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ΑΡ Ι ΚΑΚΗ ΓΕΨΡΓ Ι Α  

 

Διδακτική αξιοποίηση των 

πολλαπλών τύπων νοημοσύνης 

στο μάθημα της μουσικής μέσω 

ενός τραγουδιού 

Οεοίληφη 

Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι μα παοξσριάρει 

διδακςικέπ ποξςάρειπ ανιξπξίηρηπ ςηπ θεχοίαπ ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ ςξσ Gardner, με ατεςηοία ςη 

δ/λία ςξσ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ «Αλαλί» και μέρα απϊ ςοειπ 

εσοείεπ καςηγξοίεπ διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ πξσ ποξςάθηκαμ 

απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Gardner (1999): ςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ, ςη υοήρη 

αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ και ςξμ πσοήμα 

ςχμ θεμάςχμ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ επιυειοείςαι μα διαταμεί 

πόπ ςξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ ςηπ εμ λϊγχ θεχοίαπ μπξοεί μα 

απξςελέρει έμαμ ξδηγϊ δϊμηρηπ ςηπ διδαρκαλίαπ ρςξ μάθημα 

ςηπ Λξσρικήπ πξσ διαρταλίζει ςιπ ποξωπξθέρειπ 

εμιαιξπξίηρηπ και διαθεμαςικήπ ποξρέγγιρηπ ςηπ γμόρηπ, 

ικαμξπξιόμςαπ ςασςϊυοξμα ϊφειπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ςχμ 

μαθηςόμ, και πόπ η δημιξσογικϊςηςα ςξσ ίδιξσ ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ Λξσρικήπ, είμαι δσμαςϊμ μα δημιξσογήρει 

εσκαιοίεπ για πoλσεπίπεδεπ παοεμθεςικέπ εμβαθϋμρειπ και 

ποξεκςάρειπ ρςξσπ διάτξοξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ πέοα ςηπ 

μξσρικήπ, μέρα ρςα πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, 

και υχοίπ απαοαίςηςα ςημ εμπλξκή εκπαιδεσςικόμ άλλχμ 

γμχρςικόμ πεοιξυόμ. 

  

Λένειπ Κλειδιά: πξλλαπλή μξημξρϋμη (multiple 

intelligence), μξσρική μξημξρϋμη, πϋλεπ ειρϊδξσ (entry 

points).

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωπγία απικάκη 
Τπ.Γηδάθησξ,  

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ 
Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

 

Η Γεσξγία αξηθάθε γελλήζεθε ζηα Υαληά. 

Δίλαη απφθνηηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 

Ηξαθιείνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Καηέρεη πηπρία Χδηθήο, Δηδηθνχ Αξκνλίαο, 

Αληίζηημεο, Φνχγθαο απφ ην Διιεληθφ Χδείν 

Αζελψλ θαη Γίπισκα χλζεζεο. Δξγάδεηαη σο 

δαζθάια θαη παξάιιεια δηδάζθεη Αλψηεξα 

Θεσξεηηθά (Αξκνλία, Αληίζηημε, Φνχγθα), ζην 

Βεληδέιεην Χδείν Υαλίσλ (παξάξηεκα 

Διιεληθνχ Χδείνπ Αζελψλ). Δίλαη ππνςήθηα 

δηδάθηνξαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, κε 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θ. Αλδξέα 

Υαξαιάκπνπο. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα 

ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

πξναγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(δηακφξθσζε – αιιαγή), θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. 
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Διραγχγή 

Ξ Gardner ξοίζει ςη μξημξρϋμη χπ ςημ «φσυξβιξλξγική ικαμϊςηςα ςξσ αςϊμξσ μα επιλϋει 

ποξβλήμαςα ή μα επιμξεί καςαρςάρειπ πξσ έυξσμ ανία ρςξ πλαίριξ μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ 

κξσλςξϋοαπ» (Gardner, 1999). Ζ θεχοία ςξσ Howard Gardner (1983) για ςημ πξλλαπλή 

μξημξρϋμη ποξέκσφε απϊ ςημ αμηρσυία ςξσ για ςημ επικοαςξϋρα άπξφη για ςη μξημξρϋμη, η 

ξπξία πεοιξοίζξμςαμ ρε μεοικέπ γμχρςικέπ ικαμϊςηςεπ, με απξςέλερμα μα αγμξείςαι η 

δσμαςϊςηςα θεόοηρηπ ςξσ μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ χπ «ξμξειδξϋπ αματξοικά με ςημ αμάπςσνη 

ςχμ διάτξοχμ γμχρςικόμ ρσρςημάςχμ» (Gardner, Torff & Hatch. 1998, p. 35). Έςρι, 

σπξρςήοινε ϊςι η μξημξρϋμη δεμ είμαι μία ξλική ξμςϊςηςα πξσ ποξρδιξοίζεςαι απϊ αμενάοςηςεπ 

δενιϊςηςεπ ξι ξπξίεπ ρσμεογάζξμςαι για μα παοάγξσμ μία γεμική μξημξρϋμη. Αμςίθεςα, 

απξςελείςαι απϊ διακοιςέπ, μξμάδεπ, αλληλξεναοςόμεμεπ και αλληλξρσρυεςιζϊμεμεπ, ξι ξπξίεπ 

μξοτξπξιξϋμςαι ρε ςϋπξσπ (Gardner 1982,1983). 

Λέυοι ρήμεοα, έυξσμ ποξςαθεί εμμέα διατξοεςικξί ςϋπξι μξημξρϋμηπ, εμμέα εμδείνειπ – 

κοιςήοια, πξσ καθέμα ρσμειρτέοει ρςη μάθηρη με ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ. Ασςξί ξι ςϋπξι 

μξημξρϋμηπ, πξσ δημιξσογξϋμςαι χπ μεσοξβιξλξγικέπ δσμαςϊςηςεπ, είμαι η 

γλχρρική/λεκςική, η λξγικξμαθημαςική, η ρχμαςική/κιμαιρθηςική, η ξπςική/υχοική, η 

μξσρική, η διαποξρχπική, η εμδξποξρχπική, η ξικξλξγική ή τσριξγμχρςική και η σπαονιακή. 

