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Ρημείχμα ςηπ ρϋμςανηπ
Ζ μέα έκδξρη ςξσ πεοιξδικξϋ ΛρΟΒ (ςεϋυξπ 9-10) εγκαιμιάζει μία επιπλέξμ θεμαςική εμϊςηςα, η
ξπξία τιλξδξνεί μα τιλξνεμεί κείμεμα (υχοίπ ςη μξοτή επιρςημξμικξϋ άοθοξσ), ποξκειμέμξσ μα
αμαδεικμϋξμςαι απϊφειπ, ποξβλήμαςα ή διδακςικέπ ποξςάρειπ ρυεςικά με ςη μξσρική εκπαίδεσρη. α
ρσγκεκοιμέμα κείμεμα θα κοίμξμςαι απϊ ςη ρσμςακςική ξμάδα, με κοιςήοιξ ςημ εναρτάλιρη πξιξςικξϋ
λϊγξσ παοϊμξιξσ με ασςϊμ ςχμ επιρςημξμικόμ άοθοχμ. Οοξπ ασςή λξιπϊμ ςημ καςεϋθσμρη καλξϋμε
ϊρξσπ επιθσμξϋμ μα πλαιριόρξσμ ασςή μαπ ςημ ποξρπάθεια και μα ρςείλξσμ κείμεμα, ποξκειμέμξσ μα
νεκιμήρει έμαπ γϊμιμξπ ςϋπξπ διαλϊγξσ μέρα απϊ ςημ καςαγοατή ςχμ απϊφεχμ ςχμ ρσγγοατέχμ.
Ζ ρσγκεκοιμέμη εμϊςηςα πεοιλαμβάμει ςξ κείμεμξ: «Ηέαςοξ και Πξλιςιρμόπ ρε έμα ρύγυοξμξ
πξλσπξλιςιρμικό εκπαιδεσςικό πεοιβάλλξμ», γοαμμέμξ απϊ ςξμ Ηεόδχοξ Γοαμμαςά, ςξ ξπξίξ
ποαγμαςεϋεςαι ςη ρσμβξλή ςηπ θεαςοικήπ ποάνηπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ρςϊυξπ ςξσ κειμέμξσ
είμαι η παοάθερη ποξςάρεχμ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςχμ δενιξςήςχμ, ςχμ εσαιρθηριόμ και
ςχμ ικαμξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ και ςχμ καθηγηςόμ, πξσ ρσμεογάζξμςαι. Οαοάλληλα ςίθεμςαι
εοχςήμαςα και ποξβλημαςιρμξί πξσ ατξοξϋμ ρςξ ρϋγυοξμξ διαπξλιςιρμικϊ ρυξλείξ, ρε ρυέρη με ςη
μέα ςασςϊςηςά ςξσ, η ξπξία ρςξ πλαίριξ ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ αμαζηςά μια μέξσ ςϋπξσ διεσοσμέμη
ρσμείδηρη, πξσ αμςιμεςχπίζει με διατξοεςικϊ ςοϊπξ ςημ «ςασςϊςηςα» και ςημ «εςεοϊςηςα» και
αμξίγεςαι απϊ ςξ εθμικϊ ρςξ διεθμέπ, απϊ ςξ ςξπικϊ ρςξ παγκϊρμιξ.
ξ επϊμεμξ κείμεμξ ςξσ András Batta: “Before and after Kodály: the role of the Liszt Academy
in the Hungarian Musical Education, The characteristics of the Liszt Academy” αματέοεςαι ρςημ
ίδοσρη ςηπ Ακαδημίαπ Liszt και πχπ ασςή επηοέαρε ςη μξσρική εκπαίδεσρη ςηπ Ξσγγαοίαπ.
Οαοξσριάζεςαι ενελικςικά, απϊ ςημ ίδοσρη ςηπ ακαδημίαπ και μεςά, η ξογάμχρη ςηπ μξσρικήπ
εκπαίδεσρηπ ςηπ υόοαπ, η ρυέρη ςηπ με ςημ παοαδξριακή μξσρική, η έκοηνη πξσ γμόοιρε ςιπ
δεκαεςίεπ ςξσ ‟50 και ‟60 και ςέλξπ η ρημεοιμή καςάρςαρη, κάςχ απϊ ςξ ποίρμα ςηπ ξικξμξμικήπ
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κοίρηπ ατεμϊπ και ςχμ μέχμ απαιςήρεχμ ςχμ μέχμ μέρα ρςημ παγκξρμιξπξιημέμη κξιμχμία
ατεςέοξσ.
Ρςημ εμϊςηςα ςχμ άοθοχμ, ςξ ποόςξ ςηπ Μαοίαπ Αογσοίξσ «Λξσρική Δκπαίδεσρη και Αιρθηςική
Αγχγή: Εηςήμαςα Δκπαιδεσςικήπ Πξλιςικήπ μέρα από ςημ Παιδαγχγική Αλληλεπίδοαρή ςξσπ»,
ποαγμαςεϋεςαι ςιπ αλλαγέπ πξσ ρσμςελξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ Οαιδαγχγικήπ και ςηπ Αιρθηςικήπ
Αγχγήπ ςα ςελεσςαία υοϊμια και διεοεσμά ςιπ εμέογειεπ πξσ γίμξμςαι ρε επίπεδξ εκπαιδεσςικήπ
πξλιςικήπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ άοθοξ αματέοεςαι διενξδικά ρςξ καςά πϊρξ η εκπαιδεσςική πξλιςική
μπξοεί μα εμιρυϋρει ςιπ έυμεπ ρςημ εκπαίδεσρη, πξια μπξοεί μα είμαι ςα ξτέλη για ςιπ ρυξλικέπ
μξμάδεπ πξσ επεμδϋξσμ ρςξμ πξλιςιρμϊ και πξιξι μπξοεί μα είμαι ξι ςοϊπξι ενεϋοερηπ πϊοχμ,
ποξκειμέμξσ μα ρςηοιυθεί μια μέα εκπαιδεσςική διαδικαρία πξσ θα δίμει ιδιαίςεοη έμταρη ρε
ζηςήμαςα πξλιςιρμξϋ.
ξ άοθοξ: «Ζ γλχρρική διδαρκαλία και ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ χπ ρσματή πεδία
διαπξλιςιρμικήπ εκπαίδεσρηπ», ςχμ Πέςοξσ Μπεοεοή και Πημελόπηπ Παπαψχάμμξσ, ποαγμαςεϋεςαι
ςη διαθεμαςική ρυέρη μξσρικήπ και γλόρραπ ρςιπ δϋξ ποόςεπ ςάνειπ ςξσ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ, σπϊ ςξ
ποίρμα ςηπ διαπξλιςιρμικϊςηςαπ, ϊπχπ ασςϊ αματέοεςαι ρςξ μέξ Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ και
ρςξ Διαθεμαςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ (ΑΟΡ και ΔΔΟΟΡ). Γίμεςαι εκςεμήπ αματξοά
ρςξ ρυεδιαρμϊ ςχμ καιμξϋογιχμ βιβλίχμ πξσ ατξοξϋμ ρςξ μάθημα ςηπ γλόρραπ και παοαςίθεμςαι
διδακςικέπ ποξςάρειπ, όρςε μα μπξοέρει ξ εκπαιδεσςικϊπ μα καλλιεογήρει και μα αμαπςϋνει ςη
διαθεμαςική ποξρέγγιρη χπ ςοϊπξ διδαρκαλίαπ.
Ρςξ άοθοξ ςηπ η Δοιτύλη Δαμιαμξύ-Μαοίμη: «Δταομξγέπ ςξσ μξσρικξπαιδαγχγικξύ
ρσρςήμαςξπ Kodály ρςημ Δλλημική Ποχςξβάθμια και Σοιςξβάθμια Δκπαίδεσρη», επιυειοεί μια
ρσμξπςική αλλά πξλϋ ξσριαρςική ποξρέγγιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ Kodály. Γίμεςαι αματξοά ρςιπ αουέπ
και ςη μεθξδξλξγία ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε ρυέρη με ςξσπ δσξ βαρικξϋπ άνξμεπ πξσ κιμείςαι: ςημ
καλλιέογεια ςηπ τχμήπ και ςημ καλλιέογεια ςηπ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ ςξσ μξσρικξϋ έογξσ. ξ
άοθοξ πεοιέυει επίρηπ αματξοέπ ρε ρυέρη με ςα ξτέλη πξσ απξκξμίζξσμ ξι μαθηςέπ ρε γεμικϊςεοξ
φσυξπμεσμαςικϊ επίπεδξ, ϊπχπ επίρηπ και για ςξμ ϊπξιξ ςοϊπξ εταομξγήπ ςξσ ρςη μξσρική
εκπαίδεσρη ςηπ υόοαπ μαπ.
ξ επϊμεμξ άοθοξ ςηπ Μαοίαπ Γεχογίξσ: «ξι θεςικέπ επιδοάρειπ ςηπ μξσρικξκιμηςικήπ
ποξρέγγιρηπ Orff- Shulwerk ρςη διαμόοτχρη ςηπ ποξρχπικόςηςαπ ςξσ παιδιξύ» ποαγμαςεϋεςαι ςξμ
ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ςξ μξσρικξπαιδαγχγικϊ έογξ Orff-Schulwerk επιδιόκει ςημ ξλϊπλεσοη
ξλξκλήοχρη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ παιδιξϋ μέρα απϊ ςημ αμάπςσνη ςηπ έμτσςηπ μξσρικϊςηςάπ
ςξσ, ρςηοιζϊμεμξ ρςξ αδιαίοεςξ ςοίπςσυξ ςηπ μξσρικήπ, ςηπ κίμηρηπ και ςξσ λϊγξσ. Γίμεςαι εκςεμήπ
αματξοά ρςα εσεογεςήμαςα πξσ απξοοέξσμ απϊ ςξ ρσμβξλικϊ παιυμίδι και ρυεςίζξμςαι με ςημ
αμάπςσνη ςηπ κξιμχμικϊςηςαπ ςξσ παιδιξϋ και ςημ ξμαλή μεςάβαρή ςξσ απϊ ςξ εγχκεμςοικϊ ρςάδιξ
ρςη ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ ξμάδαπ. ξμίζεςαι ξ διαθεμαςικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, μέρχ
ςχμ ιδιϊμξοτχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ πξικίλξσμ ρε πεοιευϊμεμξ και ρςξιυεία ϊπχπ είμαι ςα ρυήμαςα,
ξι αοιθμξί, ξ λϊγξπ, ξι διάτξοεπ έμμξιεπ, η ρχμαςική κίμηρη και άρκηρη, η επατή με μέα μέρα και με
ςξ πεοιβάλλξμ.
ξ άοθοξ ςηπ Δλιράβες Πεοακάκη: «Λξσρική ρςξ ρυξλείξ: η ώοα ςξσ παι(υμι)διξύ;»
αματέοεςαι ρςξ «κασςϊ» θέμα ςηπ διαυείοιρηπ ςηπ ςάνηπ. Ξ ρςϊυξπ ςξσ άοθοξσ ερςιάζει ρςημ
καςαγοατή ςχμ πιθαμόμ αιςίχμ ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ απειθαουίαπ, καθόπ και ρςξμ ςοϊπξ
αμςιμεςόπιρήπ ςξσπ. Λε ατξομή ςημ αματξοά ρε κάπξια ρσγκεκοιμέμα γεγξμϊςα πξσ έυξσμ λάβει
υόοα ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ, ςα ξπξία ρυεςίζξμςαι με ςξμ καθηγηςή ςηπ μξσρικήπ, η ρσγγοατέαπ
επιυειοεί μα εοεσμήρει ατεμϊπ ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ διαμξοτόμξσμ αομηςικϊ κλίμα ρςημ ςάνη και
ατεςέοξσ μα ποξςείμει ςευμικέπ πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ξ εκπαιδεσςικϊπ ποξκειμέμξσ μα
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μεςαςοέφει ςξ κλίμα ρε θεςικϊ, όρςε μα είμαι ρε θέρη μα αρυξληθεί δημιξσογικά και εσυάοιρςα με ςξ
αμςικείμεμϊ ςξσ.
ξ άοθοξ ςηπ Δλεσθεοίαπ Βξύλγαοη: «Σι θα ποέπει μα γμχοίζει έμαπ μξσρικόπ για ςη ρσμβξλή
ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ αμάπςσνη και ςη διατξοξπξίηρη ςχμ λειςξσογιώμ ςξσ κεμςοικξύ
μεσοικξύ ρσρςήμαςξπ (Ι.Μ..). επιρκόπηρη εοεσμώμ για ςημ αμάπςσνη ςξσ εγκετάλξσ» αματέοεςαι
ρςιπ έοεσμεπ πξσ έυξσμ διεναυθεί ρε ρυέρη με ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ αμθοόπιμξσ εγκετάλξσ ρςα άςξμα
πξσ έυξσμ λάβει μξσρική εκπαίδεσρη.
Ρςημ επϊμεμη εμϊςηςα ςξσ πεοιξδικξϋ ακξλξσθξϋμ διδακςικέπ ποξςάρειπ. Ζ ποόςη με ςίςλξ:
«Αμάγμχρη και αμςαπόκοιρη: μια ποόςαρη διδαρκαλίαπ ςηπ σπεοεαλιρςικήπ πξίηρηπ», η ρσγγοατέαπ
Πξλσζώη Γεχογία, παοξσριάζει έμα ξλξκληοχμέμξ ρυέδιξ μαθήμαςξπ για ςη λξγξςευμία ρςημ
Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη, με θέμα ςημ σπεοεαλιρςική πξίηρη και ρσγκεκοιμέμα με ςξ πξίημα «Διπ ςημ
ξδό ςχμ Υιλελλήμχμ», ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ απϊ ςη ρσλλξγή «Οκςάμα». Ζ διδαρκαλίαπ ςηπ
βαρίζεςαι ρςξ ςεςοαμεοέπ αμαγμχρςικξκεμςοικϊ μξμςέλξ ςχμ Λ. Benton και G. Fox, ςη διαθεμαςική
ποξρέγγιρη ςξσ κειμέμξσ και ςη διαρϋμδερη ςηπ Κξγξςευμίαπ με άλλεπ μξοτέπ ςέυμηπ, ϊπχπ η
μξσρική και ςα εικαρςικά. ξ άοθοξ εκςϊπ ςξσ αμαλσςικξϋ ρυεδίξσ, πεοιλαμβάμει ςημ παοξσρίαρη
ςξσ σλικξϋ πξσ παοάυθηκε, καθόπ και ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ εογαρίαπ.
Ζ δεϋςεοη, ςηπ Μαοιλέμαπ Καβαδά με ςίςλξ: « Ζ σπξρςήοινη ςξσ μξήμαςξπ μιαπ πξλιςιρςικήπ
εκδήλχρηπ από ςιπ ςέυμεπ: Σξ παοάδειγμα ςηπ γιξοςήπ ςηπ μηςέοαπ», παοξσριάζει, με ατξομή μια
εκδήλχρη για ςη γιξοςή ςηπ μηςέοαπ, ςημ πξλσδιάρςαςη ποξρέγγιρη πξσ μπξοεί μα έυει έμα ςέςξιξ
είδξσπ ξμαδξρσμεογαςικϊ εγυείοημα. Ζ ρσγγοατέαπ αματέοεςαι διενξδικά ρςξσπ ρςϊυξσπ ςχμ
ρσγκεκοιμέμχμ εκδηλόρεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ρυξλικήπ ζχήπ, καθόπ και ρςξσπ οϊλξσπ μαθηςόμ,
εκπαιδεσςικόμ και γξμέχμ.
Ζ ςοίςη γοαμμέμη απϊ ςξμ Γιώογξ ιςώςη, αματέοεςαι ρςημ «Πιμιάςα». Για ςξ ρσγκεκοιμέμξ
ϊογαμξ, παοαςίθεμςαι ιρςξοικά ρςξιυεία και ρςξ ςέλξπ ποξςείμεςαι έμαπ αμαλσςικϊπ ςοϊπξπ
καςαρκεσήπ ςξσ, καςάλληλα ποξραομξρμέμξπ για παιδιά ςηπ Β‟ Δημξςικξϋ.
Ζ ςέςαοςη, ςξσ Αμςώμη Κσομπάςρξσ, μαπ παοξσριάζει ςιπ ποξςάρειπ ςξσ ρσγγοατέα για ςη
τιλξρξτία, ςη υοηριμϊςηςα και ςη διδακςική ανιξπξίηρη ςχμ ηυξΐρςξοιόμ ρςιπ Α΄ και Β΄ ςάνειπ ςξσ
δημξςικξϋ ρυξλείξσ.
Ρςημ ςελεσςαία εμϊςηςα ςξσ πεοιξδικξϋ «ε ποώςη αμάγμχρη, ρε ποώςη ακοόαρη», η
ςασοξπξύλξσ ξτία, παοξσριάζει ςξ βιβλίξ «plug and Play, ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ ρςξ μάθημα ςηπ
μξσρικήπ», ςχμ Έτη Λαοκξπξϋλξσ και Δημήςοη Βαοελά, εμό η Έλεμα Αμδοέξσ, παοξσριάζει
αμαλσςικά ςξ βιβλίξ ρςαθμϊ για ςη Λξσρική Οαιδαγχγική ςχμ Liora Bresler και Christine Marmé
Thompson «The Arts in Children’s Lives : Context, Culture, and Curriculum».
έλξπ, η Μαοία Αογσοίξσ, μέρα απϊ έμα εκςεμέπ κείμεμξ με ςίςλξ: «Σξ Λξσρείξ Παιυμιδιώμ ςξσ
Salzburg: ρσμξπςική παοξσρίαρη ςχμ εκθεμάςχμ μέρα από ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία»,
παοξσριάζει ςξ Λξσρείξ παιυμιδιόμ ςξσ Salzburg με ςα εκθέμαςά ςξσ, ϊπχπ : ςξ υάοςιμξ θέαςοξ και
ςιπ τιγξϋοεπ ςξσ, ςα μεςαλλικά παιυμίδια, ςξ ριδηοϊδοξμξ, ςα παιυμίδια επξυήπ για αγϊοια και
κξοίςρια, ςα ςξσβλάκια, ςα νϋλιμα παιυμίδια, ςα ρσρκεσαρμέμα παιυμίδια επξυήπ, αλλά και ςημ
δακςσλϊκξσκλα Kasperl.

Γηα ηε ζπληαθηηθή νκάδα,
Βαζίλης Μηηρόποσλος
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Τπεύθσμη Ύληπ:
ΛΑΠΘΑ ΑΠΓΣΠΘΞΣ

Δπιρςημξμικξί ύμβξσλξι:
ΚΔΜΘΑ ΡΔΠΓΖ, μήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ, Θϊμιξ Οαμεπιρςήμιξ
ΚΑΛΟΠΞΡ ΚΘΑΒΑΡ, μήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ, Δθμικϊ και Ιαπξδιρςοιακϊ Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ
ΥΑΠΖΡ ΝΑΜΗΞΣΔΑΙΖΡ, μήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ, Θϊμιξ Οαμεπιρςήμιξ

ςα ρσγκεκοιμέμα ςεύυη επιρςημξμικξί κοιςέπ ήςαμ ξι:
ΙΩΜΡΑΜΘΜΑ ΔΞΓΑΜΖ, Αοιρςξςέλειξ Οαμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ
ΛΑΠΘΑ ΙΞΣΠΖ, Οαμεπιρςήμιξ Οελξπξμήρρξσ
ΡΛΑΠΑΓΔΑ ΥΠΣΡΞΡΞΛΞΣ, Δθμικϊ και Ιαπξδιρςοιακϊ Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ

Δπιρςημξμικξί σμεογάςεπ:
ΤΘΚΘΟΟΞΡ ΡΑΚΑΥΞΣΠΖΡ, Ωδείξ Αθημόμ
ΛΘΥΑΚΖΡ ΟΑΡΔΑΡ, Ωδείξ Kodaly

σμςακςική Ομάδα:
ΔΚΔΜΖ ΑΜΔΠΔΞΣ, ΙΑΔΠΘΜΑ ΓΔΠΑΚΖ, ΟΑΜΑΓΘΩΖΡ ΙΑΛΟΣΚΖΡ, ΔΚΔΜΖ ΡΞΣΡΘΑ ΚΞΣΚΑΙΖ, ΛΑΠΘΑ ΛΑΓΑΚΘΞΣ,
ΒΑΡΘΚΖΡ ΛΖΠΞΟΞΣΚΞΡ, ΔΚΘΡΑΒΔ ΟΔΠΑΙΑΙΖ, ΑΜΠΔΑΡ ΟΠΘΞΜΑΡ

Μξσρικά παοαδείγμαςα:
ΜΘΙΞΡ ΟΑΟΑΗΑΜΑΡΘΞΣ, ΜΘΙΞΡ ΠΞΣΡΡΞΡ

Art Director - ελιδξπξίηρη:
ΟΑΣΚΞΡ ΟΑΟΑΔΑΙΖΡ
Δσυαοιρςξϋμε θεομά ϊλξσπ ϊρξσπ έυξσμ ρσμεογαρςεί είςε χπ κοιςέπ είςε χπ μέλη ςηπ ρσμςακςικήπ ξμάδαπ μέυοι
ςόοα. α ξμϊμαςα ςχμ κοιςόμ, ςχμ μελόμ ςηπ ρσμςακςικήπ ξμάδαπ αλλά και ςχμ εκάρςξςε ρσμεογαςόμ
δημξριεϋξμςαι ρε κάθε έμςσπη έκδξρη νευχοιρςά.
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ΘΟΔΩΡΟ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Θέατρο και Πολιτισμός σε
σύγχρονο πολυπολιτισμικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον
Ζ αγχγή και παιδεία ςχμ μέχμ, απξςελξϋμ
ποχςαουικά
ζηςξϋμεμα
ςηπ
εκπαίδεσρηπ,
ςημ
ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ επιδιόκξσμ ςα πξικίλα
ρσρςήμαςα και ξι παιδαγχγικέπ μέθξδξι πξσ καςά
καιοξϋπ εταομϊζξμςαι ρςξ ρυξλείξ, επαγγελλϊμεμα ςημ
φσυξ-πμεσμαςική καλλιέογεια και ςημ πξλιςιρςική
αμάπςσνη ςχμ μαθηςόμ. Δνίρξσ ϊμχπ με αμςικείμεμξ
διδαρκαλίαπ και πεδίξ μάθηρηπ, ξ πξλιςιρμϊπ ρςξ
ρυξλείξ εμταμίζεςαι χπ καλλιςευμική έκτοαρη και
δημιξσογία, χπ επικξιμχμία και κξιμχμικξπξίηρη ςχμ
μαθηςόμ,
χπ
μξοτξπαιδεσςική
διάπλαρη
ςηπ
ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ και βιχμαςική ποαγμαςικϊςηςα,
πλήοχπ
εμαομξμιρμέμη
ποξπ
ςιπ
άλλεπ
γμχρεξθεχοηςικέπ και παιδαγχγικέπ επιδιόνειπ.
ξ θέαςοξ, χπ παοαρςαςική ςέυμη, ρϋζεσνη
πεοιρρξςέοχμ μξοτόμ καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ,
επικξιμχμιακϊ ρϋρςημα και παιδαγχγικϊ μέρξ, βοίρκεςαι
ρςξ επίκεμςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και φσυαγχγικόμ
δοαρςηοιξςήςχμ με ςιπ ξπξίεπ ξ πξλιςιρμϊπ κάμει ςημ
παοξσρία ςξσ ρςη ρυξλική κξιμϊςηςα. Ξι πξλλαπλέπ
μξοτέπ και ξι ςοϊπξι έκτοαρήπ ςξσ (παιυμίδι και
υάπεμιμγκ, αμαλόγιξ και παοάρςαρη), ξι διατξοεςικξί
ρςϊυξι ςξσ (διδακςική μεθξδξλξγία και φσυική
απξτόοςιρη, ποόκληρη εμδιατέοξμςξπ και αιρθηςική
απόλασρη), ςξ αμαδεικμϋξσμ ρε καςενξυήμ τξοέα ςχμ
πξλιςιρςικόμ και παιδαγχγικόμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ
εμςάρρξμςαι μέρα ρςημ ίδια ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία
(μάθημα ρςη ρυξλική ςάνη), ή πλαιριόμξσμ ξπξιαδήπξςε
εσυάοιρςη φσυαγχγική, επεςειακή εκδήλχρη (υξλική
γιξοςή).
Ρςϊυξπ ςηπ παοξϋρηπ ειρήγηρηπ δεμ είμαι η απλή
παοάθερη γμόρηπ, ξϋςε η ςσπξπξιημέμη παοξυή
πληοξτξοιόμ καςάλληλχμ για εκδηλόρειπ κάθε
πεοίρςαρηπ
(Δξοςή
ςηπ
28ηπ
Οκςχβοίξσ,
ςξσ
ηπ
Πξλσςευμείξσ, ςηπ 25 Λαοςίξσ). Οξλϋ πεοιρρϊςεοξ απ‟
ασςϊμ είμαι η παοάθερη ποξςάρεχμ πξσ ρσμβάλλξσμ

Ηεόδχοξπ Γοαμμαςάπ,
Ιαθηγηςήπ Ηεαςοξλξγίαπ, ΟΔΔ Αθημόμ
Γελλεκέλνο ζηε Μπηηιήλε ην 1951 απνθνίηεζε από ηε
Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ην
1975. Σπλέρηζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζην
Παξίζη ζην Παλεπηζηήκην Paris X-Nanterre θαη ηελ Ecole
Pratique des Hautes Etudes όπνπ ην 1976 έιαβε ηνλ
ηίηιν D.E.A. θαη ην 1979 ην Doctorat de 3e cycle κε ζέκα
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «La notion de Liberté chez Nikos
Kazantzakis». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ ηνπ παξαθνινύζεζε καζήκαηα Θεαηξνινγίαο
κε ηελ J. Jomaron, ηελ Α. Ubersfeld θαη ηνλ B. Dort,
Κνηλσληνινγίαο, Φηινζνθίαο, Ηζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο
από ηνπο: H. Dumery (Ηδενινγία, θξηηηθή ησλ κύζσλ), P.
Ricoeur (Φαηλνκελνινγία, Φηινζνθία ηεο γιώζζαο), Cl.
L. Strauss (Δζλνινγία), J. Harmogat (Μεζνδνινγία ζηηο
Δπηζηήκεο ηνπ Αλζξώπνπ), Ν. Σβνξώλνπ (Νενειιεληθή
Ηζηνξία), Κ. Θ. Γεκαξά (Νενειιεληθή Λνγνηερλία) ζηα
Παλεπηζηήκηα Paris III θαη Paris X-Nanterre, ηελ Ecole
Pratique des Hautes Etudes, ην Collège de France θαη ην
Institut Νéohellénique ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris IV Sorbonne. Τν 1981 θαηέιαβε ηε ζέζε Δπηκειεηή ζηνλ
Τνκέα Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο
Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη κεηά ηελ
ςήθηζε ηνπ Ν. 1268/82 εληάρζεθε σο Λέθηνξαο ζην ΓΔΠ
ηνπ νηθείνπ Τνκέα. Τν 1986 εμειέγε Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο, βαζκίδα ζηελ νπνία παξέκεηλε κέρξη ην
1989, δηδάζθνληαο καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, όπσο
Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, Νενειιεληθή
Λνγνηερλία, Νενειιεληθό Γηαθσηηζκό, Σπγθξηηηθή
Θεαηξνινγία, Σεκεηνινγία Θεάηξνπ, Θέαηξν γηα Παηδηά
θαη Νένπο. Τν 1989 εμειέγε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη
ην 1994 Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηελ
εηδηθόηεηα «Νεοελληνικό Θέαηρο και Πολιηιζμός»,
δηδάζθνληαο ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν
καζήκαηα όπσο: Νενειιεληθό Θέαηξν θαη Κνηλσλία,
Θέαηξν γηα Παηδηά θαη Νένπο, Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε,
Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, Σπγθξηηηθή
Θεαηξνινγία, Κνηλσληνινγία θαη Σεκεηνινγία ηνπ
Θεάηξνπ, ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελα ησλ
εξεπλεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ.

Θέαηξν θαη Πνιηηηζκόο ζε ζύγρξνλν
πνιππνιηηηζκηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ

ρςημ αμάπςσνη ςχμ δενιξςήςχμ, ςχμ εσαιρθηριόμ και ςχμ ικαμξςήςχμ πξσ διαθέςξσμ ξι
εκπαιδεσςικξί και ξι μαθηςέπ πξσ ρσμεογάζξμςαι μαζί ςξσπ, για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ
κξιμξϋ απξςελέρμαςξπ. Οοϊθερη ακϊμα έυει μα επιρημάμει ςη λειςξσογία ςχμ παοαμέςοχμ
εκείμχμ πξσ ρσμςελξϋμ ρςημ εμεογξπξίηρη ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ, ρςημ
αμάδεινη ςχμ κλίρεχμ και ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ πξσ διαθέςει ξ κάθε μαθηςήπ και
εκπαιδεσςικϊπ. έλξπ, τιλξδξνεί μα ρσμβάλει
ρςη δημιξσογία μιαπ μέαπ παιδαγχγικήπ
ρυέρηπ μεςανϋ διδαρκϊμςχμ και διδαρκξμέμχμ, Ρυξλείξσ και Ιξιμχμίαπ, πξσ αμαμεόμει
οιζικά ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα και διεσοϋμει ςημ έμμξια ςηπ μάθηρηπ ρε ϊλξ ςξ εϋοξπ, πξσ
κσοιξλεκςικά πεοιλαμβάμεςαι μέρα ρςξμ ϊοξ «παιδεία».
Λε βάρη ςα ποξηγξϋμεμα, καςαδεικμϋεςαι ϊςι ςελικϊ ζηςξϋμεμξ είμαι η δημιξσογία μιαπ
μέαπ αμςιμεςόπιρηπ ςξσ θεάςοξσ ρςξ ρϋγυοξμξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ, ρϋμτχμα με ςημ
ξπξία ξ πξλιςιρμϊπ εκλαμβάμεςαι χπ μια ξλϊςηςα η ξπξία επιμεοίζεςαι ρε ςξμείπ και μξοτέπ
καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ, πξσ δεμ εμταμίζξμςαι μεμξμχμέμα και πεοιρςαριακά,
απξρπαρμέμα απϊ ςξ ρϋμξλξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και παιδαγχγικξϋ ρυεδιαρμξϋ ρςξ
ρϋγυοξμξ ρυξλείξ, αλλά απξςελξϋμ ρσγκεοαρμϊ και ρϋζεσνη ϊλχμ ςχμ παοαγϊμςχμ πξσ
εμπλέκξμςαι ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία.
Αλλά για μα γίμει κάςι ςέςξιξ, ξι εκπαιδεσςικξί ποέπει μα εμημεοχθξϋμ, μα
επιμξοτχθξϋμ, μα πληοξτξοηθξϋμ, για μα μπξοέρξσμ ρςη ρσμέυεια μα επιυειοήρξσμ ςημ
σπέοβαρη ςχμ ρσμβαςικόμ και παοαδξριακόμ ςοϊπχμ διαυείοιρηπ ςχμ ρυξλικόμ
εκδηλόρεχμ πξλιςιρμξϋ. Οεοιρρϊςεοξ ϊμχπ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ξι άμερα
εμδιατεοϊμεμξι είμαι ξι ίδιξι ξι μαθηςέπ. Ασςξί είμαι πξσ θα ποέπει επίρηπ μα
ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι η ςέυμη και ξ πξλιςιρμϊπ ρε ϊλεπ ςιπ μξοτέπ ςξσπ (θέαςοξ, υξοϊπ,
ζχγοατική, μξσρική), αμ και ρσμςελξϋμςαι μέρα ρςξ Ρυξλείξ, απέυξσμ πξλϋ απϊ ςη
«ρυξλειξπξίηρη». Γίμξμςαι απϊ ασςξϋπ, με ασςξϋπ και γι‟ ασςξϋπ, για μα εκτοάρξσμ ςξμ
φσυικϊ ςξσπ κϊρμξ και ςα αιρθήμαςά ςξσπ, μα εμεογξπξιήρξσμ ςιπ λαμθάμξσρεπ ή
αμέκτοαρςεπ καλλιςευμικέπ ςάρειπ ςξσπ, για μα επικξιμχμήρξσμ με ςξσπ άλλξσπ, για μα
αιρθαμθξϋμ ςη υαοά ςηπ δημιξσογίαπ και ςηπ ρσμεογαρίαπ. λα ασςά, ρε πλήοη ρϋμπμξια
και ρσμτχμία με ςιπ αουέπ ςξσ Ρυξλείξσ, ρε απϊλσςη ςαϋςιρη με ςιπ αουέπ και ςα μημϋμαςα
ςηπ επεςείξσ πξσ εξοςάζεςαι κάθε τξοά, απξςελόμςαπ καςά κάπξιξ ςοϊπξ, ςξ έμασρμα και
ςημ ατεςηοία για ρσγκεκοιμεμξπξίηρη ςηπ καλλιςευμικήπ ςξσπ δημιξσογίαπ.
Ξι εκπαιδεσςικξί πξσ θα λάβξσμ σπϊφη ςξσπ ασςέπ ςιπ αμαμεχςικέπ ποξςάρειπ
έυξμςαπ πάμςα καςά μξσ ϊςι ασςξί και ξι μαθηςέπ ςξσπ είμαι ξι ςελικξί σπεϋθσμξι για ϊπξια
ποϊςαρη απξδευθξϋμ, απεσθσμϊμεμη ρςιπ ποξρδξκίεπ ςηπ δικήπ ςξσπ μικοξ-κξιμχμίαπ, θα
επιλένξσμ απϊ ςιπ πξλλαπλέπ δσμαςϊςηςεπ εκείμεπ πξσ καςά ςη γμόμη ςξσπ αομϊζξσμ
πεοιρρϊςεοξ ρςιπ δικέπ ςξσπ ρσμθήκεπ. Ξι ίδιξι θα ξδηγηθξϋμ ρε ποχςϊςσπεπ ρσμθέρειπ πξσ
καςαογξϋμ ςη ρςαςικϊςηςα και ςσπικϊςηςα ςχμ επαμαλαμβαμϊμεμχμ ςοϊπχμ και μξοτόμ
καλλιςευμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και δημιξσογξϋμ μια μέα ποαγμαςικϊςηςα ρςξ ρϋγυοξμξ
πξλσπξλιςιρμικϊ ελλημικϊ Ρυξλείξ.
α αμαμεμϊμεμα απξςελέρμαςα απϊ μια ςέςξια ποϊςαρη είμαι πξλλαπλά και ςα ξτέλη
ςηπ για ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ είμαι αμςίρςξιυα, ϊπχπ:


