζημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημοξ, 

ζηδκ έθθεζρδ ελμζηείςζδξ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ ή ίζςξ ηαζ ζημκ 

πενζμνζζιέκμ δζαεέζζιμ πνυκμ. ε βεκζηέξ βναιιέξ υιςξ μ εκ θυβς ζηυπμξ 

επεηεφπεδ. 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή-Ρνή: Ζ φπανλδ Ζ/Τ ζηδ δζαδζηαζία ήηακ απυ ιυκδ ηδξ 

ζηακή, βζα κα ηζκδημπμζήζεζ ηα παζδζά κα ζοιιεηάζπμοκ. Σμ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ 

ηδξ εθανιμβήξ synth4kids ιε ηδκ πμζηζθία πνςιάηςκ, ζπεδίςκ ηαζ ήπςκ θεζημονβεί 
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άηνςξ δεθεαζηζηά, εέθβμκηάξ ηα ιε ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε είκαζ δφζημθμ, κα ιείκεζ 

ηακείξ αδζάθμνμξ. Σα δαηηοθάηζα ημοξ δεκ έπαρακ ζηζβιή κα δμηζιάγμοκ ημοξ ήπμοξ 

πμο πανάβμκηαζ ηαζ υθεξ ηζξ δοκαηέξ απμπνχζεζξ ημοξ. Σα επίπεδα νμήξ ήηακ βζα 

αηυιδ ιζα θμνά ορδθά, ιε ιμκαδζηή ελαίνεζδ ημ γήηδια δβεζίαξ πμο πνμέηορε ζε 

ιία μιάδα, υπμο δφμ αβυνζα δζεηδζημφζακ ηδκ ανπδβεία ηδξ. Μεηά ηδ δζεοεέηδζδ ημο 

εκ θυβς γδηήιαημξ, μζ μιάδεξ αθμζζχεδηακ απενίζπαζηα ζηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ.  
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

4.1. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Ο ίδζμξ μ ανπζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο εκ θυβς πζθμηζημφ πνμβνάιιαημξ εα 

ιπμνμφζαιε κα  πμφιε, υηζ εέηεζ εκ βέκεζ ηάπμζμοξ πενζμνζζιμφξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ δμιδιέκδ ζε μηηχ δζδαηηζηέξ χνεξ. Θα είπε ίζςξ εκδζαθένμκ 

κα επεηηαεεί ηαηά ηζ ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια ή -βζαηί υπζ- ηαζ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα 

ημο ζπμθζημφ έημοξ. Δηηυξ ημο υηζ μζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ δεκ εθανιυζηδηακ ζε 

αάεμξ πνυκμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ δείβια ιαεδηχκ, δεκ οπήνπε ηαζ μιάδα εθέβπμο, 

πνμηεζιέκμο κα πνμπςνήζμοιε ζε ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Ζ ένεοκα αοηή 

δδθαδή πενζμνίγεηαζ ηονίςξ ζε πμζμηζηέξ επζζδιάκζεζξ, ηαεχξ δεκ 

ζοιπενζεθήθεδζακ πζμ ιεηνήζζιεξ ιέεμδμζ ηαζ δεκ παναηίεεκηαζ –πθδκ ηδξ 

πενίπηςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο- πμζμηζηά απμηεθέζιαηα. Δπζπθέμκ, δεκ 

πναβιαημπμζήεδηε ιεηά ηδκ πανέθεοζδ ηάπμζμο εφθμβμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, 

επακέθεβπμξ εβηονυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ημο ενςηδιαημθμβίμο (retest) βζα ηδκ 

δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ πμο είπε ημ πνυβναιια ζηα παζδζά, ζε αάεμξ πνυκμο. 

Σέθμξ, δ παναηήνδζδ πναβιαημπμζήεδηε ηονίςξ ζε επίπεδμ μιάδαξ. ε ιζα επυιεκδ 

ένεοκα εα ιπμνμφζακ κα πναβιαημπμζδεμφκ ιεηνήζεζξ ζε αημιζηυ επίπεδμ (ιεθέηεξ 

πενίπηςζδξ) ηαζ αηυιδ κα οπάνλμοκ ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα, χζηε ζηδ ζοκέπεζα κα 

βίκμοκ ζοκδοαζιμί ιεηααθδηχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια, ακ οπάνπεζ ηάπμζα ζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ ημο θφθμο ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ.   
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4.2. Δξκελεία ζπλαληήζεσλ-απνηειέζκαηα 

 

Ζ υθδ δζαδζηαζία, ηεθζηά, ηφθδζε μιαθά ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ανπζηυ 

ζπεδζαζιυ, πςνίξ ζδζαίηενεξ απμηθίζεζξ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ έπαζλακ, 

δδιζμφνβδζακ ιε ηδ ιμοζζηή ηαζ ακαηάθορακ ηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ. Ζ πανά ηδξ 

δδιζμονβίαξ ήηακ μναηή ζηα πνυζςπά ημοξ, ηυζμ ηαηά ηδ δζαδζηαζία, υζμ ηαζ υηακ, 

υθμζ ιαγί, απμθαιαάκαιε ημ απμηέθεζια. Άθθςζηε, «υηακ είιαζηε δδιζμονβζημί, 

αζζεακυιαζηε υηζ δζάβμοιε έκακ πζμ ιεζηυ αίμ, απ’ υ,ηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

οπμθμίπςκ θάζεςκ ηδξ γςήξ ιαξ. Ο εκεμοζζαζιυξ ημο ηαθθζηέπκδ ζημ ηαααθέημ ή 

ημο επζζηήιμκα ζημ ενβαζηήνζυ ημο, πθδζζάγεζ ηδκ ζδακζηή μθμηθήνςζδ πμο υθμζ 

εθπίγμοιε κα ανμφιε ζηδ γςή, αθθά ηυζμ ζπάκζα ηα ηαηαθένκμοιε». 

(Csikszentmihalyi, 1996). 

Βαζζγυιεκδ ζημκ ηφηθμ «πεδζαζιυξ-εθανιμβή-παναηήνδζδ-ηαηαβναθή-

αλζμθυβδζδ» ηδξ Duffy (2003:165) εέθδζα κα δζαζθαθίζς, υηζ ημ ηάεε ζηάδζμ ημο 

ηφηθμο ζοκηεθείηαζ ζςζηά ηαζ ζημκ πνυκμ πμο ημο ανιυγεζ, πςνίξ αέααζα αοηυξ μ 

ηφηθμξ κα ιαξ δοκαζηεφεζ. εαάζηδηα ηδκ ακάβηδ ηςκ παζδζχκ άθθμηε βζα αημιζηή 

ηαζ άθθμηε βζα μιαδζηή δδιζμονβία, θνυκηζζα κα επζθέλς δναζηδνζυηδηεξ, πμο κα 

ανίζημκηαζ ημκηά ζηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ κα μνβακχζς έκα πθαίζζμ ηαηάθθδθμ 

βζα εθεφεενδ ηαζ απνυζημπηδ δδιζμονβία. Καζ υθα αοηά πάκηα ακαηνμθμδμηζηά, 

χζηε μ επυιεκμξ ηφηθμξ κα είκαζ αηυιδ πζμ άνηζμξ. 

ε ιζα πνμζπάεεζα ζοκμθζηήξ απμηίιδζδξ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ 

δζδαζηαθίαξ, πναβιαημπμζήεδηε ζε πνχηδ θάζδ δ πανάεεζδ πθδνμθμνζχκ πμο 

πνμέηορακ απυ ηδκ ακμζπηή μιαδζηή ζογήηδζδ-ζοκέκηεολδ πμο πναβιαημπμζήεδηε 

πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ. Έπεζηα αημθμφεδζε ζοβηνζηζηή 

ακηζπανααμθή υθςκ ηςκ πνμξ παναηήνδζδ παναιέηνςκ, πάκηα ακά ηαηδβμνία, υπςξ 

αοηέξ πνμέηορακ απυ ηζξ ηαηαβναθέξ ζηα θοθθάδζα ιε ηζξ ηθείδεξ παναηήνδζδξ, απυ 

ημ διενμθυβζμ πμο δζαηδνμφζα, αθθά ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ απυ ηα ίδζα ηα ένβα 

ηςκ παζδζχκ. Σέθμξ, ςξ απμηφπςζδ ηδξ μπηζηήξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, ηαηαβνάθμκηαζ 

μζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμέηορακ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο ημοξ πμνδβήεδηε ιεηά 

ημ πέναξ ημο πνμβνάιιαημξ.  