Ιάθε άςξμξ, καςέυει κάπξια ικαμϊςηςα ή ποξςίμηρη ρε κάθε ςϋπξ μξημξρϋμηπ πξσ 

μπξοεί μα διατξοξπξιείςαι απϊ άςξμξ ρε άςξμξ. μχπ, ϊλξι ασςξί ξι ςϋπξι ρσλλειςξσογξϋμ με 

ςοϊπξσπ μξμαδικξϋπ ρςξ κάθε άςξμξ (Gardner, 1983). Απϊ ασςή ςη ρκξπιά, η ρσμέογειά ςξσπ, 

με ςη ρσμδσαρμέμη δοάρη και επεμέογεια καθεμιάπ με διατξοεςικϊ ςοϊπξ αλλά και η 

δσμαςϊςηςά ςξσπ μα αλληλεπιδοξϋμ με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μα εμιρυϋξσμ η μια ςημ άλλη ρςημ 

επίςεσνη κξιμξϋ απξςελέρμαςξπ, αμαδεικμϋξσμ ςη μξσρική μξημξρϋμη χπ ςϋπξ μξημξρϋμηπ 

ιρϊςιμξσ με ςη γλχρρική/λεκςική και ςη λξγική/μαθημαςική, ρςιπ ξπξίεπ παςοξπαοάδξςα 

δίδεςαι έμταρη ρςημ εκπαίδεσρη. Λάλιρςα, ξ ίδιξπ ξ Gardner (1983) ςη διέκοιμε απϊ ςξσπ 

άλλξσπ ςϋπξσπ, αματέοξμςαπ ϊςι έυει, ίρχπ, πεοιρρϊςεοξ ρσγκιμηριακϊ και πξλιςιρμικϊ 

βάοξπ. 

πχπ αματέοει ξ Τλξσοήπ (2006), η θεχοία ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, αμ και 

δε δημιξσογήθηκε για εκπαιδεσςικξϋπ ρκξπξϋπ, βοήκε μεγάλη εταομξγή ρςξ υόοξ ςηπ 

εκπαίδεσρηπ., και ξ ίδιξπ ξ Gardner έκαμε ποξςάρειπ για ςη διδακςική ςηπ ανιξπξίηρη, ξι 

ξπξίεπ διαιοξϋμςαι ρε ςοειπ εσοείεπ καςηγξοίεπ. Ζ ποόςη, ατξοά ρςιπ «πϋλεπ ειρϊδξσ». Ασςέπ 

ρσμιρςξϋμ γεμικϊςεοεπ ποξρεγγίρειπ ξι ξπξίεπ θα ρσμςελέρξσμ όρςε μα εμεογξπξιηθξϋμ ξι 

κσοίαουξι ςϋπξι μξημξρϋμηπ ςχμ μαθηςόμ και μα διαρσμδεθξϋμ με ςα κεμςοικά θέμαςα ςξσ 

ρυξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ. Ξι πϋλεπ ειρϊδξσ (entry points) είμαι επςά: η ατηγημαςική 

(narrational entry) πξσ απξβλέπει ρςη ρσρυέςιρη με ςη γλχρρική μξημξρϋμη, η πϋλη ςηπ 

πξρξςικξπξίηρηπ (quantitative) και ςηπ λξγικήπ πξσ απξρκξπεί ρςημ εμεογξπξίηρη ςηπ 

λξγικξμαθημαςικήπ μξημξρϋμηπ, η θεμελιακή / σπαονιακή (foundational) πϋλη πξσ 

παοαπέμπει ρςημ αμάπςσνη ςηπ εμδξποξρχπικήπ και διαποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ, η κξιμχμική 

πϋλη πξσ δίμει ςημ εσκαιοία ξμαδξπξίηρηπ ςχμ μαθηςόμ, αμάληφηπ οϊλχμ και αμάπςσνηπ 

εμρσμαρθηςικόμ δενιξςήςχμ, η αιρθηςική πϋλη πξσ ερςιάζει ρςα αιρθηςηοιακά υαοακςηοιρςικά 

εμϊπ θέμαςξπ και η πϋλη ςχμ υειοχμακςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (hands on approach) πξσ 
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πεοιλαμβάμει ςημ άμερη εμπλξκή ςξσ αςϊμξσ με ςα σλικά πξσ αμαπαοιρςξϋμ έμα θέμα, ϊπχπ 

κιμήρειπ ςξσ ρόμαςξπ, ρσμςξμιρμϊ κιμήρεχμ, υοήρη μξσρικόμ ξογάμχμ κ.λπ. Ζ δεϋςεοη 

ποϊςαρη διδακςικήπ ανιξπξίηρηπ ατξοά ρςη υοήρη «αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και 

παοαδειγμάςχμ» και η ςοίςη ρςξμ «πσοήμα ςχμ θεμάςχμ» πξσ μελεςόμςαι ρςξ ρυξλείξ, ρε ϊλα 

ςα μαθήμαςα ςξσ ρυξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ.  

Ρςημ παοξϋρα εογαρία, επιυειοείςαι η διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ 

μξημξρϋμηπ μέρα απϊ ςιπ ςοειπ ασςέπ εσοείεπ ποξρεγγίρειπ. Ατεςηοία απξςελεί ςξ δημξςικϊ 

ςοαγξϋδι «Αλαλί!», ςξ ξπξίξ ποξρτέοεςαι για δ/λία ρςιπ μικοϊςεοεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξϋ 

ρυξλείξσ εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ μϊμξ ςχμ τθϊγγχμ ρξλ και μι, ξι ξπξίξι είμαι ξογαμχμέμξι ρε 

απλά οσθμικά ρυήμαςα ςεςάοςχμ και ξγδϊχμ, και με ςιπ διδακςικέπ ποξεκςάρειπ πξσ μπξοξϋμ 

μα δημιξσογηθξϋμ μέρχ ςηπ ανιξπξίηρηπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, θα μπξοξϋρε μα 

ποξρεγγιρςεί με εμδιατέοξμςα ςοϊπξ ρε μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ, ϊπξσ ξι μαθηςέπ δεμ είμαι 

αοκεςά έμπειοξι μξσρικά. 

 «Αλαλί»    

Δημξςικϊ ςοαγξϋδι (βλ. Ρςασοίδηπ, 1985) 

 

 

ρεδηάγξακκα επηλνεκέλεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο παξηηηνχξαο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Αιαιί» 
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Λξσρική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ ρυεςίζεςαι με δενιϊςηςεπ απϊδξρηπ, ρϋμθερηπ και εκςίμηρηπ 

μξσρικόμ ποξςϋπχμ. Ρσμξπςικά, η καλλιέογεια ςηπ μξσρικήπ μξημξρϋμηπ μέρχ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ ςοαγξσδιξϋ, επιςσγυάμεςαι με ςξσπ παοακάςχ ςοϊπξσπ: 

 Τχμηςική καλλιέογεια μέρχ ςξσ ςοαγξσδιξϋ. 

 Πσθμική απαγγελία και οσθμική ρσμξδεία με ηυηοέπ κιμήρειπ, με οσθμικά ϊογαμα 

ακαθϊοιρςξσ οσθμικξϋ ϋφξσπ κ.λπ. 

 Διδαρκαλία οσθμικόμ ανιόμ: 8ξ και 4ξ. 

 Διδαρκαλία οσθμικόμ ρυημάςχμ 8ξ 8ξ 4ξ / 8ξ 8ξ 4ξ/8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 8ξ 4ξ . 