γμχοιμία με εκλεκςά έογα απϊ ςξ κλαρικϊ, ςξ παοαδξριακϊ και ςξ ρϋγυοξμξ ελλημικϊ
και παγκϊρμιξ θέαςοξ σφηλόμ, παιδαγχγικόμ και καλλιςευμικόμ ποξδιαγοατόμ



επατή με ςξμ πλξϋςξ ςηπ παγκϊρμιαπ λξγξςευμικήπ δημιξσογίαπ, με αμάδεινη και
ανιξπξίηρη αμςιποξρχπεσςικόμ κειμέμχμ, μέρα απϊ ρϋγυοξμεπ ςευμικέπ ποξρέγγιρηπ,
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πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ αμάγκεπ και ςιπ απαιςήρειπ εμϊπ ρϋγυοξμξσ μεαμικξϋ κξιμξϋ
(μαθηςόμ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ)


καςαμϊηρη ςχμ εκτάμρεχμ ςξσ μεξελλημικξϋ πξλιςιρμξϋ και εμδσμάμχρη ςηπ εθμικήπ
πξλιςιρςικήπ ρσμείδηρηπ



δημιξσογία πξλιςιρςικήπ μμήμηπ με αμςίρςξιυη καςάκςηρη ςηπ «ςασςόςηςαπ» και ςηπ
«εςεοόςηςαπ» ςχμ ιρςξοικόμ κ.α. γεγξμϊςχμ και ταιμξμέμχμ



ποαγμάςχρη πξλσπξλιςιρμικήπ αγχγήπ και παοξυή διαπξλιςιρμικήπ παιδείαπ
απαοαίςηςηπ για ςιπ ρσμθήκεπ λειςξσογίαπ ςξσ ρϋγυοξμξσ Ρυξλείξσ



εκμάθηρη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ, με αμςίρςξιυη αμάπςσνη ρϋμθεςηπ λεκςικήπ και
ρχμαςικήπ επικξιμχμίαπ



ποαγμάςχρη ρϋγυοξμχμ μεθϊδχμ διδαρκαλίαπ με ςημ ανιξπξίηρη ςξσ δοάμαςξπ και
ςξσ θεάςοξσ (δοαμαςξπξίηρη, θεαςοικϊ παιυμίδι)



καςαμϊηρη και ανιξπξίηρη μέχμ ςευμικόμ γοατήπ (διαρκεσή, δοαμαςξπξίηρη,
διακειμεμική ρϋμθερη) πξσ σπεοβαίμξσμ ςξσπ παοαδξριακξϋπ ςοϊπξσπ έκτοαρηπ και
αμξίγξμςαι ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ



μξοτξ-παιδεσςική και αιρθηςικξ-καλλιςευμική αμάπςσνη (θεαςοική έκτοαρη εικαρςική
δοάρη)



καςάκςηρη ςευμικόμ και μεθϊδχμ αμάλσρηπ ςξσ δοάμαςξπ και ςξσ θεάςοξσ και
απϊκςηρη θεχοηςικόμ γμόρεχμ για ρκημική εομημεία εμϊπ ξπξιξσδήπξςε κειμέμξσ



εμπλξσςιρμϊπ και αμαμέχρη ςχμ ρυξλικόμ εξοςαρμόμ με δημιξσογική εμρχμάςχρη
ρϋγυοξμχμ πξλιςιρςικόμ δοάρεχμ ρςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ

Ζ αμαγκαιϊςηςα ασςή γίμεςαι ακϊμα πιξ ρημαμςική, ϊςαμ «τύρει» απξδέκςεπ ςηπ είμαι
ξι εκπαιδεσςικξί, ξι ξπξίξι εογαζϊμεμξι ρε ρυξλεία με μεγάλξ αοιθμϊ μαθηςόμ μη ελλημικήπ
καςαγχγήπ και δοαρςηοιξπξιξϋμεμξι μέρα ρ‟ έμα πξλσπξλιςιρμικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ,
εκςϊπ απϊ ςιπ κξιμέπ ρε ϊλξσπ ρσμθήκεπ και επιδιόνειπ, αμςιμεςχπίζξσμ ςασςϊυοξμα
πξλλαπλέπ ποξκλήρειπ: ςημ έμταρη ρςξ «ξικείξ» και ςημ αμάδεινη ςξσ ελλημικξϋ
πξλιςιρμξϋ, υχοίπ εθμικιρςικέπ ενάορειπ, ξϋςε σπεοβξλέπ, αλλά και ςξ ρεβαρμϊ ρςξ
«γηγεμέπ», ρςα έθιμα, ςιπ παοαδϊρειπ και ςξμ πξλιςιρμϊ ςηπ υόοαπ ποξέλεσρηπ ςχμ μαθηςόμ
ςξσπ · ςημ αμάδεινη ςηπ εθμικήπ ςασςϊςηςαπ και ςηπ παοάδξρηπ, με ιρϊςιμη αμςιμεςόπιρη ςηπ
«εςεοόςηςαπ» και ςηπ «διατξοεςικόςηςαπ» · ςημ εκμάθηρη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ και ςξσ
πξλιςιρμξϋ, με παοάλληλη αμαγμόοιρη ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ και ςηπ παγκξρμιϊςηςαπ
ςξσ ρϋγυοξμξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ.
ασςϊυοξμα και επιπλέξμ ασςόμ, ξτείλξσμ μα ποαγμαςόρξσμ με επάοκεια και
ρσμέπεια ςξσπ καθαοά μξοτξ-παιδεσςικξϋπ και αιρθηςικξ-καλλιςευμικξϋπ λϊγξσπ πξσ
σπηοεςεί ςξ Ηέαςοξ ρςξ υξλείξ, απϊ ςιπ πιξ απλέπ και μξμξρήμαμςεπ μξοτέπ πξσ παίομει
ρςημ α/ βάθμια, μέυοι ςιπ πιξ ρϋμθεςεπ ϊφειπ με ςιπ ξπξίεπ εκδηλόμεςαι ρςη β/ βάθμια
εκπαίδεσρη.
Δπειδή ςξ κξιμϊ ρςξ ξπξίξ απεσθϋμεςαι μια παοϊμξια εογαρία είμαι εςεοξγεμέπ και ξ
ρςϊυξπ πξσ καλείςαι μα καλϋφει είμαι ςασςϊυοξμα πξλσδϋμαμξπ (παιδαγχγικϊπ και
καλλιςευμικϊπ, μξοτχςικϊπ και πξλιςιρςικϊπ, λειςξσογικϊπ και φσυαγχγικϊπ), ρσμδέξμςαπ με
ςοϊπξ ξογαμικϊ και εϋρςξυξ ςξ «εθμικό» με ςξ «διεθμέπ», ςξ «ξικείξ» με ςξ «αλλόςοιξ», ςημ
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«ςασςόςηςα» με ςημ «εςεοόςηςα», γι ασςϊ ρςηοίζεςαι ρςιπ ρϋγυοξμεπ θεχοηςικέπ και
ποακςικέπ αμςιλήφειπ για ςξ θέαςοξ και ςξμ πξλιςιρμϊ ρςξ Ρυξλείξ, ϊπχπ ασςέπ έυξσμ
διενξδικά αμαπςσυθεί και καςαγοατεί ρςημ ελλημική και παγκϊρμια βιβλιξγοατία.
Θδιαίςεοη έμταρη ποέπει μα δξθεί ρςημ αμάπςσνη ςχμ «υξλικώμ γιξοςώμ», ατξϋ
ασςέπ παοαδξριακά ρσμδέξμςαι με ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα και ςημ παιδαγχγική και
ιδεξλξγική ςξσ διάρςαρη. Ρςξ ρημείξ ασςϊ επιρημαίμεςαι ςξ αδιένξδξ ρςξ ξπξίξ έυει
ξδηγηθεί η σπάουξσρα ποαγμαςικϊςηςα και ποξςείμεςαι η αμςικαςάρςαρη ςξσ ϊοξσ με άλλξ
ρσμόμσμξ, εσοϋςεοξσ διαμεςοήμαςξπ, ϊπχπ «Πξλιςιρςικέπ εκδηλώρειπ» ή «Δοαρςηοιόςηςεπ
Πξλιςιρμξύ» ρςξ Ρυξλείξ πξσ ξσριαρςικά αμαμεόμει και εκρσγυοξμίζει οιζικά ςημ σπάουξσρα
ποαγμαςικϊςηςα και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ.
Για μα γίμει ασςϊ, ποέπει μα καςαγοατξϋμ και μα αμαλσθξϋμ ςα είδη και ξι μξοτέπ με
ςιπ ξπξίεπ ξι πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοεί μα κάμξσμ ςημ παοξσρία ςξσπ ρςξ Ρυξλείξ,
ςϊρξ αμενάοςηςα και αθοξιρςικά, η μια μεςά ςημ άλλη, ϊρξ και ρϋμθεςα ρσμδσαρςικά, απϊ
ςιπ πιξ απλέπ και μξμξδιάρςαςεπ θεαςοικέπ εκτοάρειπ, ϊπχπ ςξ θεαςοικό παιυμίδι χπ ςιπ πιξ
ρϋμθεςεπ, ϊπχπ η θεαςοική παοάρςαρη και ςξ πξλσθέαμα.
Θδιαίςεοη έμταρη ξτείλει μα δόρει ξ εκπαιδεσςικϊπ ρε ρϋγυοξμξσπ ςοϊπξσπ
παοαγχγήπ δοαμαςικξϋ κειμέμξσ, ϊπχπ η «δοαμαςξπξίηρη» («εογαρςήοιξ γοατήπ») και η
«διακειμεμική ρύμθερη», ξι ξπξίεπ απξςελξϋμ ιδαμική απάμςηρη ρςημ απξσρία κειμέμχμ για
εκδηλόρειπ ιρςξοικήπ μμήμηπ και εξοςαρμξϋπ εθμικξϋ και παςοιχςικξϋ πεοιευξμέμξσ.
Γιαςί ςξ θέαςοξ, χπ διαυοξμικϊ μξοτξπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, ϊυι μϊμξ αμςιρςξιυεί με ςημ
εκάρςξςε σπάουξσρα ποαγμαςικϊςηςα και διαλέγεςαι μαζί ςηπ, αλλά ποξβαίμει ρε πεοαιςέοχ
κοιςική και ρυξλιαρμϊ ςηπ, παοεμβαίμξμςαπ επξικξδξμηςικά και διαμξοτόμξμςαπ ςιπ
ρσμειδήρειπ ςχμ θεαςόμ. Ασςϊ επιςελείςαι κσοίχπ λϊγχ ςηπ δσμαμικήπ ςηπ εικϊμαπ, ςξσ
ζχμςαμξϋ παοαδείγμαςξπ και ςηπ βιχμαςικήπ μέθενηπ ςχμ θεαςόμ ρςα ρκημικά δοόμεμα,
καθόπ ασςά ρσμςελξϋμςαι με ςοϊπξ αμτίδοξμξ και διαδοαρςικϊ, ρε ςοϊπξ όρςε ςξ θέαςοξ
με ςιπ πξικίλεπ εκτάμρειπ και ςιπ μξοτέπ αμάπςσνήπ ςξσ ρςξ Ρυξλείξ, μα καθίρςαςαι ςξ
καςενξυήμ πεδίξ πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και κας‟ επέκςαρη ξλιρςικήπ παοξυήπ
αγχγήπ και παιδείαπ ρςξσπ μαθηςέπ.
Ρήμεοα βοιρκϊμαρςε ρςημ κξιμχμία ςξσ θεάμαςξπ, με ςξμ ςϊρξ καθξοιρςικϊ οϊλξ πξσ
διαδοαμαςίζει η εικξμξπξίηρη ςξσ λϊγξσ, μέρα απϊ ςημ πληοξτξοική και ςξ κάθε μξοτήπ
καλλιςευμικϊ θέαμα. ξ θέαςοξ, στιρςάμεμξ ρυεςικέπ πιέρειπ, αμαποξραομϊζει ςα βαρικά
δξμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ, ςξ λϊγξ και ςξ διάλξγξ, εμπλξσςίζξμςάπ ςα με επξπςικά ρςξιυεία
εικαρςικήπ αμαπαοάρςαρηπ. Ιας‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, η «εικόμα ςξσ λόγξσ», πξσ παοαδξριακά
ενέτοαζε ςξ θέαςοξ απϊ ςημ αουαιξελλημική ςοαγχδία, σπξκαθίρςαςαι απϊ ςξ «λόγξ ςηπ
εικόμαπ» και ςξ θέαςοξ μεςαςοέπεςαι ρε μξοτή ρϋμθεςξσ θεάμαςξπ.
Ξι ρσμέπειεπ ςχμ ποξηγξσμέμχμ κάμξσμ εμταμή ςημ παοξσρία ςξσπ ςϊρξ ρε επίπεδξ
δοαμαςξσογίαπ, ρςημ κειμεμική δηλαδή εγγοατή ςξσ λϊγξσ ςξσ ρσγγοατέα, ϊρξ και
ρκημικήπ ποάνηπ, ρςη ζχμςαμή δηλαδή απεικϊμιρη ςηπ δοάρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ επιλξγέπ ςξσ
ρκημξθέςη. Ζ διακειμεμικόςηςα και η δοαμαςξπξίηρη απξςελξϋμ ςιπ μέεπ ςάρειπ ρςη θεαςοική
γοατή, εμό ςξ μεςαθέαςοξ και η performance αμςιρςξιυξϋμ ρςη ρκημική ποάνη, απϊλσςα
εμςαγμέμα ρςα πλαίρια και ςιπ ποξρδξκίεπ ςηπ μεςαμξμςέομαπ πξλσπξλιςιρμικήπ κξιμχμίαπ.
Γιαςί ξ θεαςήπ, χπ ξ ςελικϊπ κοιςήπ ςξσ θεάμαςξπ, δεμ είμαι πια ςξ άςξμξ μιαπ ξμξιξγεμξϋπ
εθμξτσλεςικά, μξοτξ-παιδεσςικά και κξιμχμικξ-πξλιςιρμικά ξμάδαπ. Ζ αμερϊςηςα και
βιχμαςικϊςηςα ςηπ επικξιμχμίαπ ρκημήπ-πλαςείαπ έυει διατξοξπξιηθεί. Ρ‟ έμα πξλσεθμικϊ
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πεοιβάλλξμ και μια παγκξρμιξπξιημέμη κξιμχμία, αδσμαςεί πια μα αμςαπξκοιθεί έμα και
μξμαδικϊ ρκημικϊ μήμσμα απϊ ξπξσδήπξςε κι αμ ασςϊ εκπξοεϋεςαι. Γι ασςϊ και η
δοαμαςξσογία μξιοαία αμαποξραομϊζεςαι, ποξρπαθόμςαπ μα ρσμπεοιλάβει ρςξιυεία
εςεοξγεμή και διαποξρχπικά, ϊπχπ αμςίρςξιυα είμαι ξι διατξοεςικέπ αμαμξμέπ και
ποξρδξκίεπ ςξσ αμξμξιξγεμξϋπ κξιμξϋ ρςη θεαςοική αίθξσρα.
Ασςέπ ςιπ ποξρδξκίεπ επιυειοόμςαπ μα ικαμξπξιήρξσμ, ξι δοαμαςικξί ρσγγοατείπ
ξδηγξϋμςαι ρςιπ διακειμεμικέπ ρσμθέρειπ, υοηριμξπξιόμςαπ ρσμήθχπ ςξμ «μύθξ» και ςα
κλαρικά κείμεμα χπ «ξυήμαςα ρημαρίαπ», αμαςοξτξδξςξϋμεμα απϊ ςιπ ποξρλαμβάμξσρεπ
παοαρςάρειπ και εμπειοίεπ ςξσ ρϋγυοξμξσ κξιμξϋ, εμό ξι ρκημξθέςεπ ποξυχοξϋμ ρςημ
αμάπςσνη ςξσ ρχμαςικξϋ θεάςοξσ, ςηπ performance και ςξσ «έογξσ ρε ενέλινη», πξσ ρσυμά
ρσμδσάζει ςξ διαπξλιςιρμικϊ με ςξ πξλσπξλιςιρμικϊ, χπ επιμέοξσπ ρςξιυεία-κόδικεπ ςηπ
παοάρςαρηπ.
Λια ςέςξια ϊμχπ ποαγμαςικϊςηςα έυει δημιξσογηθεί και ρε εκπαιδεσςικϊ επίπεδξ,
ϊπξσ ξι ίδιεπ έμμξιεπ βοίρκξσμ ςημ αμςιρςξιυία ςξσπ ρςημ Αγχγή, δημιξσογόμςαπ ςη
«διαπξλιςιρμική» και «πξλσπξλιςιρμική» Αγχγή και Δκπαίδεσρη. Λέρα ρ‟ ασςά ςα πλαίρια η
«ελλημικόςηςα» χπ βαρικϊ ζηςξϋμεμξ και ξ «ελλημξκεμςοιρμόπ», χπ ιδεξλϊγημα ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ, παοαυχοξϋμ ςη θέρη ςξσπ ρε μια διεσοσμέμη ρσμείδηρη πξσ
αμςιμεςχπίζει με διατξοεςικϊ ςοϊπξ ςημ «ςασςόςηςα» και ςημ «εςεοόςηςα» και αμξίγεςαι απϊ
ςξ εθμικϊ ρςξ διεθμέπ, απϊ ςξ ςξπικϊ ρςξ παγκϊρμιξ.
ξ ποϊβλημα πξσ ςίθεςαι ρε μια παοϊμξια αμςιμεςόπιρη είμαι ςξ ακϊλξσθξ:
Ιαςά πϊρξ είμαι (ή μπξοεί μα θεχοηθξϋμ) «παιδικά» ςα θεαςοικά έογα και ςα «ρκεςπ»
με εθμικϊ, ιρςξοικϊ και παςοιχςικϊ πεοιευϊμεμξ, ςα ξπξία σπξςίθεςαι ϊςι απεσθϋμξμςαι ρε
αμηλίκξσπ θεαςέπ; Λήπχπ ςελικά ποϊκειςαι για μια «φεσδεπίγοατη» δοαμαςξσογία ςέςξιξσ
είδξσπ πξσ ρςξ ϊμξμα δήθεμ ςηπ «παιδικϊςηςαπ» επιςελεί έμα καθαοά ιδεξλξγικϊ (και εμ
μέοει) παιδαγχγικϊ ρςϊυξ, ποξψϊμ ρσγκεκοιμέμχμ επιλξγόμ ρε ρσμδσαρμϊ με ιρςξοικξκξιμχμικά δεδξμέμα, αιρθηςικέπ και παιδαγχγικέπ αμςιλήφειπ μιαπ παοχυημέμηπ επξυήπ;
Ιαι αμ κάςι ςέςξιξ ιρυϋει, καςά πϊρξ είμαι παιδαγχγικά ρχρςϊ, θεαςοξλξγικά έγκσοξ
και πξλιςιρμικά απξδεκςϊ, ςα κείμεμα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ μα «επιβάλλξμςαι» ρε μια εμςελόπ
διατξοεςική ποαγμαςικϊςηςα, ασςή ςξσ ρϋγυοξμξσ πξλσπξλιςιρμικξϋ ρυξλείξσ,
ποξκαλόμςαπ αιρθήμαςα, ρσμαιρθήμαςα και καςαρςάρειπ εμςελόπ μη απξδεκςά ρε καμέμα
επίπεδξ ξϋςε απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ξϋςε ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ, ρςξ ϊμξμα απλά και
μϊμξ ςηπ «ελλημικϊςηςαπ» και ςηπ «εθμικήπ ρσμείδηρηπ» πξσ σπξςίθεςαι ϊςι σπηοεςξϋμ;
Ρε ςελεσςαία αμάλσρη, πόπ είμαι δσμαςϊ μα ρσμσπάουξσμ ςξ «εθμικά καθαοό», η
«παςοιχςική έναορη», η «εθμξ-τσλεςική σπεοξυή», χπ ανιακά ποϊςσπα πξσ αμαδεικμϋξμςαι
απϊ ςα έογα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ, ρςα ξπξία έμα υάρμα υχοίζει ςξ «εμείπ» απϊ ςξσπ «άλλξσπ»,
ςξσπ «έλλημεπ» απϊ ςξσπ «αμςίμαυξσπ», με ςιπ παιδαγχγικέπ αουέπ ςξσ ρϋγυοξμξσ
curriculum, πξσ ρςξυεϋξσμ ρςημ καςάογηρη κάθε είδξσπ διακοίρεχμ, ρςημ απξδξυή ςηπ
«διατξοεςικόςηςαπ», ρςξ ρεβαρμϊ ςξσ «άλλξσ», ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ ιρξςιμίαπ ςχμ
πξλιςιρμικόμ μέρα ρςξ εμξπξιημέμξ πξλσπξλιςιρμικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ;
Οόπ ξ εκπαιδεσςικϊπ ρςξ μάθημά ςξσ μέρα ρςημ ςάνη θα σπηοεςεί ασςέπ ςιπ
ρκξπιμϊςηςεπ, εμό χπ ρκημξθέςηπ και χπ σπεϋθσμξπ ρε μια εκδήλχρη εθμικξϋ πεοιευξμέμξσ
θα παοξσριάζει ςξσπ μαθηςέπ-ηθξπξιξϋπ ςξσ μα καςαγγέλλξσμ απϊ ρκημήπ ςξμ εθμξτσλεςικά «άλλξ» (ατξϋ ασςή ςημ εικϊμα παοξσριάζξσμ ςα παςοιχςικά «ρκεςπ» και ςα
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ιρςξοικξϋ πεοιευξμέμξσ έογα πξσ παίζξμςαι ρςιπ εθμικέπ επεςείξσπ ρςα Ρυξλεία), μα θεχοξϋμ
ςη θοηρκεία ςξσ αιςία ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ, μα αμςιμεςχπίζξσμ μειχςικά ςημ
ποξρχπικϊςηςα και ςα εθμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ («δειλξί», «ύπξσλξι», «αδίρςακςξι»), εμό
ξι ίδιξι μα εμταμίζξμςαι χπ σπξρςηοικςέπ ςξσ «δίκαιξσ», ςξσ «ηθικξύ» ςξσ «καλξύ» ρε ϊλα
ςα επίπεδα; Οόπ διαμξοτόμεςαι και επικαθξοίζεςαι η «ςασςϊςηςα» ρε ρυέρη με ςημ
«εςεοϊςηςα», ξ «εασςϊπ», απέμαμςι ρςξμ «άλλξ», ςξμ νέμξ, ςξμ διατξοεςικϊ ρςη ρσμείδηρη
αςϊμχμ για ςα ξπξία η έμμξια «παςοίδα» έυει πεοιρρϊςεοξ μια βιχμαςική, παοά γεχγοατική
διάρςαρη;
Οξλϋ πεοιρρϊςεοξ πόπ καθξοίζεςαι ςξ εθμξ-τσλεςικά «εγό», απέμαμςι ρε εκτάμρειπ
πξσ ςξσ είμαι αμξίκειεπ, ατξϋ (ϊπχπ ξ «άλλξπ») μπξοεί μα διαθέςει πξλλαπλά ποϊρχπα, ρε
ςοϊπξ όρςε ςα ζηςξϋμεμα ϊοια μεςανϋ «ςασςϊςηςαπ» και «εςεοϊςηςαπ» μα καθίρςαμςαι
εναιοεςικά επιρταλή;
Ρςξ ρημείξ ασςϊ έγκειςαι η δσρκξλία πξσ σπάουει για ςημ αμεμδξίαρςη απξδξυή και
ανιξπξίηρη ςχμ εθμικξϋ πεοιευξμέμξσ έογχμ, πξσ έυξσμ γοατεί ρε παλιϊςεοεπ επξυέπ
βαριρμέμα ρε διατξοεςικέπ ανίεπ και δεδξμέμα, ςϊρξ για ςξμ ελλημιρμϊ, ϊρξ και για ςξμ
κϊρμξ εσοϋςεοα. Δίμαι λξιπϊμ γεγξμϊπ, ϊςι ςα κείμεμα ασςήπ ςηπ μξοτήπ δεμ μπξοξϋμ πια
μα υοηριμξπξιηθξϋμ και δεμ ποέπει μα εμταμίζξμςαι ασςξϋρια ρςη ρκημή, γιαςί μάλλξμ
αομηςικά μπξοεί μα απξςιμηθξϋμ, ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ.
Ασςϊ βέβαια δε ρημαίμει καθϊλξσ, ϊςι ρσλλήβδημ απξοοίπςξμςαι και δι ασςόμ
απξοοίπςεςαι η αμςίρςξιυη δοαμαςξσογία με ςξ ιδιαίςεοξ πεοιευϊμεμξ, ςξσπ ρσμβξλιρμξϋπ
και ςιπ ανίεπ ςηπ για ςξμ ελλημιρμϊ. ξ αμςίθεςξ μάλλξμ ρσμβαίμει. Ζ έμταρη ρςημ
πξλιςιρςική κληοξμξμιά και ςημ ιρςξοική μμήμη, ρςημ αμάδεινη ςηπ ςασςϊςηςαπ και ςηπ
ξμξιξγέμειαπ ςξσ ελλημιρμξϋ, απξςελξϋμ ρςαθεοά ζηςξϋμεμα ρε ρυξλικξϋπ εξοςαρμξϋπ
ςέςξιξσ υαοακςήοα (ιρςξοικέπ επέςειξι). μχπ ςα σπάουξμςα και υοηριμξπξιξϋμεμα θεαςοικά
έογα ποέπει μα αμαμεχθξϋμ, μα εκρσγυοξμιρθξϋμ και μα σπξρςξϋμ καςάλληλη μξοτξλξγική
επενεογαρία, όρςε μα απαλλαγξϋμ απϊ ςα ρςξιυεία εκείμα ςα ξπξία είμαι πια αμαμςίρςξιυα
ποξπ ςημ επξυή μαπ. Γιαςί, δεμ αοκεί και μϊμξ μα σπάουει έμαπ ήοχαπ-παιδί, για μα
θεχοηθεί ςξ έογξ καςάλληλξ για παιδικϊ κξιμϊ. ξ δοαμαςικϊ κείμεμξ ςξ ξπξίξ έυει
απξδέκςεπ αμηλίκξσπ θεαςέπ και ςξ ξπξίξ θα κληθξϋμ μα μξοτξπξιήρξσμ ρκημικά μαθηςέπ,
ρε μια ρυξλική θεαςοική παοάρςαρη, ποέπει μα υαοακςηοίζεςαι απϊ ρσγκεκοιμέμα
γμχοίρμαςα, ποξκειμέμξσ μα γίμεςαι εϋκξλα και εσυάοιρςα απξδεκςϊ απϊ ςξ κξιμϊ ρςξ ξπξίξ
«τϋρει» απεσθϋμεςαι, ϊπχπ:
 Μα έυει ρατέπ και καθξοιρμέμξ πλαίριξ δοάρηπ με ζχμςαμϊ διάλξγξ και
παοαρςαςικϊςηςα ρςη δοάρη, όρςε μα δημιξσογεί έμςξμη ρκημική εικξμξπξίηρη.
 Μα ρσμδσάζει ςξ επικϊ με ςξ λσοικϊ, ςξ δοαμαςικϊ με ςξ κχμικϊ, με ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ
ατήγηρηπ και ςη οηςξοική εκτξοά ςξσ λϊγξσ, όρςε μα διαςηοεί αμείχςξ εμδιατέοξμ
ςξσ θεαςή.
 Ζ έμςξμη δοάρη και ξι πξλλαπλέπ ρσγκοξϋρειπ ρε διατξοεςικά επίπεδα, μα
ρσμδσάζξμςαι με κεμά και απξριχπήρειπ, πξσ θα ρσμπληοχθξϋμ καςά ςημ παοάρςαρη,
ϊπχπ και πλξϋριεπ διδαρκαλίεπ πξσ θα μξοτξπξιηθξϋμ ρκημικά.
 Μα διαθέςει ρσμαοπαρςική σπϊθερη με αμςιποξρχπεσςικξϋπ ήοχεπ και ςσπξπξιημέμα
υαοακςηοιρςικά, πξσ μα ποξβαίμξσμ ρε αληθξταμείπ, δσμαμικέπ εμέογειεπ και μα
απξςελξϋμ ποϊςσπα για μίμηρη.
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Ζ σπϊθερη και η δοάρη μα γίμξμςαι καςαμξηςέπ απϊ ςιπ πμεσμαςικέπ ποξρλαμβάμξσρεπ
ςξσ παιδιξϋ, αλλά παοάλληλα μα διεγείοξσμ ςη ταμςαρία ςξσ μα ςξ διαπαιδαγχγξϋμ
αιρθηςικά και κξιμχμικά υχοίπ διδακςιρμϊ, ρσμδέξμςαπ αομξμικά ςξ ποαγμαςικϊ με ςξ
ταμςαρςικϊ, ςξ ιρςξοικϊ με ςξ αμιρςξοικϊ.
ξ θέμα ςξσ, ακϊμα και αμ αμαπςϋρρεςαι με κεμά και ελλείφειπ, μα δίμει ςα εοεθίρμαςα
και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ρςξμ αμήλικξ θεαςή μα παοακξλξσθήρει ςη δοάρη ςξσ ήοχα και μα
καςαμξήρει ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ, απξτεϋγξμςαπ ςημ ιδεξλξγική και φσυξλξγική
υειοαγόγηρη.
Ασςϊ θα γίμει με ςημ αμςίρςξιυη διαρκεσαρςική επεμέογεια, η ξπξία ϊυι μϊμξ θα
παοέμβει γλχρρικά και στξλξγικά, αλλά ακϊμα και θεαςοξλξγικά και παιδαγχγικά, όρςε,
ςϊρξ ςξ απϊ ςα έογα εκπξοεσϊμεμξ μήμσμα μα διαθέςει ςη διαυοξμικϊςηςά ςξσ,
(ποξραομξρμέμη ϊμχπ ρςιπ απαιςήρειπ ςχμ καιοόμ), ϊρξ και η καθαοά ρκημική εμτάμιρη
ςξσ έογξσ μα αμαπςϋρρει ςη θεαςοικϊςηςα και ςημ καλλιςευμική ανία ςηπ, ρσγκιμόμςαπ, καςά
ςημ ποϊρληφή ςξσ, ςξσπ θεαςέπ.
Γιαςί, ςα κείμεμα παλιϊςεοχμ επξυόμ, γοαμμέμα κάςχ απϊ διατξοεςικέπ ρσμθήκεπ και
ενσπηοεςόμςαπ ρσγκεκοιμέμεπ ρκξπιμϊςηςεπ, διακοίμξμςαι για ςξμ έμςξμξ διδακςιρμϊ και ςξμ
παιδαγχγιρμϊ ςξσπ, πξσ σπξβαθμίζει ή κάπξςε και ενξβελίζει εμςελόπ ςημ αιρθηςική ανία
ςξσπ. Ιας‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ςξ θέαςοξ, υάμει ςη ρημαρία ςξσ χπ μξοτή έυμηπ και
πξλιςιρμξϋ και η ρκημική ποάνη απϊ διαδικαρία ασςξέκτοαρηπ, δημιξσογικήπ
απελεσθέοχρηπ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ-ηθξπξιόμ και πεδίξ κξιμχμικξπξίηρηπ
και επικξιμχμίαπ, μεςαςοέπεςαι ρε τοξμςιρςήοιξ ηθικξδιδακςιρμξϋ και αμεομάςιρςξσ
παςοιχςιρμξϋ, πξσ αδσμαςεί πια μα ρσγκιμήρει ςιπ μέεπ γεμιέπ. Ιαςά ρσμέπεια, σπάουει μια
επιςακςική αμάγκη για δημιξσογική παοέμβαρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρςα σπάουξμςα θεαςοικά
έογα με πεοιευϊμεμξ ιρςξοικϊ. Ζ παοέμβαρη ασςή θα ξδηγήρει μξιοαία ρςη διαρκεσή ςξσπ
και ςημ αμάπςσνη εμϊπ δεσςεοξγεμξϋπ κειμέμξσ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ και ςιπ ςευμικέπ πξσ
ποξςείμξμςαι απϊ ςξ ρσγκεοαρμϊ επιρςημξμικόμ κλάδχμ ϊπχπ η παιδαγχγική και η
φσυξλξγία, η θεαςοξλξγία και η αιρθηςική αγχγή.
Οαοάλληλα ϊμχπ, ξ ίδιξπ ρςϊυξπ θα επιςεσυθεί με ςη δοαμαςξπξίηρη άλλχμ κειμέμχμ
απϊ ςη μεξελλημική λξγξςευμία, πξσ έυξσμ παοϊμξια θεμαςική, αλλά σπηοεςξϋμ ςημ έυμη
και ςξμ Οξλιςιρμϊ και ϊυι ςημ ιδεξλξγία, ξϋςε ςημ παιδαγχγική. Λε μια ςέςξια διαδικαρία,
καςαογείςαι ποαγμαςικά η «εογαλειξπξίηρη» ςχμ κειμέμχμ και ενξσδεςεοόμεςαι ξσριαρςικά
ξ διδακςιρμϊπ, ςϊρξ χπ κειμεμικά εγγεγοαμμέμη καςάρςαρη, ρςα δοαμαςικά έογα ασςήπ ςηπ
καςηγξοίαπ, ϊρξ και χπ παοαρςαςική-ρκημική ανιξπξίηρη απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ. Ξ
«ελλημξκεμςοιρμϊπ» και ξ «εθμιρμϊπ», παλιϊςεοχμ επξυόμ, παϋξσμ πια μα είμαι ςξ
επίκεμςοξ ςχμ έογχμ και ςξπξθεςξϋμςαι (ϊπχπ άλλχρςε γίμεςαι ρςξ ρϋμξλξ ρυεδϊμ ςηπ
ρϋγυοξμηπ Κξγξςευμίαπ και ςξσ Ηεάςοξσ για παιδιά και μέξσπ) ρ‟ έμα εσοϋςεοα
πξλσπξλιςιρμικϊ επίπεδξ, επιςοέπξμςαπ ςημ αμάπςσνη μιαπ παοϊμξιαπ ρσμείδηρηπ, ρςξσπ
μαθηςέπ .
Ξ ίδιξπ ρςϊυξπ ποαγμαςξπξιείςαι και με ςη διακειμεμική ρϋμθερη, με ςη βξήθεια ςηπ
ξπξίαπ ξ εκπαιδεσςικϊπ καςξοθόμει μα ρσγκεοάρει ςξσπ δϋξ αμςιταςικξϋπ πϊλξσπ ςξσ
αουικξϋ διλήμμαςξπ πξσ καλείςαι μα αμςιμεςχπίρει, ςη οήνη και αρσμέυεια ςξσ «εθμικξύ» με
ςξ «διεθμέπ», ςξσ «ξικείξσ» με ςξ «αμξίκειξ», ςηπ δοαμαςξσογίαπ απϊ ςη μια και ςηπ
αμςικειμεμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ απϊ ςημ άλλη.
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Λε ςέςξιξσ είδξσπ επιλξγέπ και δημιξσογίεπ, ποαγμαςξπξιείςαι ςϊρξ η κχδικξπξιημέμη
και μξσρειακή απεικϊμιρη και απξςίμηρη ςχμ βιχμάςχμ και εμπειοιόμ ςξσ ελλημιρμξϋ, πξσ
βοίρκξμςαι ακϊμα ρε μια τάρη «εμδημικήπ μξρςαλγίαπ» και «ασςξεγκλειρμξύ ςξσ γοάτξμςξπ
σπξκειμέμξσ» ϊρξ και η πλήοηπ «διαπξλιςιρμική ρσμείδηρη ςχμ ρσγγοατέχμ» πξσ
μξοτξπξιείςαι μέρα από έμα αμςίρςξιυξ πξλιςιρμικό διάλξγξ ςχμ λξγξςευμικώμ ειδώμ με ςα
κξιμχμικά και ιρςξοικά ςξσπ ρσμτοαζόμεμα, πξσ καςαλήγει ςελικά μα γίμει «διάλξγξπ ςχμ
μαθηςώμ για ςξ πξλιςιρμικό ςξσπ τξοςίξ (…) ασςξδιαποαγμάςεσρη και εμδξρκόπηρη ςηπ
πξλιςιρμικήπ ςξσπ ςασςόςηςαπ».
Ξι ίδιεπ παοαςηοήρειπ ιρυϋξσμ κας‟ αμςιρςξιυία και για ςιπ θοηρκεσςικέπ εξοςέπ,
ϊπχπ ασςέπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ Ρυξλείξ και ιδιαίςεοα ασςή ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ εμό ρε
μικοϊςεοη κλίμακα ςξ ίδιξ ιρυϋει και γι ασςέπ ςχμ Σοιώμ Θεοαουώμ και ςξσ Πάρυα. Για μια
ακϊμα τξοά διαπιρςόμεςαι πϊρξ αςελέρτξοα και αμεπιςσυή είμαι ςα δοαμαςικά κείμεμα πξσ
απεσθϋμξμςαι ρε κξιμϊ αμηλίκχμ θεαςόμ (μαθηςέπ) και έυξσμ θέμα ςιπ γιξοςέπ ςχμ
Υοιρςξσγέμμχμ και ςξσ Μέξσ Έςξσπ. Ξ θοηρκεσςικϊπ δξγμαςιρμϊπ, ξ παλιμπαιδιρμϊπ, ξ
παιδαγχγικϊπ επικαθξοιρμϊπ, απξςελξϋμ και πάλι γεμικέπ διαπιρςόρειπ, ρε βάοξπ ςηπ
καλλιςευμικήπ ανίαπ ςχμ έογχμ.
Ρε μια επξυή, ϊπχπ η ρημεοιμή, ϊπξσ ακϊμα και ρςα ελλημικά ρυξλεία ςξσ ελλαδικξϋ
υόοξσ ξι μαθηςέπ δεμ αμήκξσμ πια απξκλειρςικά (ή έρςχ καςά ςημ πλειξμϊςηςά ςξσπ) ρςξ
ξοθϊδξνξ υοιρςιαμικϊ δϊγμα (ϊπχπ καςά ςξ παοελθϊμ), δεμ είμαι δσμαςϊ ξι ρυξλικξί
εξοςαρμξί μα γίμξμςαι εοήμημ ασςήπ ςηπ μέαπ ποαγμαςικϊςηςαπ. Τσρικά και πάλι η
διαταιμϊμεμη αμςίταρη δεμ είμαι ποαγμαςική, αλλά φεσδξδιλημμαςική, πξσ παο‟ ξλ‟ ασςά ,
ποέπει μα ςϋυει αμάλξγηπ αμςιμεςόπιρηπ.
Ιαι πάλι η αμάγκη για εκρσγυοξμιρμϊ και αμαμέχρη ςχμ κειμέμχμ πξσ ποξςείμξμςαι
για θεαςοική παοάρςαρη, ή γεμικϊςεοα για πλαιρίχρη μιαπ πξλιςιρςικήπ εκδήλχρηπ ρςξ
ρυξλείξ είμαι αμαμτιρβήςηςη. Υχοίπ αρταλόπ μα σπξβαθμίζεςαι ςξ μήμσμα ςηπ Γέμμηρηπ ςξσ
Ηεαμθοόπξσ, ςα έογα πξσ θα παοξσριαρςξϋμ ρε μια παοϊμξια εκδήλχρη, ποέπει μα
διαθέςξσμ καλλιςευμική αοςιϊςηςα και παιδαγχγική ξοθϊςηςα, όρςε μα αμαδείυμξσμ
εμδελευόπ ςξ ποξηγξϋμεμξ μήμσμα. Ζ εξοςή ςηπ υαοάπ και ςηπ ελπίδαπ για ςημ
αμθοχπϊςηςα, ςηπ ηθικήπ αμάςαρηπ ςξσ αμθοόπξσ και ςηπ ποξρδξκίαπ για έμα καλϋςεοξ
μέλλξμ, πξσ θα ρσμεμόμει ςξσπ λαξϋπ και ςξσπ πξλιςιρμξϋπ αμεναοςήςχπ θοηρκείαπ, τσλήπ
ή υοόμαςξπ, είμαι μια ποαγμαςικϊςηςα πξσ ποέπει μα λαμβάμεςαι ρξβαοά σπϊφη. Δνίρξσ
έμταρη μπξοεί μα δξθεί ρςα έθιμα ςηπ Καμποήπ και ςξ μήμσμα ςηπ Αμάρςαρηπ, πξσ ςϊρξ
ζχμςαμά είμαι ρςη ρσμείδηρη ςχμ ελλήμχμ. Δπειδή ςα παλιϊςεοα έογα δεμ επιμέμξσμ ρε
ςέςξιεπ ανίεπ, ποξκϋπςει και πάλι η αμάγκη για δοαμαςξπξιήρειπ ή διακειμεμικέπ ρσμθέρειπ,
πξσ θα αμςιρςξιυξϋμ ρςιπ αμάγκεπ ςξσ ρϋγυοξμξσ ρυξλείξσ. Λέρα απϊ δημιξσογίεπ ςέςξιξσ
ςϋπξσ αμαμεόμξμςαι ξι παοαδξριακέπ «υξλικέπ γιξοςέπ» και μεςαςοέπξμςαι ρε «Πξλιςιρςικέπ
δοαρςηοιόςηςεπ» σφηλξϋ καλλιςευμικξϋ, μξοτξπαιδεσςικξϋ και φσυαγχγικξϋ πεοιευξμέμξσ.
Λε ςημ ίδια ρημαρία και κάςχ απ‟ ασςϊ ςξ ποίρμα, ςξ «Ηέαςοξ ρςξ υξλείξ»
γεμικϊςεοα, επαμακαθξοίζεςαι χπ είδξπ καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ ρυεςικά με ϊλεπ ςιπ
παοαμέςοξσπ ςξσ, αουήπ γεμξμέμηπ απϊ ςξ δοαμαςικϊ κείμεμξ, μέυοι ςξμ ςοϊπξ ρκημικήπ
έκτοαρήπ ςξσ. Απϊ ςη ρςιγμή δηλαδή πξσ ςελικϊπ κοιςήπ ςξσ είμαι ξ μαθηςήπ, καςά δεϋςεοξ
λϊγξ ξι εκπαιδεσςικξί ςξσ Ρυξλείξσ και ςέλξπ ξι γξμείπ και κηδεμϊμεπ, ϊπχπ επίρηπ και ςξ
εϋοσςεοξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ, γίμεςαι ασςξμϊηςα ρυεδϊμ απξδεκςϊ ϊςι ςϊρξ ξ υόοξπ, ϊρξ ξι
τξοείπ, ϊρξ και ξ ρκξπϊπ ϋπαονήπ ςξσ, ξτείλξσμ μα ρσμαοςόμςαι άμερα με ςξ Ρυξλείξ. Ρςιπ
δικέπ ςξσπ αμάγκεπ ποέπει μα αμςαπξκοίμεςαι ςξ ρκημικϊ θέαμα, ςξσπ δικξϋπ ςξσπ
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ποξβλημαςιρμξϋπ ποέπει μα δικαιόμει. Λϊμξ ςϊςε και μϊμξ κας‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ θα γίμεςαι
απξδεκςϊ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςηπ μαθηςικήπ κξιμϊςηςαπ και θα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποαγμαςικέπ
παιδαγχγικέπ επιδιόνειπ ςξσ Ρυξλείξσ. Ζ ρυξλική παοάρςαρη ξτείλει μα αμαδειυθεί ρε
καςενξυήμ τξοέα αγχγήπ και παιδείαπ και μα εμςάρρεςαι ξλϊπλεσοα ρςξ πλαίριξ ςχμ
πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ Ρυξλείξσ. Απϊ ςη μια ϊμχπ η παιδαγχγίζξσρα παοάδξρη
ςχμ ρυξλικόμ θεαςοικόμ παοαρςάρεχμ, έςρι ϊπχπ διαρόθηκε απϊ ποξγεμέρςεοεπ ιρςξοικέπ
επξυέπ, απϊ ςημ άλλη η ιδεξλξγική ρςϊυεσρη ανιόμ και ιδαμικόμ επξπςικά
ποξρλαμβαμξμέμχμ δια ςηπ παοάρςαρηπ και ςέλξπ η επιρςημξμική αμεπάοκεια και η
θεαςοική απειοία, ρσμςέλεραμ ρςη ρςαδιακή ρσοοίκμχρη ςηπ δσμαμικήπ ςξσ θεάςοξσ και ςημ
σπξβάθμιρη ςηπ ανίαπ ςξσ. Ρςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ ςξ «Ηέαςοξ ρςξ υξλείξ» έγιμε
ρσμόμσμξ ςχμ κακϊγξσρςχμ επεςειακόμ ρκεςπ, με έμςξμξ διδακςιρμϊ και απξσρία
αιρθηςικήπ, πξσ ξϋςε ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ παιδαγχγικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ, σπξςίθεςαι ϊςι
ενσπηοεςξϋρε, δεμ καςάτεομε μα ποαγμαςξπξιήρει.
Απέμαμςι ρ‟ ασςή ςη «ρυξλειξπξίηρη» ςξσ Ηεάςοξσ και ςημ σπξςαγή ςηπ έυμηπ ρςη
ρκξπιμϊςηςα ςηπ Δκπαίδεσρηπ, αμαπςϋρρεςαι μια μέα αμςιμεςόπιρη, διαγοάτεςαι μια μέα
ποξξπςική, η ξπξία κεοδίζει ξλξέμα και πεοιρρϊςεοξ έδατξπ, ρςηοιγμέμη ρε ρϋγυοξμεπ
επιρςημξμικέπ θεαςοξ-παιδαγχγικέπ ποξρεγγίρειπ. Ρϋμτχμα μ‟ ασςήμ, ςξ Ηέαςοξ υχοίπ μα
ρςεοείςαι παιδαγχγικξϋ υαοακςήοα και απξρςξλήπ, διαθέςει μια ασςξμξμία, πξσ ςξ
υαοακςηοίζει χπ πξλιςιρςική δημιξσογία με ποχςαουική αιρθηςική τϊοςιρη. ξ Ηέαςοξ ρςξ
Ρυξλείξ επξμέμχπ δεμ ξτείλει μα σπηοεςεί εκπαιδεσςικέπ ρκξπιμϊςηςεπ και μϊμξ, μα
καλϋπςει παιδαγχγικά κεμά και μα αμαπληοόμει ςημ απόλεια γμόρηπ απϊ ςξ επίρημξ
ποϊγοαμμα μαθημάςχμ, αλλά μα καλλιεογεί φσυξπμεσμαςικά ςξσπ μαθηςέπ και μα
αμαπςϋρρει ξλξκληοχμέμα ςημ ποξρχπικϊςηςά ςξσπ, ςϊρξ χπ διδακςικϊ αμςικείμεμξ και
μέθξδξπ διδαρκαλίαπ, ϊρξ και χπ πεδίξ ποξρχπικήπ έκτοαρηπ και καλλιςευμικήπ
δημιξσογίαπ. Ιαςά ρσμέπεια η θεαςοική παοάρςαρη ϊυι μϊμξ δεμ ποέπει μα ςίθεςαι ρςημ
σπηοερία ςξσ Ρυξλείξσ, αλλά μα υοηριμξπξιεί ςημ σπξδξμή, ςξσπ θερμξϋπ και ςιπ ρυέρειπ ςξσ
επίρημξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα εσαιρθηςξπξιήρει ςξσπ μαθηςέπ ρε
θέμαςα ςέυμηπ και πξλιςιρμξϋ. Άοα, ρε ςελεσςαία αμάλσρη, μα πλαιριόρει και μα εμπλξσςίρει
δημιξσογικά ςξ ίδιξ ςξ ποϊγοαμμα εκπαίδεσρηπ και διδαρκαλίαπ. Ζ διτσήπ σπϊρςαρη ςξσ
θεάςοξσ με ςιπ εκτοαρςικέπ, επικξιμχμιακέπ, μξηςικέπ και βιχμαςικέπ εμπειοίεπ πξσ
ποξρτέοει χπ ποακςική ςέυμη ρςξσπ δαρκάλξσπ και μαθηςέπ, δημιξσογεί μέεπ παιδαγχγικέπ
ρυέρειπ και αμαμεόμει δημιξσογικά ςημ ίδια λειςξσογία ςξσ Ρυξλείξσ.
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Before and after Kodály:
The Role of Liszt Academy in the
Hungarian Musical Education.
The characteristics of the Liszt Academy.