Ζ εκδεθεπήξ παναηήνδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ παναιέηνμοξ ζηζξ μπμίεξ είπαιε 

εζηζάζεζ, ακέδεζλε ηζξ αηυθμοεεξ δζαπζζηχζεζξ: 
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Αλάπηπμε πνηθίισλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ: ε υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηα παζδζά πανήβαβακ πμζηζθία πνςηυηοπςκ ζδεχκ. Δηείκεξ υιςξ ζηζξ 

μπμίεξ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε ααίαζηα ηαζ απνυζημπηα απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παζδζχκ, 

πςνίξ κα ηα δοζημθεφεζ ζημ εθάπζζημ, ήηακ δ δδιζμονβία δπμ-ζζημνίαξ («Μζα 

ααθίηζα ακ έπεζξ πάνεζ, θεφβμοιε πάιε ζημκ ΦΆνδ»), δ ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ («Φακηαζία ηαζ ιενάηζ, θηζάπκμοκ θίκμ μνβακάηζ»), ηαζ δ 

ζφκεεζδ ηαζ δδιζμονβία αοημζπέδζαξ ζδιεζμβναθίαξ («Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα 

ΗενμθθοΦΑνζηά»). ηδκ πνχηδ απυ ηζξ ηνεζξ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ εκζςιάηςζακ ιε 

εοθάκηαζημ ηνυπμ ημοξ πνμεπζθεβιέκμοξ ήπμοξ πμο ημοξ είπε γδηδεεί ανπζηά κα 

δζαθέλμοκ, ζε έκα ζοκμκεφθεοια πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ θακηαζίαξ. Μοεζηά πθάζιαηα 

ηαζ απμηοήιαηα ηδξ θακηαζίαξ ημοξ, αλζμγήθεοηδξ ειπκεφζεςξ, «ιπθέημκηαζ» ζε 

ηαηαζηάζεζξ πμο αηνμααημφκ ιεηαλφ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ δδιζμονβζηήξ 

μκεζνμπυθδζδξ. ηδ δεφηενδ δναζηδνζυηδηα δ πανά ηδξ δδιζμονβίαξ ήηακ δζάποηδ. 

Τθζηά, οθέξ ηαζ ζπήιαηα ιπθέπηδηακ ιεηαλφ ημοξ, άθθεξ θμνέξ αοευνιδηα ηαζ πςνίξ 

πμθθή ζηέρδ, άθθεξ ηαηυπζκ πεζναιαηζζιμφ, πνμξ ακαγήηδζδ ημο επζεοιδημφ ηαζ 

επζδζςηυιεκμο δπδηζημφ απμηεθέζιαημξ, πανάβμκηαξ πθδεχνα αοημζπέδζςκ 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ ζε ιζα ακαθμβία 2,3 ιμοζζηά υνβακα ηαη’ άημιμ (ζοκμθζηά 40 

ιμοζζηά υνβακα απυ 17 παζδζά). Σνία ιάθζζηα απυ αοηά ήηακ εκηεθχξ πνςηυηοπα, 

ηαεχξ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζε ηακέκα αζαθίμ ή ζζημζεθίδα –ηαε’ υζμκ είιαζ ζε 

εέζδ κα βκςνίγς. Αθθά ηαζ πμθθά απυ ηα οπυθμζπα ειπενζέπμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ 

πνςημηοπίαξ -ημοθάπζζημκ βζα ημοξ/ηζξ ίδζμοξ/εξ ημοξ/ηζξ δδιζμονβμφξ ημοξ. 

Οθμηθδνχκμκηαξ, δ δδιζμονβία ηαζ δ ηαηαβναθή ιζαξ ζφκεεζδξ, πμο εα πενζβνάθεζ 

δπδηζηά ιζα ηαηάζηαζδ πμο ιπμνμφιε κα ζοκακηήζμοιε ιέζα ζε έκα δάζμξ (θςηζά, 

λοθμηυπμξ, ανμπή η.θπ.), απμηέθεζε επίζδξ έκαοζια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ ιέζς ηδξ παναβςβήξ πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ 

ζδεχκ. Ζ ακαγήηδζδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ (αοημζπέδζςκ ηαζ ιδ), ακηζηεζιέκςκ απ’ ημ 

πενζαάθθμκ, αθθά ηαζ ήπςκ απυ ημ ζχια ημοξ, πμο κα απμδίδμοκ δπδηζηά ηζξ 

πνμακαθενεείζεξ ηαηαζηάζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ ελεφνεζδ ηνυπμο ηαηαβναθήξ αοηήξ ηδξ 

ζδζυηοπδξ ζφκεεζδξ ιε ηδ πνήζδ βναθζηήξ πανηζημφναξ πονμδυηδζε ηδ 

δδιζμονβζηυηδηά ημοξ. Υνχιαηα, ζπήιαηα ηαζ βνάιιαηα -ηςδζημπμζδιέκα ή 

μθυηθδνεξ θέλεζξ- πθέημκηακ δδιζμονβζηά, θηζάπκμκηαξ αοημζπέδζεξ πανηζημφνεξ, ή 

αθθζχξ «πάνηεξ» εηηέθεζδξ ηςκ ζοκεέζεχκ ημοξ. 
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Λεθηηθή έθθξαζε: Οζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ θαίκεηαζ πςξ αμήεδζακ ηα 

παζδζά, κα εηθναζημφκ θεηηζηά ήηακ θοζζηά δ  δδιζμονβία δπμ-ζζημνζχκ, ημ παζπκίδζ 

«Ώνα βζα πάνηζ», πμο, εκχ ζπεδζάζηδηε, βζα κα πνμάβεζ ηδκ ηζκδηζηή έηθναζδ ηςκ 

παζδζχκ, θαίκεηαζ, πςξ αεθηίςζε ηαζ ηδ θεηηζηή, ημ παζπκίδζ «Αθθάγμοιε;» 

(δζαζηεοή) ηαζ ηέθμξ δ «ιπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ» (ζφκεεζδ ηαζ δδιζμονβία 

αοημζπέδζαξ πανηζημφναξ). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ ίδζα δ δναζηδνζυηδηα 

πνμτπμεέηεζ ηδ θεηηζηή έηθναζδ ηςκ παζδζχκ. Αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ απαναίηδηα 

ηαζ ηδκ επζηοπία ημο εβπεζνήιαημξ. ηδκ πενίπηςζή ιαξ υιςξ, ηα παζδζά 

δδιζμφνβδζακ άνηζεξ δπμ-ζζημνίεξ, ιε ανπή, ιέζδ ηαζ ηέθμξ, πθμηή, ακαηνμπέξ, 

πμζηζθία ήπςκ ηζ υθα αοηά ιε πμθθή θακηαζία. Πένακ υιςξ ημο αοημκυδημο, ηάπμζα 

παζδζά, ηδκ χνα ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ δδιζμονβζχκ ημοξ, ηνμπμπμζμφζακ ημ ηείιεκυ 

ημοξ, πνμζεέημκηαξ ηζ άθθα θυβζα, βζα κα ηάκμοκ ηδκ αθήβδζή ημοξ αηυιδ πζμ 

εκδζαθένμοζα. ημ παζπκίδζ «Ώνα βζα πάνηζ» δυεδηε αηυιδ ιζα θμνά ζηα παζδζά δ 

εοηαζνία κα εηθναζημφκ θεηηζηά. Καηυπζκ πνμζεηηζηήξ αηνυαζδξ ηαζ εκημπζζιμφ 

ηςκ ηνζχκ ιμοζζηχκ θνάζεςκ ημο «Κμκηζένημο» ημο Υαηγζδάηζ, ημοξ γδηήεδηε κα 

πενζβνάρμοκ ηζ κζχεμοκ ζε ηαεειία απυ αοηέξ. Οζ θέλεζξ πμο πνδζζιμπμίδζακ 

αθμνμφζακ ηυζμ ζε ζοκαζζεήιαηα, υζμ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ ηαζ εζηυκεξ. ημ παζπκίδζ 

«Αθθάγμοιε;» ηα παζδζά ηθήεδηακ κα αημφζμοκ ηδ «οιθςκία Νμ 40» ημο Μυηζανη 

ηαζ ηδ δζαζηεοή ηδξ απυ ημκ Υαηγζδάηζ, ημ «Υαζάπζημ 40». Οζ ενςηήζεζξ πμο ημοξ 

ηέεδηακ ζηδ ζοκέπεζα έδςζακ αθμνιή βζα ακάπηολδ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ, πμο 

εηδδθχεδηε ιε πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ απακηήζεζξ. ηδκ «ιπαθάκηα ημο 

Απμπςνζζιμφ», ηέθμξ γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα πενζβνάρμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημοξ βζα ηδ θήλδ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ «επζζηνμθή» ιαξ ζημκ πθακήηδ Γδ. Οζ 

πενζβναθέξ ημοξ αθμνμφζακ ηονίςξ ζοκαζζεήιαηα («θφπδ», «ζηεκμπχνζα», η.θπ.), 

αθθά ηαζ ζςιαημπμζδιέκεξ εηθάκζεζξ ζοκαζζεήιαημξ («ιμο ένπεηαζ κα αάθς ηα 

ηθάιαηα»).  ε ηάεε πενίπηςζδ, δ θεηηζηή έηθναζδ απμηέθεζε πανάθθδθα ηαζ αάζδ 

βζα ιμοζζηή έηθναζδ ηαζ δδιζμονβία.  

 

σκαηηθή έθθξαζε:  Πανά ημ βεβμκυξ, υηζ ιυκμ ζε δφμ δναζηδνζυηδηεξ δ 

ζςιαηζηή έηθναζδ ηςκ παζδζχκ ήηακ ημ επζδζςηυιεκμ («Ώνα βζα πάνηζ» ηαζ «Γίκε 

ηχνα ηαζ εζφ ζηναηδβυξ ζηδ ιμοζζηή»), ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ  

πνμέηοπηε ααίαζηα απυ ηα ίδζα ηα παζδζά. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ δπμ-ζζημνζχκ βζα 

πανάδεζβια, μζ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ ηαζ μζ ήπμζ πμο πανήβαβακ ιε αοηυ βζα ημκ 

ειπθμοηζζιυ ηαζ ηδκ πθδνέζηενδ πανμοζίαζή ημοξ, απμδεζηκφεζ ημο θυβμο ημ 
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αθδεέξ. Ακηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Δηδνμιή ζημ δάζμξ 

ιε ηα ΗενμβθοΦΑνζηά», υπμο δ έηθναζδ πμθθχκ απυ ημοξ ήπμοξ πμο επέθελακ ηα 

παζδζά κα πενζβνάρμοκ, πναβιαημπμζήεδηε ιε δπδνέξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ (ανμπή: 

πηφπδια δαηηφθςκ ζηδκ παθάιδ, ζθφνζβια βζα ηα πμοθζά, θφζδια βζα ημκ άκειμ). 