 Ακξσρςική διάκοιρη ςχμ τθϊγγχμ ρξλ και μι. 

 Διάοθοχρη ςξσ μξσρικξϋ λϊγξσ ρε τοάρειπ. 

 Δημιξσογία «μξσρικξϋ» διαλϊγξσ. Για παοάδειγμα, η μια ξμάδα ςοαγξσδά: 

«Αλαλί! Αλαλί!» και η άλλη απξκοίμεςαι: «Έςρι κάμει ςξ πξσλί». 

 Διδαρκαλία ςξσ μέςοξσ ςχμ 2/4: ιρυσοϊ και αρθεμέπ μέοξπ ςξσ μέςοξσ, διάκοιρη 

μέρχ ςηπ επιλξγήπ καςάλληλχμ ηυηςικόμ ξογάμχμ, κιμήρεχμ κ.λπ. 

 Δπιρήμαμρη ρσμτχμίαπ μξσρικξϋ και πξιηςικξϋ λϊγξσ: Ζ ςξμιρμέμη ρσλλαβή ςχμ 

λένεχμ ρσμπίπςει με ςξ ιρυσοϊ μέοξπ ςξσ μέςοξσ, ξ μξσρικϊπ λϊγξπ σπακξϋει, 

«αμαπμέει», ϊπχπ και ξ πξιηςικϊπ. 

 Δλεϋθεοξπ ασςξρυεδιαρμϊπ με 4α και 8α ή διάλξγξπ αμάμερα ρε εκπαιδεσςικϊ 

μαθηςή ή μαθηςή με μαθηςή, ϊπξσ ξ έμαπ παίζει έμα οσθμικϊ ρυήμα με 4α και 8α 

και ξ άλλξπ επαμαλαμβάμει ή ρσμπληοόμει με 4α και 8α έςρι όρςε για ασςϊμ, ςξ 

ϊλξ άκξσρμα, μα έυει ξλξκληοχμέμξ μξσρικϊ μϊημα. 

 Ακοϊαρη έογχμ εμπμεσρμέμχμ απϊ ςξ κελάηδημα ςχμ πξσλιόμ απϊ ςη μξσρική 

τιλξλξγία. 

Γλχρρική μξημξρύμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ϊςαμ διαβάζξσμε, γοάτξσμε ή ποξρπαθξϋμε 

μα καςαμξήρξσμε ςημ ξμιλία καθόπ ακξϋμε. Ωπ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ, ποξςείμεςαι η αμαδϊμηρη 

ςξσ πξιηςικξϋ λϊγξσ με σπξκαςαρςάρειπ ρςξμ παοαδειγμαςικϊ (ρσμειομικϊ) και ςξ 

ρσμςαγμαςικϊ άνξμα. Ξ εκπαιδεσςικϊπ πέοα απϊ ςξ «Αλαλί!», ποξςείμει τχμέπ άλλχμ ζόχμ, 

πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ οσθμϊ λϊγξσ ςχμ ρςίυχμ ςξσ δξρμέμξσ ςοαγξσδιξϋ και διατξοξπξιεί ςη 

ρσμέυεια με ςοϊπξ πξσ μα ςαιοιάζει ρςξ δίρςιυξ. Οαοάδειγμα: «Γαβ! Γαβ! Έςρι κάμει ςξ 

ρκσλί!».  

Ξσριαρςικά, ποϊκειςαι για σπξκαςαρςάρειπ ρςξμ παοαδειγμαςικϊ άνξμα, ατξϋ ςα παιδιά 

αμςικαθιρςξϋμ επιμέοξσπ γλχρρικά ρημεία με άλλα ςα ξπξία, ϊμχπ, βοίρκξμςαι ρςημ ίδια 

λειςξσογική ςάνη (χπ ϊοξι) ρςξμ ρσμςαγμαςικϊ άνξμα. Λε ςη θεόοηρη ςηπ γλόρραπ απϊ ςημ 

ξπςική γχμία ςξσ παοαδειγμαςικξϋ (ρσμειομικξϋ) άνξμα πεομξϋμε απϊ ςη γοαμμαςική ςχμ 

μξοτξ-ρσμςακςικόμ ταιμξμέμχμ ρςημ «πξιηςική Γοαμμαςική» καςά ςξμ Jakobson (βλ.  ρυεςικά 

Οαπαδξγιαμμάκηπ 1997) . Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, η μξσρική απξςελεί μήςοα διαμϊοτχρηπ ςχμ 

γλχρρικόμ επιλξγόμ καθόπ, η ξμξιξκαςαληνία και η ιρξςξμία ασςόμ ςχμ επιλξγόμ θα ποέπει 

μα ςαιοιάζει με ςξ ςασςϊυοξμξ άκξσρμα ςξσ μέλξσπ και ςξσ οσθμξϋ. 
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Ρςη ρσμέυεια, ςα παιδιά, βοίρκξσμ δικέπ ςξσπ τοάρειπ, επιμξξϋμ δικξϋπ ςξσπ διαλϊγξσπ 

με βάρη οσθμικά ρυήμαςα ςξσ ςοαγξσδιξϋ (π.υ. 8ξ  8ξ  4ξ  / 8ξ  8ξ  4ξ και 8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  8ξ  

4ξ, και αμάλξγα με ςξ μέξ γλχρρικϊ πλαίριξ πξσ δημιξσογείςαι, διατξοξπξιξϋμ ςα μξσρικά 

και ηυηςικά ϊογαμα με ςα ξπξία θα επιλένξσμ μα ςξ ρσμξδεϋρξσμ. Ασςή η δσμαςϊςηςα 

αμαδϊμηρηπ εμϊπ κειμέμξσ, με αμςικαςαρςάρειπ λένεχμ ή τοάρεχμ ρςξ ρσμςαγμαςικϊ ή ςξμ 

παοαδειγμαςικϊ άνξμα δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςα παιδιά μα καςαμξήρξσμ ςη λειςξσογία ςχμ 

ϊοχμ ςηπ ποϊςαρηπ και μα ενξικειχθξϋμ με γλχρρικά ταιμϊμεμα και ρσμςακςικέπ δξμέπ ρςξ 

πλαίριξ κειμέμχμ, ϊπξσ η λειςξσογία ςξσπ γίμεςαι καςαμξηςή διαιρθηςικά, υχοίπ μα απαιςείςαι 

γμόρη ρυεςικήπ γοαμμαςικήπ ή ρσμςακςικήπ ξοξλξγίαπ. Έςρι ςα παιδιά γμχοίζξσμ  πξικίλεπ 

δσμαςϊςηςεπ έκτοαρηπ, διατξοεςικήπ ρημαριξδϊςηρηπ ςξσ ίδιξσ ςϋπξσ ρε διατξοεςικά 

ρσμτοαζϊμεμα, με απξςέλερμα μα γίμεςαι καςαμξηςϊπ ξ μηυαμιρμϊπ εμεογξπξίηρηπ ςηπ 

γλόρραπ για ςημ παοαγχγή μξήμαςξπ. (βλ. και Οαπαυοήρςξσ Αθαμαρία, Αουαία Δλλημικά & 

ΟΔ). 