Abstract
The Music Academy of Budapest [contemporary official name: Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem / Ferenc Liszt University of Music] was founded in
1875 by Ferenc Liszt, the great 19th century composer and pianist, with the
intention to establish a highest degree of musical education. His figure
symbolizes the national roots and international influence of the Academy. Many
of the musicians graduated from our Academy had a successful international
carrier. For example world famous conductors like: Fritz Reiner, Eugen
Ormándy, Sir Georg Solti; some of the greatest pianists of the 20th century
like: Ernő Dohnányi, György Cziffra, Géza Anda, Annie Fischer, Zoltán Kocsis,
Dezső Ránki, András Schiff; and violinist like: Jenő Hubay, József Szigeti, Zoltán
Székely. The alma mater of the international composers of the Liszt Academy
include: Béla Bartók, Zoltán Kodály, Ernő Dohnányi, György Ligeti, György
Kurtág, Péter Eötvös. The chamber music education had always been a priority
in the Academy, which resulted in having an impressive line of string quartets:
The Hungarian, the Végh, the Tátrai, and the Bartók String Quartet.
Zoltán Kodály, with his former students created his method of musical
pedagogy that influenced the curriculum of the Academy. As part of the
complex education of the Academy, with the recommendation of Kodály, the
Music Theory department was established by two great professors, Dénes
Bartha and Bence Szabolcsi. The department has a dual profile: the musical
history and folk music studies are carried out simultaneously, in the spirit of
Kodály‟s concept. It was also Kodály‟s idea that the education of the Music
Theory should be based on more practical, as opposed to theoretical methods.
The spiritual heritage of the Liszt Academy is determined by two equal factors:
One of them is the German tradition that was most influential at the beginning.
This means reliable, academic standards, especially for the subject related to
music theory and music history. The other one is following Ferenc Liszt‟s
philosophy, the institution has always kept up with the developments of the
modern world of music. The characteristic of the Liszt Academy is maintaining
the balance between conserving traditions and progression. The Liszt – Bartók Kodály interpretation, the culture of chamber music, the music theory, the
church music, the amateur choir culture and the music pedagogy offer a
complex general musicianship that exceeds other foreign musical institutions.
These together emphasize the unity of sense, hearing, spirit and the manual
instrument techniques in musical performances.
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The characteristics of the Liszt Academy.
The Music Academy of Budapest [contemporary official name: Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem / Ferenc Liszt University of Music] was founded in 1875 by Ferenc
Liszt, the great 19th century composer and pianist, with the intention to establish a musical
education of highest degree. His figure symbolizes the national roots and international
influences of the Academy. Many of the musicians graduated from our Academy had a
successful international carrier. For example world famous conductors like: Fritz Reiner,
Eugen Ormándy, Sir Georg Solti; some of the greatest pianists of the 20th century like: Ernő
Dohnányi, György Cziffra, Géza Anda, Annie Fischer, Zoltán Kocsis, Dezső Ránki, András
Schiff; and violinist like: Jenő Hubay, József Szigeti, Zoltán Székely. The Liszt Academy has
been the alma mater of composers of international esteem such as Béla Bartók, Zoltán
Kodály, Ernő Dohnányi, György Ligeti, György Kurtág, Péter Eötvös. The chamber music
education had always been a priority in the Academy, which resulted in having an impressive
line of string quartets: The Hungarian, the Végh, the Tátrai, and the Bartók String Quartets.
Zoltán Kodály, together with his former students, created a method of musical
pedagogy that influenced the curriculum of the Academy. As part of the complex education
of the Academy, with the recommendation of Kodály, the Music Theory department was
established by two great professors, Dénes Bartha and Bence Szabolcsi. The department has
a dual profile: the musical history and folk music studies are carried out simultaneously, in
the spirit of Kodály‟s concept. It was also Kodály‟s idea that the education of the Music
Theory should be based on more practical, as opposed to theoretical methods.
The spiritual heritage of the Liszt Academy is determined by two equal factors: One of
them is the German tradition that was most influential at the beginning. This means
reliable, academic standards, especially for the subjects related to music theory and music
history. The other one is, following Ferenc Liszt‟s philosophy, the institution has always kept
up with the developments of the modern world of music. The characteristic of the Liszt
Academy is maintaining the balance between conserving traditions and progression. The
Liszt – Bartók - Kodály tradition, the culture of chamber music, the music theory, the church
music, the amateur choir culture and the music pedagogy offer a complex general
musicianship that exceeds other foreign musical institutions. These together emphasize the
unity of sense, hearing, spirit and the manual instrument techniques in musical
performances.

The place of Liszt Academy in the Hungarian Musical
Education:
The Liszt Academy would not be viable without elementary and secondary musical
education. Ödön Mihalovich, the principal of the Academy following the death of Ferenc
Liszt in 1887, already realized this. He recognized that a high degree artistic education is
not possible without the appropriate preparation course. He also started the teacher
training and orchestral musician education. The need to determine the role of the Academy
in musical culture and life surfaced in the first decades of its existence. Because musical
education is effected by its environment, this role has to be periodically re-evaluated.
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The Academy went through major changes after the World War II, especially since the
formation of the dictatorship of 1949. The church music department was shut down due
ideological reasons. The division of the former educational system (preparation, academic,
teacher and artist training) was also changed. This was replaced by a new system of a fiveyear college course, completed with a pedagogical degree.
Musical education was divided into elementary, secondary and academic level. The
musical education at elementary level took place in the “music schools”, the secondary
education was provided by the “conservatories”. This concept was very similar to the
educational system in the Soviet Union, which had a very effective, high quality structure.
This was supported by the “music elementary schools”, where singing and musical studies
had a major role in the curriculum. This resulted in a boom of school choirs. In the 1950s
hundreds of these types of specialized music schools were founded. In 1965, Hungary, with
its 10 million population had already 6 secondary music schools where the teacher training
in college level also took place. After the separation of the Teacher Training from the
Secondary Education, the authorities integrated these 6 college divisions into the Music
Academy. The training period of the college degree music teachers were extended from
three to four years. A new special department was established for kids with extraordinary
talent under the age of eighteen. This department included young talents like pianists,
violinists and cellists.
The Academy reached the top in its educational system when it gained the academic
status in 1971 and since then the Academy was authorized to grant artistic and teacher‟s
University degrees as well as doctorate degrees.
Until 2000 the Academy had central role in musical higher education: all the Music
Colleges of the country and the Music Teacher Training College of Budapest belonged to the
Academy. Later however, due to the regional development and for financial reasons these
colleges became independent from the Academy and they were integrated into local
universities. These institutions mainly focus on “elementary education music teacher
training”. In the meantime the Hungarian higher education joined the multilevel training
system of the EU (BA, MA, PhD and DLA). This generated major debates about whether
artistic universities should adapt to this educational structure. Finally the decision taken
was to introduce this system to aid international compatibility and students‟ mobility. From
September 2007, students in the Hungarian musical education will enter a unified, two
structure system. At BA level students receive performer and creative artist training, on
instrument-based division. This means that the modules are similar on BA level through the
country. Structural difference exists only on MA level. The artistic MA still belongs to the
Liszt Academy, but teacher‟s MA can be granted in colleges as well.
However, when it comes to young musicians choosing a school, the deciding factor still
remains the quality of education and the professional, material infrastructure of any given
institution.
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The role of music pedagogy education in the Liszt
Academy
Almost all the college graduates receive a teacher‟s diploma as well; the multi-level
educational system will not change this. The reason for this is mainly existential. Until now,
beginning musicians had the best chance of starting their career in the pedagogic field due
to the well established network of music schools and conservatories in Hungary. Besides the
artist training, our Academy also trains elementary and secondary school music teachers,
including teachers for music theory, music history and Solfege. Since 2005 the Kodály
Institute of Kecskemét belongs to the Liszt Academy. In this new system the Kodály Institute
offers the MA level teacher training based on the “Kodály Method”. Within this educational
system there are also general and specialized, theoretical and practical pedagogic subjects.

Negative tendencies
Unfortunately in recent years, the number of music classes in elementary and
secondary schools were reduced. Although the network of music schools still exists, due to
financial difficulties, the government puts the burden more and more on parents. So the
existing enthusiasm for studying music has fallen during the last decades. (When I was young
musical education was free of charge and the instruments were given to student‟s use also
for free and the government support for publishing sheet music was so significant, one
hardly had to pay anything at all.) The other worrying social tendency in Hungary is the
radical decrease of population. The educational community fear this demographic fall, that
is predicted to reach its lowest point ever in the following years.

This also affects the Liszt Academy. The peak of the Hungarian musical life can not be
a top of such an iceberg, most of which is invisible under the water. But it can neither be
however a zeppelin from which we comfortably observe the land underneath. We are
dependant on each other: elementary schools, secondary schools and the Music Academy.
We are bound by multiple responsibilities. We are responsible for the rising generations of
Hungarian musicians and teachers. We are responsible for the smooth operation of the
musical education system. And last but not least we have a commitment to pass on the
heritage of our master, Zoltán Kodály‟s spirit.

Survival or revival?
This is the question. Sometimes I play with the idea what would happen if Kodály
resurrected today and asked if his famous “100 year plan” had been realized or not. I think
he would have to put together a new program. We can start with the question of musical
native language. Kodály always thought that the environment of musical culture should be
its natural territory, in other words, he put the countryside ahead of urban life. He often
criticized the destructive effect of urban culture and language. For him, the native language
of music was folk music. Kodály, Bartók and their followers built a high standard musical
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culture based on that folk music. In the meantime folk music became extinct, or it was only
existent in reserves. It is no longer a part of every day life, the number of artists who
perform it at a high standard decreased radically. The only places where folk music survived
in its original form are the Hungarian communities out of border, mainly in Transylvania.
This is what we lately call the “survival of folk music”. At the same time musicians try to
play folk music by learning the old elements, but in its original environment. This is what we
call revival.
The roots of revival go back to the 1960‟s. This is when the folk dance movement
started which also had its cultural, social and political motives. In Hungary we are now
witnessing the revival of the revival. It is an interesting paradox that the political changes
17 years ago left the motivation of the movement almost unchanged. This tends to conserve
national identity. Kodály would probably not support revival. In 1954 he wrote a short note
on a piece of paper: “the concrete isolates us from the Motherland, when you walk on it,
you do not feel its magical force. But even on the Motherland, you can walk in isolating
shoes.” What would he say today when even the smallest villages have concrete roads and
everybody under the age of 30 walk around in sneakers? Still, the only way to not forget the
native language is if bring the folk back to life. This is why the senate of the Liszt Academy
decided that a Folk music department will be launched in September 2007, which is no
other than a revival department. This will include folk instrument education and folk
singing; the granted diploma will entitle school-leavers for teaching. There is already a vast
interest for this department.
A good music teacher builds not only on folk music. We see a number of good
examples of educated young musician-teachers graduated in Liszt Academy, and they, with
their personality and commitment, are able to influence their young students who only
listen to modern music, deprived from any real value. Today, the elementary and secondary
music teachers of Hungary fight windmills. But they feel not all is lost, and there is still
hope to influence young generations with valuable music. It is a tragic social phenomenon
that these committed teachers receive very little appreciation and even lower financial
reward.
Another group of music teachers, who found musical native language not in folk music,
but in church music, achieved success. Following the political changes, after decades of
anti-religious governments, the situation now ended up in the other extreme. More and
more religious schools are founded, religious life is on the rise, and the church music
education in the Liszt Academy has been restarted. This is lead by László Dobszay,
accomplished scholar of the Hungarian catholic music in the middle ages, and founder of
the Schola Hungarica choir. The available musical material is huge: there is a whole
collection of Hungarian Gregorian tunes. The Gregorian shows a lot of similarities with the
plainsongs of folk music. Because the Catholic Church has such a history and a timeless
nature, Gregorian music will not have the same fate as folk music. In reality, however, it is
exactly this church that gives up using its ancient music where it was born from. Gregorian
did not become a movement. It is also a revival, just like the cultivated folk music of today.
Nevertheless, it offers an alternative that enriches the spectrum of Hungarian music
pedagogy.
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What will happen to music schools?
As I mentioned before, it is the fundamental interest of the Academy to maintain the
existing network of music schools (hundreds of schools, thousands of students). For this
reason we intend to strengthen the authority and international prestige of the institution.
We are trying to gain support from leading politicians and businesses. We also want to
display the triumphs of the Hungarian musical culture, the strength the Academy holds in
representing the country‟s image, and its significant role in diplomacy and in business life.
We developed communication and marketing strategy, so we are dealing with issues Kodály
and Liszt obviously did not have to. However, if we do not learn to speak the language of
today, we will also face extinction. We focus on finding new talents. We support musical
contests, and provide our concert halls for the most talented music school students. We are
looking for partners in the best music schools, on one hand to provide opportunities for our
students to gain teaching experience and also to enable us to follow the young talented
musicians‟ studies from an early age. Fortunately, we were blessed with lots of musical
talents in the Carpathian basin. I usually say that although Hungary is not rich in natural
resources, our musical talents are more valuable than any oil fields.
I hope that our successful, “star” institution will have enough prestige to convince the
political decision makers to recognize the wisdom in an ancient saying from the middle ages:
“Sine musica nulla disciplina potest esse perfecta” - No education can be complete without
music.
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ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΤΡΙΟΤ

Μουσική Εκπαίδευση και Αισθητική
Αγωγή:
Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσα από
την Παιδαγωγική Αλληλεπίδρασή τους

Οεοίληφη
Αμαμτιρβήςηςα, η Αιρθηςική Δκπαίδεσρη διακοίμεςαι απϊ πξλλέπ
ςάρειπ ρε διεθμέπ επίπεδξ. Ρςη υάοανη μιαπ κξιμήπ εκπαιδεσςικήπ
πξλιςικήπ, ρημαμςικξί διεθμείπ ξογαμιρμξί έυξσμ ρσμβάλλει
απξταριρςικά ρςξ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικόμ ποακςικόμ,
ποξςείμξμςαπ μέρχ εθμικόμ ρυεδίχμ ςημ ρσρςημαςική ενέςαρη ςχμ
ςάρεχμ ρςημ εκπαίδεσρη, ςχμ ποξςεοαιξςήςχμ αλλά και ςχμ
ρςοαςηγικόμ πξσ ρυεςίζξμςαι με θέμαςα εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ.
Ξι αλλαγέπ πξσ ρσμςελξϋμςαι ρςξσπ ςξμείπ ςηπ Γεμικήπ
Οαιδαγχγικήπ και ςηπ Αιρθηςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςα ςελεσςαία
υοϊμια επηοεάζξσμ και ςξμ ςξμέα ςηπ Λξσρικήπ Οαιδαγχγικήπ
καθόπ ξι εκπαιδεσςικξί ςηπ μξσρικήπ καλξϋμςαι μα διεσοϋμξσμ ςξ
πλαίριξ ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσπ, επιυειοόμςαπ μα αμξίνξσμ διαϋλξσπ
επικξιμχμίαπ με άλλεπ ειδικϊςηςεπ. Οαοϊλα ςαϋςα, αμ και η
Αιρθηςική Δκπαίδεσρη απξςελεί ρημαμςικϊ κοίκξ ρϋμδερηπ ςχμ
επιμέοξσπ μαθημάςχμ ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, πξλϋ λίγα έυξσμ
ρσμςελερςεί
ρε
επίπεδξ
εκπαιδεσςικήπ
πξλιςικήπ.
Ξι
ποξβλημαςιρμξί παοαμέμξσμ:
α) Λπξοεί η εκπαιδεσςική πξλιςική μα «εμιρυϋρει» ςιπ έυμεπ ρςημ
Δκπαίδεσρη;
β) Οξια μπξοξϋμ μα είμαι ςα ξτέλη με πξλλαπλαριαρςικϊ
υαοακςήοα για ςα ρυξλεία πξσ επεμδϋξσμ ρςξ κετάλαιξ
Πξλιςιρμόπ ρςημ Δκπαίδεσρη;
γ) ι είδξσπ ρσμεογαρία θα μπξοξϋρε μα επιςεσυθεί όρςε ςξ
ρϋγυοξμξ ρυξλείξ μα μπξοεί μα αμςένει ςξ κϊρςξπ μιαπ
εκπαίδεσρηπ με έμταρη ρε ζηςήμαςα πξλιςιρμξϋ;
α παοαπάμχ εοχςήμαςα θα απξςελέρξσμ ςξμ ποξβλημαςιρμϊ πξσ
θα παοξσριαρςεί ρςημ ρσγκεκοιμέμη αμακξίμχρη, με ιδιαίςεοεπ
αματξοέπ ρςημ Αμθοχπξλξγία ςηπ εκπαίδεσρηπ μέρα απϊ
μεϊςεοεπ εοεσμηςικέπ μελέςεπ ρε θέμαςα αιρθηςικήπ ςηπ
εκπαίδεσρηπ.