ηδκ ίδζα δναζηδνζυηδηα δ ζςιαηζηυηδηα δζαηνίκεηαζ ηαζ ζε έκα άθθμ επίπεδμ, αοηυ 

ημο ζδζαίηενμο πεζνζζιμφ ηάπμζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ή ακηζηεζιέκςκ, χζηε κα 

παναπεεί ημ επζδζςηυιεκμ δπδηζηυ απμηέθεζια (ηζαθαηςιέκμ πανηί: ήπμξ ηδξ 

θςηζάξ πμο ηαίεζ). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Αθθάγμοιε;», ημ ζχια ηςκ 

παζδζχκ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ιέζμ αίςζδξ ημο νοειμφ ημκ μπμίμ ζημπεφαιε κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε, βζα κα δζαζηεοάζμοιε ημ ηναβμφδζ «Σνίβςκα ηάθακηα», 

δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδ δζαδζηαζία, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ ιέζμ έηθναζδξ ηδξ 

πανάξ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ πμο αοευνιδηα ζδηχεδηακ κα 

πμνέρμοκ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ. Απμημνφθςια υιςξ ήηακ μζ δφμ ηαηελμπήκ ηζκδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ πνμςεήεδηε ζδζαίηενα δ ηζκδηζηή έηθναζδ. ηδ  

δναζηδνζυηδηα «Ώνα βζα πάνηζ» λεηζκήζαιε ιε ιζα εθεφεενδ αίςζδ ημο Κμκηζένημο 

ημο Υαηγζδάηζ ηαζ έηθναζή ημο ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ, πςνίξ πενζμνζζιμφξ ηαζ 

ηαηαθήλαιε πάθζ ζε ιζα εθεφεενδ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο ιαξ πνμηαθεί δ 

ηάεε ιμοζζηή θνάζδ ημο ίδζμο ημιιαηζμφ, αθμφ υιςξ πνχηα ημ λακαημφζαιε 

πνμζεηηζηυηενα ηαζ εζηζάζαιε ζε ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ ημο. ημ «Γίκε ηχνα 

ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή» ηθήεδηακ κα αοημζπεδζάζμοκ ηζκδηζηά ςξ άθθμζ 

ιαέζηνμζ ηαζ δ μνπήζηνα-πμνςδία κα ακηαπμηνζεεί -πάθζ ζςιαηζηά- 

δζαθμνμπμζχκηαξ ημκ ηνυπμ εηηέθεζδξ ή ενιδκείαξ ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ημο 

δζεοεοκηή ηδξ. Οζ υπμζεξ δοζημθίεξ ήηακ ιειμκςιέκεξ ηαζ ζπεηίγμκηακ ιε ζημζπεία 

ημο παναηηήνα ημο παζδζμφ ηζ υπζ ιε ηδ θφζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ.    

 

πλεξγαζία-Οκαδηθόηεηα: Ο νυθμξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ μιαδζηυηδηαξ 

ήηακ ηαεμνζζηζηυξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ιε ηζξ δφμ αοηέξ έκκμζεξ 

κα απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα πνμτπυεεζδ ηαζ γδημφιεκμ. Ο θυβμξ, πμο πνζκ ηδκ 

εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ δμφθερα πάκς ζημ εέια ηδξ εκίζποζδξ ηδξ 

μιαδζηυηδηαξ, ήηακ βζαηί θμαυιμοκ, υηζ ίζςξ οπάνλμοκ πνμζηνζαέξ ηαζ αρζιαπίεξ, 

πμο εκδεπμιέκςξ εα δοζπέναζκακ ή ηαζ εα μδδβμφζακ ζηδκ ακαζημθή ηάπμζςκ απυ 

ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο, ηαεχξ ζημ εκ θυβς ηιήια οπάνπμοκ ακηίννμπεξ δοκάιεζξ ηαζ 

ανπδβζηέξ ηάζεζξ ζε ανηεηά παζδζά. Σεθζηά, ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ακέηορακ 

ηέημζμο είδμοξ γδηήιαηα (γήηδια ανπδβίαξ μιάδαξ ζηδκ «ιπαθάκηα ημο 
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απμπςνζζιμφ», ηαοηυπνμκδ δζεηδίηδζδ ηδξ ηαιπάζαξ απυ δφμ ιαεδηέξ ηαζ απυδμζδ 

εοεοκχκ απυ ηάπμζμοξ ζημκ/δκ ζοκενβάηδ/ηζδά ημοξ βζα ηδκ απμηοπία ημο/ηδξ ζημ 

παζπκίδζ «Ζπδηζηή ζηζά»), αθθά ηαζ ηυηε ιπυνεζακ κα θοεμφκ ιε δδιζμονβζηυ πάκηα 

ηνυπμ. Ζ επζθμβή βζα μιαδζηή ή αημιζηή ενβαζία αθδκυηακ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ 

πενζπηχζεςκ ζηα ίδζα ηα παζδζά, ιε ελαίνεζδ ηδ δναζηδνζυηδηα «Ζ ιπαθάκηα ημο 

απμπςνζζιμφ», υπμο δ δδιζμονβία ηεζζάνςκ μιάδςκ ήηακ επζαεαθδιέκδ θυβς ημο 

ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ Ζ/Τ ηαζ ημο παζπκζδζμφ «Ζπδηζηή ζηζά», υπμο πνεζαγυηακ κα 

πςνζζημφκ ζε δοάδεξ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ υιςξ, δ επζθμβή ηςκ αηυιςκ ιε ηα 

μπμία εα ζοκενβάγμκηακ αθδκυηακ ζηα ίδζα ηα παζδζά. Τπήνπακ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ 

μπμίεξ ηα παζδζά ηαηυπζκ δζηήξ ημοξ επζθμβήξ δμφθερακ αημιζηά ή ζε δοάδεξ, υπςξ 

βζα πανάδεζβια ζηδ δδιζμονβία δπμ-ζζημνίαξ ηαζ ζηδκ «Πανμζιζμζαθάηα». Τπήνπακ 

υιςξ ηαζ άθθεξ υπμο μζ θζθμδμλίεξ ηαζ μζ ιζηνμεβςζζιμί παναιενίγμκηακ ηαζ υθδ δ 

ηάλδ θεζημονβμφζε ςξ ιζα ιεβάθδ μιάδα (ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ 

μνβάκςκ, «βίκε ηχνα ηαζ εζφ, «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή»). ε ηάπμζεξ ιάθζζηα 

πενζπηχζεζξ δ έκκμζα ηδξ μιαδζηυηδηαξ ελεθζζζυηακ παίνκμκηαξ παναηηήνα 

αθθδθεπίδναζδξ, υπςξ  ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ «Ώνα βζα πάνηζ», «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ 

ζηναηδβυξ ζηδ ιμοζζηή» ηαζ «Αθθάγμοιε;». ε αοηέξ ηα παζδζά θεζημφνβδζακ ςξ 

ζφκμθμ, πμο αθμοβηναγυηακ ηζξ ακάβηεξ ημο δζπθακμφ ημοξ, αθήκμκηάξ ημο πχνμ βζα 

πνμζςπζηή έηθναζδ. οκμθζηά θαίκεηαζ, πςξ ημ πκεφια μιαδζηυηδηαξ εκζζπφεδηε 

ηαζ ηα παζδζά θεζημφνβδζακ απμδμηζηά, ηυζμ ςξ ιμκάδεξ, υζμ ηαζ δζαιμζναζιέκα ζε 

μιάδεξ δδιζμονβδιέκεξ ιε δζηή ημοξ αμφθδζδ. 