Ξπςική-υχοική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςη υχοική διεσθέςηρη αμςικειμέμχμ καθόπ 

και για ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ μαπ ρςξ υόοξ. Ωπ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ ποξςείμεςαι η μεςαςοξπή 

ήυχμ ρε ρϋμβξλα και ςξ αμςίθεςξ Ιαςά ςη διαδικαρία ασςή, ξι μαθηςέπ υοηριμξπξιξϋμ δικά 

ςξσπ ρϋμβξλα (γεχμεςοικά ρυήμαςα, κξσκίδεπ, αρςεοάκια, ήλιξσπ κ.λπ.) για μα 

ξπςικξπξιήρξσμ ςιπ οσθμικέπ ανίεπ ή ςη μξοτξλξγική δξμή ςξσ ςοαγξσδιξϋ, με επιμξημέμεπ 

απϊ ςα ίδια γοατικέπ αμαπαοαρςάρειπ “graphic notation” (βλ. ρυεδιάγοαμμα παοαπάμχ) ή 

δείυμξσμ ςημ κίμηρη ςηπ μελχδίαπ με ςξ υέοι ςξσπ και ρςη ρσμέυεια ςημ απξςσπόμξσμ ρςξ 

υαοςί. Ρςη ρσμέυεια μξιοάζξμςαι μεςανϋ ςξσπ ασςέπ ςιπ επιμξημέμεπ παοςιςξϋοεπ και 

ποξρπαθξϋμ μα ςιπ απξκχδικξπξιήρξσμ.  

α παιδιά μέρα απϊ ασςήμ ςημ παιγμιόδη διαδικαρία, ενεοεσμξϋμ ςξμ ήυξ και ςιπ 

ξογαμχμέμεπ δξμέπ ςξσ, αμαπςϋρρξσμ ςημ ικαμϊςηςα εκςίμηρηπ ςχμ διαρςημάςχμ ςξσ υόοξσ 

και ςξσ υοϊμξσ και ςημ ικαμϊςηςα αμαπαοάρςαρηπ και ενχςεοίκεσρηπ ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ 

αμςιλαμβάμξμςαι ςα μξσρικά ρςξιυεία. Δπίρηπ, η διατξοξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

επιμξημέμχμ ασςόμ παοςιςξϋοχμ, καςαδεικμϋει ςημ αμαγκαιϊςηςα ξικειξπξίηρηπ εμϊπ κξιμξϋ 

ςοϊπξσ κχδικξπξίηρηπ ςχμ μξσρικόμ ρκέφεχμ, γεγξμϊπ πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςη 

ρσρςημαςικϊςεοη διδαρκαλία ςηπ ρσμβαςικήπ μξσρικήπ ρημειξγοατίαπ. 

Λαθημαςική - λξγική  μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςα Λαθημαςικά. Γεμικϊςεοα, ατξοά ρςιπ 

ρυέρειπ αιςίαπ – απξςελέρμαςξπ και ρςιπ λϋρειπ ποξβλημάςχμ. Ωπ ςοϊπξι αμάπςσνηπ 

ποξςείμξμςαι: 

α) Διαίοερη ςχμ οσθμικώμ ανιώμ 

α παιδιά μέρχ ςηπ διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ ρςη Λξσρική, ξδηγξϋμςαι ρςξ ρσμπέοαρμα 

ϊςι κάθε 4ξ σπξδιαιοείςαι ρε δσξ 8α και ϊςι δσξ 8α αμςιρςξιυξϋμ ρε έμα 4ξ. 

β)Μξοτξλξγική ποξρέγγιρη 
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Ζ πξιηςική μξοτή είμαι καςαμεμημέμη ρε 3 ίρα μέοη, ϊπξσ ςξ ςοίςξ μέοξπ είμαι 

επαμάληφη ςξσ ποόςξσ. Ξπϊςε, ςξ «ϊλξ», ςξ ςοαγξϋδι δηλ. πεοιέυει 3 /3 και κάθε ρςοξτή 

είμαι ςξ έμα απϊ ςα ςοία ίρα μέοη, γεγξμϊπ πξσ κάμει αματξοά ρςα κλάρμαςα. Δπίρηπ, η 

μξσρική τϊομα είμαι καςαμεμημέμη ρε δσξ δίμεςοεπ τοάρειπ, α - α & α΄ - α, ϊπξσ ςξ α΄ είμαι 

μια παοαλλαγή ςξσ α, ξι ξπξίεπ επαμαλαμβάμξμςαι δσξ τξοέπ ρε κάθε ρςοξτή, για 8 + 8 = 16 

υςϋπξσπ. 

γ) Δοχςήρειπ ςχμ ξπξίχμ ξι απαμςήρειπ απαιςξύμ διαδξυικέπ ποξρθέρειπ ή 

πξλλαπλαριαρμό 

Για παοάδειγμα: «Οϊρεπ τξοέπ ακξϋγεςαι ςξ α, ή ςξ α΄ ή ςξ α –α και ςξ ά – α»,  Ξι 

απαμςήρειπ μπξοξϋμ μα δξθξϋμ αβίαρςα απϊ ςξσπ μαθηςέπ, αμ, για παοάδειγμα, ξ 

εκπαιδεσςικϊπ παίζει ρε έμα μξσρικϊ ϊογαμξ ςη μελχδία και ξι μαθηςέπ μεςοξϋμ με ςα 

δάυςσλα και ςοαγξσδξϋμ ή κιμξϋμςαι. Ωπ παοαλλαγή, μπξοεί μα ζηςηθεί απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα 

μεςοήρξσμ πϊρεπ τξοέπ ακξϋγεςαι ςξ κελάηδημα ςξσ πξσλιξϋ «Αλαλί!» ρσμξλικά ή για 

πϊρξσπ υςϋπξσπ δεμ ακξϋγεςαι. 

Δπίρηπ, ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ξι μαθηςέπ κιμξϋμςαι, πέοα απϊ ςιπ μαθημαςικέπ 

διαδικαρίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ για μα σπξλξγίρξσμ ςξ απξςέλερμα, καλλιεογείςαι η 

υχοξυοξμική ρσλλξγιρςική ςξσπ ικαμϊςηςα. 