Κένειπ - κλειδιά: αιρθηςική εκπαίδεσρη, εκπαιδεσςική πξλιςική,
πξλιςιρςική πξλιςική, κξσλςξϋοα, ςέυμεπ

Μαρία Αργσρίοσ
Δκπαιδεσςικϊπ ΟΔ16,
Σπξφήτια διδάκςχο,
μήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ,
Θϊμιξ Οαμεπιρςήμιξ
Ζ Λαοία Αογσοίξσ σπηοεςεί ρςημ
ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη χπ μξσρικϊπ.
Οαοάλληλα είμαι πςσυιξϋυξπ ςηπ
Ρυξλήπ Αμθοχπιρςικόμ Ρπξσδόμ ςξσ
Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ με
ειδίκεσρη ρςξμ Δλλημικϊ Οξλιςιρμϊ
καθόπ και σπξφήτια διδάκςχο ςξσ
μήμαςξπ Λξσρικόμ Ρπξσδόμ ςξσ
Θξμίξσ Οαμεπιρςημίξσ. Δίμαι Οοϊεδοξπ
ςηπ Έμχρηπ Δκπ/κόμ Λξσρικήπ
Αγχγήπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ
(ΔΔΛΑΟΔ). Έυει ςημ εσθϋμη και ςημ
επιμέλεια ςχμ παιδαγχγικόμ εκδϊρεχμ
ςηπ ΔΔΛΑΟΔ καθόπ και πεοιξδικόμ
εκδϊρεχμ ποξγοαμμάςχμ ςξπικήπ και
εθμικήπ εμβέλειαπ για ςημ εκπαίδεσρη,
ςξμ πξλιςιρμϊ και ςη σγεία. Ρσμμεςέυει
ρε ρσμέδοια και ρσμπϊρια ρςημ Δλλάδα
και ςξ ενχςεοικϊ, καθόπ και ρε
εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα
παοξσριάζξμςαπ πξικίλξ ρσγγοατικϊ
έογξ.
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Διραγχγή
Ξ ςξμέαπ ςηπ αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ, χπ πξλϋπλεσοξπ και πξλσποιρμαςικϊπ υόοξπ
επηοεάζει ςξ ρϋμξλξ ςχμ πεδίχμ ςηπ αγχγήπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, παοξσριάζει μεγάλξ εοεσμηςικϊ
εμδιατέοξμ καθόπ ξι επιδιόνειπ ςηπ Αιρθηςικήπ Αγχγήπ και η ιεοάουηρη ςξσπ μέρα ρςξ
ρυξλικϊ πλαίριξ απξςελξϋμ έμα οεσρςϊ θέμα, πξσ βοίρκεςαι ρςαθεοά ρςξ κέμςοξ ςξσ
εμδιατέοξμςξπ (Ρχςηοξπξϋλξσ-Εξομπαλά, 2007). Ξοϊρημξ για ςη θεόοηρη ςηπ
«Αιρθηςικήπ» χπ νευχοιρςξϋ τιλξρξτικξϋ κλάδξσ απξςελεί ςξ έογξ Aesthetica (1986) ςξσ
γεομαμξϋ τιλϊρξτξσ Α.Baumgarten (1714-1762), ξ ξπξίξπ ξοίζει ςημ αιρθηςική χπ ςημ
επιρςήμη ςηπ αιρθηςηοιακήπ γμόρηπ, γι ασςϊ η έυμη θεχοείςαι καςενξυήμ πεδίξ ςηπ. Λε ςημ
πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ η Αιρθηςική αγκαλιάζει έμα ξλξέμα και πιξ εσοϋ πεδίξ θεμάςχμ, ϊπχπ η
έμμξια και η εομημεσςική διάρςαρη ςξσ «χοαίξσ», ςα πεδία και ξι μξοτέπ έκτοαρηπ, η
παοαγχγή και η ποϊρληφη ςηπ ςέυμηπ. Άμερξ απξςέλερμα ασςήπ ςηπ διεϋοσμρηπ ςξσ
αιρθηςικξϋ πεδίξσ είμαι η εμπλξκή ςηπ Αιρθηςικήπ ρε πξλλξϋπ κλάδξσπ. Ρημαμςικξί
μελεςηςέπ (Boal, 2003; Brauer, 1995; Parsons & Blocker, 1993) θεχοξϋμ ϊςι η αιρθηςικϊςηςα
ςχμ ποάνεχμ καθξοίζεςαι πεοιρρϊςεοξ απϊ ςιπ διαδικαρίεπ και λιγϊςεοξ απϊ ςξ απξςέλερμα,
καθόπ ξ καλλιςέυμηπ καλείςαι μα παοαιςηθεί απϊ ςξ οϊλξ, ςα ποξμϊμια και ςημ εκλεκςική
απξκλειρςικϊςηςα ςξσ ειδήμξμα.
Ξ Fowler(1976) σπξρςηοίζει ϊςι ασςϊ πξσ δίμει μια μέα διάρςαρη ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ
ςευμόμ είμαι η ασναμϊμεμη ρσμεογαρία πάμχ ρε θέμαςα αουόμ ςηπ αιρθηςικήπ ςξσπ, καθόπ
«απξρςάγμαςα» ασςήπ ςηπ αιρθηςικήπ διαςοέυξσμ ςα ακαδημαψκά μαθήμαςα αλλά και ςξμ
επαμαποξρδιξοιρμϊ ςχμ ςευμόμ ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα. Ξ Bruner (1996) θέςει για ποόςη
τξοά ςξ ζήςημα ςξσ πξλιςιρμικξϋ καθξοιρμξϋ ςηπ εκπαίδεσρηπ, θεχοόμςαπ ϊςι με ασςϊμ ςξμ
ςοϊπξ καλλιεογξϋμςαι και επασνάμξμςαι ϊυι μϊμξ ςα ϊοια ςηπ μϊηρηπ και ςηπ ρκέφηπ αλλά
ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ αλληλξκαςαμϊηρηπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξ Οξλιςιρμϊπ ςηπ εκπαίδεσρηπ
επιυειοεί μια αμθοχπξλξγική επιρκϊπηρη ςξσ ίδιξσ ςξσ θερμξϋ αλλά και ςξσ οϊλξσ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ μέρα ρςη ρϋγυοξμη μεςαβαλλϊμεμη κξιμχμία.
Ρϋμτχμα με ςξμ κλαρικϊ πλέξμ ξοιρμϊ ςξσ πξλιςιρμξϋ, ςξμ ξπξίξ διαςϋπχρε ξ Tylor
(1903) και υοξμξλξγείςαι απϊ ςιπ απαουέπ ςηπ αμθοχπξλξγικήπ επιρςήμηπ, θεχοείςαι
υαοακςηοιρςικϊ ςξσ γμόοιρμα ςξ γεγξμϊπ ϊςι είμαι επίκςηςξπ, δηλαδή απξςέλερμα μάθηρηπ.
μχπ η αμθοχπξλξγική ξπςική ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςχμ γμχρςικόμ διαδικαριόμ θεμελιόθηκε
με ςημ κξιμχμικξ–ιρςξοική ποξρέγγιρη ςξσ Vygotsky, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η γμχρςική
αμάπςσνη είμαι απξςέλερμα ρσγκεκοιμέμχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρε, επίρηπ, ρσγκεκοιμέμα
κξιμχμικά και πξλιςιρμικά πλαίρια.
Δπίκαιοξ ζήςημα είμαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ ςξ άςξμξ απξκςά ή «μαθαίμει» ςημ
πξλιςιρμική γμόρη καθόπ και ξ οϊλξπ ςξσ κιμήςοξσ και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ρςιπ μξηςικέπ
διαδικαρίεπ. Ρσμτχμά με ςξμ Bloch (1991), η αμθοχπξλξγική θεχοία έυει δόρει
σπεοβξλική ρημαρία ρςη γλόρρα, υχοίπ μα σπξλξγίρει ϊςι μεγάλξ μέοξπ ςηπ πξλιςιρμικήπ
γμόρηπ δεμ έυει γλχρρική μξοτή. Γι ασςϊ και η πξλιςιρμική εκπαίδεσρη δεμ μπξοεί μα
απεικξμιρςεί χπ μξμξλιθική ξμςϊςηςα αλλά χπ διατξοξπξιημέμη ποαγμαςικϊςηςα
απξςελξϋμεμη απϊ ρϋμθεςεπ αλληλεπιδοάρειπ και αμαπαοαρςάρειπ. Ζ ρυξλή «πξλιςιρμϊπ και
ποξρχπικϊςηςα» βξήθηρε ρςημ αμάπςσνη ςηπ εκπαιδεσςικήπ αμθοχπξλξγίαπ με έμταρη ρςιπ
ρσγκοιςικέπ μελέςεπ και ςημ εμμξιξλϊγηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ χπ πξλιςιρμικήπ μεςαβίβαρηπ και
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ποϊρκςηρηπ. Ζ εκπαίδεσρη ρςξ ρυξλείξ απξςελεί μϊμξ μια έκταμρη ασςήπ ςηπ μεςαβίβαρηπ
(Ogbu, 1994).
Ρςξ πλαίριξ ςηπ αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ ξ πξλιςιρμϊπ και ξι γμχρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ
ρσλλαμβάμξμςαι χπ «ποαγμαςικϊςηςεπ» πξσ αλληλξεπηοεάζξμςαι, ςξμίζξμςαπ ςξ
διαμερξλαβηςικϊ οϊλξ ςηπ γλόρραπ και σπξγοαμμίζξμςαπ ςξ γεγξμϊπ ϊςι μϊμξ έςρι η μάθηρη
απξκςά μεγάλη δσμαμικϊςηςα (Jacob, 1994). H μάθηρη και η διδαρκαλία γίμξμςαι πιξ
παοαγχγικέπ ποξρτέοξμςαπ ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςημ εσκαιοία μα αμαπςϋνξσμ ςημ
παιδαγχγική ςξσπ ποακςική. Ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ ρςιπ διδακςικέπ ςξσπ μεθϊδξσπ
εοεσμηςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί μαθαίμξσμ πχπ μπξοξϋμ μα ποξραομϊρξσμ
ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα ςη γμόρη πξσ ξι ίδιξι έυξσμ παοάγει και μα δημιξσογήρξσμ έμα
πλαίριξ πξσ μα εσμξεί ςη μάθηρη. Έςρι η μάθηρη δεμ πεοιξοίζεςαι ρε δενιϊςηςεπ αλλά
ρσμπεοιλαμβάμει ςημ ασςξγμχρία απξρκξπόμςαπ ρε σφηλϊ ρςάδιξ ηθικήπ αμάπςσνηπ με
ϊοξσπ ρσλλξγικϊςηςαπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ η αιρθηςική εκπαίδεσρη μπξοεί μα θεχοηθεί χπ ςξ
ρϋμξλξ ςχμ καλόμ ποακςικόμ, μέρα απϊ ςιπ ξπξίεπ ςα άςξμα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα
αλλάνξσμ ςξμ εασςϊ ςξσπ και ςξμ κϊρμξ ρςξμ ξπξίξ ζξσμ.

Εηςήμαςα εκπαιδεσςικήπ πξλιςιρςικήπ πξλιςικήπ
Ρςη υάοανη μιαπ κξιμήπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ, ρημαμςικξί διεθμείπ ξογαμιρμξί έυξσμ
ρσμβάλλει απξταριρςικά ρςξ ρυεδιαρμϊ εκπαιδεσςικόμ ποακςικόμ, ποξςείμξμςαπ μέρχ
εθμικόμ ρυεδίχμ ςη ρσρςημαςική ενέςαρη ςχμ ςάρεχμ ρςημ εκπαίδεσρη, ςχμ
ποξςεοαιξςήςχμ αλλά και ςχμ ρςοαςηγικόμ πξσ ρυεςίζξμςαι με θέμαςα εκπαιδεσςικήπ
πξλιςικήπ. Ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ πξλιςικήπ ταίμεςαι μα είμαι νεκάθαοξπ
καθόπ ξι πξλίςεπ ποέπει μα είμαι ποξξοιρμέμξι μα ζήρξσμ ρε μια «Δσοόπη υχοίπ ρϋμξοα»,
ϊπξσ θα μπξοξϋμ μα διακιμξϋμςαι ελεϋθεοα ρςιπ υόοεπ ςηπ κξιμϊςηςαπ, μα ζξσμ και μα
εογάζξμςαι αλλά και μα ρσμεογάζξμςαι με πξλίςεπ άλλχμ υχοόμ (Αογσοίξσ, 2008a).
Ανίεπ ϊπχπ η σπεοάρπιρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, ξ ρεβαρμϊπ ςηπ πξλιςιρμικήπ
παοάδξρηπ -ςασςϊςηςαπ κάθε λαξϋ, η διαρτάλιρη ςηπ παγκϊρμιαπ ειοήμηπ, η εναρτάλιρη
ςηπ ελεσθεοίαπ, η εδοαίχρη ςηπ δημξκοαςίαπ και η ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρσμθέςξσμ
ςη τσριξγμχμία εμϊπ μέξσ μξμςέλξσ εκπαίδεσρηπ πξσ απξβλέπει ρςημ πλήοη αμάπςσνη ςηπ
ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ αμθοόπξσ, ςημ εμίρυσρη ςξσ ρεβαρμξϋ ςξσ ποξπ ςα αμθοόπιμα
δικαιόμαςα και ςξσπ διατξοεςικξϋπ πξλιςιρμξϋπ (Perotti, 1994).
α παοαπάμχ διαςσπόμξμςαι ρςξ κείμεμξ ςχμ πξοιρμάςχμ ςχμ Διεθμόμ Διαρκέφεχμ
ςηπ Unesco για ςημ παιδεία ρςη Γεμεϋη (1992) και παλαιϊςεοα ρςημ ειδική Διεθμή Διάρκεφη
ςξσ Λενικξϋ (1982) για ςημ πξλιςική πξσ ακξλξσθείςαι ρςξμ Οξλιςιρμϊ. Ιαι ξι δϋξ διαρκέφειπ
επενηγξϋμ ϊςι ρςξ πλέγμα ςχμ πμεσμαςικόμ, σλικόμ, διαμξηςικόμ και ρσμαιρθημαςικόμ
υαοακςηοιρςικόμ πξσ διακοίμξσμ μια κξιμχμία πεοιλαμβάμξμςαι ςοϊπξι ζχήπ, παοαδϊρειπ
και αμςιλήφειπ, ςέυμεπ και γοάμμαςα, καθόπ και ρσρςήμαςα ανιόμ για ςα θεμελιόδη
δικαιόμαςα ςξσ αμθοόπξσ (Αογσοίξσ, 2008a).
Ρςημ έκθερη ςηπ «Διακσβεομηςικήπ Διάρκεφηπ για θέμαςα πξλιςιρςικήπ Οξλιςικήπ ρςημ
Δσοόπη» πξσ ξογαμόθηκε απϊ ςημ Unesco ρςξ Δλρίμκι (1972) αματέοεςαι επίρηπ ϊςι,
αμενάοςηςα απϊ ςιπ πξλιςικέπ, κξιμχμικέπ και ξικξμξμικέπ δξμέπ ρςιπ εσοχπαψκέπ υόοεπ η
κξσλςξϋοα, σπϊ ςημ πιξ εσοεία ςηπ έμμξια έυει ρήμεοα καςαρςεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ
καθημεοιμήπ ζχήπ. Ιαι καθόπ γίμεςαι ξλξέμα και πιξ ξογαμχμέμη, η κξσλςξϋοα ασνάμει ςημ
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επίδοαρή ςηπ ρςη ρϋγυοξμη ζχή και ςημ ικαμϊςηςά ςηπ μα επιςαυϋμει ςη γεμική ποϊξδξ ςηπ
αμθοχπϊςηςαπ. Ρςξ ίδιξ κείμεμξ ςξμίζεςαι η αλληλενάοςηρη ςηπ κξσλςξϋοαπ με ςημ παιδεία
και η αμάγκη εμιαίαπ ποξρέγγιρηπ ςχ πξλιςιρςικόμ και εκπαιδεσςικόμ θεμάςχμ μέρα ρςξ
πλαίριξ ςηπ Δια Βίξσ Δκπαίδεσρηπ (Ρέογη, 2007).
ξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα ςχμ ρυξλείχμ θα ποέπει μα διέπεςαι απϊ ςιπ ίδιεπ αουέπ
καθόπ αμαμέμεςαι μα ποξεςξιμάρει ςξσπ ασοιαμξϋπ εμήλικεπ απξρκξπόμςαπ ρςημ αμάπςσνη
μιαπ παγκϊρμιαπ ρσμείδηρηπ και καςαμϊηρηπ. Ιας΄ασςϊ ςξμ ςοϊπξ θα ποέπει μα επικσοόμει
ςξμ πξλιςιρμϊ ςξσ κάθε μαθηςή, εμιρυϋξμςαπ παοάλληλα ςημ ικαμϊςηςα ςξσ παιδιξϋ μα
επιλέγει, ϊςαμ υοειάζεςαι μα λάβει ποξρχπικέπ απξτάρειπ.
Οαοϊλα ςαϋςα, αμ και η Αιρθηςική Δκπαίδεσρη απξςελεί ρημαμςικϊ κοίκξ ρϋμδερηπ
ςχμ επιμέοξσπ μαθημάςχμ ξι ποξβλημαςιρμξί παοαμέμξσμ: Λπξοεί η εκπαιδεσςική πξλιςική
μα «εμιρυϋρει» ςιπ έυμεπ ρςημ Δκπαίδεσρη;
Ζ επικξσοικϊςηςα ςηπ ρυξλικήπ παοέμβαρηπ ρςξμ ςξμέα ςξσ πξλιςιρμξϋ είμαι κξμβικϊ
ρημείξ και τχςίζει ςημ έμμξια πξσ έυει ςξ κοάςξπ ποξπ ςημ κξιμχμία ςχμ πξλιςόμ. Ρκξπϊπ
ςηπ επικξσοικϊςηςαπ είμαι μα νεκιμήρξσμ ξι διαδικαρίεπ παοαγχγήπ ςηπ κξσλςξϋοαπ με ςα
μέρα ςηπ ίδιαπ ςηπ κξιμχμίαπ ρε ποχςξβάθμιξ επίπεδξ. Ίρχπ μϊμξ ςϊςε η εκπαιδεσςική
πξλιςική «δια ςχμ ςευμόμ» μα διαςηοήρει σφηλά ςημ έμμξια ςξσ κξιμχμικξϋ ρσμτέοξμςξπ και
ζχμςαμή ςημ αίρθηρη ςηπ δημϊριαπ απξρςξλήπ ςηπ. Ξ Robinson (1999) ςξμίζει ρυεςικά ϊςι ςα
ρυξλεία δεμ είμαι ξϋςε μηρίδεπ ξϋςε «πξλιςιρμικά γκέςξ». Αμςίθεςα, έυξσμ ςξ ίδιξ
«πξλιςιρμικϊ ρςημϊμι» με ςξμ πεοίγσοϊ ςξσπ και διακαςέυξμςαι απϊ ςιπ ίδιεπ πξλιςιρμικέπ
ανίεπ. Ακϊμα και ξι εκπαιδεσςικέπ θεχοίεπ πξσ ατξοξϋμ ςη διδαρκαλία και ςη μεθξδξλξγία,
αμςαμακλξϋμ ςιπ απϊφειπ ςηπ κξιμχμίαπ για ςξ ρυξλείξ (Fletcher, 1991). Δπξμέμχπ, αμ
θέλξσμε μα εομημεϋρξσμε ςξσπ ποξραμαςξλιρμξϋπ, ςξσπ ρςϊυξσπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ
εκπαίδεσρηπ, θα ποέπει μα ενεςάρξσμε ςξ κξιμχμικϊ ρϋρςημα, ςιπ αμςιθέρειπ και ςα
ρσμτέοξμςα πξσ σπηοεςεί, ατξϋ ςξ ρυξλείξ είμαι εναοςημέμξ απϊ ςξ κοάςξπ και ελέγυεςαι
απϊ ασςϊ1.
Οξια μπξοξϋμ ϊμχπ, μα είμαι ςα ξτέλη με πξλλαπλαριαρςικϊ υαοακςήοα για ςα
ρυξλεία πξσ επεμδϋξσμ ρςξ κετάλαιξ Πξλιςιρμόπ ρςημ Δκπαίδεσρη;
Ζ ρςάρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ ηγερίαπ απξςελεί ρημείξ αματξοάπ για ςη ρςάρη και ςη
ρσμπεοιτξοά πξλλόμ εκπαιδεσςικόμ, και μάλιρςα ϊρχμ καλξϋμςαι μα δοάρξσμ ρςξμ ίδιξ
ςξμέα με ασςήμ ή μα παίνξσμ κϋοιξ οϊλξ ρςα ποάγμαςα. Γι ασςϊ θα ποέπει μα διαπμέεςαι απϊ
διαλλακςική και τιλελεϋθεοη διάθερη, εμιρυϋξμςαπ ποακςικέπ πμεσμαςικήπ και καλλιςευμικήπ
δημιξσογίαπ. Ξι σπέομαυξι ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ ρσμειρτέοξσμ ρςξ μα παίνει η ρυξλική
μξμάδα καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςη βελςίχρη ςχμ ρυξλικόμ επιδϊρεχμ ακϊμα και μαθηςόμ πξσ
ποξέουξμςαι απϊ διατξοεςικέπ εθμξςικέπ ξμάδεπ. Ζ δημιξσογία κξιμϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ,
ϊπξσ κσοίαουξ ρςξιυείξ είμαι η ρσμεογαρία, ξ ρυεδιαρμϊπ κξιμήπ διδακςικήπ μεθξδξλξγίαπ
ςξσ ρσλλϊγξσ διδαρκϊμςχμ, ςξ άμξιγμα ςξσ ρυξλείξσ ρε καλλιςευμικέπ ξμάδεπ, η ρσμμεςξυή
ρε εσοχπαψκά ποξγοάμμαςα κιμηςικϊςηςαπ, απξςελξϋμ μεοικέπ μϊμξ απϊ ςιπ ποακςικέπ πξσ

1

Ρϋμτχμα με ςημ Chapman (1993) επειδή ξι καλλιςευμικέπ μξοτέπ είμαι απξςελερμαςικϊ μέρξ για ςη μεςάδξρη
ιδεόμ και πεπξιθήρεχμ, υοηριμξπξιξϋμςαι ρσυμά για πξλιςικξϋπ ή κξιμχμικξϋπ ρκξπξϋπ. Ξ Bruno Nettl (1995),
επίρηπ, αματέοει ρυεςικά ϊςι ςξ ρυξλείξ είμαι ςξ αμάλξγξ ςξσ εογξρςαρίξσ και ςηπ εςαιοίαπ. Απεικξμίζει, δηλαδή,
ςημ κξιμχμία ςηπ ξπξίαπ είμαι μέοξπ.
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εμδσμαμόμξσμ ςη ρυξλική εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ζ ρσγκεκοιμέμη διάρςαρη ςηπ
εκπαιδεσςικήπ ποάνηπ ποξχθεί ςη δημιξσογική ταμςαρία αμξίγξμςαπ έμα καιμξϋογιξ κϊρμξ
ρςα μάςια εκπαιδεσςικόμ και παιδιόμ με ςη βξήθεια ςχμ ςευμόμ. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ
ρε ρσμθεςικέπ εογαρίεπ και καλλιςευμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, απξςελεί μξοτή ςηπ μέαπ
ποξρέγγιρηπ ςηπ παιδαγχγικήπ ποάνηπ. Δίμαι αμαγκαία επξμέμχπ η ποξβξλή μιαπ άλληπ,
μέαπ, αμςίληφηπ ρςξμ ςοϊπξ πξσ ποξρεγγίζξμςαι, παοξσριάζξμςαι και αμαλϋξμςαι, ςα
γμχρςικά αμςικείμεμα ρςημ εκπαίδεσρη. H αμςίληφη ασςή ποέπει μα απξζηςά ςημ
εσυαοίρςηρη μέρα απϊ ςη γμόρη, ποέπει μα ανιξπξιεί ςη τσρική πεοιέογεια ςξσ παιδιξϋ,
ποέπει μα ποξβάλει ςημ δημιξσογικϊςηςά ςξσ, ποέπει μα απξζηςά ςημ βελςίχρη ςηπ
ικαμϊςηςάπ ςξσ για επικξιμχμία ρε ϊλα ςα επίπεδα. O μξμαδικϊπ, ποχςϊςσπξπ και
πξλσρήμαμςξπ, ςοϊπξπ έκτοαρηπ κάθε μξοτήπ ςέυμηπ, ρσμβάλλει ρςημ ελκσρςικϊςηςα ασςήπ
ςηπ επικξιμχμίαπ με ςξ μα ςημ εμπλξσςίζει, μα ςηπ δίμει υοόμα, ήυξ, κίμηρη, εικϊμα. Ρσμθέςει
μια αςμϊρταιοα πξιϊςηςαπ, πλαιριόμει αιρθηςικά ςξ λϊγξ, ιρυσοξπξιεί ςξ μήμσμα, ενξπλίζει
θασμάρια ςξ διδακςικϊ «οεπεοςϊοιξ» ςξσ δαρκάλξσ.
Αοκεςξί ϊμχπ αμαοχςιξϋμςαι, ςι είδξσπ ρσμεογαρία θα μπξοξϋρε μα επιςεσυθεί όρςε ςξ
ρϋγυοξμξ ρυξλείξ μα μπξοεί μα αμςένει ςξ κϊρςξπ μιαπ εκπαίδεσρηπ με έμταρη ρε ζηςήμαςα
πξλιςιρμξϋ;
Ρ΄ έμα εκπαιδεσςικϊ ίδοσμα ςξ ποόςξ μέλημα είμαι πόπ θα καςαμείμξσμε ςα
πεοιξοιρμέμα κξμδϋλια μεςανϋ αμθοόπχμ και σλικόμ, όρςε μα επιςϋυξσμε απξδξςικϊςεοα
ςξσπ ρςϊυξσπ μαπ. Ζ επέμδσρη μπξοεί μα ρσμίρςαςαι ρςη ρσμςήοηρη ή ςημ αμάπςσνη ςχμ
στιρςάμεμχμ πϊοχμ ή, εμαλλακςικά, ρςημ απϊκςηρη μέχμ . ξ ζήςημα είμαι διςςϊ: πόπ θα
επεμδϋρξσμε ςξσπ πεοιξοιρμέμξσπ ξικξμξμικξϋπ πϊοξσπ όρςε μα μεγιρςξπξιήρξσμε ςημ
χτέλεια ςξσ ρυξλείξσ (Everard, Morris, 1999) και πξια θα ποέπει μα είμαι η εμδεδειγμέμη
πξλιςική πξσ θα ακξλξσθήρξσμε για μια ρχρςή διαυείοιρη αμθοόπιμχμ πϊοχμ.
Ηεχοόμςαπ ϊςι, παοά ςημ πεοιθχοιξπξίηρη με ςημ ξπξία απειλξϋμςαι, ξι ςέυμεπ
απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ αμθοόπιμηπ ϋπαονηπ, εμιρυϋξμςαπ ρημαμςικά ςημ
αμξιβαία αμςαλλαγή πξλιςιρμικόμ ρςξιυείχμ ρςξ έογξ ςηπ καλλιςευμικήπ εκπαίδεσρηπ ςχμ
μέχμ., ξ ρυξλείξ μπξοεί μα έυει χπ αοχγξϋπ πξλιςιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ, αοκεςξί απϊ ςξσπ
ξπξίξσπ ποξρτέοξσμ εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα ρςξ πλαίριξ ςηπ κξιμχμικήπ απξρςξλήπ
ςξσπ. Ιεμςοικϊπ εκπαιδεσςικϊπ ρςϊυξπ ρςξσπ πξλιςιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ είμαι η ελεϋθεοη
ποϊρβαρη ρςημ έυμη μέρχ ςηπ καςαμϊηρηπ, εκςίμηρηπ και απϊλασρηπ ςξσ είδξσπ ςέυμηπ και
ςξσ δημιξσογικξϋ έογξσ ςχμ καλλιςευμόμ (Αογσοίξσ, 2008d).
Ζ αμςίληφη πξσ θα ποέπει, επίρηπ, μα διαπεομά ςιπ ρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ είμαι ϊςι
γξμείπ και εκπαιδεσςικξί ρσμειρτέοξσμ απϊ κξιμξϋ ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ. Οξλλξί
γξμείπ, αοκεςέπ τξοέπ, σπεοςεοξϋμ έμαμςι ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρε θέμαςα διαυείοιρηπ ςχμ
διαδικαριόμ για ςξ «άμξιγμα» ςξσ ρυξλείξσ ρςημ κξιμϊςηςα πξσ ςξ πεοιβάλλει. Απξςέλερμα
ςηπ εμπλξκήπ ςξσπ είμαι ϊυι μϊμξ η ρσμαίμερη ρε κξιμξϋπ παιδαγχγικξϋπ ρςϊυξσπ αλλά και η
εμςσπχριακή κάλσφη ειδικόμ αμαγκόμ ή, και ρςημ καλϋςεοη πεοίπςχρη, αλλαγήπ ςηπ
απξδξςικϊςηςαπ ςχμ ίδιχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ.
Ρςημ πξλιςιρςική ρϋμβαρη ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ, έμαπ απϊ
ςξσπ κϋοιξσπ ρςϊυξσπ ςηπ εσοχπαψκήπ διάρςαρηπ ρςημ εκπαίδεσρη απξςελεί και η ποξόθηρη
ςηπ μελέςηπ ςξσ πξλιςιρμξϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ και ςξσ κξιμξϋ ςξσπ πξλιςιρμξϋ
(Οαμςίδηπ, Οαριάπ, 2004). Mε ποξγοάμμαςα κιμηςικϊςηςαπ ξι εκπαιδεσςικξί διεσοϋμξσμ ςξ
παιδαγχγικϊ πλαίριξ δοάρηπ νετεϋγξμςαπ απϊ ςξ μξμξδιάρςαςξ υαοακςήοα ςηπ
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εκπαίδεσρηπ. Δπιπλέξμ, δίμξσμ ξσριαρςικϊ πεοιευϊμεμξ ρςη θέρπιρημϊπ μέξσ πξλιςειακξϋ
μξοτόμαςξπ, ασςξϋ ςηπ εσοχπαψκήπ πξλιςείαπ με πξλιςιρμική διάρςαρη.
Ξι αλλαγέπ πξσ ρσμςελξϋμςαι ρςξσπ ςξμείπ ςηπ Γεμικήπ Οαιδαγχγικήπ και ςηπ
Αιρθηςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςα ςελεσςαία υοϊμια επηοεάζξσμ και ςξμ ςξμέα ςηπ Λξσρικήπ
Οαιδαγχγικήπ καθόπ ξι εκπαιδεσςικξί ςηπ μξσρικήπ καλξϋμςαι μα διεσοϋμξσμ ςξ πλαίριξ ςηπ
διδαρκαλίαπ ςξσπ, επιυειοόμςαπ μα αμξίνξσμ διαϋλξσπ επικξιμχμίαπ με άλλεπ ειδικϊςηςεπ.
Ζ έκδξρη ςξσ βιβλίξσ ςξσ David Elliot ςξ 1995 Music Matters: A new Philosophy of
Music Education, απξςέλερε ατξομή για μα γίμει μια δημϊρια ρσζήςηρη πάμχ ρςη τϋρη ςηπ
αιρθηςικήπ και μξσρικήπ εμπειοίαπ, ςηπ ποακςικήπ ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ καθόπ και
θεμάςχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςα παοαπάμχ. Ξ Elliot ταίμεςαι ςϊςε μα ποξκαλεί ρυεςικά με
εκείμξ πξσ ασςϊπ θεχοεί επιςσυημέμξ ρςημ εκπαίδεσρη ϊςι δηλαδή η μξσρική εκπαίδεσρη θα
ποέπει μα ρσγκαςαλέγεςαι ρςημ αιρθηςική εκπαίδεσρη μαζί με ςξ Ηέαςοξ, ςα Δικαρςικά αλλά
και ςξμ υξοϊ αλληλξρσμπληοόμξμςαπ ςξ έμα ςξ άλλξ. Άλλχρςε για εκείμξμ η ρσγκεκοιμέμη
θέρη δεμ απξςελξϋρε καιμξςξμία καθόπ πξλλξί μξσρικξπαιδαγχγξί για μεγάλξ υοξμικϊ
διάρςημα σπξρςήοιζαμ ςξ ίδιξ. Ξ ίδιξπ εποϊκειςξ μα διατχμήρει απϊ εδό και πέοα με ςημ
άπξφη πξσ ήθελε μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ρημαρία ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι μαθηςέπ είμαι απαοαίςηςξ
μα καςαλαβαίμξσμ πέοα απϊ ξςιδήπξςε άλλξ ςημ ξσρία ςξσ αιρθηςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςχμ
μξσρικόμ έογχμ (Plummeridge, 1998). Ζ αμαπάμςευη για ςα υοξμικά δεδξμέμα θέρη βοέθηκε
αμςιμέςχπη με ςιπ απϊφειπ πξσ κσοιαουξϋραμ ςϊςε για ςη μξσρική γμόρη2. ημ πεοίξδξ
εκείμη, ξ Elliot άμξινε ςξ δοϊμξ για έμα δημξκοαςικϊ διάλξγξ ϊπξσ πξλλέπ θεχοίεπ και
απϊφειπ αμτιρβηςήθηκαμ και επαμενεςάρςηκαμ. Ήδη, ϊμχπ, ξ David Aspin (1996), o Bennett
Reimer (1996) και ξ Keith Swanwick (1996) είυαμ ποξβεί ρςιπ δικέπ ςξσπ κοιςικέπ ρυεςικά με
ςημ αιρθηςική εκπαίδεσρη και ςη μξσρική παιδαγχγική.
Ρσυμά, η λένη αιρθηςική εμπλέκεςαι ρε καθημεοιμέπ ρσζηςήρειπ κξσβαλόμςαπ ςη
ρτοαγίδα ςηπ επιδξκιμαρίαπ. Ρςημ εκπαιδεσςική ποαγμαςικϊςηςα ϊμχπ υοηριμξπξιείςαι με
εσοεία έμμξια για μα πεοιγοάφει λειςξσογικξϋπ ςοϊπξσπ διαμϊηρηπ παοϊλξ πξσ αοκεςξί
άμθοχπξι διατχμξϋμ με ασςή ςημ άπξφη. Ζ αιρθηςική εκπαίδεσρη είμαι ξ ςϋπξπ ςηπ
εκπαίδεσρηπ πξσ υαοακςηοίζεςαι απϊ ρσγκεκοιμέμη πξιξςική εμπειοία. Οιξ ρσυμά η
αιρθηςική εκπαίδεσρη ρυεςίζεςαι με ςιπ καλέπ ςέυμεπ και σπξρςηοίζεςαι ϊςι παοέυει νεκάθαοξ
ςοϊπξ ρκέφηπ και άρκηρη ςηπ διαμϊηρηπ. Λέρα ρςξ υόοξ ςξσ ρυξλείξσ εμπεοιέυεςαι ρε
μαθήμαςα ϊπχπ: η μξσρική, ςξ δοάμα, ξ υξοϊπ, η εμαρυϊληρη με ςξμ ςϋπξ ή ακϊμα και ςημ
πληοξτξοική, ςα εικαρςικά αλλά και ξςιδήπξςε ρσμδέεςαι με ςη δημιξσογικϊςηςα.
Δμπεοιέυξμςαπ ϊοξσπ ϊπχπ „‟χοαίξ‟‟, „‟κξμφϊ‟‟, „‟εσγεμικϊ‟‟, ατξοά ρυεδϊμ κάθε ςξμέα
ςηπ αμθοόπιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ. Ωρςϊρξ αμαπςϋρρξμςαπ ςημ αιρθηςική γμόρη θα μπξοξϋρε
μα σπάονει έμαπ γεμικϊπ εκπαιδεσςικϊπ ρκξπϊπ και μια εσοεία παοαδξυή ρςξ αμαλσςικϊ
ποϊγοαμμα, ςέςξια πξσ μα ποξρδιξοίζει με επάοκεια ρε υοϊμξ διδαρκαλίαπ ςημ εμπλξκή ςηπ
ρε ϊλα ρυεδϊμ ςα μαθήμαςα, ρϋμτχμα με ςξ Διαθεμαςικϊ Δμιαίξ Ολαίριξ Οοξγοαμμάςχμ
Ρπξσδόμ (2003).