 

Γηάζεζε γηα ζπκκεηνρή: θεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ άνεζακ ζηα παζδζά ηαζ δεκ 

ηέεδηακ γδηήιαηα αδζαθμνίαξ ή έθθεζρδξ επζεοιίαξ βζα ζοιιεημπή. Αηυιδ ηαζ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο παναηδνήεδηακ ηάπμζμζ δζζηαβιμί («Πανμζιζμζαθάηα» ηαζ «Γίκε 

ηχνα ηαζ εζφ, «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή»), ζηαδζαηά ηαζ ιε ηδκ πανυηνοκζδ ηςκ 

οπυθμζπςκ παζδζχκ λεπενάζηδηακ. Μεβάθδ πνμεοιία βζα ζοιιεημπή παναηδνήεδηε 

ηονίςξ ζηδκ ηαηαζηεοή αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, ζηδ ζοββναθή 

δπμσζημνίαξ, ζημ «Ώνα βζα πάνηζ», ζηδκ «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα 

ΗενμβθοΦΑνζηά», ζηδκ «Μπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ» ηαζ ζημ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ 

«ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή». Σμ ηεθεοηαίμ ιάθζζηα ημ λακαπαίλαιε ιεηά ηα 

Υνζζημφβεκκα, πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοκ κα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ υζμζ δεκ είπακ 

πνμθάαεζ, ηαηυπζκ πάκηα δζηήξ ημοξ επζεοιίαξ ηαζ πανάηθδζδξ.   
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Ρνή: Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαίκεηαζ κα ηα απμννυθδζακ πενζζζυηενμ ήηακ 

δ ηαηαζηεοή ιμοζζηχκ μνβάκςκ, δ δπμ-ζζημνία, δ «Πανμζιζμζαθάηα» ηαζ ημ «Γίκε 

ηχνα ηαζ εζφ ζηναηδβυξ ζηδ ιμοζζηή». Σα δφμ ηεθεοηαία ιπμνεί κα δζήνηεζακ θίβμ, 

αθθά δ πνμζήθςζή ημοξ ήηακ μθμηθδνςηζηή. Γεκζηά πάκηςξ ζε υθεξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηα παζδζά ήηακ πνμζδθςιέκα, ιε ιειμκςιέκα πενζζηαηζηά 

δζάζπαζδξ ηδξ πνμζμπήξ ημοξ, πμο άθθμηε αθμνμφζε γδηήιαηα δβεζίαξ («Ζ 

ιπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ»), άθθμηε ζηδ δζζηαηηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα πμο 

δζαηνίκεζ ηάπμζα παζδζά («Πανμζιζμζαθάηα»), εκχ ηάπμζεξ θμνέξ ιπμνεί κα 

μθεζθυηακ ζηδκ παζβκζχδδ ηαζ πεζναηηζηή δζάεεζδ πμο δζαηαηέπεζ ζοκήεςξ ηα παζδζά 

(«Ώνα βζα πάνηζ»). 

 

Αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ: ημκ ζπεδζαζιυ ζπεδυκ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ 

πμθφ ζπμοδαίμ νυθμ έπαζλε δ ακάπηολδ ή δ αεθηίςζδ ηςκ ιμοζζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ 

παζδζχκ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαίκεηαζ κα έδςζακ αθμνιή βζα ιεβαθφηενδ 

αεθηίςζδ ηςκ ιμοζζηχκ ημοξ δελζμηήηςκ ήηακ ημ «Ώνα βζα πάνηζ» ηαζ «Ζ ιπαθάκηα 

ημο απμπςνζζιμφ». ηδκ πνχηδ απυ αοηέξ ηα παζδζά ηαηακυδζακ έκκμζεξ πμο 

άπημκηαζ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

επακάθδρδξ, ημο ιμηίαμο ηαζ ηδξ θυνιαξ, ιέζς ηδξ ακάθοζδξ ηαζ ηδξ εκενβδηζηήξ 

αηνυαζδξ εκυξ ιμοζζημφ ημιιαηζμφ πμο αημθμοεεί ηδ θυνια ημο νμκηυ. Σαοηυπνμκα  

επζζδιάκμοκ δζαθμνέξ ζημ φθμξ, ζηδκ έκηαζδ, ηδκ ηαπφηδηα, ηαεχξ ηαζ ζημ 

δπυπνςια. ηδ δεφηενδ δναζηδνζυηδηα, δ δθεηηνμκζηή εθανιμβή Synth4kids, ιέζς 

ηδξ πμζηζθίαξ πνςιάηςκ, ζπδιάηςκ ηαζ ζπεδίςκ πμο αλζμπμζεί, δζεοηυθοκε ηα παζδζά 

κα ακηζθδθεμφκ ιμοζζηέξ έκκμζεξ υπςξ ημ ημκζηυ φρμξ, δ έκηαζδ, δ δζάνηεζα, ημ 

δπυπνςια ηαζ ημ tempo. Ζ έκκμζα ημο ιμηίαμο πνςηαβςκίζηδζε ηαζ ζηδ 

δναζηδνζυηδηα «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα ΗενμθθοΦΑνζηά», υπμο ηα παζδζά αίςζακ 

ηα ίδζα ηδ δζαδζηαζία «πηζζίιαημξ» εκυξ ιμηίαμο ή ιζαξ θυνιαξ, ηδ δναζηδνζυηδηα 

«Αθθάγμοιε;» ηα παζδζά ελμζηεζχεδηακ ιε ιζηημφξ παναδμζζαημφξ νοειμφξ υπςξ 

αοημί ηςκ 9/8 ηαζ ηςκ 7/8, εκχ πανάθθδθα ηαηακυδζακ ηδ ααεεζά ηαζ δμιζηή ζπέζδ 

πμο έπεζ μ θοζζηυξ ημκζζιυξ ηςκ θέλεςκ ιε ηδ ιμοζζηή ηαζ ημκ νοειυ. Ζ ζπέζδ αοηή 

θυβμο ηαζ νοειμφ ακαδείπηδηε ελίζμο ηαζ ζηδκ «Πανμζιζμζαθάηα». Ζ εφνεζδ 

ηνυπςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ζοκεέζεχκ ημοξ δεκ ηα δοζηυθερε ηαευθμο. Απεκακηίαξ, 

είπακ πάκηα έημζιδ ηαζ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ, ακ βζα ηάπμζμκ θυβμ ημοξ οπμδείηκοα, 

υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ είπε ηάπμζεξ αδοκαιίεξ. 
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Γεκ έθεζρακ αέααζα ηαζ ηα πνμαθήιαηα. Γοζπένεζα παναηδνήεδηε ζηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ δδιζμονβζχκ ημοξ ζε έκα ζηαεενυ ηαζ ζοκεπέξ tempo («Δηδνμιή ζημ 

δάζμξ ιε ηα ΗενμθθοΦΑνζηά» ηαζ «Ζ ιπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ»). Πζεακή 

ενιδκεία είκαζ ίζςξ δ έθθεζρδ ελμζηείςζήξ ημοξ ιε ηδκ εηηέθεζδ ιέζς 

παναημθμφεδζδξ πανηζημφναξ -ζοιααηζηήξ ή ηαζ βναθζηήξ, αθθά ηαζ ζημκ 

πενζμνζζιέκμ πνυκμ πμο δζαεέηαιε ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, δ έθθεζρδ ημο μπμίμο 

ζηενμφζε ηδ δοκαηυηδηα ζηακμπμζδηζηχκ επακαθήρεςκ-πνμαχκ. Θεςνχ, υηζ δεκ 

άπηεηαζ ζε πνμαθήιαηα αίςζδξ ηαζ ζηακυηδηαξ ακαπαναβςβήξ ημο νοειμφ, επεζδή 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ «Ζπδηζηή ζηζά», ηα ιμηίαα επακαθαιαάκμκηακ ιε 

ιεβάθδ ζοκήεςξ εοημθία.  
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4.3. Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

 

Γζα ηδκ μθυπθεονδ ηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ακηζηεζιεκζηυηενδ απμηίιδζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ -εηηυξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ηθεζδχκ παναηήνδζδξ ηαζ ημο διενμθμβίμο- 

ηνίεδηε πνήζζιδ ηαζ δ ειπθμηή ηςκ παζδζχκ, ιε ηδ πμνήβδζδ εκυξ αοημακαθμνζημφ 

ενςηδιαημθμβίμο αλζμθυβδζδξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ζοκακηήζεςκ. φιθςκα ιε ημοξ 

Cohen e al. (2007), ιε ηδ πνήζδ δζαθμνεηζηχκ ιεευδςκ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ, 

δζαζθαθίγεηαζ δ ηαηά ημ δοκαηυκ ακηζηεζιεκζηυηενδ ακηζπανάεεζδ δζαθμνεηζηχκ 

πενζβναθχκ υιμζςκ ηαηαζηάζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα εθαπζζημπμζμφκηαζ ηα 

ιεζμκεηηήιαηα απυ ηδ πνήζδ ιίαξ ηαζ ιυκδξ ιεευδμο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ θμζπυκ, 

δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα «θςηζζημφκ» πηοπέξ, πμο εκδεπμιέκςξ δεκ έπμοκ ακαδεζπηεί 

απυ ημκ/ηδκ παναηδνδηή/ηνζα, αθθά ηαζ κα επζαεααζςεμφκ άθθεξ, πμο έπμοκ ήδδ 

εκημπζζηεί. 

 Σμ ενςηδιαημθυβζμ πμνδβήεδηε πζθμηζηά ζε έκα ηοπαίμ δείβια ηνζχκ 

παζδζχκ ακάθμβδξ δθζηίαξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ημ θζθζηυ ιμο πενζαάθθμκ, χζηε 

κα εθεβπεεί δ ζςζηή δζαηφπςζδ ηςκ ενςηήζεςκ. Γοζημθία ηαηακυδζδξ 

επζζδιάκεδηε ζηδκ ενχηδζδ πενί παναβςβήξ πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, αθθά 

ηάηζ ηέημζμ ήηακ ακαιεκυιεκμ, δεδμιέκμο υηζ ηα ζοβηεηνζιέκα παζδζά δεκ είπακ 

παναημθμοεήζεζ ημ πνυβναιια. Πανυθα αοηά εεχνδζα, υηζ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα 

ηδκ ηνμπμπμζήζς, ηαεχξ δ πμνήβδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο έβζκε πανμοζία ιμο ηαζ 

μζ υπμζεξ ηοπυκ απμνίεξ ιπμνμφζακ κα δζαζαθδκζζημφκ άιεζα.  