Ρχμαςική-κιμαιρθηςική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ ανιξπξιείςαι ρςημ άθληρη, ςξ υξοϊ, ρςξ θέαςοξ ή απλόπ ρε 

καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ πξσ απαιςξϋμ κίμηρη και επιδενιϊςηςα. Οοξωπξθέςει ςημ 

ικαμϊςηςα ςχμ αςϊμχμ μα υοηριμξπξιξϋμ ϊλξ ή μέοξπ  ςξσ ρόμαςϊπ ςξσπ για μα επιλϋξσμ 

ποξβλήμαςα (Τλξσοήπ, 2006).Ασςϊπ ξ ςϋπξπ μξημξρϋμηπ μπξοεί μα αμαπςσυθεί μέρχ ςηπ 

ελεϋθεοηπ κίμηρηπ ή ακξλξσθία κιμήρεχμ, ακξϋγξμςαπ ςξ ςοαγξϋδι, ή μέρχ ςηπ κίμηρηπ με 

κλειρςά μάςια πξσ απξμξμόμει ςξ άςξμξ απϊ ςιπ κσοίαουεπ ξπςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ δέυεςαι 

ϊςαμ έυει ςα μάςια αμξιυςά, ή ρσμδσαρμϊπ παινίμαςξπ ρε οσθμικά ϊογαμα με κίμηρη, διάκοιρη 

ςξμιρμέμξσ – αδϋμαςξσ μέοξσπ ςξσ μέςοξσ, ςξμιρμέμχμ – άςξμχμ ρσλλαβόμ μέρχ ςηπ 

μεςατξοάπ ςξσ βάοξσπ ςξσ ρόμαςξπ ή υοήρη ςχμ επιπέδχμ ςξσ υόοξσ για ςημ αμάδεινη 

ρςξιυείχμ ςηπ πξιηςικήπ ή μξσρικήπ τϊομαπ. Δπίρηπ, ρσμξδεία ςξσ ςοαγξσδιξϋ με μαλακά και 

βαοιά υςσπήμαςα ρςα μξσρικά ϊογαμα, με ςα δάυςσλα ή με ςημ παλάμη, ή με ρσμδσαρμϊ 

διατξοεςικόμ ςοϊπχμ παινίμαςξπ ρςξ ίδιξ ϊογαμξ, ςξ άγγιγμα ςχμ ξπξίχμ δημιξσογεί 

διατξοεςική αίρθηρη ςηπ ατήπ. 

Διαποξρχπική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςιπ ρυέρειπ με ςξσπ άλλξσπ αμθοόπξσπ, ςημ 

εομημεία κξιμχμικόμ ρημάςχμ και ςημ ποϊβλεφη ςχμ κξιμχμικόμ ρημάςχμ. Ζ αμάπςσνη ςηπ 

διαποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ ςχμ παιδιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ ςη ρσμεογαρία ςχμ 

παιδιόμ ρςιπ ξμάδεπ, με ςιπ ιδέεπ πξσ αμςαλλάρξσμ εμςϊπ ςηπ ξμάδαπ για ςημ εκδήλχρη μιαπ 

μξσρικήπ ρσμπεοιτξοάπ, με ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ μξσρικόμ ή άλληπ 

τϋρηπ, ςημ απϊ κξιμξϋ ενεοεϋμηρη ςχμ ήυχμ και ςχμ ηυηςικόμ δξμόμ, και ςημ 

αμαςοξτξδϊςηρη πξσ δίμξσμ και παίομξσμ. 
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Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊςαμ έμα παιδί λέει οσθμικά μια τοάρη και ςξ άλλξ καλείςαι μα ςη 

ρσμπληοόρει όρςε ξ διάλξγξπ μα έυει ξλξκληοχμέμξ «μϊημα», ασςϊ ςξσ αμαπςϋρρει ςημ 

ικαμϊςηςα αμςίληφηπ ςχμ ποξθέρεχμ ςξσ μημϋμαςξπ ςξσ άλλξσ, ποξκειμέμξσ μα καςαρςεί 

απξςελερμαςικϊςεοη η επικξιμχμία. Ξι μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, επίρηπ, αμαπςϋρρξσμ 

εμρσμαιρθηςικέπ δενιϊςηςεπ, ατξϋ ςα παιδιά μαθαίμξσμ μα μπαίμξσμ ρςη θέρη ςξσ άλλξσ, μα 

εκςιμξϋμ και μα ρέβξμςαι ςημ ποξρπάθειά ςξσ, μα καςαμξξϋμ ςιπ εμδευϊμεμεπ δσρκξλίεπ ρςημ 

εκδήλχρη μιαπ μξσρικήπ ρσμπεοιτξοάπ και μα μημ διακχμχδξϋμ ςη μαθηριακή διαδικαρία. 

Δμδξποξρχπική μξημξρϋμη 

Ξ ςϋπξπ ασςϊπ μξημξρϋμηπ υοηριμξπξιείςαι ρςημ καςαμϊηρη και ςημ ποϊβλεφη απϊ ςξ 

άςξμξ ςηπ δικήπ ςξσ ρσμπεοιτξοάπ καθόπ και ρςξμ ποξρδιξοιρμϊ ϊφεχμ ςξσ εασςξϋ ςξσ και 

ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσ. 

Ζ αςξμική έκθερη ςξσ μαθηςή ρςημ ξμάδα ςηπ ςάνηπ ποξκειμέμξσ μα εκδηλόρει μια 

μξσρική ρσμπεοιτξοά, ςξσ αμαπςϋρρει ςημ ασςξπεπξίθηρη, ςημ ασςξρσγκέμςοχρη, ςξμ 

έλεγυξ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςξσ και ςη υαλιμαγόγηρη ςηπ παοϊομηρηπ, ςημ απϊδξρη 

ποξρχπικήπ ανίαπ ρςξμ εασςϊ ςξσ, ςη βίχρη πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ πξσ ςξμ ξδήγηραμ 

ρε μια επιςσυή παοξσρία, και μεςατξοά ασςξϋ ςξσ ςοϊπξσ ποξρχπικήπ επίςεσνηπ ρε άλλεπ 

καςαρςάρειπ. Δπίρηπ, η έκθερη ςξσ εασςξϋ μέρα απϊ ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, βξηθά, ρςημ 

αμάπςσνη ςηπ εμδξποξρχπικήπ μξημξρϋμηπ ςχμ μξμαυικόμ μαθηςόμ, πξσ ρσυμά 

πεοιγοάτξμςαι χπ μςοξπαλξί. 

Τσριξγμχρςική ή ξικξλξγική μξημξρϋμη 

Ζ διαδικαρία καςαρκεσήπ ασςξρυέδιχμ μξσρικόμ ξογάμχμ μξσρικήπ ρσμξδείαπ με 

τσρικά σλικά (πέςοεπ, νϋλξ, μαλλί, πήλιμεπ γλάρςοεπ, γσαλί κ.λπ.), η απξμίμηρη ςξσ 

κελαηδήμαςξπ ςχμ πξσλιόμ με μξσρικά ϊογαμα ή με ςη τχμή, η δημιξσογία μιαπ ηυξ – 

ιρςξοίαπ π.υ. με μαγμηςξτχμημέμα κελαηδήμαςα πξσλιόμ ή με ηυξπξίηςεπ λένειπ (ςρίξσ!, 

κξϋκξσ!), μπξοεί μα ξδηγήρει ςξσπ μαθηςέπ ρςημ αμάπςσνη εσαιρθηρίαπ απέμαμςι ρςη τϋρη, 

και κας‟ επέκςαρη, μα ρσμςείμει ρςημ αμάπςσνη ςηπ τσριξγμχρςικήπ ςξσπ μξημξρϋμηπ. 