2

Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ξ Elliott ήθελε μα καςεσθϋμει ναμά ςημ ποξρξυή ρςημ μξσρική εκπαίδεσρη και ποακςική,
αμαδεικμϋξμςαπ ςημ έμμξια ςηπ μξσρικϊςηςαπ και ςη ρημαρία ςηπ ασςεμέογειαπ ςχμ μαθηςόμ μα «τςιάυμξσμ
μξσρική». Για εκείμξμ η Λξσρική είμαι κάςι πξσ ξι άμθοχπξι «κάμξσμ» εμό η Λξσρική Γμόρη ποξκϋπςει με
ποξγοαμμαςιρμέμεπ διαδικαρίεπ καθόπ ποξρλαμβάμεςαι και αμαπςϋρρεςαι έυξμςαπ κξιμχμικϊ πεοιευϊμεμξ.
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Λια άλλη άπξφη για ςημ αιρθηςική εκπαίδεσρη εγείοεςαι απϊ ςη υοήρη ςηπ λένηπ ρςη
τιλξρξτία ςηπ ςέυμηπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ θέμαςα ϊπχπ: η ρημαρία ςχμ ευμόμ, ξι
καλλιςευμικέπ ανίεπ, η ρημαρία ςχμ ςευμόμ ρςημ κξιμχμία και ρςη τϋρη ςχμ καλλιςευμικόμ
εκςιμήρεχμ. Ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ , η αιρθηςική εκπαίδεσρη ρσρςήμει πξλλά μαθήμαςα
ρε ακαδημαψκϊ επίπεδξ, ςα ξπξία ποξρτέοξμςαι ρε παμεπιρςήμια ή άλλα αμόςεοα
εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα για μελέςη και έοεσμα.
Ασςή η εσοεία παοαδξυή ςηπ αιρθηςικήπ καθαοά εκτοάρςηκε ρε κείμεμα πξσ
επηοέαραμ ςξμ Αμεοικαμϊ τιλϊρξτξ και παιδαγχγϊ John Dewey (1916, 1934). Ιεμςοικϊ
ρημείξ ρςη τιλξρξτία και θεχοία ςξσ Dewey ρυεςικά με ςημ έυμη είμαι η βιχμαςική
εμπειοία, η ξπξία ϊπχπ σπξρςηοίζει εμσπάουει ρε ϊλεπ ςιπ αμθοόπιμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Οαοϊλα ςαϋςα κάμει κάπξιεπ διακοίρειπ μεςανϋ καςαρςάρεχμ πξσ βιόμξμςαι αλλά και ςηπ
ίδιαπ ςηπ εμπειοίαπ. Ρςημ καθημεοιμϊςηςα, η εμπειοία διέπεςαι απϊ αουέπ, ςέλη, παοεμβξλέπ,
εμξυλήρειπ. ξ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ϊμχπ είμαι η αίρθηρη ςηπ πληοϊςηςαπ ή ςηπ καςάκςηρηπ.
Λια διαδικαρία εμπειοίαπ ποξρτέοει πξιϊςηςα και ξλξκλήοχρη ρε ϊλεπ ςιπ πλεσοέπ ςηπ
ζχήπ. Για ςξμ Dewey η εμπειοία μεςαςοέπεςαι ρε ςευμικϊ ϊοξ καθόπ μπξοεί μα εομημεσςεί
βάρη ποάνεχμ πξσ δημιξσογξϋμ έμμξιεπ πληοϊςηςαπ. λεπ ξι ποαγμαςικέπ εμπειοίεπ έυξσμ
αιρθηςική πξιϊςηςα εμό ρςημ ποαγμαςικϊςηςα η εμπειοία είμαι αιρθηςική. Ξι ευθοξί ςηπ
αιρθηςικήπ δεμ έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ ποακςική ή ςη διαμϊηρη και χπ εκ ςξϋςξσ, ρϋμτχμα
με ασςή ςημ άπξφη, και ξι επιρςημξμικέπ, ιρςξοικέπ, μαθημαςικέπ και καλλιςευμικέπ
δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμε μα σπξρςηοίνξσμε ϊςι εμπεοιέυξσμ αιρθηςική πξιϊςηςα. Ξ Dewey
ρσυμά απξοοίπςει ςξ δσψρμϊ και αμσπξμξμεί μα δόρει έμταρη ρςη διαμξηςική και αιρθηςική
λειςξσογία, πξσ απϊ κξιμξϋ ρσμεογάζξμςαι. Ζ επιτϋλανη ςξσ, πάμχ ρε ασςϊ πξσ καλείςαι
«παοαδξριακέπ εκπαιδεσςικέπ ποακςικέπ», ποξέουεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα παιδιά ρσυμά
δεμ απξδέυξμςαι μα γίμξμςαι κξιμχμξί ρε πξιξςικέπ εμπειοίεπ, πξσ εκείμξπ θεχοεί βαρικέπ,
καθόπ μεγαλόμξσμ.
Ξ Βοεςαμϊπ τιλϊρξτξπ Louis Arnaud Reid (1986) σιξθέςηρε ςη θέρη ςξσ Dewey ρε
θέμαςα αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ και αιρθηςικήπ γεμικϊςεοα ϊςαμ αματέοεςαι ρςημ
απξοοξτημέμη ποξρξυή καςά ςη διαδικαρία μάθηρηπ. Ξ Reid σπεμθσμίζει ρςξσπ δαρκάλξσπ
ϊςι ξ οϊλξπ ςξσπ είμαι μα διεγείοξσμ και μα εμθαοοϋμξσμ ςξ βαθϋ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ
ρε ξςιδήπξςε κάμξσμ, όρςε μα μπξοξϋμ μα εκςιμήρξσμ επξικξδξμηςικά ςημ εκπαιδεσςική
διαδικαρία (πξσ ρσμπεοιλαμβάμει ςημ ποξρχπική ςξσπ μελέςη και καςαμϊηρη) και ϊυι χπ
μέρξμ για μια καλλιςευμική ξλξκλήοχρη. Ζ απϊκςηρη ςχμ δενιξςήςχμ και ςηπ γμόρηπ ρε
ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ εκλαμβάμεςαι χπ μια διαδικαρία, ρςημ
ξπξία θα ποέπει μα σπάουει ςξ εμδιατέοξμ, η απξοία και η αίρθηρη ςηπ δέρμεσρηπ. Οξλλξί
άμθοχπξι θα καλχρϊοιζαμ με θέομη ςιπ αουέπ ςξσ Reid ρε έμαμ κξιμϊ ιδεόδεπ πξσ μα
ρσρςήμει ςα καλϋςεοα ιδαμικά ςηπ τιλελεϋθεοηπ εκπαίδεσρηπ. Ρε πξιξ βαθμϊ βέβαια
αμςαπξκοίμξμςαι ασςά ρςιπ ρσμήθειπ ποακςικέπ είμαι έμα άλλξ θέμα.

Οοξπ μια «κξιμή» εκπαιδεσςική πξλιςική;
Δίμαι εσοέχπ γμχρςϊ και ποξκαλεί εμδιατέοξμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι πξλλά παιδιά δεμ
βοίρκξσμ εσυαοίρςηρη ρςιπ εκπαιδεσςικέπ αμαζηςήρειπ και ρσυμά απξοοίπςξσμ ςη ρυξλική
εκπαίδεσρη. Για ασςϊ είμαι τσρικϊ μα δξθεί έμταρη ρε εκπαιδεσςικέπ πξλιςικέπ και ξι
δάρκαλξι, καςά ςημ άπξφή μαπ, ρσυμά ποέπει μα αμςιμεςχπίζξσμ ςημ κοιςική και ςημ
ανιξλϊγηρη απϊ ενχςεοικξϋπ παοαςηοηςέπ. α ςελεσςαία 50 υοϊμια σπάουξσμ αοκεςέπ
© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
ISSN 1790-773Φ

|29

Μνπζηθή Δθπαίδεπζε θαη Αηζζεηηθή Αγσγή:
Εεηήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κέζα από ηελ Παηδαγσγηθή Αιιειεπίδξαζή ηνπο

εσοημαςικέπ σπξδείνειπ ρυεςικά με ςη διδαρκαλία ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρςημ
εκπαίδεσρη ςηπ γεμικήπ μξσρικήπ, αλλά ασςέπ ξι «καιμξςξμίεπ» ταίμεςαι μα μημ έυξσμ ςξ
επιθσμηςϊ απξςέλερμα όρςε μα μπξοέρξσμ μα παοακιμήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ ρε
κάθε μάθημα3. Ξ Ross (1995) σπξρςηοίζει ϊςι σπάουει „‟λάθξπ‟‟ εκ θεμελίχμ με ςξμ ςοϊπξ
πξσ η μξσρική διδάρκεςαι ρςα ρυξλεία καθόπ η έλλειφη εμδιατέοξμςξπ απϊ ςημ πλεσοά ςχμ
μαθηςόμ έουεςαι χπ απξςέλερμα μιαπ ποξβλημαςικήπ διδαρκαλίαπ. Σπάουξσμ ϊμχπ και
πξλλξί παοάγξμςεπ πξσ ρσμειρτέοξσμ ρςιπ εκςιμήρειπ ςχμ μαθηςόμ ρυεςικά με ςημ
εκπαίδεσρη και ςξ ρυξλείξ ϊπχπ ςξ κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ ςξσ ρυξλείξσ, ςα ποξρχπικά
εμδιατέοξμςα, η ξικξμξμική άμερη ςχμ μαθηςόμ.
Αμ και είμαι εσοέχπ απξδεκςϊ ϊςι η βελςίχρη ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ εναοςάςαι
ρε μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςη βελςίχρη ςηπ διδαρκαλίαπ θα ποέπει μα αμαγμχοιρςεί ςξ γεγξμϊπ
ϊςι ξι δάρκαλξι λειςξσογξϋμ ποξπ ϊτελξπ ςηπ κξιμχμίαπ. ,ςι ρσμβαίμει ρςα ρυξλεία δεμ
ποέπει μα απξςελεί γεμικεσμέμη ςάρη καθόπ παοακξλξσθξϋμε με ςημ πάοξδξ ςχμ εςόμ ςξμ
ποξραμαςξλιρμϊ αλλά και, γιαςί ϊυι, ςημ ενξμξίχρη ςηπ εκπαίδεσρηπ με ρσγκεκοιμέμα
μαθήμαςα ϊπχπ η γλόρρα, η επιρςήμη και η ςευμξλξγία. Ζ ρσγκεκοιμέμη ςάρη ατξοά
άλλχρςε διαδικαρίεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ρσμδέξμςαι καςεσθείαμ με ςημ ξικξμξμική
αμάπςσνη ρε έμαμ αμςαγχμιρςικϊ κϊρμξ. Ιάςχ απϊ ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ δεμ είμαι δϋρκξλξ μα
καςαλάβξσμε γιαςί ξι μαθηςέπ απξςσγυάμξσμ μα εκςιμήρξσμ ποάγμαςα ϊπχπ η μξσρική και ξι
ςέυμεπ, καθόπ η κξιμχμία δεμ θεχοεί ϊςι είμαι ρημαμςικά για ςημ εκπαίδεσρη. Ζ ιδέα ςηπ
αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ ϊπχπ ρκιαγοατείςαι απϊ ςξμ Dewey και ςξμ Reid ρκεπάζεςαι με
ρϋμμετα εμμξμήπ για ςα standards ςηπ εκπαίδεσρηπ. Τσρικά ρε κάθε εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα
σπάουει εμδιατέοξμ για ςημ καλλιςευμική ξλξκλήοχρη. ίθεςαι ϊμχπ πάμςα ςξ ζήςημα για ςξ
πξιξι είμαι ςελικά ξι τσρικξί απϊ ςξσπ μη τσρικξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Ασςϊ πξσ
ταίμεςαι μα υαοακςηοίζει και μα διαυχοίζει ςημ εκπαίδεσρη απϊ ςημ επι-μέοξσπ εκπαίδεσρη
είμαι ϊςι ερςιάζει ρςξ αμξιυςϊ μσαλϊ και ρςημ αμάπςσνη ςηπ διαμϊηρηπ καθόπ και ςχμ ηθικόμ
πμεσμαςικόμ και αιρθηςικόμ ικαμξςήςχμ. ςαμ ασςέπ ξι αουέπ νευαρςξϋμ είμαι ρυεδϊμ
ρίγξσοξ ϊςι η διδαρκαλία και η μάθηρη θα μεςαςοαπξϋμ ρε βαοεςέπ διαδικαρίεπ τςάμξμςαπ
ρε εκπαιδεσςικϊ ςέλμα. Ηα γίμξσμ ασςϊ πξσ απξκαλεί ξ Dewey „‟αμαιρθηρία‟‟ ρσγκλίμξμςαπ
με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ρςη μεγαλϋςεοη αμςίθερη μιαπ τιλελεϋθεοηπ εκπαίδεσρηπ.
Λια δημξτιλήπ άπξφη είμαι ϊςι η μξσρική ρσμειρτέοει ρςημ αμάπςσνη και ρςη
διαμϊοτχρη ρσμπεοιτξοόμ αλλά και δενιξςήςχμ ϊπχπ η δημιξσογικϊςηςα, ξ αμενάοςηςξπ
ςοϊπξπ ρκέφηπ και η αμξυή, ικαμϊςηςεπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςα ποξρϊμςα ςξσ εογαζϊμεμξσ
πξσ απαιςεί μια μεςαβιξμηυαμική κξιμχμία. Γι ασςϊ και η αιρθηςική εκπαίδεσρη μέρα ρςξ
πλαίριξ ασςξϋ πξσ καλξϋμε εσοεία αίρθηρη σπηοεςεί ςημ εμίρυσρη ςηπ ρημαμςικϊςηςαπ
ασςόμ ςχμ αουόμ, ιδαμικόμ και ανιόμ πξσ απξςελξϋμ ςα απαοαίςηςα θεμέλια ϊυι μϊμξ για
ςημ εκπαίδεσρη αλλά και για ςημ εσοϋςεοη πξλιςιρμέμη κξιμχμία.
Κϊγχ ςξσ υαοακςήοα και ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσ ρυξλείξσ καθόπ και ςξσ οϊλξσ πξσ
η μξσρική επιςελξϋρε ρςημ κξιμχμία, η ανία ςηπ μξσρικήπ και η υοηριμϊςηςά ςηπ ρςημ
εκπαίδεσρη ςχμ μέχμ δεμ αμαγμχοιζϊςαμ πάμςξςε ρςξμ ίδιξ βαθμϊ. πχπ εκςιμά ξ Elliott
(1995) ρσυμά παοαςηοείςαι μια αομηςική ρςάρη ϊρχμ εταομϊζξσμ ςημ εκπαιδεσςική πξλιςική

3

Ρςη Βοεςαμία για παοάδειγμα αμ και σπάουει εμθξσριαρμϊπ πάμχ ρςη διδαρκαλία ςχμ ξογάμχμ, ρςιπ ρυξλικέπ
υξοχδίεπ και ρε ξουηρςοικά ρϋμξλα, η μξσρική χπ μέοξπ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ δεμ ταίμεςαι μα
αμςαπξκοίμεςαι ρςα εμδιατέοξμςα εμϊπ αοκεςά ρημαμςικξϋ αοιθμξϋ αγξοιόμ και κξοιςριόμ.
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ρυεςικά με ςη θέρη ςηπ μξσρικήπ ρςη δημϊρια εκπαίδεσρη. Αοκεςξί μάλιρςα, ςξμίζει,
θεχοξϋμ ϊςι η μξσρική είμαι ρημαμςική μϊμξ για μεοικά ςαλαμςξϋυα παιδιά, εμό άλλξι
πιρςεϋξσμ πχπ δεμ έυει ξσριαρςική ανία ρςη ζχή ςξσ αμθοόπξσ και ϊςι, κι αμ ακϊμα είμαι
υοήριμη, δεμ ατξοά ςη γμόρη ασςή καθ‟ εασςή κι επξμέμχπ δεμ ποέπει μα έυει θέρη ρςη
γεμική εκπαίδεσρη. Δπιπλέξμ, πξλλξί μξσρικξί ςηπ γεμικήπ εκπαίδεσρηπ, καςά ςη διάοκεια
ςηπ διδαρκαλίαπ, πέτςξσμ ρςημ παγίδα ςηπ υοήρηπ μιαπ ενειδικεσμέμηπ μξσρικήπ ξοξλξγίαπ
με ρκξπϊ ςημ εομημεία ςχμ λειςξσογικόμ επιμξήρεχμ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Δίμαι ρϋμηθεπ
άλλχρςε μα διαβάζξσμε εμθξσριόδειπ απξλξγιρμξϋπ ςηπ μξσρικήπ και ςηπ μεςάδξρηπ ςηπ
γμόρηπ ςηπ καθόπ, αμαμτιρβήςηςα, η εμαρυϊληρη με εκείμη κάμει ςξσπ μαθηςέπ καλϋςεοξσπ
ρε ϊλα ςα μαθήμαςα. Ζ απϊκλιρη ϊμχπ μεςανϋ θεχοίαπ και εκπαιδεσςικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ
ρσμβαίμει γιαςί για ςη ρσγκεκοιμέμη ειδικϊςηςα ςξ εκπαιδεσςικϊ ςξπίξ δε ταίμεςαι μα είμαι
εμςελόπ νεκάθαοξ. Ξι λϊγξι είμαι πξλλξί: η μη ρϋμδερη ςηπ μξσρικήπ με ςημ ιρςξοία ςηπ, η
απξκξπή ςηπ απϊ ςημ ελλημική παοάδξρη και ςξ ακξσρςικϊ πεοιβάλλξμ ςξσ μαθηςή,
απξςελξϋμ κξιμέπ διαπιρςόρειπ.4
Υοήριμξ, επίρηπ, είμαι μα ςξμιρςεί μια άλλη διάρςαρη ςξσ ποξβλήμαςξπ πξσ μαπ
απαρυξλεί, ικαμή μα δσρυεοάμει ςιπ ποξρπάθειεπ για αλλαγέπ ρε ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, η
ξπξία ατξοά ςιπ παγιχμέμεπ εκπαιδεσςικέπ ποακςικέπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ. Έμα μεγάλξ μέοξπ
ςηπ παλαιάπ ρυξλικήπ παοάδξρηπ εμσπάουει και εμταμίζεςαι ρςη διδακςική ποάνη με ςη
μξοτή «κοσμμέμξσ» αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ (ή αλλιόπ «παοαποξγοάμαςξπ»). 5 Δπιπλέξμ,
ξι ποξδιαθέρειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, δηλαδή ςξ ρϋρςημα ρυημάςχμ αμςίληφηπ, ανιξλϊγηρηπ
και δοάρηπ, παίζξσμ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη διαμϊοτχρη ςηπ καθημεοιμήπ ρυξλικήπ
ποαγμαςικϊςηςαπ, ικαμϊ μα παοακάμπςει ρσυμά ςξ μξμικξ-διξικηςικϊ πλαίριξ, ςιπ
θερμξθεςημέμεπ ρυξλικέπ ποακςικέπ, ςα αμαλσςικά ποξγοάμμαςα και ςα βιβλία για ςξ
δάρκαλξ ( Ρςαϋοξσ, 2006).
Αοκεςέπ απϊ ςιπ παοαπάμχ επιρημάμρειπ δεμ πεοιξοίζξμςαι μϊμξ ρςημ ελλημική
ποαγμαςικϊςηςα παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι παοαςηοξϋμςαι διατξοέπ με υόοεπ ςηπ Δϋρηπ.
Λελεςηςέπ ςξμίζξσμ ϊςι ρε ϊλξ ςξ δσςικϊ κϊρμξ, παοά ςημ γεμική παοαδξυή για ςημ ανία ςηπ
αιρθηςικήπ αγχγήπ και ειδικϊςεοα ςηπ μξσρικήπ, ασςή είμαι γεμικά παοαμελημέμη απϊ ςα
ρυξλικά ποξγοάμμαςα και ςημ εκπαιδεσςική ποακςική. Οαοαςηοείςαι μια αμιρξμεοήπ
καςαμξμή ςξσ ρυξλικξϋ υοϊμξσ σπέο ςχμ λεγϊμεμχμ «βαρικόμ μαθημάςχμ», ςα ξπξία ρσυμά
ποξβάλλξμςαι χπ ξι μϊμεπ αληθιμέπ πηγέπ γμόρηπ. πχπ αματέοει ξ Robinson (1999) ϊλα ςα
σπϊλξιπα μαθήμαςα - και ιδιαίςεοα η γμόρη πξσ βοίρκεςαι ρςιπ ςέυμεπ - «είμαι “απλόπ
σπξκειμεμικά” και άοα ενϊυχπ ϋπξπςα».

4

Ζ Δπιςοξπή Λξσρικήπ, πξσ ρσρςάθηκε ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ «Λελίμα» απξςελξϋμεμη απϊ ςξσπ
Ιξσοξσπϊ, Λαοαγκϊπξσλξ, Λασοξειδή, Κιάβα, Βατιαδάκη, οιαμςάοη & Λϊρυξ (1994) διαπίρςχρε ποξβλήμαςα
ρςη διδαρκαλία ςηπ μξσρικήπ ρςημ εκπαίδεσρη πξσ ερςιάζξμςαι ρςα ενήπ: έλλειφη και αμεπαοκέπ επίπεδξ
καςάοςιρηπ διδαρκϊμςχμ, έλλειφη βξηθηςικξϋ σλικξϋ, ελλιπήπ σπξδξμή, αμεπαοκήπ ή και ερταλμέμξπ
καθξοιρμϊπ αμςικειμέμξσ διδαρκαλίαπ, γεμικϊςεοη σπξβάθμιρη ςξσ μαθήμαςξπ καθόπ και έλλειφη θερμικξϋ
πλαιρίξσ εκδηλόρεχμ ςχμ ρυξλείχμ. Ζ αιρθηςική αγχγή - επξμέμχπ και η μξσρική - ρσμευίζει μα είμαι
παοαμελημέμη (ΣΟ.Δ.Ο.Η., ΣΟ.ΟΞ.& Γ.Γ.Κ.Δ., 1997). Ρ‟ ασςή ςημ ενέλινη, εκςϊπ ςχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ
παοαπάμχ, ρσμέβαλε η αομηςική θέρη ποξπ ςημ αιρθηςική ϊφη ςηπ ζχήπ, ξ πεοιξοιρμέμξπ υοϊμξπ διδαρκαλίαπ
ςξσ μαθήμαςξπ, πιθαμά και άλλξι παοάγξμςεπ ( Ρςαϋοξσ, 2006).
5

Οοϊκειςαι για ςξ ποϊγοαμμα πξσ ρσυμά εταομϊζεςαι άςσπα ρςα ρυξλεία και ςξ ξπξίξ παοακάμπςει ςξ επίρημξ.
Ρσμήθχπ, δηλαδή, δίμεςαι βαοϋςηςα ρςα θεχοξϋμεμα «βαρικά» μαθήμαςα, ρε βάοξπ ςχμ σπξλξίπχμ μαθημάςχμ
απϊ ςα ξπξία αταιοξϋμςαι όοεπ. Έμα απϊ ςα ποόςα θϋμαςα ςξσ «παοαποξγοάμμαςξπ» είμαι η Λξσρική.
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Δπίλξγξπ
Ζ ειραγχγική καςάοςιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ ποχςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςα
ςελεσςαία 20 υοϊμια εμταμίζει μέξσπ πξιξςικξϋπ και πξρξςικξϋπ υαοακςήοεπ ξι ξπξίξι
επηοεάζξσμ ρε βάθξπ ςη διαμϊοτχρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςασςϊςηςαπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ. Ζ
παμεπιρςηµιξπξίηρη ςχμ παιδαγχγικόμ ςµηµάςχμ ρσμιρςά ςημ κσοίαουη ςάρη ρςξμ
εσοχπαψκϊ υόοξ, εμό ϊλεπ ξι ρςαςιρςικέπ ρε ϊςι ατξοά ςξ επίπεδξ και ςη διάοκεια
ρπξσδόμ, καθιρςξϋμ ρατή µια διαοκόπ ασνηςική ςάρη. Ξι εκπαιδεσςικξί ςηπ ποχςξβάθμιαπ
µέρα ρε 20 υοϊμια καςάτεοαμ λξιπϊμ μα σπεοκαλϋφξσμ ςξ υάρµα εκπαιδεσςικξϋ επιπέδξσ
πξσ παοαδξριακά ςξσπ διατξοξπξιξϋρε απϊ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσπ ςηπ δεσςεοξβάθμιαπ.
Οαοάλληλα, είμαι γεγξμϊπ ϊςι η επιρςημξμική ρσγκοϊςηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ κλήθηκαμ
μα διδάνξσμ ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ Αγχγήπ έυει δευςεί καςά ςξ παοελθϊμ έμςξμη κοιςική.
Ατξομή για ασςϊ ρςάθηκε ξ ποξραμαςξλιρμϊπ και ςξ επίπεδξ ςχμ ρυξλόμ εκπαίδεσρηπ ςχμ
εκπαιδεσςικόμ. Δίμαι ϊμχπ ρατέπ ϊςι και ξι εκπαιδεσςικξί είμαι ποξψϊμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ
διαδικαριόμ, με ϊ,ςι ασςϊ ρσμεπάγεςαι για ςη διαμϊοτχρη ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ. Ωπ εκ
ςξϋςξσ ξ οϊλξπ ςηπ πξλιςείαπ ρυεςικά με ςη λήφη απξτάρεχμ ρε θέμαςα επιμϊοτχρηπ και
Δια Βίξσ Δκπαίδεσρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ιδιαίςεοα ρε θέμαςα αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ
θεχοείςαι χπ ξ πλέξμ ρημαμςικϊπ (Αογσοίξσ, 2008c).
Ζ εκπαιδεσςική πξλιςική παίζει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςη διαμϊοτχρη ςηπ
ποαγμαςικϊςηςαπ πξσ ατξοά γεμικϊςεοα ςημ αιρθηςική εκπαίδεσρη και ειδικϊςεοα ςη
μξσρική ρςημ εκπαίδεσρη, καθόπ ϊλεπ ξι παοάμεςοξι πξσ διαμξοτόμξσμ ασςή ςημ
ποαγμαςικϊςηςα καθξοίζξμςαι απϊ ςημ Οξλιςεία. Ζ διαμξοτχμέμη καςάρςαρη πξσ
υαοακςηοίζει ςη διδαρκαλία ςηπ μξσρικήπ ρςημ εκπαίδεσρη δεμ είμαι εμθαοοσμςική γι ασςϊ
και η έλλειφη ξογαμχμέμηπ παοέμβαρηπ καθιρςά ςιπ ϊπξιεπ ποξρπάθειεπ αμεμεογέπ. Δίμαι
ρατέπ ϊςι ξι αλλαγέπ πξσ έγιμαμ ρε επίπεδξ ρϋμςανηπ και έκδξρηπ αμαλσςικόμ
ποξγοαμμάςχμ – ακϊμα κι αμ ρσμτχμεί καμείπ απϊλσςα με ασςέπ - δεμ είμαι αοκεςέπ για μα
διατξοξπξιήρξσμ αιρθηςά ςημ σπάουξσρα καςάρςαρη. Οοξωπϊθερη για ςημ επιςσυία
ξπξιξσδήπξςε εγυειοήμαςξπ απξςελεί ξ εκπαιδεσςικϊπ, δηλαδή η εκπαίδεσρή ςξσ, η
εμημέοχρή ςξσ, ςελικά η δσμαςϊςηςά ςξσ μα ανιξπξιεί, μα κοίμει, μα ανιξλξγεί, μα ποξςείμει,
μα δημιξσογεί. Ιαι ασςή η δσμαςϊςηςα, με βάρη ςημ εκπαίδεσρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ
(δάρκαλξι γεμικόμ μαθημάςχμ – ειδικξί δάρκαλξι μξσρικήπ- θεαςοξλϊγξι- καθηγηςέπ
εικαρςικήπ αγχγήπ) δεμ είμαι δεδξμέμη (Αογσοίξσ, 2008e).
έλξπ, ρςιπ ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ ϊπξσ ξι ςάρειπ λαμβάμξσμ ϊλξ και γοηγξοϊςεοα
παγκϊρμιξ υαοακςήοα γίμεςαι επιςακςικϊςεοη η αμάγκη ρατξϋπ καθξοιρμξϋ ςξσ οϊλξσ ςξσ
ρυξλείξσ, ςχμ ρςϊυχμ ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσ οϊλξσ ςηπ μξσρικήπ χπ ςξμέα ασςήπ. Δίμαι
εμταμέπ ϊςι η θερμξθεςημέμη εκπαίδεσρη, ρςξ δσςικϊ ςξσλάυιρςξμ κϊρμξ, ρςξυεϋει ϊλξ και
πεοιρρϊςεοξ ρςη γμόρη, ρςημ παοξυή δενιξςήςχμ και ςελεσςαία ρςημ καςάοςιρη. Δπιπλέξμ,
η αμάπςσνη ςηπ ςευμξλξγίαπ και ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ και επικξιμχμίαπ - ςα ξπξία
επηοεάζξσμ ςημ αμςίληφη ςξσ παιδιξϋ για ςξ «…ςι ανίζει μα κάμει, μα έυει και μα επιδιόκει»
(Chapman, 1993, ρελ. 10) – ποξρδίδει ρςη μξσρική αγχγή ποϊρθεςξσπ οϊλξσπ.6 πχπ
υαοακςηοιρςικά ςξμίζει ξ Read (1992) η μξσρική ρςημ εκπαίδεσρη μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςημ

6

Βλ. επιπλέξμ ρυεςικέπ αματξοέπ ρςξ Mark (1994), Campbell & Scott-Kassner (1995), Ιξσοεςζήπ (1998).
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ενξσδεςέοχρη ςηπ ατϋρικηπ πλεσοάπ ςξσ μηυαμικξϋ πξλιςιρμξϋ με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε «[…]
ςξ πμεϋμα μα μημ καλλιεογείςαι ρε βάοξπ ςχμ αιρθήρεόμ ςξσ [ςξσ μαθηςή] ή ξι αιρθήρειπ
ςξσ ρε βάοξπ ςξσ πμεϋμαςϊπ ςξσ». Για μα γίμει ϊμχπ κάςι ςέςξιξ, για μα παίνει δηλαδή η
αιρθηςική εκπαίδεσρη ςξ ρημαμςικϊ ςηπ οϊλξ ρςξ ρημεοιμϊ κξιμχμικϊ – εκπαιδεσςικϊ
πεοιβάλλξμ, απαιςείςαι αλλαγή ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσ ρυξλείξσ, απξρϋμδερή ςξσ απϊ ςη
ρςείοα γμόρη και ρϋμδερή ςξσ με ςξμ ιρςξοικά δικαιχμέμξ οϊλξ ςξσ για διαμϊοτχρη
ξλξκληοχμέμχμ ποξρχπικξςήςχμ.
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ΠΕΣΡΟ ΜΠΕΡΕΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ

Η γλωσσική διδασκαλία και το
μάθημα της Μουσικής ως συναφή
πεδία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Σο παράδειγμα της Α΄ και Β΄ Δημοτικού με
αφορμή τα νέα βιβλία Μουσικής7

Οεοίληφη
Ζ πξλιςιρμική πξικιλία ςξσ μαθηςικξϋ πληθσρμξϋ ρε μεγάλξ αοιθμϊ
ρυξλείχμ σπαγξοεϋει ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςηπ εκπαιδεσςικήπ
ποακςικήπ ρε διαπξλιςιρμικξϋπ ρςϊυξσπ ξι ξπξίξι διαςοέυξσμ ςη
ρκξπξθερία, ςα πεοιευϊμεμα και ςιπ διδακςικέπ μεθϊδξσπ ςχμ
μαθημάςχμ. Ζ γλόρρα, χπ καςενξυήμ πεδίξ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ,
παοέυει πξλλαπλέπ δσμαςϊςηςεπ καλλιέογειαπ ςηπ διαπξλιςιρμικηπ
αγχγήπ, μέρα απϊ ςα μαθήμαςα ςηπ γλχρρικήπ διδαρκαλίαπ και ςηπ
λξγξςευμίαπ. Ξι δσμαςϊςηςεπ ασςέπ εμιρυϋξμςαι με ςξμ ρσμδσαρμϊ ςηπ
γλχρρικήπ διδαρκαλίαπ με ςη μξσρική αγχγή. Οαοάδειγμα ςχμ
δσμαςξςήςχμ ασςξϋ ςξσ ρσμδσαρμξϋ παοέυξσμ ςα μέα βιβλία για ςη
διδαρκαλία ςηπ Λξσρικήπ ρςιπ ςάνειπ Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ (Αογσοίξσ,
Λ., ρξϋςρια-Κξσλάκξσ, Δ. & Λαγαλιξϋ, Λ. 2010 Λξσρική Α΄
Δημξςικξϋ, βιβλίξ μαθηςή, Λξσρική Β΄ Δημξςικξϋ βιβλίξ μαθηςή, και
Λξσρική Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ, βιβλίξ Δκπαιδεσςικξϋ, Αθήμα: Ξ.Δ.Δ.Β.)
με αματξοέπ ρςξ Δμιαίξ Διαθεμαςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ Γλόρραπ
Δημξςικξϋ και ρςξ αμςίρςξιυξ Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα και παοαδείγμαςα
απϊ ςα ρσματή διδακςικά πακέςα Γλόρραπ και Κξγξςευμίαπ.