Γεδμιέκμο ημο κεανμφ ηδξ  δθζηίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ ιδδεκζηήξ ειπεζνίαξ 

ημοξ ζηδ ζοιπθήνςζδ ενςηδιαημθμβίςκ, δυεδηακ πνμθμνζηά ηαζ ηάπμζεξ 

επελδβήζεζξ-δζεοηνζκίζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια, υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ 

είηε Υ ή V ζηα πεδία, αθθά ιυκμ ιία θμνά ζε ηάεε μνζγυκηζα βναιιή, ακάθμβα ιε ημκ 

ααειυ πμο πίζηεοακ υηζ ζζπφεζ δ ηάεε πνυηαζδ. 

Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκεζ ηνεζξ ακμζηημφ ηαζ επηά ηθεζζημφ ηφπμο 

ενςηήζεζξ. Οζ πνχηεξ αμδεμφκ ζηδκ απμηφπςζδ ηδξ εθεφεενδξ ζηέρδξ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ/μοζχκ ηαζ ζηδκ πθδνέζηενδ απεζηυκζζδ ηςκ βεβμκυηςκ, εκχ μζ 

δεφηενεξ είκαζ πνήζζιεξ βζα ηδκ ακηζηεζιεκμπμίδζδ ηάπμζςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ 

απυρεςκ ηαζ ηάκμοκ πζμ εφημθδ ηδκ ακάηηδζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ ακάηθδζή ημοξ. 

Οζ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ είκαζ δμιδιέκεξ ζε πεκηάααειδ ηθίιαηα ηφπμο Likert, 

(1=Καευθμο, Γφμ=Λίβμ, 3=Μέηνζα, 4=Πμθφ ηαζ 5=Πάνα πμθφ). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

μζ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ ήηακ μζ αηυθμοεεξ: 
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 Πζζηεφεζξ υηζ ιεηά απυ υθεξ αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε 

έιαεεξ κα θεζημονβείξ ηαθφηενα ζε μιάδα; 

 Πζζηεφεζξ υηζ υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζε αμήεδζακ κα ηναβμοδάξ 

ηαθφηενα; 

 Πζζηεφεζξ υηζ υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζε αμήεδζακ κα ακηζθαιαάκεζαζ 

ηαθφηενα ημκ νοειυ; 

 Πζζηεφεζξ υηζ υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζε αμήεδζακ κα εηθνάγεζξ 

ζοκαζζεήιαηα ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ; 

 Πζζηεφεζξ υηζ υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζε αμήεδζακ κα εηθνάγεζξ 

ζοκαζζεήιαηα ιζθχκηαξ βζ’ αοηά; 

 Θεςνείξ υηζ ηχνα ζμο είκαζ πζμ εφημθμ κα πανάβεζξ πμθθέξ ηαζ κέεξ ζδέεξ, 

υηακ πνεζάγεηαζ; 

 μο άνεζακ ζοκμθζηά μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε; 

 

Οζ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ, πμο δζαδέπηδηακ ηζξ ηθεζζημφ ήηακ: 

 Πμζεξ ηνεζξ δναζηδνζυηδηεξ εα ήεεθεξ κα επακαθάαμοιε ηαζ βζαηί;   

 Πμζα ή πμζεξ δεκ εα ήεεθεξ πμηέ κα ηζξ επακαθάαμοιε ηαζ βζαηί; 

 Τπάνπεζ ηάηζ (ηαθυ ή ηαηυ) πμο εα εοιάζαζ βζα πάκηα; 

 

Ζ επελενβαζία ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο δυεδηε ζηα παζδζά βζα ημκ 

απμθμβζζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, ζφιθςκα ιε ημ πχξ εηείκα αίςζακ ηδκ υθδ 

δζαδζηαζία, ακέδεζλε ηζξ αηυθμοεεξ δζαπζζηχζεζξ. Σα παζδζά ζημ ζφκμθυ ημοξ θμζπυκ, 

εηηίιδζακ, υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ηα αμήεδζακ κα: 

 θεζημονβμφκ ηαθφηενα ςξ μιάδα, ζε πμζμζηυ 65% πάνα πμθφ, 29% πμθφ ηαζ 

6% ιέηνζα.   

 ηναβμοδμφκ ηαθφηενα ζε πμζμζηυ 47% πάνα πμθφ, 24% πμθφ, 17% ιέηνζα, 

6% θίβμ ηαζ 6% ηαευθμο 

 ακηζθαιαάκμκηαζ ηαθφηενα ημκ νοειυ ζε πμζμζηυ 59% πάνα πμθφ, 35% πμθφ 

ηαζ 6% ιέηνζα 

 κα εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε ηζκήζεζξ ημο ζχιαηυξ ημοξ ζε 

πμζμζηυ 47% πάνα πμθφ, 29% πμθφ, 12% ιέηνζα ηαζ 12% ηαευθμο 

 κα εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιζθχκηαξ βζ’ αοηά ζε πμζμζηυ35% πάνα 

πμθφ, 41% πμθφ, 18% ιέηνζα ηαζ 6% ηαευθμο  
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 κα πανάβμοκ πμζηίθεξ ηαζ πνςηυηοπεξ ζδέεξ ζε πμζμζηυ 42% πάνα πμθφ, 29% 

πμθφ ηαζ 29% ιέηνζα 

 

 

 

 

 

 

  

Ομαδικότητα

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Τραγοφδι

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Λίγο

Κακόλου

Αντίληψη ρυθμοφ

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια
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Σμ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ άνεζε ζηα παζδζά ζε πμζμζηυ 82% πάνα πμθφ, 6% 

πμθφ ηαζ 12% ιέηνζα. Απυ αοηέξ ηα παζδζά λεπχνζζακ:  

 ηδκ ηαηαζηεοή ιμοζζηχκ μνβάκςκ (23%) 

 ημ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή» (17%) 

 ηδκ «Ζπδηζηή ζηζά» (12%) 

 ημ «Ώνα βζα πάνηζ» (10%) 

 ηδ ζοββναθή δπμ-ζζημνίαξ (10%) 

Σωματική ζκφραςη

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Κακόλου

Λεκτική ζκφραςη 

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Κακόλου

Παραγωγή ποικίλων και πρωτότυπων 
ιδεϊν

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια
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 ηδκ «Μπαθάκηα ημο απμπςνζζιμφ» (10%) 

 ηδκ «Πανμζιζμζαθάηα» (10%) 

 ηδκ «Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα ΗενμθθοΦΑνζηά (6%) ηαζ 

 ημ «Αθθάγμοιε;» (2%) 

 

 

ηδκ ενχηδζδ ακ οπάνπεζ ηάπμζα/εξ δναζηδνζυηδηα/εξ πμο δεκ εα ήεεθακ πμηέ κα 

επακαθάαμοιε ηαζ βζαηί δήθςζακ μιυθςκα, υηζ υθεξ ημοξ άνεζακ ηζ υηζ δεκ οπάνπεζ 

ηαιία ηέημζα. 

Ακάιεζα ζε αοηά πμο δεκ εα λεπάζμοκ πμηέ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ «δμφθερακ υθμζ 

ιαγί ζε μιάδεξ ηαζ ζοκενβάζηδηακ» (35%), υηζ «έπαζλακ ηαζ βέθαζακ» (18%) ηαζ 

«υηζ δμηίιαζακ πμθθά ηαζκμφνζα πνάβιαηα πμο ημοξ άνεζακ» (6%). Σμ πεδίμ αοηυ 

δεκ απακηήεδηε ζε πμζμζηυ (41%).  

  

Συνολική αρζςκεια

Πάρα πολφ

Πολφ

Μζτρια

Ιεράρχηςη προτίμηςησ
Καταςκευι μουςικών 
οργάνων

Γίνε τώρα και εςφ "ςτρατθγόσ" 
ςτθ μουςικι

Ηχθτικι ςκιά

Ώρα για πάρτι

Συγγραφι θχο-ιςτορίασ

Μπαλάντα του αποχωριςμοφ

Παροιμιοςαλάτα

Εκδρομι ςτο δάςοσ με τα 
ΙεροφλυΦΑρικά

Αλλάηουμε
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4.4. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα  

 

Χξ εζςηενζηυξ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα ελςηενζηυξ παναηδνδηήξ ηδξ υθδξ 

δζαδζηαζίαξ, εεςνχ, υηζ ηυζμ ηα παζδζά, υζμ ηαζ δ οπμθαζκυιεκδ απμημιίζαιε πμθθά 

μθέθδ. Οθέθδ πμο ειπίπημοκ πμθθέξ θμνέξ ζε ημιείξ πένακ ημο επζδζςηυιεκμο. 

Κάπμζα απυ αοηά είκαζ άιεζα μναηά –υπςξ δ επίηεολδ ζηυπμο, δ δεζηή ζηακμπμίδζδ, 

δ ακαβκχνζζδ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ- ηαζ ηάπμζα ίζςξ δε βίκμοκ πμηέ ακηζθδπηά απυ 

ηα ίδζα, αθθά ζίβμονα ηάπμζεξ απυ ηζξ αάζεζξ ημοξ έπμοκ ιπεζ ιέζα απυ αοηή ηδ 

δζαδζηαζία –υπςξ δ ακάδοζδ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ, δ μπμία ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ 

ιεθθμκηζηά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθυνςκ δοζπενεζχκ. 