Δπίρηπ, με ατξομή ςξ κεμςοικϊ θέμα ςξσ πξιήμαςξπ, μπξοεί μα γίμει διαθεμαςική 

ποξρέγγιρη με ςη Λελέςη Οεοιβάλλξμςξπ, ϊπξσ μπξοεί μα γίμει λϊγξπ για ςα πςημά, για ςξσπ 

κιμδϋμξσπ πξσ εγκλείει η ενατάμιρη ξλιγάοιθμχμ πληθσρμόμ απϊ ςημ ξικξλξγική καςαρςοξτή 

ςξσ πλαμήςη και για ςα απλά ποάγμαςα πξσ μπξοξϋμ μα κάμξσμ ςα ίδια ςα παιδιά για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ πξσλιόμ (μα μημ καςαρςοέτξσμ ςιπ τχλιέπ ςχμ πξσλιόμ ή ςα ασγά ςξσπ, μα 

τςιάνξσμ τχλιέπ για ςα υελιδϊμια, μα ρσμμεςάρυξσμ ρε μια δεμςοξτϋςεσρη, μα τςιάνξσμ 

ατίρεπ ρςη γειςξμιά ςξσπ για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, μα ρςείλξσμ μια επιρςξλή 

ρςξμ κσμηγεςικϊ ρϋλλξγξ ςηπ πεοιξυήπ ςξσπ κ.λπ.) 

Σπαονιακή μξημξρϋμη 

Ζ σπαονιακή μξημξρϋμη ρυεςίζεςαι με ςημ ικαμϊςηςα πξσ έυει ξ άμθοχπξπ μα μπξοεί μα 

τιλξρξτεί, για ςξμ εασςϊ ςξσ, ςη ζχή ςξσ, ςξμ κϊρμξ, δηλ. μα θέςει και μα απαμςά ρε βαρικά 
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σπαονιακά ζηςήμαςα. Απϊ ασςή ςη διαδικαρία ποξκϋπςει ξ ιδαμικϊπ μαπ εασςϊπ και ξ ιδαμικϊπ 

κϊρμξπ ρςξμ ξπξίξ θέλξσμε μα ζήρξσμε.  

Ζ αμάπςσνη ςηπ σπαονιακήπ μξημξρϋμηπ, ανιόμει λεπςξϋπ υειοιρμξϋπ απϊ ςημ πλεσοά 

ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, καθόπ η αγαθή αιριξδξνία διαπεομά ςημ παιδική φσυή. Ωρςϊρξ, με 

ατεςηοία ςξ κεμςοικϊ θέμα ςξσ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ, θα μπξοξϋραμ μα ςεθξϋμ ξοιρμέμα 

εοχςήμαςα - διλήμμαςα για ςιπ υαοέπ ςηπ ζχήπ ρςξσπ αμθοόπξσπ, δημιξσογόμςαπ ποξεκςάρειπ 

– αμαλξγίεπ για ςη ζχή ςχμ πξσλιόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα: 

- Έυξσμ ςα πξσλιά ρσμαιρθήμαςα;  

-α πξσλιά υαίοξμςαι ςη ζχή ϊπχπ ξι άμθοχπξι;  

-Άοαγε, ρςημ κξιμχμία ςχμ πξσλιόμ είμαι δσμαςϊμ μα σπάουξσμ ταιμϊμεμα αμάλξγα ςηπ 

κξιμχμικήπ και πξλιςιρμικήπ ζχήπ ςχμ αμθοόπχμ;  

Ρσζήςηρη 

Απϊ ςξμ ξοιρμϊ ασςϊ και ςημ πεοιγοατή ςηπ θεχοίαπ ποξκϋπςει ϊςι η μξημξρϋμη μπξοεί 

μα ασνηθεί μέρα απϊ ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ φσυξβιξλξγικόμ και πεοιβαλλξμςικόμ 

παοαγϊμςχμ, και δεμ είμαι αμεςάβληςη και ρςαθεοή καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςχμ 

αςϊμχμ (Τλξσοήπ, 2006). Δπίρηπ, διαταίμεςαι ϊςι η μξημξρϋμη απξςελείςαι απϊ ςοία μέοη: ςιπ 

δενιϊςηςεπ, ςη δσμαςϊςηςα μα διαμξοτχθεί έμα ποξψϊμ πξσ θα εκςιμηθεί απϊ ςξμ πξλιςιρμϊ 

κάπξιξσ και ςη δσμαςϊςηςα επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ, γεγξμϊπ πξσ επιςοέπει ρςα παιδιά μα 

αμαπςϋνξσμ μια ιδιαίςεοη μξημξρϋμη (Οξλλάςξσ, 2008). Ασςϊ ρημαίμει ϊςι πέοα απϊ ςξ τσρικϊ 

ποξικιρμϊ ςξσ αςϊμξσ, ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη ζχή ςξσ αςϊμξσ, παίζει η καλλιέογεια δενιξςήςχμ, 

η ξπξία ρσμςελείςαι ρςξ άςξμξ δια βίξσ και η ξπξία επηοεάζεςαι ςϊρξ απϊ ςημ πξιϊςηςα ςηπ 

αλληλεπίδοαρηπ αμάμερα ρςξ άςξμξ και ρςξ πεοιβάλλξμ, ϊρξ και απϊ ςη ρσυμϊςηςα εσκαιοιόμ 

για ενάρκηρη ρε ρσγκεκοιμέμεπ καςαρςάρειπ με ρκϊπιμξ και μεθξδεσμέμξ ςοϊπξ έςρι όρςε μα 

ασνηθξϋμ ξι πιθαμϊςηςεπ μα επέλθει μάθηρη και μεςατξοά ασςήπ ςηπ μάθηρηπ ρε παοϊμξιεπ 

καςαρςάρειπ ή ρε καςαρςάρειπ ρςημ ποαγμαςική ςξσπ ζχή (Λιυαλξπξϋλξσ, 2007). 

Ρςημ ποξςειμϊμεμη διδακςική εταομξγή, έγιμε ποξρέγγιρη εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, ανιξπξιόμςαπ χπ ρςοαςηγικέπ ςιπ ςοειπ εσοείεπ καςηγξοίεπ πξσ 

ποξςάθηκαμ  απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Gardner: ςιπ πϋλεπ ειρϊδξσ, ςη υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ 

και παοαδειγμάςχμ και ςξμ πσοήμα ςχμ θεμάςχμ.  