Λένειπ κλειδιά: Διαπξλιςιρμική εκπαίδεσρη, γλχρρική
διδαρκαλία, Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ, μξσρική ςηπ
γλόρραπ, μξσρική διδαρκαλία.

7

ξ κείμεμξ ςξσ ποξκείμεμξσ άοθοξσ απεςέλερε ειρήγηρη ρςξ επιμξοτχςικϊ
ρεμιμάοιξ με θέμα «ξ διδακςικϊ πακέςξ βιβλίχμ Λξσρικήπ ςχμ ςάνεχμ Α΄ και Β΄
Δημξςικξϋ», ςξ ξπξίξ διξογάμχρε η Οεοιτεοειακή Διεϋθσμρη Ο/βάθμιαπ και
Δ/βάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Αςςικήπ με ςη Μξμαουία Οειοαιά και ςημ Έμχρη
Δκπαιδεσςικόμ Λξσρικήπ Αγχγήπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΛΑΟΔ) ρςξμ
Οειοαιά, 21-24 Θξσμίξσ 2010. Ζ ειρήγηρη είυε ςίςλξ: «α διαπξλιςιρμικά ρςξιυεία
ςχμ βιβλίχμ ςηπ Γλόρραπ Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ ρε ρυέρη με ςη Λξσρική χπ
διαπξλιςιρμικϊ μάθημα».

Πέηρος Μπερερής,

Ρυξλικϊπ Ρϋμβξσλξπ
Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ
Ο Πέηρος Μπερερής θαηάγεηαη από ηε
Γνπξηά Μεζνινγγίνπ θαη θαηνηθεί ζηελ
Αζήλα. Σπνύδαζε ζηε Εσζηκαία
Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ, ζην
Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γ.Δ., ζην
Παηδαγσγηθό ηκήκα Γ.Δ. θαη ζηε
Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ. Δίλαη Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηεο
Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ. Γηαηέιεζε Γηεπζπληήο Σπνπδώλ
Π.Δ. ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ., Σρνιηθόο Σύκβνπινο
Π.Δ θαη επηζηεκνληθόο εθπξόζσπνο ηνπ
ΥΠ.Δ.Π.Θ. ζηελ Δπξσπατθή Δπηζηεκνληθή
Δπηηξνπή AD HOC γηα ζέκαηα
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Η.Π.Ο.Γ.Δ. Παξάιιεια δηδάζθεη ζην
Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη ζηα Π.Δ.Κ ην
γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο
Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο. Δίλαη
Σύκβνπινο ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην.
Πηνελόπη Παπαϊωάννοσ,

Σπ.Διδάκςχο,
Τιλξρξτική Ρυξλή,
Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ

Ζ Πηνελόπη Παπαϊωάννοσ είλαη
απόθνηηνο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Φηινινγηθό
Τκήκα), ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο
απηνύ θαη ππόηξνθνο ηνπ ΗΚΥ γηα
εηδίθεπζε ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία.
Υπεξέηεζε
ζηε
Γεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (1985-1989, 1993-1997), ζην
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (19972001) θαη ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην
(1992-1993, 2001-2002). Σην πεδίν ηεο
εξγαζίαο ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο θαη ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην
αλήθεη ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ ζηε
Νενειιεληθή Γιώζζα θαη ην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα ηεο Γιώζζαο γηα ην Γεκνηηθό.
Τα
εξεπλεηηθά
ελδηαθέξνληά
ηεο
επηθεληξώλνληαη
ζηηο
ζηξαηεγηθέο
θαηαλόεζεο θαη ζύλζεζεο θεηκέλσλ θαη
επεθηείλνληαη ζε δεηήκαηα δηδαζθαιίαο
απηήο ηεο θαηαλόεζεο θαη ζύλζεζεο. Άιια
ζέκαηα κειέηεο: θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο,
γξακκαηηθή θεηκέλνπ, ηππνινγία θεηκέλσλ,
αθεγεκαηνινγία, πνηεηηθή γιώζζα.

Before and after Kodály: The Role of Liszt Academy in the Hungarian Musical Education.
The characteristics of the Liszt Academy.

I. Ξ διαπξλιςιρμϊπ ρςη ρϋγυοξμη κξιμχμική και
εκπαιδεσςική ποαγμαςικϊςηςα
ξ ταιμϊμεμξ ςηπ πξλιςιρμικήπ και γλχρρικήπ πξικιλίαπ ςξσ μαθηςικξϋ πληθσρμξϋ, η
ξπξία ρσμμεςέυει ρςη διαμϊοτχρη μέξσ κξιμχμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ με πξλλαπλϊςηςα
πξλιςιρμικόμ, γλχρρικόμ, εθμξςικόμ και κξιμχμικξξικξμξμικόμ υαοακςηοιρςικόμ, έγιμε
γμχρςϊ απϊ ςα μεγάλα αρςικά κέμςοα «παλιόμ» μεςαμαρςεσςικόμ υχοόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ
Έμχρηπ, αλλά έυει πλέξμ επεκςαθεί και ρςιπ «μέεπ» υόοεπ μεςαμάρςεσρηπ, ϊπχπ η Δλλάδα.
Γι‟ ασςϊ, ρήμεοα η εκπαίδεσρη καλείςαι μα επιςϋυει μια ιρξοοξπία αμάμερα ρςημ καλλιέογεια
ςηπ εθμικήπ ρσμείδηρηπ και ρςη θέαρη και ςχμ άλλχμ παοαμέςοχμ ςξσ αμθοόπιμξσ
πξλιςιρμξϋ. Ασςή η ιρξοοξπία είμαι καιμξϋογιξ κξιμχμικϊ και εκπαιδεσςικϊ αίςημα πξσ
ποξβλέπεςαι απϊ ςα Αμαλσςικά Οοξγοάμμαςα με διαπξλιςιρμικϊ υαοακςήοα8. Ιϋοιξπ ρςϊυξπ
ςηπ Διαπξλιςιρμικήπ Δκπαίδεσρηπ είμαι η αμάπςσνη αμεκςικξϋ και αμςιδξγμαςικξϋ πμεϋμαςξπ,
ικαμξϋ μα απξκεμςοχθεί απϊ ςα ξικεία ρσρςήμαςα ανιόμ και μα καςεσθσμθεί ποξπ εκείμα ςχμ
άλλχμ πξλιςιρμόμ, για μα αμακαλϋφει και μα καςαμξήρει ςιπ διατξοέπ ςξσπ απϊ ασςά, αλλά
ποξπάμςχμ ςη ρσμάτειά ςξσπ με ασςά.
Ζ Διαπξλιςιρμική Δκπαίδεσρη ρςα ρϋγυοξμα εκπαιδεσςικά ρσρςήμαςα και μέρα απϊ ςημ
καθημεοιμή παιδαγχγική ποακςική:


αμςιρςέκεςαι ρε κάθε είδξσπ διάκοιρη και ρςεοεξςσπική ιεοάουηρη ςξσ διατξοεςικξϋ,



επιδιόκει ςημ ενάλειφη ςξσ απξκλειρμξϋ με ςημ αμαγμόοιρη ςηπ δσμαμικήπ
αλληλεπίδοαρηπ ςχμ πξλιςιρμόμ και ςηπ ιδιαίςεοηπ ρσμειρτξοάπ ςξσ καθεμϊπ και



ποξάγει ςημ έμςανη ςχμ αλλξδαπόμ ρςξ ρυξλικϊ ρϋρςημα εμιρυϋξμςαπ ςξμ οϊλξ ςξσπ
ρ‟ ασςϊ, έςρι όρςε μα μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ ιρϊςιμα ρςη ρυξλική ζχή και μα έυξσμ
ςιπ ίδιεπ εσκαιοίεπ για καςάκςηρη και ανιξπξίηρη ςηπ ρυξλικήπ γμόρηπ, χπ ποξωπϊθερη
για αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ και πεοαιςέοχ ρσμβξλή ςξσπ ρςημ κξιμχμία9.

Ζ διαπξλιςιρμική ποξρέγγιρη, χπ ςοϊπξπ ρκέφηπ, διαυέεςαι ρε ϊλα ςα μαθήμαςα ςξσ
δημξςικξϋ ρυξλείξσ, βάρει ςξσ Διαθεμαςικξϋ Δμιαίξσ Ολαιρίξσ Οοξγοαμμάςχμ Ρπξσδόμ
(ΔΔΟΟΡ) και ςξσ μέξσ Αμαλσςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ (Α.Ο.Ρ.) για ςημ Οοχςξβάθμια και
Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη (ΤΔΙ 303, 304/13-3-2003, ς. Β΄). Ρςα καιμξϋογια διδακςικά
πακέςα ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ βοίρκξμςαι διαπξλιςιρμικέπ αματξοέπ διατϊοχμ ςϋπχμ, ϊπχπ
παιυμίδια, ήοχεπ λξγξςευμίαπ, μμημεία, ιρςξοίεπ και παοαδϊρειπ, τσριξγμχμίεπ αμθοόπχμ
απϊ άλλεπ υόοεπ και διάτξοξσπ πξλιςιρμξϋπ. Γι‟ ασςϊ, μεςανϋ άλλχμ, ρςξ βιβλίξ δαρκάλξσ
ςξσ καιμξϋογιξσ διδακςικξϋ πακέςξσ για ςη Λξσρική ρςημ Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ δίμεςαι
ιδιαίςεοη έμταρη ρςα παιυμίδια επικξιμχμίαπ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Λε
ςιπ κιμήρειπ και ςιπ αρκήρειπ ασςόμ ςχμ παιυμιδιόμ, ξι μαθηςέπ ενξικειόμξμςαι με ςημ ξμάδα
και ςξμ υόοξ και, πεοαιςέοχ, σπξρςηοίζξμςαι ιδιαίςεοα ρςημ αμάπςσνη γλχρρικόμ και
επικξιμχμιακόμ δενιξςήςχμ.

8

Henson 2006.

9

Grant 1992, Gregory .& Williams 2000, Λπεοεοήπ 2001.
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Ζ ρσγκεκοιμέμη ποϊβλεφη απξςελεί παοάδειγμα ςηπ ρσμάτειαπ αμάμερα ρςξ μάθημα
ςηπ Λξσρικήπ και ςηπ Γλόρραπ ρςη διαπξλιςιρμική ποξξπςική, υχοίπ μα είμι και ςξ μξμαδικϊ.
Ρςη ρσμέυεια ςξσ ποξκείμεμξσ άοθοξσ, θα επιρημάμξσμε ρςξιυεία ςηπ διαπξλιςιρμικήπ
αγχγήπ, ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςα μέα διδακςικά πακέςα ςηπ Γλόρραπ και Κξγξςευμίαπ ςχμ
ςάνεχμ Α΄ και Β΄ ςξσ δημξςικξϋ ρυξλείξσ, όρςε μα αμαδειυθεί ξ κξιμϊπ ςϊπξπ ςχμ
μαθημάςχμ ςηπ Γλόρραπ και ςηπ Λξσρικήπ χπ ποξπ ςξσπ διδακςικξϋπ ρςϊυξσπ, ςα
πεοιευϊμεμα και ςξσπ υειοιρμξϋπ.

II. Ζ γλόρρα και η μξσρική χπ πεδίξ διαπξλιςιρμξϋ
Ξ αοθοχμέμξπ λϊγξπ απξςελεί ςέκμξ και ρσγυοϊμχπ διαμξοτχςικϊ παοάγξμςα ςηπ
πμεσμαςικήπ ικαμϊςηςαπ, με ςημ ξπξία ξ άμθοχπξπ αμςιλαμβάμεςαι ςξμ κϊρμξ, λαμβάμει και
μεςαδίδει μημϋμαςα, μεςέυξμςαπ ρςημ κξιμχμία και ρςημ επικξιμχμία. Ζ γλόρρα είμαι ςξ
ποόςξ μέρξ και ϊογαμξ παιδείαπ, η ποόςη πιρςξπξίηρη ςασςϊςηςαπ, η πιξ αμαγμχοίριμη
εθμική οίζα. Δίμαι η βαρικϊςεοη κιβχςϊπ πξλιςιρμξϋ, πξσ τέοει και εκτέοει ςξ παοελθϊμ, ςξ
παοϊμ και ςξ μέλλξμ ςξσ κάθε ςϊπξσ.
Ρσγυοϊμχπ η γλώρρα λειςξσογεί χπ μέρξ δοάρηπ και αλληλεπίδοαρηπ ςχμ αμθοόπχμ
ρςη μεςανϋ ςξσπ επικξιμχμία, έκτοαρη, πεοιγοατή, μεςαςοξπή και δημιξσογία ςηπ
ποαγμαςικϊςηςαπ. Ωπ ανία και τξοέαπ πξλιςιρμξϋ10, με ςιπ αλληλεπιδοάρειπ και ςιπ
αμςαλλαγέπ ςηπ με άλλεπ γλόρρεπ, είμαι εν ξοιρμξϋ διαπξλιςιρμική. Απξςελεί ςξ
ρημαμςικϊςεοξ πεδίξ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ, η ξπξία διαςοέυει με πξικίλξσπ ςοϊπξσπ ςα
καιμξϋογια διδακςικά πακέςα ςξσ γλχρρικξϋ μαθήμαςξπ ρςξ δημξςικϊ ρυξλείξ και διεσοϋμει
ςημ εκςίμηρη για ςημ πξλιςιρμική διατξοεςικϊςηςα.
Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, η μξσρική είμαι ιδιαιςέοχπ ςέυμη ςχμ πξλιςιρμικόμ
αλληλεπιδοάρεχμ, επειδή, μεςανϋ άλλχμ, έυει ςημ ιδιϊςηςα μα ρσγκιμεί, μα παοακιμεί ρε
ρσμμεςξυή και, γεμικά, μα εμεογξπξιεί ςξμ φσυξκιμηςικϊ ςξμέα με αμερϊςηςα και έμςαρη.
Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ςοαγξσδιξϋ, η γλόρρα είμαι πξσ παίζει ςξμ διατξοξπξιηςικϊ οϊλξ. Γι‟
ασςϊ, ςα παιυμιδξςοάγξσδα μπξοξϋμ μα λειςξσογήρξσμ χπ μέρξ γμχοιμίαπ με άλλξσπ λαξϋπ,
ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ καιμξϋογιξ βιβλίξ δαρκάλξσ για ςξ βιβλίξ μαθηςή «Λξσρική Α΄ – Β΄
Δημξςικξϋ» (ρ. 16). Ρςη βιβλιξγοατία πξσ παοαςίθεςαι ρςξ εμ λϊγχ βιβλίξ, πεοιλαμβάμξμςαι
παιυμιδξςοάγξσδα απϊ πξλϋ μακοιμέπ υόοεπ, με διαλέκςξσπ πξσ ακξϋγξμςαι παοάνεμεπ ρςα
παιδιά και με κξιμή θεμαςξλξγία με ασςήμ ςξσ ελλημικξϋ πξλιςιρμξϋ11.
Ζ ρυέρη γλόρραπ και μξσρικήπ είμαι πξλϋ ρςεμή. Ζ γλόρρα έυει ςη μξσρική ςηπ, πξσ
είμαι ξ ςξμιρμϊπ και ξ επιςξμιρμϊπ, ξ οσθμϊπ ςηπ εκτξοάπ, ςξ πξιηςικϊ μέςοξ12. Ασςή ςη

10

Λπαμπιμιόςηπ 1999.

11

«Δμςσπχριακέπ είμαι ξι ξμξιϊςηςεπ μεςανϋ ςχμ παιυμιδξςοάγξσδχμ απϊ διατξοεςικέπ υόοεπ,
γεγξμϊπ πξσ αμαδεικμϋει ςξ μξσρικϊ παιυμίδι ρε πξλϋςιμξ «εογαλείξ» ςηπ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ»
(Αογσοίξσ, Λ., ρξϋςρια-Κξσλάκσ, Δ. & Λαγαλιξϋ, Λ. 2010 Λξσρική Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ, βιβλίξ
Δκπαιδεσςικξϋ. Αθήμα: Ξ.Δ.Δ.Β.).
12

Ασςή η ποξρέγγιρη ςηπ γλόρραπ χπ μξσρικήπ είμαι και η λιγϊςεοξ αμεπςσγμέμη εοεσμηςικά (Schön, D., Magne,
C.and Besson M. 2004), ρε αμςίθερη με ςημ διαδεδξμέμη αμςίληφη ςηπ μξσρικήπ χπ γλόρραπ, π.υ. Cooke 2001.
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ρυέρη ανιξπξιξϋμ ρσματείπ ρςϊυξι ρςξ ιρυϋξμ ΔΔΟΟΡ και ΑΟΡ,, ξοιρμέμξι απϊ ςξσπ ξπξίξσπ
είμαι ξι ακϊλξσθξι.
i.

Ρςξ ΔΔΟΟΡ και ρςημ εμϊςηςα: «Οοξτξοικϊπ λϊγξπ» πεοιλαμβάμεςαι ξ ςξμιρμϊπ και
επιςξμιρμϊπ.

ii.

Ρςξ ΑΟΡ, ρςημ εμϊςηςα «Οοξτξοικϊπ Κϊγξπ, Α΄-Β΄ Δημξςικξϋ», μία απϊ ςιπ εμδεικςικέπ
δοαρςηοιϊςηςεπ ποξβλέπει:

iii.

«Βιχμαςική εμπλξκή μαθηςόμ ρε πξικίλεπ μξοτέπ λεκςικήπ επικξιμχμίαπ, ϊπχπ είμαι:
(αμα)διηγήρειπ, ελεϋθεοξπ διάλξγξπ, ρσζηςήρειπ, δοαμαςξπξιήρειπ, θεαςοικά
παιυμίδια, παιυμίδια οϊλχμ, ςοαγξϋδια, πξιήμαςα και εμεογηςική ρσμμεςξυή ρςιπ
εκδηλόρειπ ςηπ ρυξλικήπ ζχήπ (Λελέςη πεοιβάλλξμςξπ, Αιρθηςική και Λξσρική
Αγχγή).»

iv.

Ρςημ εμϊςηςα «Γοαπςϊπ λϊγξπ Α΄- Β΄ Δημξςικξϋ», ξι «εμδεικςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ»
πεοιλαμβάμξσμ ςημ: «Αμάγμχρη πξιήμαςξπ ή διαλξγικξϋ κειμέμξσ με αμάλξγη οϋθμιρη
ςηπ έμςαρηπ, ςηπ υοξιάπ, ςξσ ςϊμξσ και ςξσ οσθμξϋ ςηπ τχμήπ»

Ζ αμςίληφη καςά ςημ ξπξία η γλόρρα χπ ςέυμη και χπ οσθμϊπ εσμξεί ςη μάθηρη και,
γεμικά ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, εκτοάζεςαι, μεςανϋ άλλχμ, με ςημ ποξδιαγοατή ςηπ
ρσγγοατήπ ςχμ διδακςικόμ βιβλίχμ γλόρραπ, καςά ςημ ξπξία:
«Ζ τοξμςίδα για ςημ φσυξκιμηςική πλεσοά ςχμ μαθηςόμ εκδηλόμεςαι, μεςανϋ άλλχμ,
με ςη ρσρςημαςική ανιξπξίηρη ςξσ οσθμξϋ ρςξμ λϊγξ (λ.υ. με ασθεμςικά ή
«καςαρκεσαρμέμα» πξιηςικά κείμεμα, ςοαγξϋδια κ.λπ.)»13
Δπί πλέξμ, ρϋμτχμα με ςιπ ειδικϊςεοεπ σπξδείνειπ πξσ δϊθηκαμ ρςιπ ρσγγοατικέπ
ξμάδεπ ςχμ διδακςικόμ πακέςχμ γλόρραπ, κάθε εμϊςηςα νεκιμά με λξγξςέυμημα, καςά
ποξςίμηρη έμμεςοξ, ιδιαίςεοα για ςιπ μικοέπ ςάνειπ.
Ζ διδαρκαλία ςηπ λξγξςευμίαπ ρςξ ιρυϋξμ ΔΔΟΟΡ είμαι αμςιληπςή:
«ρε ρσμδσαρμϊ με ςα μαθήμαςα ςχμ καλλιςευμικόμ και ςηπ μξσρικήπ και –ϊςαμ
ποξρτέοεςαι- με ςξ θέαςοξ, ςξμ υξοϊ και ςημ ϊπεοα, καςά πεοίπςχρη»14.
Ρςξ ιρυϋξμ ΔΔΟΟΡ και ΑΟΡ είμαι ρσρςημαςική η ρϋμδερη ςηπ λξγξςευμίαπ με ςιπ άλλεπ
ςέυμεπ και ιδιαίςεοα με ςη μξσρική15. Γι‟ ασςϊ, π.υ. ρςξ ΑΟΡ και ρςημ εμϊςηςα «Γοαπςϊπ
Κϊγξπ, Κξγξςευμία, Α΄- Β΄ Δημξςικξϋ» ποξβλέπξμςαι:
«Γλχρρικά παιυμίδια οσθμξϋ, ξμξιξκαςαληνίαπ, επαμάληφηπ αρςείχμ λένεχμ και
ρσλλαβόμ, γλχρρξδέςεπ, κ.ά.»
Ρςημ εμϊςηςα «Διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ» ςξσ ιρυϋξμςξπ ΑΟΡ σπξδεικμϋεςαι:
«Ρϋμδερη ςηπ λξγξςευμίαπ με ςη ζχγοατική, ςη μξσρική και άλλεπ μξοτέπ ςέυμηπ.
Υοήρη μελξπξιημέμηπ πξίηρηπ».

13

«Ρσμπληοχμαςικέπ ποξδιαγοατέπ εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ για ςξ Δημξςικϊ και ςξ Μηπιαγχγείξ», ϊμξπ Γ΄, ς. α΄,
ρ. 38.
14

Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ ςηπ Γλόρραπ για ςξ Δημξςικϊ, Διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ, Κξγξςευμία, ρ. 44.

15

Λπεοεοήπ, Οαπαοίζξπ & Οαπαψχάμμξσ & 2006.
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III. Οαοαδείγμαςα απϊ ςα βιβλία Γλόρραπ και
Κξγξςευμίαπ Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ
Ζ διαπξλιςιρμικϊςηςα χπ ςοϊπξπ ρκέφηπ, νεκιμά με ςημ είρξδξ ςχμ μαθηςόμ ρςξ
δημξςικϊ ρυξλείξ. Ρςημ Α΄ ςάνη ξι μαθηςέπ, μέρα ρςξ βιβλίξ ςηπ γλόρραπ ςξσπ, γμχοίζξσμ
ςξμ Ραμπέο, πξσ είμαι έμαπ απϊ ςξσπ πέμςε ήοχεπ ςξσ βιβλίξσ (βιβλίξ μαθηςή, ςεϋυξπ 1ξ,
ρελίδεπ 7 και 70-74). Ξ Ραμπέο ϊπχπ και ξι άλλξι ήοχεπ, ρσμδιαλέγεςαι, ρκέπςεςαι, οχςάει,
μαζί με ςα σπϊλξιπα παιδιά-ήοχεπ, πξσ είμαι τίλξι ςξσ και μέλη ςηπ ξμάδαπ και διηγείςαι έμα
παοαμϋθι για ςξμ άμεμξ και ςη βοξυή. Έςρι, παοέυεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξσπ μαθηςέπ μα
μσηθξϋμ ρςημ ιδέα ςηπ διαπξλιςιρμικϊςηςαπ μέρα απϊ ςξ ρυξλικϊ εγυειοίδιξ πξσ ποξάγει ςιπ
ανίεπ ςηπ ρσμςοξτικϊςηςαπ, ςηπ ρσμεογαρίαπ, αγάπηπ, αλληλεγγϋηπ, ρεβαρμξϋ, ιρϊςηςαπ,
απξδξυήπ ςξσ άλλξσ και ποξλειαίμει ςξ έδατξπ για ιρϊςιμη ρσμμεςξυή ςχμ αλλξδαπόμ
μαθηςόμ χπ μελή ξμάδχμ παιυμιδιόμ, αθλημάςχμ και ρυξλικήπ ςάνηπ. Οεοαιςέοχ, ςξ
παοαμϋθι μπξοεί μα μεςαρυημαρςιρςεί ρε ςοαγξϋδι, ή μα διαβαρςεί με μξσρική επέμδσρη, ή,
ακϊμη, μα απξδξθεί με εικϊμεπ (αουείξ παοξσρίαρηπ) και μξσρική επέμδσρη.
Ρςη γλόρρα ςηπ Β΄ Δημξςικξϋ, ξ Αλμπέμ, έμα παιδί απϊ ςημ Αλβαμία, απξςελεί έμαμ
απϊ ςξσπ κεμςοικξϋπ ήοχεπ ςξσ βιβλίξσ και αματέοει ρσυμά ςα έθιμα και παοαδϊρειπ ςηπ
υόοαπ ςξσ16. Ξι μαθηςέπ μέρα απϊ διαθεμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ βοίρκξσμ ξμξιϊςηςεπ και
διατξοέπ με ςα ελλημικά ήθη και έθιμα και ρσμπεοαίμξσμ πϊρξ μξιάζξσμε με ςξσπ
γειςξμικξϋπ μαπ λαξϋπ. Ταίμεςαι λξιπϊμ μέρα απϊ ςξ εγυειοίδιξ ςηπ γλόρραπ η ποξρπάθεια
μα τχςιρςξϋμ πξλιςιρμικέπ εκδηλόρειπ και μξσρικέπ άλλχμ λαόμ και μα αμαζηςηθξϋμ ξι
ρσμδεςικξί κοίκξι και ςα ρημεία επατήπ με ασςέπ ςχμ Δλλήμχμ.
Ζ Κξγξςευμία είμαι έμαπ εϋυοηρςξπ υάοςηπ ςξσ πξλιςιρμικξϋ τξοςίξσ ςχμ αμθοόπχμ,
ςχμ ξμξιξςήςχμ, ςχμ διατξοόμ και ςχμ ρσγκοξϋρεχμ, γι‟ ασςϊ παίζει μεγάλξ οϊλξ ρςη
διάδξρη ή και ςημ ενάλειφη πξλιςιρμικόμ ρςεοεξςϋπχμ, κξιμχμικόμ ποξκαςαλήφεχμ και
εθμικόμ διακοίρεχμ. Λε ςιπ ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ ξι μαθηςέπ έυξσμ ςημ εσκαιοία μα
καςαμξήρξσμ ϊςι ςα βιόμαςα, ϊπχπ ασςά ςηπ απξδημίαπ, ςηπ μεςαμάρςεσρηπ και ςηπ νεμιςιάπ
ρσμδέξμςαι με ρσγκεκοιμέμεπ ιρςξοικέπ και κξιμχμικέπ καςαρςάρειπ και χπ εκ ςξϋςξσ
καςαμξξϋμ ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ λαόμ με διατξοεςικξϋπ πξλιςιρμξϋπ και
αμαπςϋρρξσμ θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςξμ άλλξμ, ςξμ ποϊρτσγα, ςξμ μεςαμάρςη. Οιξ
ρσγκεκοιμέμα, η διαπξλιςιρμικϊςηςα διαπεομά ςα «Αμθξλϊγια λξγξςευμικόμ κειμέμχμ» με
ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ:

1. Λε ςημ επιλξγή κειμέμχμ, ϊπξσ ςα θέμαςά ςξσπ δημιξσογξϋμ αμαπαοαρςάρειπ ςηπ
ποαγμαςικϊςηςαπ για ςξσπ αλλξδαπξϋπ μαθηςέπ. Δίμαι απαοαίςηςξ ξι μαθηςέπ ασςξί μα
μπξοξϋμ μα εμςξπίρξσμ ρςξιυεία ςξσ εασςξϋ ςξσπ, ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ ζχήπ, ςα δικά ςξσπ
ποξβλήμαςα και ςιπ δσρκξλίεπ ςηπ ζχήπ ρςξ ποϊρχπξ ςχμ ηοόχμ ςχμ κειμέμχμ μέρα
ρςα βιβλία ςξσ γλχρρικξϋ μαθήμαςξπ, όρςε μα αιρθαμθξϋμ ξικεία και μα εμςαυθξϋμ
ξμαλά μέρα ρςξ ρυξλικϊ και εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ ςξσπ πεοιβάλλξμ. Γι‟ ασςϊ ρε

16

Βιβλίξ μαθηςή, ςεϋυξπ γ΄, εμϊςηςα 20 με ςίςλξ «Οξιξπ είμαι; ι κάμει;».
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διάτξοα κείμεμα αματέοξμςαι λαξγοατικέπ παοαδϊρειπ, έθιμα, παοξιμίεπ, παιυμίδια,
ςοαγξϋδια, ρσμςαγέπ μαγειοικήπ, πεοιγοατέπ, απξρπάρμαςα μσθιρςξοημάςχμ κ.ά17.

2. πχπ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ για ςη
ρσγγοατή ςχμ μέχμ διδακςικόμ πακέςχμ, ρςα μέα βιβλία υοηριμξπξιξϋμςαι ξμϊμαςα
αλλξδαπόμ παιδιόμ ςα ξπξία απξςελξϋμ κεμςοικξϋπ ήοχεπ,

3. Λέρα απϊ ςα κείμεμα ςχμ εμξςήςχμ ποξβάλλξμςαι παμαμθοόπιμεπ διαυοξμικέπ ανίεπ,
ϊπχπ η αγάπη, η τιλαλληλία, η ειοήμη, η δικαιξρϋμη, η δημξκοαςία, η αλληλξβξήθεια,
ξ ρεβαρμϊπ και η απξδξυή ςηπ εςεοϊςηςαπ κ.ά18.