ε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηονίανπεξ ήηακ ηάπμζεξ πναηηζηέξ, πμο εκζζπφμοκ 

ηαζ πνμςεμφκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, υπςξ μ αοημζπεδζαζιυξ ηαζ δ ακάπηολδ 

απμηθίκμκημξ ηνυπμο ζηέρδξ, ιε ηδκ παναβςβή πμζηίθςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ, 

πςνίξ ηίπμηε απυ ηα δφμ υιςξ κα ενβαθεζμπμζδεεί. Απεκακηίαξ αλζμπμζήεδηακ 

«ηνζηζηά» (Κακεθθυπμοθμξ ηαζ ηεθάκμο, 2018) ςξ ιέζα πνμξ ιζα πμνεία 

ακαγήηδζδξ, πςνίξ  πνδζζιμεδνζηέξ αθέρεζξ. 

Ζ ανπζηή οπυεεζδ, υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πζθμηζηυ πνυβναιια πμο 

δδιζμονβήεδηε ηαζ εθανιυζηδηε, εκζζπφεζ ηεθζηά ηδ δδιζμονβζηυηδηα, 

επζαεααζχεδηε ιέζς ηδξ ακάπηολδξ υθςκ ηςκ επζιένμοξ παναιέηνςκ πμο ηέεδηακ 

οπυ παναηήνδζδ. ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δδθαδή, πμο εθανιυζαιε, δζαπζζηχεδηε, 

ηυζμ απυ ηζξ ηθείδεξ παναηήνδζδξ ηαζ ηζξ δζηέξ ιμο ηαηαβναθέξ ζε διενμθυβζμ, υζμ 

ηαζ απυ ηα ενςηδιαημθυβζα πμο πμνδβήεδηακ ζηα παζδζά, δ αεθηίςζδ υθςκ εηείκςκ 

ηςκ ζοκεδηχκ πμο εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζηυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα:  

α) Ζ μιαδζηυηδηα ηαζ δ ζοκενβαζία ήηακ απυ ημοξ ημιείξ πμο ακαπηφπεδηακ 

πενζζζυηενμ ηαζ ζοκέααθακ ζηδκ ακάπηολδ ημο δδιζμονβζημφ ηνυπμο ζηέρδξ, 

βεβμκυξ, πμο ηαηαβνάθεηαζ ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ ηα παζδζά ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ (έκα ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ 94% εεςνεί, υηζ ημ πζθμηζηυ αοηυ 

πνυβναιια εκζζπφεζ πμθφ ή ηαζ πάνα πμθφ ηδκ μιαδζηυηδηα). Φαίκεηαζ ηεθζηά, υπςξ 

πανμοζζάζηδηε ηαζ ζημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, υηζ, υηακ ηα παζδζά δμοθεφμοκ μιαδζηά, 

είκαζ πενζζζυηενμ απμδμηζηά ηαζ επζθφμοκ πζμ εφημθα ηα υπμζα πνμαθήιαηα 

ακαηφπημοκ, αλζμπμζχκηαξ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαξ ημ δοκαιζηυ ημο ηαεεκυξ, ηαεχξ 

ημ ηάεε παζδί –άθθμ πενζζζυηενμ, άθθμ θζβυηενμ, άθθμ ιε ιζα ζδέα πμο είπε, άθθμ 

πανμηνφκμκηαξ ζε ζοιιεημπή ηάπμζμκ δζζηαηηζηυηενμ ζοιιαεδηή ημο- ζοκέααθε ιε 

ημκ δζηυ ημο ηνυπμ ζηδκ δζελαβςβή ηαζ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηςκ 
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δναζηδνζμηήηςκ. διακηζηή πανάιεηνμξ ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα αέααζα, ήηακ δ 

δζάεεζδ κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα δεπημφκ ηζξ θφζεζξ πμο πνυηεζκακ μζ ζοιιαεδηέξ 

ημοξ. Ζ δζαπίζηςζδ ζηδκ πνάλδ, υηζ ιε ηδ ζοκενβαζία μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα 

πεηφπμοκ πνάβιαηα, πμο ίζςξ κα ιδκ ηα ηαηυνεςκακ ιυκμζ ημοξ, ιπμνεί κα αιαθφκεζ 

ημκ απυθοημ παναηηήνα ηδξ ζφβπνμκδξ αημιζζηζηήξ εεςνίαξ. Αθθά ηαζ δ 

ζοκεζδδημπμίδζδ, υηζ δ ζημπμεεζία, δ επζιμκή, δ οπμιμκή ηαζ δ μιαδζηυηδηα, ιε 

ζςζηέξ πάκηα «δυζεζξ» θακηαζίαξ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μδδβμφκ ζε έκα ηαθυ 

απμηέθεζια, ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ζδιακηζηά εθυδζα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ιεθθμκηζηχκ πνμηθήζεςκ. Θα θέβαιε θμζπυκ, υηζ ιέζα απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πνυβναιια δδιζμονβμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, βζα 

ιζα δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο, πμο ακμίβεζ μπηζηέξ ηαζ μνίγμκηεξ ηαζ δεκ 

ηαεδθχκεηαζ απυ ηζξ δοζημθίεξ. Σα παναπάκς ιάθζζηα ζοκάδμοκ απυθοηα ιε ηδ 

ζηυπεοζδ ημο επίζδιμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ.  

Σμ πανυκ πζθμηζηυ πνυβναιια ιπμνεί επίζδξ κα ειπθμοηίζεζ ημ ενεοκδηζηυ 

ζφιπακ βφνς απυ ημκ «ζοκενβαηζηυ αοημζπεδζαζιυ» (Siljamäki & Kanellopoulos, 

2019:16), επζαεααζχκμκηαξ ημκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ημο ζηδκ ακάπηολδ μιαδζημφ 

πκεφιαημξ, ηαεχξ ζε δφμ δναζηδνζυηδηεξ ηα παζδζά αοημζπεδίαζακ μιαδζηά 

(«Δηδνμιή ζημ δάζμξ ιε ηα ΗενμβθοΦΑνζηά» ηαζ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» 

ζηδ ιμοζζηή»), αθθδθεπζδνχκηαξ ιεηαλφ ημοξ, βεβμκυξ πμο απμηοπχκεηαζ ηαζ ζηα 

δζηά ημοξ ζπυθζα (π.π. «παίλαιε υθμζ ιαγί ζημ ηέθμξ», «ηάκαιε πνάβιαηα ιαγί ιε 

θίθμοξ ηαζ ζοκενβαζηήηαιε υθμζ», «έηακακ υ,ηζ ημοξ έδεζπκα ιε ηα πένζα ιμο» ηαζ 

«ζοκενβαζηήηαιε ιε ημκ ιαέζηνμ»). 

α) Σμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια θαίκεηαζ επίζδξ, κα αεθηζχκεζ ηαζ ηζξ 

ιμοζζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ, ακ ηαζ αοηυ δεκ ειπίπηεζ ζηδκ πνςηεφμοζα 

ζημπμεεζία ημο. Δίκαζ ηονίςξ πνμζακαημθζζιέκμ ζηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζημφ 

ηνυπμο ζηέρδξ ζηα παζδζά, αθθά δ βκςζζμθμβζηή ημοξ ηαηάνηζζδ πάκς ζε δζάθμνα 

ιμοζζηά γδηήιαηα ιπμνεί κα πνμζηεεεί ζηα πανάπθεονα μθέθδ, ηαεχξ ηα παζδζά 

ελαζηήεδηακ ζε ήδδ βκςζηέξ ημοξ ιμοζζηέξ έκκμζεξ ηαζ πναηηζηέξ, υπςξ ημ ηναβμφδζ 

ηαζ μ νοειυξ, αθθά ηαζ ελμζηεζχεδηακ ιε ηαζκμφνζεξ, υπςξ ημ δπυπνςια, δ έκηαζδ, 

ημ ημκζηυ φρμξ, δ θυνια, δ ζφκεεζδ ηαζ δ δζεφεοκζδ μνπήζηναξ («ιπυνεζα κα βίκς 

ζακ αθδεζκυξ ιαέζηνμξ»). Ζ δοζπένεζα ζηδ δζαηήνδζδ εκυξ ζηαεενμφ νοειμφ πμο 

πνμέηορε απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ιμο, δε θαίκεηαζ κα επζζδιαίκεηαζ ηαζ απυ ηα παζδζά, 

ηαεχξ ημ 94% εεςνεί υηζ, ιεηά ημ πνυβναιια, ιπμνμφκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ 

ηαθφηενα ή πμθφ ηαθφηενα ζημκ νοειυ.  
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β) Ζ δδιζμονβζηυηδηα ακαδφεδηε ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εηθνάζηδηακ 

ηα παζδζά, ηυζμ θεηηζηά, υζμ ηαζ ζςιαηζηά. Ζ πμζηζθία ηαζ δ πνςημηοπία ζδεχκ (71% 

πμθφ ηαζ πάνα πμθφ) ζηδκ ηαηαζηεοή δπμ-ζζημνζχκ, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ πμο 

ειπθμφηζζακ ηζξ αθδβήζεζξ ημοξ ηαηά ηδκ πανμοζίαζή ημοξ, ιε ζοιιεημπή ηζκήζεςκ 

ημο ζχιαηυξ ημοξ, μζ θέλεζξ ηαζ μζ παναζηαηζηέξ πενζβναθέξ ηαζ εζηυκεξ πμο 

πνδζζιμπμίδζακ, βζα κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, υηακ άημοζακ ημ 

Κμκηζένημ ημο Υαηγζδάηζ, δ πμζηζθία ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ, αθθά ηαζ δ 

ζοιιεημπή ηαζ ημο οπυθμζπμο ζχιαημξ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ μνπήζηναξ-πμνςδίαξ, μζ 

θέλεζξ πμο πνδζζιμπμίδζακ, βζα κα εηθνάζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ βζα ημ 

επζηείιεκμ ηέθμξ ημο πνμβνάιιαηυξ ιαξ, αθθά ηαζ δ επζθμβή δπδνχκ ηζκήζεςκ ημο 

ζχιαηυξ ημοξ, ιε δζαθμνεηζηή απυ ηδ ζοκδεζζιέκδ πνήζδ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ηάλδξ 

ημοξ, πνμξ ακαγήηδζδ ημο επζεοιδημφ δπμπνχιαημξ, πμο κα πενζβνάθεζ δπδηζηά 

ηαηαζηάζεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζε έκα δάζμξ, είκαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ζηζξ 

μπμίεξ ιπμνέζαιε κα δζαηνίκμοιε ζημζπεία εκίζποζδξ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ απμηοπχκεηαζ ηαζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ παζδζχκ, ηα μπμία εεςνμφκ 

υηζ αεθηίςζακ ζδιακηζηά ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα εηθνάγμκηαζ θεηηζηά ηαζ ζςιαηζηά 

(76%).  