Αματξοικά με ςημ ποόςη εσοεία καςηγξοία, η ποξρέγγιρη ςξσ ςοαγξσδιξϋ μέρα ρςα 

πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, λειςξϋογηρε χπ αιρθηςική πϋλη και πϋλη 

υειοχμακςικόμ - βιχμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (hands on activities) πξσ παοέπεμφε ρε 

ποξρεγγίρειπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ εμεογξπξίηρη ςηπ μξσρικήπ, κιμαιρθηςικήπ και ξπςικήπ / 

υχοικήπ μξημξρϋμηπ, και ρςη ρσμέυεια, ρςξιυεία ςξσ ςοαγξσδιξϋ (μξσρικά, μξοτξλξγικά, 

πξιηςικά, γλχρρικά κ.λπ.), αμαδϋθηκαμ χπ πϋλεπ ειρϊδξσ για ςημ ανιξπξίηρη ςχμ σπϊλξιπχμ 

ςϋπχμ μξημξρϋμηπ.  

Αματξοικά με ςη δεϋςεοη εσοεία καςηγξοία, η διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ πξλλαπλόμ 

ςϋπχμ μξημξρϋμηπ με ςη υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ, ποξςάθηκε ρςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋραμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ τσριξκοαςικήπ και σπαονιακήπ 

μξημξρϋμηπ. Ωρςϊρξ, ϊπχπ ποξςείμει ξ ίδιξπ ξ Gardner, (ϊπχπ αματέοεςαι ρςξ Τλξσοήπ, 

2006), η υοήρη αμαλξγιόμ, μεςατξοόμ και παοαδειγμάςχμ ξτείλει μα ρσμξδεϋει ςιπ πϋλεπ 
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ειρϊδξσ, για μα εμεογξπξιξϋμςαι ςα εμδιατέοξμςα ςχμ μαθηςόμ και μα διαρταλίζεςαι η 

δέρμεσρή ςξσπ για πεοαιςέοχ διεοεϋμηρη και βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςχμ σπϊ μελέςη θεμάςχμ  

Ζ ςοίςη εσοεία καςηγξοία πξσ ατξοά ρςη διαδικαρία διείρδσρηπ ρςιπ πσοημικέπ γμόρειπ 

πξσ ατξοξϋμ ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, ποξςάθηκε η διαδικαρία ποξόθηρήπ ςξσπ μέρα απϊ 

πξλλαπλέπ παοαρςάρειπ ςξσ πεοιευξμέμξσ (multiple representations of content) πξσ 

ατξοξϋραμ ρςξιυεία ςηπ μξσρικήπ χπ μέοξπ  και χπ ϊλξ, μξσρικέπ έμμξιεπ, μξοτξλξγικά 

ρςξιυεία κ.λπ. Ξι πξλλαπλέπ αμαπαοαρςάρειπ ποξρτέοξσμ εμαλλακςικά γμχρςικά ρυήμαςα 

και μξηςικά πλαίρια ποξπ ςξσπ μαθηςέπ και ασνάμξσμ ςιπ πιθαμϊςηςεπ μα γίμει καςαμξηςϊ ςξ 

θέμα ατξϋ απεσθϋμεςαι ρε έμα εσοϋςεοξ ρϋμξλξ μαθηςόμ και εμεογξπξιξϋμςαι ςα 

ρσγκεκοιμέμα εμδιατέοξμςα, ξι δενιϊςηςεπ και ξι ςϋπξι μξημξρϋμηπ πξσ διαθέςξσμ (Τλξσοήπ, 

ϊ.π.).  

Ξι πξλλαπλέπ αμαπαοαρςάρειπ εμϊπ θέμαςξπ ρςηοίζξμςαι ρςημ αουή ςηπ 

διαθεμαςικϊςηςαπ και ςηπ αλληλξσυίαπ ατξϋ ςα θέμαςα δεμ ποξχθξϋμςαι απξμξμχμέμα ξϋςε 

ποξβάλλξμςαι ρε νευχοιρςή μξοτή πεοιυαοακχμέμηπ γμόρηπ (Τλξσοήπ, 2006). Ρςη 

ρσγκεκοιμέμη διδακςική εταομξγή, η διαθεμαςική ποξρέγγιρη έγιμε εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ 

μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, με ςη μξοτή πξλσεπίπεδχμ παοεμθεςικόμ εμβαθϋμρεχμ, γεγξμϊπ ςξ 

ξπξίξ δεμ καθιρςά απαοαίςηςα αμαγκαία ςη ρσμεογαρία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ Λξσρικήπ με 

άλλξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςξσ ρυξλείξσ. Ασςϊ, δε ρημαίμει ϊςι απϊ ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ δεμ 

είμαι δσμαςϊμ μα αμαδσθξϋμ ρυέδια εογαρίαπ (Project), με ςα ξπξία ξι μαθηςέπ θα 

αρυξληθξϋμ ρςα πλαίρια άλλχμ μαθημάςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ. 

Λε ςξμ αματεοθέμςα ςοϊπξ ποξρέγγιρηπ, ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, μεγιρςξπξιεί ςη 

δημιξσογία ποξωπξθέρεχμ αμάπςσνηπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ και δϋμαςαι μα 

ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνή ςξσπ, καςά ςοϊπξ πξσ δεμ απξμακοϋμει ςξ μάθημα απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ 

ςξσ αλλά ανιξπξιεί γμόρειπ και εμπειοίεπ απϊ άλλεπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ για μα κιμηςξπξιήρει 

πξικιλξςοϊπχπ ςξσπ μαθηςέπ. Οαοάλληλα, μια ςέςξια διδακςική ποξρέγγιρη θα μπξοξϋρε μα 

ρσμβάλλει ρςημ ερχςεοική ρσμξυή ςχμ γμόρεχμ ςχμ μαθηςόμ και μα εμιρυϋρει ςα μαθηριακά 

απξςελέρμαςα ρςη μξσρική. Έςρι, ασνάμεςαι η πιθαμϊςηςα ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ μα 

ικαμξπξιεί ϊφειπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ (εςξιμϊςηςά ςξσπ για μάθηρη ρςη 

Λξσρική, διατξοεςικϊςηςα ικαμξςήςχμ, δσμαςξςήςχμ, μξσρικόμ εμπειοιόμ, αμαγκόμ, 

ποξρχπικόμ αμαζηςήρεχμ και εμδιατεοϊμςχμ, μαθηριακϊ ποξτίλ κ.λπ.). Άλλχρςε, η 

δσμαςϊςηςα διατξοξπξίηρηπ ςηπ διδαρκαλίαπ πξσ δσμηςικά ανιξπξιεί ςη θεχοία ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ ρςξ πλαίριξ ςχμ ρυξλικόμ μαθημάςχμ, έυει ποξςαθεί απϊ 

ρσμεογάςεπ και μεμξμχμέμξσπ επιρςήμξμεπ  ϊπχπ ςξμ Armstrong (1994), ςημ Tomlinson (1999) 

κ.ά. 