4. Οεοιέυξμςαι κείμεμα για ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα και ςα δικαιόμαςα ςχμ παιδιόμ19.
5. Έμα πξρξρςϊ ςχμ κειμέμχμ αμήκει ρε νέμξσπ ρσγγοατείπ20.
6. Ξοιρμέμα απϊ ςα κείμεμα αματέοξμςαι ρε διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ και τξοείπ μη
κεοδξρκξπικξϋπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ μεςαμαρςόμ, ποξρτϋγχμ και εσπαθόμ
κξιμχμικόμ ξμάδχμ (π.υ. Unesco, Unicef).
Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι ρςξ ιρυϋξμ ΑΟΡ, έμα απϊ ςα ποξςειμϊμεμα διαθεμαςικά ρυέδια
εογαρίαπ αματέοεςαι οηςά ρε μξσρική δοαρςηοιϊςηςα και ρςη Λξσρική Αγχγή21.
Δίμαι γμχρςή η δσμαςϊςηςα ςηπ ςέυμηπ και ειδικά ςηπ λξγξςευμίαπ μα σπξρςηοίζει ςημ
ποξρπάθεια επίςεσνηπ ςχμ ρςϊυχμ ςηπ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ και ρςημ αμάπςσνη ςηπ
ικαμϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ:


Μα επικξιμχμξϋμ με τξοείπ άλλχμ, αμξίκειχμ, πξλιςιρμόμ και μα ρέβξμςαι ςα
δικαιόμαςα και ςα αιρθήμαςά ςξσπ.



Μα αμαπςϋρρξσμ ρσμπάθεια για ςξσπ αμθοόπξσπ με διατξοεςικέπ εμπειοίεπ ςξσπ και
αμςιλήφειπ.



Μα νεπεοάρξσμ ςημ ποξκαςάληφη και ςξμ οαςριρμϊ.

Ασςέπ ξι δσμαςϊςηςεπ ςηπ λξγξςευμίαπ εμιρυϋξμςαι, αμ η διδαρκαλία ςηπ ρσμδσαρςεί με
μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ξ ρσμδσαρμϊπ ασςϊπ εσμξείςαι και απϊ ςημ πλεσοά ςηπ Λξσρικήπ
διδαρκαλίαπ, επειδή ςξ μέξ ΔΔΟΟΡ και ΑΟΡ, θέςξσμ χπ βαρικϊ ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ςηπ
μξσρικήπ γμόρηπ μέρα απϊ ςξ ςοαγξϋδι, εμό παοέυξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ εκπαιδεσςικϊ,

17

Ο.υ. Αμθξλϊγιξ Α΄& Β΄ Δημξςικξϋ, ρ. 63: «Ζ ρτσοίυςοα», γαλλικϊ λαψκϊ παοαμϋθι, Ρελίδα 64:
Δοαρςηοιϊςηςεπ, καςαρκεσή βιβλίξσ με θέμα: «Οαοαμϋθια απ‟ ϊλξ ςξμ κϊρμξ».
18

Ο.υ. ρ. 143: «α δϋξ αδέλτια», παοαμϋθι απϊ ςη Λέρη Αμαςξλή.

19

Ο.υ. ρ. 80-83: «ξ γιαρεμί, η οξδιά και η υαοξσπιά». Καψκϊ παοαμϋθι ςχμ Λικοαριαςόμ Δλλήμχμ απϊ ςη μήρξ
Αλικαομαρρϊ ςηπ Ιοήςηπ.
20

Ο.υ. ρ. 113: «Ξ Αψ- Βαρίληπ θα βοει ςξ δοϊμξ ςξσ».

21

«Ηέμα: Ηέαςοξ. Ξι μαθηςέπ, ατξϋ ξογαμχθξϋμ ρε ξμάδεπ, επιλέγξσμ έμα διήγημα δϊκιμξσ ρσγγοατέα πξσ
ςξσπ άοερε ιδιαίςεοα και ςξ μεςαςοέπξσμ ρε θεαςοικϊ κείμεμξ. Αμαζηςξϋμ ρςξιυεία για ςξμ ςϊπξ και ςξ υοϊμξ ςξσ
έογξσ, ποξκειμέμξσ μα επιλένξσμ ςη μξσρική επέμδσρη, ςα κξρςξϋμια και ςα ρκημικά. Διξογαμόμξσμ θεαςοική
παοάρςαρη και αρυξλξϋμςαι με ςημ επενεογαρία και παοαγχγή ρυεςικόμ κειμέμχμ (ατίρα, ποϊρκληρη,
αμακξίμχρη, δελςίξ ςϋπξσ, διατημιρςικϊ τσλλάδιξ). Ηεμελιόδειπ διαθεμαςικέπ έμμξιεπ: Ξμξιϊςηςα-διατξοά,
Υόοξπ-υοϊμξπ, Δπικξιμχμία, Αλληλεπίδοαρη. Οοξεκςάρειπ ρςη Λελέςη Οεοιβάλλξμςξπ, ςημ Ιξιμχμική και
Οξλιςική Αγχγή, ςημ Θρςξοία, ςη Γεχγοατία, ςημ Αιρθηςική και ςη Λξσρική Αγχγή.»
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παοά ςημ ακοιβή παοξσρίαρη ρςϊυχμ, εμδεικςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ και μεθξδξλξγικόμ
ποξςάρεχμ, μα ασςξρυεδιάρει και μα ποξραομϊρει ςη διδαρκαλία ςξσ ρςιπ ρσμθήκεπ πξσ
επικοαςξϋμ ρςξ ρυξλείξ, ρςα εμδιατέοξμςα και ρςιπ αμάγκεπ ςχμ μαθηςόμ ςξσ.

IV. Διδακςικέπ Οοξςάρειπ
Δίμαι πξλλξί ξι ςοϊπξι με ςξσπ ξπξίξσπ ςα γλχρρικά μαθήμαςα μπξοξϋμ μα εσμξήρξσμ
ςημ καλλιέογεια και ςημ αμάπςσνη ςηπ ιδέαπ ςηπ διαπξλιςιρμικϊςηςαπ22. έρρεοιπ απϊ ςξσπ
πιξ ελκσρςικξϋπ και, γεμικά, απξςελερμαςικξϋπ ςοϊπξσπ είμαι: η ξμαδική ρσζήςηρη επί ςξσ
πεοιευξμέμξσ εμϊπ κειμέμξσ, η δοαμαςξπξίηρη, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρυεςικέπ με ιδιόμαςα και
διαλέκςξσπ και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρυεςικέπ με λενιλϊγιξ, δηλαδή δάμειεπ και αμςιδάμειεπ
λένειπ. Αμ ξι ςοϊπξι ασςξί ρσμδσαρςξϋμ με μξσρική, ςϊςε η ελκσρςικϊςηςα και η
απξςελερμαςικϊςηςά ςξσπ πξλλαπλαριάζεςαι. Οιξ αμαλσςικά:
α) α κείμεμα με οεαλιρςικά διαπξλιςιρμικά θέμαςα ποξρελκϋξσμ ςξ εμδιατέοξμ και
ρσμαοπάζξσμ, ετ‟ ϊρξμ ποαγμαςεϋξμςαι ςξ ζήςημα ςηπ ξμξιϊςηςαπ και ςηπ διατξοάπ ςξσ
μαθηςή χπ ποξπ ςξσπ άλλξσπ, ποξπ ςξσπ ρσμμαθηςέπ, γείςξμεπ κςλ. πξσ ποξέουξμςαι απϊ
«αλλξϋ», με άλλεπ ρσμήθειεπ και άλλη ξμιλία. Κξγξςευμικά κείμεμα, ϊπχπ ασςά πξσ
αματέοξμςαι αμχςέοχ23, εμπλέκξσμ ρσμαιρθημαςικά ςξμ αμαγμόρςη και ςξμ ςοξτξδξςξϋμ με
γμόρειπ και εμρσμαίρθηρη (empathy) πξσ δϋρκξλα μεςαδίδξμςαι με άλλξμ ςοϊπξ ςϊρξ
παοαρςαςικά και άμερα. έςξια κείμεμα αμξίγξσμ παοάθσοα ποξπ άλλξσπ πξλιςιρμξϋπ,
επιςοέπξμςαπ ςη θέαρη πάμχ απϊ ςα τοάγμαςα και διεσκξλϋμξμςαπ ςημ καςαμϊηρη.
ημ αμάγμχρη και επενεογαρία ςχμ επιλεγμέμχμ κειμέμχμ υοειάζεςαι μα ακξλξσθεί
ρσζήςηρη, ϊυι ϊμχπ καςεσθσμϊμεμη απϊ ςξ δάρκαλξ , αλλά με εμθάοοσμρη κάθε μαθηςή μα
εκτοαρςεί και μα διαςσπόρει γμόμεπ ςιπ ξπξίεπ ίρχπ ρε άλλξ πλαίριξ μα δίρςαζε ή μα
τξβϊςαμ μα εκθέρει.
β) Για πεοαιςέοχ ανιξπξίηρη ςχμ κειμέμχμ ποξρτέοεςαι η μέθξδξπ ςηπ
δοαμαςξπξίηρήπ ςξσπ και ςηπ αμάληφηπ οϊλχμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Έςρι ςξ κείμεμξ μπξοεί μα
«ζχμςαμέφει» με ρςξιυεία ασςξρυεδιαρμξϋ. ςαμ ςξ παιδί δεμ είμαι ξ εασςϊπ ςξσ ρςξ
παιυμίδι, αλλά έμαπ ήοχαπ μιαπ ιρςξοίαπ, αιρθάμεςαι ελεσθεοία και αρτάλεια μα εκτοάρει
ρκέφειπ και ρσμαιρθήμαςα και, γεμικά, μα δοαρςηοιξπξιηθεί φσυξκιμηςικά. Ρςη ρσμέυεια ξι
οϊλξι και η απϊδξρή ςξσπ μπξοξϋμ μα ρσζηςηθξϋμ και μα αμαλσθξϋμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ ςηπ
ςάνηπ ή ςηπ ξμάδαπ.
γ) Ρημαμςική είμαι και η ρσμβξλή ςχμ μεςαγλχρρικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ϊπχπ η
ρσζήςηρη για ςη γλόρρα. Λία ςέςξια ρσζήςηρη μπξοεί μα αουίρει με παοαδείγμαςα απϊ ςα
πιθαμά ιδιόμαςα ςχμ μαθηςόμ και μα επεκςαθεί ρε άλλα ιδιόμαςα ή και ρε άλλεπ γλόρρεπ,
αμάλξγα με ςημ καςαγχγή ςχμ μαθηςόμ, ξι ξπξίξι εμθαοοϋμξμςαι μα «καςαθέρξσμ»
λενιλϊγιξ και ποξτξοέπ πξσ γμχοίζξσμ απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςξσπ. Οεοαιςέοχ, μπξοξϋμ μα
ανιξπξιηθξϋμ κείμεμα ςηπ δημξςικήπ γοαμμαςείαπ, παοξιμίεπ και ςοαγξϋδια, εμπλξσςίζξμςαπ

22

Tied Pamela & Tied Iris 1999.

23

Οοξρτέοξμςαι επίρηπ, ενχρυξλικά αμαγμόρμαςα ϊπχπ
Κξσλξϋδια Αμξινιάςικη Οαγχμιά» ςξσ Θρμαήλ Ιαμςαοέ.
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και ζχμςαμεϋξμςαπ ςα παοαδείγμαςα. Λέρα απϊ μία πεοιήγηρη κας‟ αουάπ ρςημ ελλημική
γλόρρα, ξι μαθηςέπ αμςιλαμβάμξμςαι ϊςι ξι διατξοέπ απϊ ςϊπξ ρε ςϊπξ κάμξσμ ςημ
επικξιμχμία πιξ εμδιατέοξσρα. Δνάλλξσ διαπιρςόμξσμ ϊςι δεμ σπάουει γλχρρική
ξμξιξμξοτία ξϋςε αμάμερα ρςξσπ ξμιληςέπ ςηπ ίδιαπ γλόρραπ.
δ) Λία άλλη ρειοά γλχρρικόμ παιυμιδιόμ πξσ σπξρςηοίζξσμ ςη διαπξλιςιρμική αγχγή
είμαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με ςιπ δάμειεπ και αμςιδάμειεπ λένειπ. Ασςέπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ
μπξοξϋμ μα νεκιμξϋμ με ςξμ εμςξπιρμϊ και ςξμ ρυξλιαρμϊ π.υ. ρσμηθιρμέμχμ νέμχμ λένεχμ
πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ ελλημική και ελλημικόμ λένεχμ πξσ έυξσμ γίμει πλέξμ διεθμείπ,
κσοίχπ μέρχ ςηπ αγγλικήπ (theatre, politics, school, problem, democracy). Για νευχοιρςή
δοαρςηοιϊςηςα ποξρτέοξμςαι ςα αμςιδάμεια, ϊπχπ «ρςσλϊ» και «μεςοϊ»24. Οεοαιςέοχ
ανιξπξίηρη ασςήπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ επιςσγυάμεςαι με ςημ «καςαρκεσή» μικοόμ
ςοαγξσδιόμ ή οσθμικόμ τοάρεχμ με ςιπ λένειπ πξσ παοαςήοηραμ ή καςέγοαφαμ ξι μαθηςέπ.
Αμάλξγα με ςη ρϋμθερη ςξσ μαθηςικξϋ πληθσρμξϋ, θα ήςαμ εμδιατέοξμ ξι αλλξδαπξί
μαθηςέπ μα «διδάνξσμ» ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ π.υ. πόπ ξμξμάζξσμ ρςη δική ςξσπ γλόρρα
ςξσπ αοιθμξϋπ μέυοι ςξ 10 και μάλιρςα ςοαγξσδιρςά ή οσθμικά ή με ρϋμθερη οσθμικόμ
κειμέμχμ ϊπχπ ςα ρυεςικά δημόδη παιδικά ςοαγξσδάκια, ϊπχπ ασςά πξσ είμαι γμχρςά ρςημ
Θςαλία και ρςα Δπςάμηρα (π.υ. «Δϋξ επί έμα: Λαοία Λαμςαλέμα, Δϋξ επί δϋξ: πιάμξ και
Ωδείξ,25 κ.λπ., ή «Έμα: κξσκιά βοαρμέμα, Δϋξ: μεοάκι κοϋξ» κ.ξ.κ.).
H εσαιρθηςξπξίηρη χπ ποξπ ςη ρημαρία ςηπ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ είμαι αμαγκαία
για ςξμ εκπαιδεσςικϊ, όρςε μα ανιξπξιήρει ςξ σλικϊ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ έυει ρςη διάθερή
ςξσ. ϊςε θα διαπιρςόρει ϊςι ςξ μάθημα ςηπ γλόρραπ, πξσ είμαι ςξ «πεοιβϊλι» ςηπ
διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ, μπξοεί μα «αμθίρει» ρε ρσμδσαρμϊ με ςη μξσρική.
Θδιαίςεοα ρςα ρυξλεία με έμςξμξ ςξ ρςξιυείξ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ, η ανιξπξίηρη
ςηπ διαπξλιςιρμικήπ διάρςαρηπ ςχμ μαθημάςχμ ςηπ γλόρραπ και ςηπ μξσρικήπ ξδηγεί ρςημ
επίςεσνη εμϊπ κξοσταίξσ ρςϊυξσ ςηπ διαπξλιςιρμικήπ αγχγήπ, πξσ είμαι η αμάπςσνη ςηπ
ικαμϊςηςαπ μα «γιξοςάζειπ» με ςξμ «άλλξ», με έμαμ ςοϊπξ πξσ καςαοοίπςει ςα τοάγμαςα και
ρσμαομϊζει ςη διατξοεςικϊςηςα.
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Εφαρμογές του Μουσικοπαιδαγωγικού
υστήματος Kodaly στην Ελληνική
Πρωτοβάθμια και Σριτοβάθμια
Εκπαίδευση26.
ξ «Ρϋρςημα Kodaly», ϊπχπ έυει καθιεοχθεί μα ξμξμάζεςαι,
απξςελεί μια μξσρικξπαιδαγχγική ποξρέγγιρη βαριρμέμη ρςιπ αουέπ
και ςιπ απϊφειπ ςξσ Zoltan Kodaly. Βαρικϊπ ρςϊυξπ είμαι η βαθϋςεοη
γμόρη και βιχμαςική ποξρέγγιρη ςξσ ταιμξμέμξσ πξσ ξμξμάζξσμε
Λξσρική ςξ ξπξίξ ρσμδσάζει ςη ρσρςημαςικϊςηςα ςηπ επιρςήμηπ με
ςημ σπεοβαςικϊςηςα ςηπ ςέυμηπ. Ζ ρσρςημαςξπξίηρη ςηπ διδακςικήπ
μεθξδξλξγίαπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε και υοηριμξπξιείςαι ακϊμη,
βαρίζεςαι ρε μια ρειοά βιβλίχμ Solfege, γοαμμέμχμ απϊ ςξμ Kodaly
και ξοιρμέμξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ καθόπ και ρε έογα ςηπ παγκϊρμιαπ
μξσρικήπ τιλξλξγίαπ και ςηπ παοαδξριακήπ μξσρικήπ επιλεγμέμα με
κοιςήοια μεθξδξλξγικήπ ρκξπιμϊςηςαπ.
Ζ ποξρέγγιρη εμϊπ μξσρικξϋ έογξσ ρε βάθξπ, απαιςεί ςημ
αμεπςσγμέμη ικαμϊςηςα μξσρικήπ αμάγμχρηπ η ξπξία πιξ
ρσγκεκοιμέμα ατξοά ςημ αμςίληφη και ερχςεοική ακοϊαρη ςχμ
μελχδιόμ πξσ παοξσριάζξμςαι ρε έμα έογξ,
ςχμ οσθμικόμ
παοαμέςοχμ πξσ ςιπ ξοίζξσμ και ςιπ ρυημαςξπξιξϋμ, ςηπ αομξμικήπ
δξμήπ και ςηπ μξοτξλξγικήπ διάςανηπ, ςχμ επιπέδχμ δσμαμικήπ και
ρημείχμ κξοϋτχρηπ και ςέλξπ ρε ρσμδσαρμϊ με ϊλα ςα
ποξηγξϋμεμα ςημ ποξρέγγιρη ςξσ ρσγκιμηριακξϋ κόδικα πξσ ξ
ρσμθέςηπ επιλέγει για μα επικξιμχμήρει με ςξμ ακοξαςή. Ζ μξσρική
αμάγμχρη για ςξ «Ρϋρςημα Kodaly» είμαι η ποξρέγγιρη εμϊπ
μξσρικξϋ έογξσ μικοξδξμικά και μακοξδξμικά. Ζ ποξρέγγιρη ασςή
νεκιμά ήδη απϊ ςξ Μηπιαγχγείξ και ςιπ ποόςεπ ςάνειπ ςξσ Δημξςικξϋ
ρυξλείξσ
ϊπξσ χπ σλικϊ υοηριμξπξιξϋμςαι απλά παιδικά
ςοαγξσδάκια,
και
ποξυχοά
ρςαδιακά
ρςημ
ποξρέγγιρη
ρσμθεςϊςεοχμ μξσρικόμ έογχμ απϊ ϊλεπ ςιπ πεοιϊδξσπ μξσρικήπ
δημιξσογίαπ.

26

ξ ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ απξςελεί ειρήγηρη ςηπ ρσγγοατέχπ ρςξ 2ξ Οαμελλήμιξ
Ρσμέδοιξ Λξσρικήπ Αγχγήπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ με ςίςλξ: «Λξσρική
Οαιδαγχγική ρςξμ 21ξ αιόμα: ποξκλήρειπ, ποξβλήμαςα, ποξξπςικέπ».
Αθήμα 20-22 Αποιλίξσ 2007. ΔΔΛΑΟΔ -ΔΘΜ
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Λξσρικόμ ρπξσδόμ, Α.Ο.Η.

Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη
πηπρηνύρνο ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ
Σπνπδώλ Α.Π.Θ., πηπρηνύρνο ηεο Σρνιήο
Νεπ/γώλ Θεο/λίθεο, δηπισκαηνύρνο
πηάλνπ θαη πηπρηνύρνο ζεσξεηηθώλ ηνπ
Κξαηηθνύ Ωδείνπ Θεο/λίθεο θαη ηνπ
Ωδείνπ Μνπζηθό Κνιιέγην, θαζώο θαη
δηπισκαηνύρνο ηνπ
Μνπζηθνπαηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
Zoltan Kodaly Οπγγαξίαο. Από ην 1992
δηδάζθεη σο εηδηθή επηζηήκσλ ζην ηκήκα
Μνπζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ Α.Π.Θ., ελσ
παξάιιεια εξγάδεηαη θαη σο θαζεγήηξηα
κνπζηθήο ζηελ Αβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δρεη δηαθξηζεί σο καέζηξνο ηεο
ρνξσδίαο θνξηηζηώλ Παλαγνύδαο
Θεζζαινλίθεο κε πνιιέο ζπλαπιίεο,
ερνγξαθήζεηο θαη καγλεηνζθνπήζεηο
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δρεη
παξνπζηάζεη επηζηεκνληθέο
αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή
ζπλέδξηα θαη έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο
ηεο ζε Διιεληθά θαη μέλα
Μνπζηθνπαηδαγσγηθά πεξηνδηθά.

Δθαξκνγέο ηνπ Μνπζηθνπαηδαγσγηθνύ Σπζηήκαηνο Kodaly ζηελ
Διιεληθή Πξσηνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Θδιαίςεοα ρημαμςική είμαι η καλλιέογεια ςηπ τχμήπ. α παιδιά ήδη απϊ ςημ ηλικία ςξσ
Μηπιαγχγείξσ μαθαίμξσμ μα ςοαγξσδξϋμ ρχρςά ςξπξθεςόμςαπ ςη τχμή ρςα σφηλϊςεοα
ηυεία έςρι όρςε μα απξτεϋγεςαι η κακή ςξπξθέςηρη ρςξ λαιμϊ, μαθαίμξσμ μα αμαπμέξσμ
ρχρςά υοηριμξπξιόμςαπ ςξ διάτοαγμα ςξσπ,
ακξλξσθξϋμ με ςημ αμαπμξή ςξσπ ςιπ
μξσρικέπ τοάρειπ και μαθαίμξσμ μα αοθοόμξσμ ϊρξ πιξ ρχρςά μπξοξϋμ, αμάλξγα με ςημ
ηλικία ςξσπ, ςξσπ ρςίυξσπ. Ζ δαρκάλα είμαι εκπαιδεσμέμη και απξςελεί ποϊςσπξ για ςα
παιδιά πξσ ςημ μιμξϋμςαι.
Ζ καλλιέογεια ςηπ ικαμϊςηςαπ εμεογηςικήπ ακοϊαρηπ εμϊπ μξσρικξϋ έογξσ καθόπ και
η αμάπςσνη ςηπ ερχςεοικήπ ακξήπ (inner hearing) είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικά ρςημ
μξσρικξπαιδαγχγική ποξρέγγιρη ςξσ Kodaly. Ζ ικαμϊςηςα μελέςηπ ςηπ παοςιςξϋοαπ εμϊπ
έογξσ και ςηπ ερχςεοικήπ αμαπαοάρςαρηπ ςηπ ηυηςικήπ ςξσ διάρςαρηπ υχοίπ ςη βξήθεια
μξσρικξϋ ξογάμξσ ή ςη υοήρη ποξηγξϋμεμηπ ηυξγοάτηρήπ ςξσ (εάμ σπάουει), είμαι έμαπ
απϊ ςξσπ επιδιχκϊμεμξσπ ρςϊυξσπ. Ζ ρσρςημαςική ποξρπάθεια για ςημ επίςεσνη ςξσ
δϋρκξλξσ ασςξϋ ρςϊυξσ, νεκιμά επίρηπ απϊ ςημ ηλικία ςξσ μηπιαγχγείξσ με διάτξοεπ
μξοτέπ παιυμιδιόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμ απλά ςοαγξσδάκια ςηπ ηλικίαπ ασςήπ. Ξι αρκήρειπ
ασςέπ εταομϊζξμςαι ρε ϊλα ςα επίπεδα μξσρικόμ ρπξσδόμ, ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι μξσρικϊ
σλικϊ με διατξοεςικά επίπεδα δσρκξλίαπ, ϊπχπ αμαγεμμηριακξί καμϊμεπ, υξοχδιακά έογα,
lieder κ.λπ.
Ρςξ πλαίριξ ςηπ μξσρικξπαιδαγχγικήπ ποξρέγγιρηπ ςξσ Kodaly, ςξ Ρυεςικϊ Ρϊλτα
(γμχρςό και χπ Ιιμηςό do) είμαι έμα απξςελερμαςικϊ εογαλείξ διδαρκαλίαπ ςηπ μξσρικήπ
αμάγμχρηπ. Ξ μαθηςήπ δεμ διαβάζει απϊλσςα ϋφη τθϊγγχμ μαθαίμει ϊμχπ μα διαβάζει
ρςαθεοά ςξμικά ποϊςσπα πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςιπ αομξμικέπ ρυέρειπ βαθμίδχμ μέρα ρε
μία κλίμακα. α ποϊςσπα ασςά, ρε ϊμξιξσ ςϋπξσ κλίμακεπ έυξσμ ρςαθεοϊ μελχδικϊ
πεοίγοαμμα χπ απξςέλερμα ςξσ ϊςι ϊμξιεπ ρυέρειπ βαθμίδχμ απξςελξϋμςαι πάμςα απϊ ίδιξσ
ςϋπξσ διαρςήμαςα. Έςρι η ρυέρη V – III – V – I ακξλξσθόμςαπ ςξ κιμηςϊ Μςξ, θα ακξϋγεςαι
πάμςα χπ «ρξλ-μι-ρξλ-μςξ» ρςημ μείζξμα κλίμακα και χπ «μι-μςξ-μι-λα» ρςημ ελάρρξμα.
Λεγάλξ πλεξμέκςημα ςηπ υοήρηπ ςξσ κιμηςξϋ do είμαι ςξ ϊςι η αομξμική αμάλσρη μιαπ
μελχδίαπ εμπεοιέυεςαι ρςξμ ςοϊπξ ςηπ αμάγμχρήπ ςηπ, με απξςέλερμα η αμςίληφη ςηπ δξμήπ
εμϊπ ςξμικξϋ έογξσ μα διδάρκεςαι ςασςϊυοξμα με ςη μξσρική αμάγμχρη απϊ ςα ποόςα
ρςάδια ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ.
ξ Ιιμηςϊ do ςασςίζεςαι χπ ρϋρςημα αμάγμχρηπ με ςξ ρϋρςημα ςξσ Ρςαθεοξϋ Μςξ πξσ
υοηριμξπξιείςαι ρςημ Δλλημική Ωδειακή εκπαίδεσρη, ρςιπ κλίμακεπ Μςξ μείζξμα και Κα
ελάρρξμα. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι έμαπ Έλλημαπ μξσρικξπαιδαγχγϊπ πξσ έυει επιτσλάνειπ
ρυεςικά με ςημ υοήρη ςξσ Ιιμηςξϋ Μςξ ρςη υόοα μαπ, μπξοεί μα νεκιμήρει απϊ ςιπ δϋξ ασςέπ
κλίμακεπ ακξλξσθόμςαπ ςημ ποξρέγγιρη και μεθξδξλξγία ςξσ Kodaly
υχοίπ μα
αμςιμεςχπίρει ποξβλήμαςα αρσμβαςϊςηςαπ ρςημ μελχδική αμάγμχρη με ςξ ρϋρςημα
Ρςαθεοξϋ Μςξ πξσ επικοαςεί.
Ξι ρειοέπ ειδικόμ βιβλίχμ πξσ έγοαφαμ ξ Kodaly και ξι ρσμεογάςεπ ςξσ με ρςϊυξ ςη
διδαρκαλία ςηπ μξσρικήπ αμάγμχρηπ, είμαι δϋρκξλξ μα βοεθξϋμ ρςημ Δλλημική αγξοά
γεγξμϊπ πξσ δσρκξλεϋει ςξ έογξ ϊρχμ θέλξσμ μα εταομϊρξσμ ϊρα ποξαματέοθηκαμ. Ξι
εκπαιδεσςικξί πξσ εμδιατέοξμςαι ϊμχπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιήρξσμ επιλεγμέμα
παοαδείγμαςα απϊ ςημ μξσρική τιλξλξγία. Ξ Kodaly, εμθάοοσμε ςη υοήρη επιλεγμέμχμ
μξσρικόμ έογχμ, σπξρςηοίζξμςαπ ϊςι για ςημ διδαρκαλία ςχμ παιδιόμ ποέπει πάμςα μα
υοηριμξπξιξϋμε ςημ καλϋςεοη μξσρική. Ίρχπ ασςϊπ είμαι και ξ λϊγξπ πξσ ςξ μάθημα ςηπ
Λξσρικήπ τιλξλξγίαπ είμαι έμα απϊ ςα σπξυοεχςικά και ιδιαίςεοα ρημαμςικά μαθήμαςα ςηπ
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εκπαίδεσρηπ εμϊπ καθηγηςή μξσρικήπ ρςημ Ξσγγαοία. Ιαςάλληλη μξσρική για ςημ
διδαρκαλία ϊλχμ ασςόμ, θεχοείςαι η επιλεγμέμη «έμςευμη» μξσρική απϊ ϊλεπ ςιπ πεοιϊδξσπ
ςηπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ καθόπ και η παοαδξριακή μξσρική ςημ ξπξία ξ Kodaly χπ
εθμξμξσρικξλϊγξπ εκςιμξϋρε ιδιαίςεοα. Ζ διδαρκαλία ςηπ παοαδξριακήπ μξσρικήπ νεκιμάει
επίρηπ απϊ ςξ Μηπιαγχγείξ με βιχμαςική ποξρέγγιρη παοαδξριακόμ παιυμιδιόμ και
ςοαγξσδιόμ και ρσμευίζεςαι μέυοι ςξ Οαμεπιρςήμιξ με ρϋμθεςεπ αμαλϋρειπ παοαδξριακόμ
ςοαγξσδιόμ και ξογαμικήπ μξσρικήπ.
Ζ ρϋγυοξμη έοεσμα ρςξμ ςξμέα ςηπ Λξσρικήπ Φσυξλξγίαπ, ςηπ Αιρθηςικήπ και ςηπ
Φσυξακξσρςικήπ απξδεικμϋει διαοκόπ ςημ δϋμαμη ςηπ Λξσρικήπ μα καλλιεογεί ςημ φσυή και
ςξ μσαλϊ και μα βξηθά ςξμ άμθοχπξ μα ρσγκιμείςαι και μα εκτοάζεςαι είςε χπ καλλιςέυμηπεκςελερςήπ είςε χπ απλϊπ ακοξαςήπ.
Ζ υοήρη ςχμ αουόμ και ςχμ μξσρικξπαιδαγχγικόμ ποξρεγγίρεχμ ςξσ Kodaly ρςξ
ρυξλείξ και μάλιρςα ρςξ Δημϊριξ ρυξλείξ, μπξοεί μα είμαι μία ιδιαίςεοα εμδιατέοξσρα
ποϊκληρη για ςξμ εκπαιδεσςικϊ. Ζ καλλιέογεια ςξσ γξϋρςξσ ςχμ ρημεοιμόμ παιδιόμ
εναοςάςαι ρε έμαμ πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ απϊ εμάπ πξσ είμαρςε ξι δάρκαλξί ςξσπ. Απ μημ ςα
ατήρξσμε λξιπϊμ «αποξρςάςεσςα» ρςιπ επιςαγέπ ςξσ ρϋγυοξμξσ μξσρικξϋ marketing και απ
ςα ξδηγήρξσμε ρςημ αμακάλσφη ςξσ ξσριαρςικξϋ και ςξσ χοαίξσ μέρα απϊ ςη διδαρκαλία
ςηπ μξσρικήπ ςέυμηπ.
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ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Οι θετικές επιδράσεις της
μουσικοκινητικής προσέγγισης OrffShulwerk στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού.
Οεοίληφη
Ζ μξσρικξκιμηςική εκπαίδεσρη Orff-Schulwerk απξςελεί μια
πξλϋπλεσοη παιδαγχγική ποξρέγγιρη η ξπξία παοάλληλα με ςημ
καλλιέογεια ςηπ μξσρικήπ παιδείαπ, θέςει χπ βαρική επιδίχνη ςηπ ςημ
καλλιέογεια και ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ παιδιξϋ χπ ποξρχπικϊςηςα. Ζ
μξσρική, η κίμηρη, ξ λϊγξπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςη μίμηρη, ςημ
ενεοεϋμηρη και ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ ποξρελκϋξσμ ςξ παιδί με έμα
ιδιαίςεοξ ςοϊπξ για μάθηρη, ποξρτέοξμςαπ ςξσ ρσμάμα ςημ
δσμαςϊςηςα μα ασςεμεογήρει και μα εκτοαρςεί ελεϋθεοα μέρχ ςξσ
ρόμαςξπ, ςηπ ρκέφηπ και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςξσ. Ξι μξσρικέπ
δοαρςηοιϊςηςεπ παίομξσμ ςη μξοτή ςξσ παιυμιδιξϋ εμπλέκξμςαπ
βιχμαςικά ςξ παιδί χπ απξςέλερμα η μάθηρη μα ποξκϋπςει αβίαρςα
και ασθϊομηςα μέρα απϊ ςξσπ πειοαμαςιρμξϋπ ςιπ αμακαλϋφειπ και ςιπ
εμπειοίεπ ςξσ. Δπιπλέξμ, η δσμαςϊςηςα εμαλλαγήπ απϊ ςξ αςξμικϊ ρςξ
ξμαδικϊ επίπεδξ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Schulwerk, ρσμςείμει ρςη
βίχρη ςχμ βαρικόμ κξιμχμικόμ ανιόμ εμό παοάλληλα εμιρυϋεςαι η
ποξρχπική αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ. Ρςϊυξπ ςηπ εογαρίαπ ασςήπ είμαι η
ερςίαρη ρςξσπ βαθϋςεοξσπ ρςϊυξσπ ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ OrffSchulwerk, αμαδεικμϋξμςαπ πχπ μέρα απϊ ασςή ςημ ποξρέγγιρη ςξ
παιδί δέυεςαι θεςικέπ επιδοάρειπ
ρςη διαμϊοτχρη ςξσ χπ
ποξρχπικϊςηςα.