δ) Ζ πνμεοιία ηςκ παζδζχκ βζα ζοιιεημπή ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ήηακ 

ηαεμθζηή. Τπήνλακ ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ δζζηαηηζηυηδηαξ, πμο ζφκημια υιςξ 

εκζςιαηχεδηακ μιαθά ζηδ δζαδζηαζία, ηαηυπζκ πανυηνοκζδξ ηςκ 

ζοιιαεδηχκ/ηνζχκ ημοξ. Ζ ιεβάθδ πνμεοιία ηςκ παζδζχκ ενιδκεφεηαζ ηαζ ιέζα απυ 

ηδ ζοκμθζηή ανέζηεζά ημοξ, υπςξ αοηή απμηοπχεδηε ζημ ενςηδιαημθυβζμ (88% 

πμθφ ηαζ πάνα πμθφ), αθθά ηαζ απυ ηζξ δζηέξ ιμο παναηδνήζεζξ. Καηά ηδ δζελαβςβή 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηα παζδζά πανέιεκακ εκ πμθθμίξ ζοβηεκηνςιέκα, ζε ηέημζμ 

ααειυ ιάθζζηα, πμο μ πνυκμξ απμηημφζε ιζακ άθθδ οπυζηαζδ, πζμ ζπεηζηή· 

ανίζημκηακ δδθαδή ζε ειπεζνία νμήξ. Γεκ έθεζρακ αέααζα ηαζ ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ πμο 

αθμνμφζακ υιςξ, ηονίςξ ζε αρζιαπίεξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία 

(βζα πανάδεζβια ημ ζοιαάκ ιε ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ ηαιπάζα), μζ μπμίεξ δζεοεεηήεδηακ 

ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ. οκήεςξ υιςξ, ηυζμ ηα παζδζά, υζμ ηαζ δ δζδάζημοζα 

ανζζηυιαζηακ ζε ειπεζνία νμήξ ηαζ ζοκεζδδημπμζμφζαιε ιε έηπθδλδ ημ πέναξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ χναξ, ιε ημκ ενπμιυ ηδξ δαζηάθαξ ημο ηιήιαημξ. 

Ζ επζζήιακζδ ηςκ δφμ πζμ δδιμθζθχκ δναζηδνζμηήηςκ ήηακ ημζκή ηυζμ ζηδκ 

ενεοκήηνζα, υζμ ηαζ ζηα παζδζά, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ (23%) ηαζ 

ημ «Γίκε ηχνα ηαζ εζφ «ζηναηδβυξ» ζηδ ιμοζζηή» (17%) κα ηεκηνίγμοκ πενζζζυηενμ 
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απυ υθεξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ, ιε πζμ δδιμθζθείξ θυβμοξ «ηδ ζοκενβαζία ηαζ 

ηδκ μιαδζηυηδηα» (35%), ημ υηζ «έπαζλακ ηαζ βέθαζακ» (18%) ηαζ υηζ «δμηίιαζακ 

πμθθά ηαζκμφνζα πνάβιαηα πμο ημοξ άνεζακ» (6%). Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ (41%) 

επέθελε κα ιδ δχζεζ ηαιία απάκηδζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ πνμηίιδζήξ 

ημοξ, ίζςξ επεζδή δεκ πνυζελακ, υηζ δ ενχηδζδ γδημφζε ηαζ κα ελδβήζμοκ ημοξ 

θυβμοξ ηδξ πνμηίιδζήξ ημοξ. 

Γοζημθία εκημπίζηδηε ζοκήεςξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ημο πνυκμο. 

Γοζηοπχξ δ δζδαηηζηή χνα ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δεκ ήηακ ανηεηή ηαζ 

πνεζαγυιαζηακ πανάηαζή ηδξ ή ζε ηάπμζεξ άθθεξ, βζα κα είκαζ επανηήξ, πνεζαγυηακ 

πνμεημζιαζία απυ ημ δζάθεζιια. Θεςνχ πάκηςξ, υηζ ζε ηιήιαηα ιε θζβυηενα παζδζά, 

δ δζαδζηαζία εα μθμηθδνχκεηαζ εκηυξ ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ, ζε ηιήιαηα υιςξ ιε 

πενζζζυηενα απυ δεηαεπηά παζδζά, ιάθθμκ απαζηείηαζ μ δζαιμζναζιυξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζε πενζζζυηενεξ δζδαηηζηέξ χνεξ. 

Γζα ηδκ ελαβςβή πζμ μθμηθδνςιέκςκ ζοιπεναζιάηςκ πάκηςξ, εα ήηακ 

πνήζζιδ δ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ζε άθθα ηιήιαηα, ηαζ ιάθζζηα, υπζ ιυκμ 

ζπμθείςκ ημο κμιμφ Ηςακκίκςκ, αθθά ηαζ άθθςκ πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ. Σα 

απμηεθέζιαηα αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ, εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ ανπή βζα ιζα 

κέα ένεοκα επζηεκηνςιέκδ ζηδ ζφκηαλδ εκυξ ζοκμθζημφ απμθμβζζιμφ ιε ζηυπμ ηδ 

δζμπέηεοζδ ηςκ ελαβυιεκςκ ζοιπεναζιάηςκ ζε ζειζκάνζα ηαζ επζιμνθχζεζξ ζπεηζηά 

ιε ηδκ παζδαβςβζηή αλία ηδξ εθανιμβήξ δδιζμονβζηχκ πναηηζηχκ ζηδ δζδαηηζηή 

πνάλδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ιμοζζηήξ.   

Κθείκμκηαξ, απθά εθπίγς αοηέξ μζ ηεπκζηέξ ηαζ δ πνμζπεδζαζιέκδ εκεάννοκζδ 

βζα ακάπηολδ δδιζμονβζημφ ηνυπμο ζηέρδξ, κα αμδεήζμοκ ηάεε ζοκάδεθθμ ή 

επίδμλμ/δ παζδαβςβυ ηαζ ενεοκδηή/ηνζα ζημ ένβμ ημο/ηδξ ηαζ δ πανμφζα δζδαηηζηή 

πνυηαζδ κα ζοκεζζθένεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ άθθδξ εεχνδζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ ακάπηολδξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ζηα παζδζά, πςνίξ υιςξ δ ίδζα δ 

δζαδζηαζία κα βίκεζ αοημζημπυξ. Γζαηί δ πναβιαηζηή απυθαοζδ πμο απμννέεζ απυ ηδκ 

εθανιμβή αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ ανίζηεηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο 

ααζζηυηενμο ενβαθείμο ηδξ ηέπκδξ πμο είκαζ «ημ ακεπακάθδπημ ηδξ ειπεζνίαξ» υπςξ 

παναηηδνζζηζηά δζαπζζηχκεζ μ ιχθ (1983:18) ή υπςξ πμθφ βθαθονά ακαθένεζ ηαζ μ 

Κ.Π. Κααάθδξ ζημ πμίδια ημο «Ηεάηδ» (π.π,:77), «ζα αβεζξ ζημκ πδβαζιυ βζα ηδκ 

Ηεάηδ, κα εφπεζαζ κα 'καζ ιαηνφξ μ δνυιμξ, βειάημξ πενζπέηεζεξ, βειάημξ βκχζεζξ. 