Ωρςϊρξ, η εταομξγή ςηπ θεχοίαπ ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, ϊπχπ ρσμβαίμει 

άλλχρςε και ρε κάθε δ/λία, απαιςεί ςξ ρυεδιαρμϊ δοαρςηοιξςήςχμ αμάλξγχμ με ςξ μαθηριακϊ 

και αμαπςσνιακϊ επίπεδξ ςχμ μαθηςόμ, και ςη δημιξσογία ςχμ καςάλληλχμ για ασςϊ ςξ ρκξπϊ 

ρσμθηκόμ (ενεϋοερη σλικόμ και μέρχμ, καςάλληλη διεσθέςηρη ςηπ διάςανηπ ςχμ θοαμίχμ για 

κίμηρη, αμάλξγη κξιμχμική ξογάμχρη ςηπ ςάνηπ, δημιξσογία εμϊπ αρταλξϋπ ρσμαιρθημαςικά 

πεοιβάλλξμςξπ μάθηρηπ για μα μπξοέρξσμ ξι μαθηςέπ μα εκτοαρςξϋμ κ.λπ.).  

Δπίρηπ, ανιόμει  η επιμξηςικϊςηςα και η εσελινία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, μα λειςξσογήρξσμ 

χπ μξυλϊπ αμάπςσνηπ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ. Ασςϊ επιςσγυάμεςαι ϊςαμ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ δημιξσογεί καςαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμ δημιξσογική επίλσρη, πσοξδξςεί ςη 

ρκέφη και ςξμ ποξβλημαςιρμϊ ςχμ μαθηςόμ, βξηθά ρςημ αποϊρκξπςη οξή ςηπ δ/λίαπ, 
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δημιξσογόμςαπ ξμαλή μεςάβαρη απϊ ςη μια δοαρςηοιϊςηςα ρςημ άλλη, ρσμβάλλει ρςημ 

εμιαιξπξίηρη και ρσρυέςιρη ςηπ γμόρηπ, ςϊρξ εμςϊπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, ϊρξ και 

ανιξπξιόμςαπ εμπειοίεπ ςχμ μαθηςόμ απϊ άλλα διδακςικά αμςικείμεμα, και εμ ςέλει, ανιόμει 

απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα ρκξπεί ςη δ/λία χπ ςέυμη, ςημ επιςήδεσρη ςηπ ξπξίαπ έυει βιόρει απϊ 

ςη μαθηςεία ςξσ ρςη μξσρική. 

Ρσμπεοάρμαςα – Οοξςάρειπ 

Ζ διαδικαρία ποξρέγγιρηπ ςηπ γμόρηπ απϊ διατξοεςικέπ ξπςικέπ γχμίεπ μέρχ ςχμ 

πξλλαπλόμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ, ασνάμει ςιπ πιθαμϊςηςεπ κιμηςξπξίηρηπ ςξσ εμδιατέοξμςξπ 

εκπαιδεσςικόμ και μαθηςόμ και ασνάμει ςη δσμαςϊςηςα επιλξγήπ  ςξσ ςοϊπξσ εομημείαπ ςηπ 

γμόρηπ, έςρι πξσ μα ςαιοιάζει ρςημ ιδιαιςεοϊςηςα ςξσ καθεμϊπ. Ζ εμιαιξπξίηρη ςηπ γμόρηπ και 

η διαθεμαςική ποξρέγγιρή ςηπ, μπξοεί μα λειςξσογήρει χπ ποϊκληρη πξσ θα ςξσπ βξηθήρει μα 

μαθαίμξσμ μα διακοίμξσμ μέεπ ρυέρειπ αμάμερα ρςιπ δενιϊςηςεπ και ςιπ γμόρειπ διατξοεςικόμ 

επιρςημξμικόμ πεδίχμ (Jehue & Carlisle, 2000), γεγξμϊπ πξσ θα ρσμβάλει ρςημ πεοαιςέοχ 

καςαμϊηρη ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςηπ ίδιαπ ςηπ Λξσρικήπ, ρςημ ποξόθηρη καιμξταμόμ ςοϊπχμ 

ρσμδσαρμξϋ και διαυείοιρηπ ςηπ μξσρικήπ γμόρηπ, με άλλεπ γμόρειπ και εμπειοίεπ πξσ 

ποξέουξμςαι απϊ διατξοεςικά εκπαιδεσςικά πλαίρια, θα ρσμςείμει ρςη μεςατξοά γμόρηπ απϊ 

ςη Λξσρική ρε άλλα πεδία, και ςασςϊυοξμα θα διατχςίρει ςη ρυέρη ςηπ Λξσρικήπ με άλλα 

πεδία ή άλλξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ. 

Δπίρηπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ αμαλξγία διδακςικξϋ υοϊμξσ ρςη Λξσρική ρε ρυέρη με 

ςα άλλα μαθήμαςα ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ, η θεχοία ςχμ πξλλαπλόμ ςϋπχμ 

μξημξρϋμηπ, πέοα απϊ εϋκξλα απξμμημξμεϋριμξ ξδηγϊ για ςη δϊμηρη ςηπ δ/λίαπ, μπξοεί μα 

απξςελέρει ςασςϊυοξμα και ξδηγϊ για πξλσεπίπεδεπ - παοεμθεςικέπ εμβαθϋμρειπ ρςξσπ 

διάτξοξσπ ςϋπξσπ μξημξρϋμηπ, πέοα ςηπ μξσρικήπ, καςά ςη δ/λία – μάθηρη. Λε ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ, ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, μέρα απϊ καςάλληλα ρυεδιαρμέμεπ και ξογαμχμέμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, με μϋνειπ, εοχςήρειπ και διλήμμαςα πξσ διεσοϋμξσμ πεοαιςέοχ ςξμ 

ποξβλημαςιρμϊ ρε ρσγκεκοιμέμα ρημεία πξσ άπςξμςαι άλλχμ ςϋπχμ μξημξρϋμηπ πέοα ςηπ 

μξσρικήπ, είμαι δσμαςϊμ μα ρσμβάλλει ρςημ πξλϋπλεσοη αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ και ρςημ 

κιμηςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ μξοτόμ ρκέφηπ (κοιςική, δημιξσογική, ρςξυαρςική, αμαρςξυαρςική 

κ.λπ), αμςαπξκοιμϊμεμη ςασςϊυοξμα ρςξ ρϋγυοξμξ οϊλξ ςξσ ρυξλείξσ για εμιαιξπξίηρη ςηπ 

γμόρηπ μέρα απϊ διαθεμαςικέπ και διεπιρςημξμικέπ ποξρεγγίρειπ.  
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