Μα πάκς απ’ υθα εφπμιαζ ζε ηάεε παζδί κα ιδκ «πνμζβεζχζεζ» πμηέ ημ 

δζαζηδιυπθμζυ ημο ηαζ κα ζοκεπίζεζ κα «ηαλζδεφεζ», μδεφμκηαξ υπζ ιυκμ πνμξ ημκ 
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πθακήηδ ΦΆνδ, αθθά ηαζ πνμξ άθθμοξ, ιαηνζκμφξ «πθακήηεξ» -άβκςζημοξ ζ’ ειάξ- 

πμο ηανηενζηά πενζιέκμοκ ηάπμζμκ κα ημοξ ακαηαθφρεζ…  
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Παπάπηημα 
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Κιείδεο παξαηήξεζεο 

Γεκζηέξ επζζδιάκζεζξ: 

 

 

 Πόζν ιεθηηθά ή πόζν ζσκαηηθά αληέδξαζαλ ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3= Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

Λεηηζηά      

ςιαηζηά      

 

 Πόζν αηνκηθά ή ζπιινγηθά επέιεμαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3= Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

Αημιζηά      

οθθμβζηά      

 

 Γηαηύπσλαλ πνηθίιεο θαη πξσηόηππεο ηδέεο; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3= Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

Πμζηζθία      

Πνςημηοπία      

 

 Πόζν απνξξνθεκέλα ήηαλ ζην έξγν ηνπο; Βξέζεθαλ ζε εκπεηξία ξνήο; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3=Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

Διπεζνία νμήξ      

 

 Πόζε δηάζεζε θαη πξνζπκία είραλ ζην λα ζπκκεηέρνπλ; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3=Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

οιιεημπή      

 

 Πόζν βειηίσζαλ ηηο κνπζηθέο ηνπο δεμηόηεηεο; 

 1=Καευθμο 2=Λίβμ 3=Μέηνζα 4=Πμθφ 5=Πάνα πμθφ 

Βεθηίςζδ 

ιμοζζηχκ 

δελζμηήηςκ 

     

 



151 
 

 

                                                                     

 

Από πού μπορεί να ήρθε αυτό το διαστημόπλοιο; Ποιοι και πόσοι ήταν 

μέσα σε αυτό; Τι διαθέσεις είχαν; Τι μπορεί να συνέβη στη συνέχεια; 

Δημιούργησε τη δική σου ηχο-ιστορία… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυο φορές και τρεις καιρούς  
και σε χρόνους μακρινούς, 
διαστημόπλοιο όλοι είδαν 
να περνά απ’ την πατρίδα 
του μικρού μας του ΦαΛάρη 

από τον πλανήτη ΦΆρη…  
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Οη ερν-ηζηνξίεο ησλ παηδηώλ 

     Πξώηε ερν-ηζηνξία 

 

 

Γεύηεξε ερν-ηζηνξία 
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Σξίηε ερν-ηζηνξία 

 

Σέηαξηε ερν-ηζηνξία 

 

 

 

 

 



155 
 

Πέκπηε ερν-ηζηνξία 

 

 

Έθηε ερν-ηζηνξία 
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Έβδνκε ερν-ηζηνξία 

 

 

 

Όγδνε ερν-ηζηνξία 
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Έλαηε ερν-ηζηνξία 

 

 

Γέθαηε ερν-ηζηνξία 
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Δλδέθαηε ερν-ηζηνξία 

 

 

Γσδέθαηε ερν-ηζηνξία 

 

 

Γέθαηε Σξίηε ερν-ηζηνξία 
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Δκ υρεζ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοημζπέδζςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ πμο εα 

πναβιαημπμζήζμοιε ηδκ Σνίηδ 12-11-2019 παναηαθχ κα ιαξ παναπςνήζεηε υπμζα 

απυ ηα αηυθμοεα οθζηά έπεηε ζημ ζπίηζ ζαξ ηαζ δε ζαξ πνεζάγμκηαζ ή υ, ηζ άθθμ ζαξ 

πενζζζεφεζ ηαζ εεςνμφκ ηα παζδζά ζαξ υηζ ιπμνεί κα ημοξ πνεζαζηεί: 

 Γζάθακα, πθαζηζηά ημοηζά απυ μδμκημβθοθίδεξ  

 Πθαζηζημφξ ηνυημοξ απυ αοβά Kinder 

 Μζηνά πθαζηζηά ή ιεηαθθζηά ημοηάηζα πμο κα ζθναβίγμοκ 

 Πμηδνάηζα ιζαξ πνήζδξ απυ θεθζγυθ 

 Κμοιπζά (ιζηνά) 

 Υαθζηάηζα (υζμ πζμ ιζηνά ιπμνείηε) 

 Φαηέξ, νφγζ, θαζυθζα 

 οκδεηήνεξ 

 Υάκηνεξ 

 Μεηαθθζηά ζηνμββοθά ημοηζά απυ ιπζζηυηα αμοηφνμο 

 Σεκεηεδάηζα ακαροηηζηχκ 

 Πθαζηζηέξ βθάζηνεξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ (πςνίξ ηνφπεξ ζημκ πάημ) 

 Πήθζκεξ βθάζηνεξ (ηαζκμφνζεξ ή ηαθά πθοιέκεξ) 

 Φεθθμί 

 Καθαιάηζα 

 Βαιαάηζ 

 Άδεζα ιπμοηάθζα κενμφ (ιζηνά), ιε ημ ηαπάηζ ημοξ 

 Κμοδμοκάηζα 

 Κοθζκδνζηυ πανηυκζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο πανηζμφ ημογίκαξ 

 Καπάηζα βοάθζκςκ ιπμοηαθζχκ απυ ακαροηηζηά ή ιπφνεξ 

 Πθαζηζηά ημοηάθζα ηαζ πζάηα ιζαξ πνήζδξ 

 Παλζιάδζα ιεηαθθζηά 

 Καπάηζ απυ παθζά ηαηζανυθα 

 Μειανάκδ πενζηοθίβιαημξ 

 

αξ εοπανζζημφιε εη ηςκ πνμηένςκ 

Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ημο Β΄ 2 ηιήιαημξ ηαζ δ δαζηάθα ηδξ ιμοζζηήξ 
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Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ θαηαζθεύαζαλ ηα παηδηά 

1) Μανάηεξ - egg shakers - δζπθέξ ιανάηεξ 
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2) Καζηακζέηεξ 

 

3) Σφιπακα ηαζ ηαιπμονίκα 
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4) Πζαηίκζα 

 

5) Ocean drum 

 

6) Κμοδμοκάηζα 

 

7) Καιπάκεξ 
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9) Ξφζηνα                                                    10) Κζεάνα 

 

11) «Μμοζζηέξ ηαηζανυθεξ» 

 

12) «Σνζβςκυλοζηνμ»                                13) «Μακηαθυθςκμ» 
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«Δθδξνκή ζην δάζνο κε ηα ΗεξνγιπΦΑξηθά» 

Πξώηε ζύλζεζε: Μπνπιληόδα 

 

Γεύηεξε ζύλζεζε: Βξνρή 

 

Σξίηε ζύλζεζε: Φσηηά 
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Σέηαξηε ζύλζεζε: Ξπινθόπνο                    Πέκπηε ζύλζεζε: Πνπιηά 

  

Έθηε ζύλζεζε: Φσλέο παηδηώλ 

 

Έβδνκε ζύλζεζε: Αέξαο
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«Οη κπαιάληεο ηνπ απνρσξηζκνύ» 

 

Πξώηε ζύλζεζε: «Γεηα ζνπ ΦαΛάξε» 

 

 

Γεύηεξε ζύλζεζε: «Λύπε» 

 

Σξίηε ζύλζεζε: «Θα ζε ζπκόκαζηε» 
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Σέηαξηε ζύλζεζε: «Θα καο ιείςεηο ΦαΛάξε»
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Μεηεγγξαθή ζπλζέζεσλ γηα ηελ ελόηεηα «Ζ κπαιάληα ηνπ απνρσξηζκνύ» ζε 

ζεκεηνγξαθία δπηηθνύ ηύπνπ 
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Δξσηεκαηνιόγην γηα αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

  

Φφθμ:    Αβυνζ                                                                                Κμνίηζζ                   

 

 

 

1) Πζζηεφεζξ υηζ ιεηά απυ υθεξ αοηέξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε 

έιαεεξ κα θεζημονβείξ ηαθφηενα ζε μιάδα; 

 

 

 1=Καζόινπ 2=Λίγν 3=Μέηξηα 4=Πνιύ 5=Πάξα 

πνιύ 

Οκαδηθόηεηα      

 

 

2) Πζζηεφεζξ υηζ υθεξ αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζε αμήεδζακ κα : 

 

 

 1=Καζόινπ 2=Λίγν 3=Μέηξηα 4=Πνιύ 5=Πάξα 

πνιύ 

Σξαγνπδάο 

θαιύηεξα 

     

Αληηιακβάλεζαη 

θαιύηεξα ηνλ 

ξπζκό 

     

Δθθξάδεηο 

ζπλαηζζήκαηα 

κε θηλήζεηο ηνπ 

ζώκαηνο 

     

Δθθξάδεηο 

ζπλαηζζήκαηα 

κηιώληαο γη’ 

απηά 

     

 

 

3) Θεςνείξ υηζ ηχνα ζμο είκαζ πζμ εφημθμ κα πανάβεζξ πμθθέξ ηαζ κέεξ ζδέεξ, 

υηακ πνεζάγεηαζ; 

 

 

 1=Καζόινπ 2=Λίγν 3=Μέηξηα 4=Πνιύ 5=Πάξα 

πνιύ 

Παξαγσγή πνηθίισλ 

θαη πξσηόηππσλ 

ηδεώλ 
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4) μο άνεζακ ζοκμθζηά μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήζαιε; 

 

 

 1=Καζόινπ 2=Λίγν 3=Μέηξηα 4=Πνιύ 5=Πάξα 

πνιύ 

Αξέζθεηα      

 

 

5) Πμζεξ ηνεζξ δναζηδνζυηδηεξ εα ήεεθεξ κα επακαθάαμοιε ηαζ γηαηί;   

 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

 

6) Πμζα ή πμζεξ δεκ εα ήεεθεξ πμηέ κα ηζξ επακαθάαμοιε ηαζ γηαηί; 

 

 

 

 

 

7) Τπάνπεζ ηάηζ (ηαθυ ή ηαηυ) πμο εα εοιάζαζ βζα πάκηα; 

 

 