Λένειπ - κλειδιά: μξσρικξκιμηςική ποξρέγγιρη,Orff-Schulwerk,
ποξρχπικϊςηςα, παιυμίδι, ξμάδεπ, δημιξσογικϊςηςα

Μαοία Γεχογίξσ
Λξσρικξλϊγξπ
Γεμμήθηκε ρςημ Ιϋποξ ςξ
1986. Ρπξϋδαρε μξσρικξλξγία και
μξσρικξπαιδαγχγικά ρςξ μήμα
Λξσρικόμ Ρπξσδόμ ρςη
Ηερραλξμίκη και απξτξίςηρε ςξ
2009. Δίμαι κάςξυξπ
Λεςαπςσυιακξϋ Διπλόμαςξπ
Διδίκεσρηπ ρςη Λξσρικξκιμηςική
Οοξρέγγιρη Orff-Schulwerk.
Δογάζεςαι χπ μξσρικϊπ ρε χδείξ
ςηπ Κεμερξϋ. Δίμαι μέλξπ ςηπ
Έμχρηπ Δκπαιδεσςικόμ Λξσρικήπ
Αγχγήπ Οοχςξβάθμιαπ
Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΛΑΟΔ). Ρςξμ ςξμέα
ςηπ τσρικήπ αγχγήπ είμαι
πςσυιξϋυξπ ςηπ Θδιχςικήπ ρυξλήπ
North Academy of Fitness ςηπ
Ηερραλξμίκηπ.
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Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο πξνζέγγηζεο Orff-Shulwerk
ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ

1. Ξ βαθϋςεοξπ ρςϊυξπ ςηπ μξσρικξκιμηςικήπ OrffSchulwerk
Ζ μξσρικξκιμηςική αγχγή Orff έυει υαοακςηοιρςεί χπ μια «παιδαγχγική θέρη»
(Τιλιάμξσ, 2007) η ξπξία απεσθϋμεςαι ρςξ „ϊλξμ‟ ςξσ αμθοόπξσ, ρόμα, φσυή και πμεϋμα
(Regner, 1994; Λαςέω, 1986). Βαρική ςηπ επιδίχνη πέοα απϊ ςη μξσρική και ςημ κιμηςική
παιδεία ςξσ παιδιξϋ είμαι μία εσοϋςεοη κξιμχμική αγχγή, μία γεμική εκπαίδεσρη (Τλίςμεο &
Ρλάβικ ρςημ Ιαςξυιαμξϋ, 2006). πχπ υαοακςηοιρςικά αματέοει ξ ίδιξπ ξ Orff, «Δεμ
ποόκειςαι απξκλειρςικά και μόμξ για μία μξσρική αγχγή. Ασςή μπξοεί μα επακξλξσθήρει,
αλλά όυι απαοαίςηςα. Ζ μξσρικξκιμηςική αγχγή ατξοά πεοιρρόςεοξ ςημ αμάπςσνη ςηπ
ποξρχπικόςηςαπ» (Orff, 1963a). Λε άλλα λϊγια, μέρχ ςξσ μξσρικξπαιδαγχγικξϋ έογξσ
Schulwerk, επιδιόκεςαι «η ξλξκλήοχρη ςηπ ποξρχπικόςηςαπ και ξ εμπλξσςιρμόπ ςηπ ζχήπ
ςξσ παιδιξύ μέρα από ςημ αμάπςσνη ςηπ έμτσςηπ μξσρικόςηςάπ ςξσ» (Frazee, 1987:7).

2. Λια πξλϋπλεσοη μξσρικξπαιδαγχγική ποξρέγγιρη
Ζ αουή ςηπ ποξρέγγιρήπ ασςήπ ρςηοίζεςαι ρςξ αδιαίοεςξ ςοίπςσυξ ςηπ μξσρικήπ, ςηπ
κίμηρηπ και ςξσ λϊγξσ διαμέρξσ ςηπ ξπξίαπ αμςικαςξπςοίζεςαι ςξ πμεϋμα ςξσ αουαίξσ
ελλημικξϋ πξλιςιρμξϋ, πξσ καςά ςξμ Ολάςχμα και ςξμ Αοιρςξςέλη ρσμβάλλει ρςημ αομξμική
αμάπςσνη εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ αμθοόπξσ (Stamou, 2002; Ραοοξπξϋλξσ, 1993; Μικξλξϋδη,
2000-01). Λέρα απϊ ςη βαρική ασςή ιδέα πηγάζει παοάλληλα ασςϊ πξσ ξ Orff υαοακςηοίζει
χπ «ρςξιυειακή μξσρική». ημ απλή, υχοίπ πξλϋπλξκη δξμή μξσρική η ξπξία είμαι άοοηκςα
δεμέμη με ςημ κίμηρη και ςξ λϊγξ, βοίρκεςαι κξμςά ρςημ αμθοόπιμη τϋρη, κξμςά ρςξ παιδί
και μέρχ ασςήπ ξ καθέμαπ μπξοεί μα ρσμμεςάρυει με ςη φσυή ςξ ρόμα και ςξ πμεϋμα ςξσ
(Orff, 1963b).
Ζ ρςξιυειακή μξσρική, η κίμηρη, ξ λϊγξπ εμεογξπξιξϋμ και αμαπςϋρρξσμ ςιπ δσμάμειπ
ςξσ πμεϋμαςξπ και ϊπχπ υαοακςηοιρςικά ρυξλιάζει ξ Orff, είμαι ςξ «ξογαμικό υώμα (humus)»
ςξσ πμεϋμαςξπ ςξσ αμθοόπξσ (Orff, 1963a). Λε άλλα λϊγια, ϊρξ καθξοιρςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ
ςξσ υόμαςξπ για ςημ καλλιέογεια ςηπ τϋρηπ ςϊρξ καθξοιρςική είμαι και η ρςξιυειακή μξσρική
με ςα ρςξιυεία ασςά για ςξμ ετξδιαρμϊ ςχμ παιδιόμ με δσμάμειπ, ξι ξπξίεπ επιδοξϋμ ςϊρξ
ρςξ γμχρςικϊ ϊρξ και ρςξ ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσπ. Δκςεμέρςεοα,
η πξλϋπλεσοη ποξρέγγιρη ςξσ παιδαγχγικξϋ έογξσ Orff, δίμει ρςξ άςξμξ ςη δσμαςϊςηςα μα
εκτοαρςεί μέρχ ςξσ ρόμαςξπ ςξσ (κίμηρη), ςηπ ρκέφηπ ςξσ (λϊγξπ) και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ
ςξσ (μξσρική), πεςσυαίμξμςαπ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ςημ αομξμική ρυέρη αμάμερα ρςιπ ςοειπ
μξοτέπ ςηπ αμθοόπιμηπ έκτοαρηπ (Ισμιμξϋ-Οοιμςάκη, 1998).

3. Ξι παιδαγχγικέπ αουέπ ςηπ τιλξρξτίαπ ςξσ Schulwerk
3.1.Οαιδξκεμςοική – Βιχμαςική μξσρική εκπαίδεσρη
Ξι εκπαιδεσςικέπ απϊφειπ ςξσ Orff απξςέλεραμ ςξμ κξομϊ ςξσ μξσρικξπαιδαγχγικξϋ
ςξσ έογξσ και ποξέκσφαμ χπ μία αμαβίχρη παλαιϊςεοχμ ιδεόμ, μεγάλχμ ποξγεμέρςεοχμ
παιδαγχγόμ και μελεςηςόμ ϊπχπ ξ Ολάςχμαπ και ξ Αοιρςξςέληπ, ξ Rousseau και ξι
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μεςαγεμέρςεοξί ςξσ Pestalozzi, Froebel και Montessori (Αμδοξϋςρξπ, 1995; Benedict, 2009).
Οαοάλληλά με ςξσπ ποξγεμέρςεοξϋπ ςξσ, σπξρςήοινε και ετάομξρε ςημ παιδξκεμςοική
εκπαίδεσρη, η ξπξία έυει χπ ρςϊυξ ςηπ μα ερςιάζει ρςιπ αμάγκεπ, ρςα εμδιατέοξμςα και ρςιπ
εμπειοίεπ ςξσ παιδιξϋ και μα ακξλξσθεί μία ρςαδιακή πξοεία η ξπξία μα ποξραομϊζεςαι ρςξ
οσθμϊ ςϊρξ ςηπ βιξλξγικήπ ϊρξ και ςηπ πμεσμαςικήπ αμάπςσνηπ ςξσ παιδιξϋ (Frazee, 1987;
Τιλιάμξσ, 2002). Ωπ αουή ςηπ έθερε ςη βιχμαςική μάθηρη (Ball, 1996; Gray, 2002; Τιλιάμξσ,
2002; Βαοελάπ, 2002β) γι‟ ασςϊ και υαοακςηοίζεςαι χπ μια «ζχμςαμή ποξρέγγιρη» (Brunett,
1994) καςά ςημ ξπξία η μξσρική καςαμϊηρη και η απϊκςηρη ςχμ μξσρικόμ δενιξςήςχμ
επιςσγυάμεςαι μέρα απϊ ςημ ποάνη (learning by doing), με ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςξσ παιδιξϋ
ρςιπ μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ (Τιλιάμξσ, 2002). πχπ ξ ίδιξπ ξ Orff αματέοει: «0ςιδήπξςε
βιώμει ςξ παιδί από ςημ ποώιμη κιόλαπ ηλικίαπ ςξσ, ξςιδήπξςε ατσπμίζεςαι και καλλιεογείςαι
μέρα ςξσ, είμαι απξταριρςικό για όλη ςξσ ςη ζχή (Orff, 1963a)».

3.2.Ζ ανία ςξσ παιυμιδιξϋ χπ παιδαγχγικϊ μέρξ διδαρκαλίαπ
Ζ μξσρική ποξρέγγιρη Orff διδάρκεςαι κας‟ ενξυήμ με ςη μξοτή ςξσ παιυμιδιξϋ
(Goodkin, 2002). Ξ Orff αμαγμόοιζε ςημ ανία ςξσ παιυμιδιξϋ ϊρξμ ατξοά ςημ εκπαίδεσρη ςξσ
παιδιξϋ και θεχοξϋρε ϊςι η μάθηρη επιςσγυάμεςαι αδιάκξπα, ασθϊομηςα και αβίαρςα, ϊςαμ
ςξ παιδί παοαρϋοεςαι απϊ ςξ πμεϋμα ςξσ παιυμιδιξϋ. Οαοάλληλα, πίρςεσε ϊςι ξι εμπειοίεπ
και ξι δενιϊςηςεπ πξσ ςξ παιδί απξκςά, αμαπςϋρρξμςαι με ξογαμικϊ ςοϊπξ αμάλξγξ ςξσ
οσθμξϋ ενέλινήπ ςξσ (Varelas, 2002a; Schutz, 2004). Αμςίρςξιυεπ απϊφειπ ρσμαμςόμςαι ρςξμ
Froebel, ξ ξπξίξπ θεχοείςαι ξ ποόςξπ πξσ ςεκμηοίχρε ςιπ θεχοίεπ ρυεςικά με ςημ ανία ςξσ
παιυμιδιξϋ για ςημ ενέλινη και ςημ εκπαίδεσρη ςξσ παιδιξϋ. πχπ σπξρςήοινε, ςξ παιυμίδι
ρσμβάλλει απξςελερμαςικά ςϊρξ ρςημ ποξρχπική διαμϊοτχρη ϊρξ και ρςη μαθηριακή
αμάπςσνή ςξσ εμό ςασςϊυοξμα εμεογξπξιεί ςημ ελεϋθεοη έκτοαρη ςηπ ρκέφηπ, ςχμ
ρσμαιρθημάςχμ ςξσ και εμεογξπξιεί ςξ μέγιρςξ ςχμ ικαμξςήςχμ ςξσ (Ρέογη, 1995).
Ρυεςικέπ φσυξλξγικέπ μελέςεπ έυξσμ απξδείνει ϊςι μέρα απϊ ςξ παιυμίδι ςξ παιδί μπξοεί
μα βιόμει εμπειοίεπ καθόπ ςξσ ποξρτέοεςαι η δσμαςϊςηςα μα δημιξσογεί μέεπ καςαρςάρειπ
και μα ελέγυει ςημ ποαγμαςικϊςηςα μέρα απϊ ςξμ πειοαμαςιρμϊ και ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ
(Erickson ρςη Brunett, 1994). Λε ςη βξήθεια ςξσ παιυμιδιξϋ απξκςάςαι η ικαμϊςηςα μα
ελέγυει ςξ ίδιξ ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ και μα λαμβάμει ασςϊβξσλα απξτάρειπ εμό ςασςϊυοξμα,
ςξμίζεςαι η αίρθηρη ςηπ ασςξπειθαουίαπ και ςηπ ικαμϊςηςαπ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ
πξικιλϊςοξπα, απαοαίςηςεπ ικαμϊςηςεπ για μα αμςεπενέλθει ρςιπ καςαρςάρειπ ςηπ ρϋγυοξμηπ
ζχήπ (Λαςραγγξϋοαπ, 2003).
Δπιποϊρθεςα, ςξ ρσμβξλικϊ παιυμίδι ϊπχπ ςα παιυμίδια ςηπ γοατικήπ ρημειξγοατίαπ,
ξι ασςξρυεδιαρμξί, ςα οσθμικά και μιμηςικά παιυμίδια (Βαοελάπ, 2002β) και ςξ παιυμίδι με
καμϊμεπ ρσμαμςιξϋμςαι ρσυμά ρςιπ διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Orff-Schulwerk. πχπ
σπξρςηοίζεςαι απϊ ςη φσυξλξγία, ςξ ρσμβξλικϊ παιυμίδι ποξρτέοει ρςξ παιδί
ρσμαιρθημαςική και φσυική ιρξοοξπία καθόπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα διαμξοτόρει ςημ
ποαγμαςικϊςηςα μέρα απϊ ςη δική ςξσ ξπςική γχμία (Λαςραγγξϋοαπ, 2003). ξ παιδί
μιμείςαι διάτξοξσπ οϊλξσπ ποξρτέοξμςάπ ςξσ έςρι ςημ εσκαιοία μα αμςιλητθεί καςαρςάρειπ
και απϊ ςημ πλεσοά ςχμ αςϊμχμ πξσ ςξ πεοιβάλλξσμ με απξςέλερμα μα μειόμεςαι ξ
εγχκεμςοιρμϊπ και μα γίμξμςαι καςαμξηςξί ξι εκάρςξςε κξιμχμικξί καμξμιρμξί. (Hargreaves,
1986). Tξ ρσμβξλικϊ παιυμίδι και κας‟ επέκςαρη ςξ παιυμίδι ρςη γεμικϊςεοη ςξσ μξοτή,
ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνη ςηπ κξιμχμικϊςηςαπ ςξσ παιδιξϋ με απξςέλερμα ςημ ξμαλή
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μεςάβαρή ςξσ απϊ ςξ αςξμικϊ ρςξ ξμαδικϊ παιυμίδι με καμϊμεπ καςά ςξσπ ξπξίξσπ ςξ παιδί
αουίζει μα απξδέυεςαι και μα ρσμβιβάζεςαι με ασςξϋπ (Hargreaves, 1986; Goodkin, 2002).

3.3.α πλεξμεκςήμαςα ςηπ μάθηρηπ μέρα απϊ ςη δημιξσογία
μαθηςικόμ ξμάδχμ
Ζ παιδαγχγική τιλξρξτία ςξσ Schulwerk ρςηοίζει επίρηπ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςημ αουή
ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ (Τιλιάμξσ, 2002; De Frece, 1990; Jungmair, 2009), ατξϋ έμαπ
απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ είμαι η καλλιέογεια ςηπ κξιμχμικξπξίηρηπ ρςα παιδιά (Chosky,
Abramson, Gillespie, Woods, 1986). πχπ σπξρςηοίζεςαι, η δημιξσογία ςηπ μξσρικήπ μέρα
απϊ ςημ ξμαδική ρσμεογαρία, ςξμίζει ςημ κξιμχμική δϋμαμη πξσ έυει η μξσρική καθόπ
εμόμει ςα άςξμα και ρσμάδει ρςη διαμϊοτχρη ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςξσπ παοξςοϋμξμςάπ ςα
μα εογαρςξϋμ ξμαδικά (John, 2006).
Ζ δημιξσογία ςχμ ζεσγαοιόμ και ςχμ ξμάδχμ ρςξ Schulwerk, απξςελξϋμ για ςα παιδιά
ςημ άμερη πηγή αμαςοξτξδϊςηρηπ ιδεόμ και ρσμάμα δίμξσμ έμταρη ρςημ αλληλεπίδοαρη
και ρςη δημιξσογία μιαπ εσυάοιρςηπ αςμϊρταιοαπ για μάθηρη. Οαοάλληλα, πέοαμ απϊ ςημ
καλλιςευμική ενέλινη ςξσ παιδιξϋ, διαμξοτόμεςαι ξ υαοακςήοαπ ςξσ, αμαπςϋρρεςαι η
κξιμχμική και ρσμαιρθημαςική πςσυή ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ (Goodkin, 2001a). Ζ
δσμαςϊςηςα πξσ δίμεςαι ρςξ παιδί μα ρσμειρτέοει ρςη ρσμξλική επίδξρη ςηπ ξμάδαπ με ςξ
δικϊ ςξσ νευχοιρςϊ ςοϊπξ ρσμβάλλει ρςξ αίρθημα ςηπ αμαγμόοιρηπ ςηπ αςξμικήπ ςξσ
ρσμειρτξοάπ μέρα ρςξ ρϋμξλξ και εμθαοοϋμει ςη τσρική ςξσ αμάγκη για ρσμεογαρία και
ποξρχπική ποξρπάθεια για ςημ απϊκςηρηπ ςηπ γμόρηπ (Judah-Lauder, 2001). Ωπ εκ ςξϋςξσ,
εμιρυϋεςαι η ποξρχπική αμάπςσνη και ξι αςξμικέπ δσμάμειπ ςξσ κάθε παιδιξϋ καθόπ
απξκςξϋμ μξσρική αμεναοςηρία και θεςική ασςξεικϊμα, υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία θεχοξϋμςαι
απαοαίςηςα κοιςήοια για ςημ εμδσμάμχρη ςηπ ξμάδαπ και ςασςϊυοξμα βαρικξί ρςϊυξι ρςξ
Orff-Schulwerk (Chosky, Abramson, Gillespie, Woods, 1986).
Οαοάλληλα με ςημ αμάπςσνη ςηπ αςξμικήπ ποχςξβξσλίαπ, αμαπςϋρρεςαι και ξ
ρεβαρμϊπ ποξπ ςημ ξμάδα (Τλίςμεο, 2006; Schamrock, 1997; Chosky, Abramson, Gillespie,
Woods , 1986). Ρσμμεςέυξμςαπ ρςιπ ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ϊπξσ η ρσζήςηρη, η αμςαλλαγή
και η απξδξυή ςχμ απϊφεχμ μεςανϋ ςχμ μαθηςόμ απξςελξϋμ ςξσπ κϋοιξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ, ςα
παιδιά αουίζξσμ μα αμςιλαμβάμξμςαι ςημ ρημαρία ςξσ ρσμβιβαρμξϋ, ςηπ ρσμεογαρίαπ, ςηπ
ποξρτξοάπ αλλά και ςηπ απξδξυήπ (Τλίςμεο, 2006), ςα ρςξιυεία ασςά πξσ θα ςξσπ
βξηθήρξσμ μα διαμξοτόρξσμ ςη γμόρη ςξσπ με βάρη ςιπ ιδέεπ ςχμ σπϊλξιπχμ μελόμ και
ϊλξι μαζί μα ρσμβάλξσμ ρςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςξσπ (John, 2006). Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ,
δημιξσογείςαι έμα πλαίριξ κξιμϊςηςαπ, ςξ ξπξίξ σπϊκειςαι ρςξσπ αμάλξγξσπ ρσμβιβαρμξϋπ
και αμάγκεπ (Goodkin, 2001a), καθόπ ποξρτέοεςαι ρςα παιδιά η δσμαςϊςηςα ςηπ βίχρηπ ςχμ
βαρικόμ κξιμχμικόμ ανιόμ ςξσ καςαμεοιρμξϋ εογαρίαπ και ςηπ απϊ κξιμξϋ ποξρπάθειαπ
(Schutz, 2004).

3.4. ξ αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςξσ πξλιςιρμξϋ
πχπ έυει διαςσπχθεί, «Ζ πιξ εσαίρθηςη και ρσγκιμηςική αουή ςηπ μξσρικξκιμηςικήπ
αγχγήπ Orff είμαι η παιδαγχγική ρημαρία ςηπ παοάδξρηπ» (ριόλη, 1997:4). Ρϋμτχμα με
ςξμ Orff, ςξ Schulwerk δεμ απξςελεί μια νεμϊτεοςη ρσμςαγή αλλά μια παιδαγχγική
ποξρέγγιρη η ξπξία ποέπει μα ποξραομϊζεςαι ρςιπ ιδιαίςεοεπ παοαδϊρειπ και ρςημ
κξσλςξϋοα ςξσ κάθε έθμξσπ (Ραοοξπξϋλξσ, 1993). Λε άλλα λϊγια, μέρα απϊ ςξ Orff© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
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Schulwerk είμαι ετικςή η έκτοαρη ςηπ εθμικήπ ςασςϊςηςαπ κάθε μξσρικήπ και κάθε λαξϋ
(Βαοελάπ, 2002β) εμό παοάλληλα, ξι „εθμικέπ‟ εκδϊρειπ ςξσ, ποξρτέοξσμ ςη δσμαςϊςηςα για
ςη γμχοιμία ςχμ παιδιόμ με ςα ήθη, ςα έθιμα και ςξσπ υξοξϋπ ςχμ άλλχμ λαόμ καθόπ
επίρηπ και ςη δσμαςϊςηςα διεϋοσμρηπ ςχμ μξσρικόμ ςξσπ ακξσρμάςχμ. Ρσμεπόπ,
εμδσμαμόμεςαι ξ ρεβαρμϊπ ςξσπ ποξπ ςξσπ άλλξσπ πξλιςιρμξϋπ, δημιξσογόμςαπ έςρι ςιπ
καςάλληλεπ ρσμθήκεπ για ςημ απξδξυή ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ (Τιλιάμξσ, 2002).

3.5.Ρταιοική μξσρικξπαιδαγχγική ποξρέγγιρη - Ξ οϊλξπ ςηπ
διαθεμαςικϊςηςαπ
Ιαθόπ ξ ρυεδιαρμϊπ διαθεμαςικόμ ποξρεγγίρεχμ ρςημ εκπαίδεσρη απξςελεί κσοίαουξ
ρςϊυξ ςα ςελεσςαία υοϊμια ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ (Υοσρξρςϊμξσ, 2005) ςξ Schulwerk εν‟ αιςίαπ
ςηπ πξλϋπλεσοηπ ποξρέγγιρηπ ςξσ και ςχμ ιδιϊμξοτχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ πξσ πξικίλξσμ
ρε πεοιευϊμεμξ και ρςξιυεία ϊπχπ είμαι ςα ρυήμαςα, ξι αοιθμξί, ξ λϊγξπ, ξι διάτξοεπ
έμμξιεπ, η ρχμαςική κίμηρη και άρκηρη, η επατή με μέα μέρα και με ςξ πεοιβάλλξμ,
δημιξσογεί ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ ρσμθήκεπ για μια διαθεμαςική ρϋμδερη με ςα σπϊλξιπα
ρυξλικά μαθήμαςα. Ιαςά ρσμέπεια, η κξιμή ποξρέγγιρη ςχμ θεμάςχμ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ
Orff με ςα σπϊλξιπα γμχρςικά πεδία, μπξοεί αμαμτιρβήςηςα μα ποξρτέοει βαθϋςεοεπ
γμόρειπ και ρημαμςικά βιόμαςα ρςξυεϋξμςαπ ςημ ξλξκληοχμέμη έκτοαρη ςξσ αμθοόπξσ
(Τλίςμεο, 1999-2000·2006).

4.α παιδαγχγικά μέρα ςηπ μξσρικήπ ποξρέγγιρηπ Orff
και η ρημαμςικϊςηςα ςξσπ
Αμάμερα ρςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ μξσρικξκιμηςικήπ αγχγήπ Orff είμαι η καλλιέογεια ςξσ μξσ
και ςξσ πμεϋμαςξπ, δσξ ρςξιυεία πξσ απξςελξϋμ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ αμάπςσνη
ςξσ αςϊμξσ μέρα ρςημ κξιμχμία (Αμδοξϋςρξπ, 1995). H πξικιλία ςχμ διδακςικόμ μέρχμ ςξσ
Schulwerk ϊπχπ ξ λϊγξπ, η κίμηρη, ςξ ςοαγξϋδι, ςα ϊογαμα, ξι ακοξάρειπ, ποξρτέοξσμ
απεοιϊοιρςεπ δσμαςϊςηςεπ ρςξμ αμθοόπιμξ μξσ μα επενεογαρςεί ςη ρκέφη υχοίπ
πεοιξοιρμξϋπ, αβίαρςα, μέρα απϊ μία πξλϋπλεσοη ξπςική γχμία με απξςέλερμα ςημ
καλλιέογεια και ςημ αμάπςσνή ςξσ (Nichols, 2003).

4.1.Ζ ρημαρία ςηπ κίμηρηπ ρςημ εκπαίδεσρη ςξσ παιδιξϋ
ρϋμτχμα με έοεσμεπ
Διδικϊςεοα, έοεσμεπ και τιλξρξτικξί ρςξυαρμξί πξσ αμαπςϋυθηκαμ καςά ςα ςέλη ςξσ
19ξσ και 20ξσ αι. ρςξμ ςξμέα ςχμ αμθοχπιρςικόμ επιρςημόμ ςϊμιραμ ςημ αμάγκη ςηπ έμςανηπ
ςηπ ρχμαςικήπ κίμηρηπ ρςημ εκπαίδεσρη. Σπξρςηοίυθηκε ξ ρημαμςικϊπ οϊλξπ ςηπ ϊρξμ
ατξοά ςημ ξλξκληοχμέμη αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ ρςξ μξηςικϊ, κξιμχμικϊ και ρσμαιρθημαςικϊ
επίπεδξ. Αμάμερα ρςξσπ ποόςξσπ σπξρςηοικςέπ ασςήπ ςηπ άπξφηπ σπήοναμ ξ F. Froebel και
ξ J.Dewey (Campbell, 1991). Αμςιρςξίυχπ, ρςξμ ςξμέα ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ παιδαγχγξί
ϊπχπ ξ J.Dalcroze, ξ Kodaly και ξ Suzuki σπξρςήοιναμ ϊςι ξ ρσμδσαρμϊπ ςηπ μξσρικήπ και
ςηπ κίμηρηπ βξηθά μακοξποϊθερμα μα αμαπςσυθεί μια ερχςεοική αίρθηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ
οσθμξϋ (Shiobara, 1994). Δπιποϊρθεςα, ρε παλαιϊςεοεπ και ρϋγυοξμεπ έοεσμεπ ρςξμ ςξμέα
ςηπ μξσρικήπ φσυξλξγίαπ διαπιρςόθηκε ϊςι η εμρχμάςχρη ςηπ κίμηρηπ ρςημ εκπαίδεσρη
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ρσμβάλλει καθξοιρςικά ρςη εμίρυσρη ςηπ μξσρικήπ καλλιέογειαπ (Ferguson, 2005).
Γεμικϊςεοα, η κίμηρη χπ ασθϊομηςη και τσρική αμςίδοαρη ρςη μξσρική μπξοεί μα βξηθήρει
ςξ παιδί μα ςη βιόρει και μα ςημ καςαμξήρει πιξ εϋκξλα (Ρςάμξσ, 2006).

5. Ξ οϊλξπ ςχμ παιδαγχγικόμ ςευμικόμ ςξσ Schulwerk
5.1. Λίμηρη - Δνεοεϋμηρη
Ρςξ Schulwerk υοηριμξπξιξϋμςαι ξι παιδαγχγικέπ ςευμικέπ ςηπ ενεοεϋμηρηπ και ςηπ
μίμηρηπ (Schamrock, 1997). πχπ έυει απξδειυθεί ρςημ ιρςξοία ϊλχμ ςχμ πεδίχμ
εκπαίδεσρηπ, ςα παιδιά εκτοάζξσμ έμα ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ για μάθηρη ϊςαμ ασςή
επιςσγυάμεςαι μέρα απϊ εσκαιοίεπ ενεοεϋμηρηπ, πειοαμαςιρμξϋ και δημιξσογικήπ πεοιπέςειαπ
(Ρέογη, 1994). Ρσμεπόπ καςά ςη διδακςική διαδικαρία ςξσ Schulwerk ςξ παιδί ξδηγείςαι απϊ
μϊμξ ςξσ ρςημ απϊκςηρη ςηπ γμόρηπ υχοίπ μα ςξσ επιβάλλεςαι ξ ςοϊπξπ πξσ ποέπει μα
ακξλξσθήρει για ςημ ατξμξίχρή ςηπ. H μάθηρη, ποξκϋπςει μέρα απϊ ςημ αμακάλσφη
(discovering learning), μέρα απϊ μια διαδικαρία πειοαμαςιρμόμ, επιλξγόμ, απξοοίφεχμ και
παοαςηοήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ παιδιόμ (Τιλιάμξσ, 2002). Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, ςξ παιδί μπξοεί
μα ρσμμεςέυει και μα επιδοά ρςη διαμϊοτχρη ςηπ γμόρηπ ςξσ και παοάλληλα μα εμπλέκεςαι
ρςη διαδικαρία ςηπ ασςξανιξλϊγηρηπ και ςηπ ασςξεκςίμηρηπ ςηπ δξσλειάπ ςξσ, λαμβάμξμςαπ
απϊ μϊμξ ςξσ ςημ εσθϋμη ςηπ μάθηρήπ ςξσ. Οαοάλληλα, απξκςά ςημ ικαμϊςηςα ςξσ μα
επενεογάζεςαι ςη γμόρη ςξσ και μα ρσμδσάζει ασςϊ πξσ ήδη γμχοίζει με ασςϊ πξσ μπξοεί μα
κάμει (Van Gunter, 2004).

5.2. Δημιξσογικϊςηςα - Ασςξρυεδιαρμϊπ
Λε ατξομή ςα λϊγια ςξσ Orff: «η ταμςαρία είμαι ασςή πξσ ποέπει μα ατσπμιρςεί και μα
εκπαιδεσςεί» (Goodkin, 2001b), γίμεςαι εμταμέπ ϊςι εκπαιδεσςική ιδέα ςξσ Schulwerk,
ρςξυεϋει ρςημ αμάπςσνη ταμςαρίαπ, ςηπ ποχςξβξσλίαπ και ςηπ εμπιρςξρϋμηπ ςξσ παιδιξϋ
ρςιπ ποξρχπικέπ ςξσ ιδέεπ εμό παοάλληλα εμθαοοϋμεςαι η ασςεμέογεια και η
δημιξσογικϊςηςά ςξσ (Λαςέω, 2006). Δνάλλξσ, ϊπχπ ξ ίδιξπ ξ Orff σπξρςηοίζει, ξι
δημιξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ επιδιόκξσμ εκςϊπ απϊ ςη καλλιέογεια ςηπ μξσρικήπ ικαμϊςηςαπ
ςξσ παιδιξϋ, ςη διαμϊοτχρη μιαπ ξλξκληοχμέμηπ ποξρχπικϊςηςαπ (Frazee, 2003). πχπ
αματέοει ξ εκπαιδεσςήπ ςξσ Schulwerk Goodkin, ςα παιδιά μέρα απϊ ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ
μιόθξσμ ϊςι δημιξσογξϋμ κάςι πξσ είμαι ποξρχπικά δικϊ ςξσπ, για ςξ ξπξίξ και μιόθξσμ
πεοήταμα. Δπιπλέξμ, η αγάπη και η αμάγκη πξσ μιόθξσμ ςα παιδιά για ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ
ξτείλεςαι ρςξ ϊςι η δοαρςηοιϊςηςα ασςή θέςει ρε εταομξγή ϊλεπ ςιπ αμθοόπιμεπ λειςξσογίεπ
ϊπχπ είμαι η ρκέφη, ξι αιρθήρειπ και η ποάνη (Scott, 2007).
Έπειςα, ρϋγυοξμεπ παιδαγχγικέπ έοεσμεπ και μελέςεπ απέδειναμ ςη ρημαρία ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ ρςξ υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ, η ξπξία σπηοεςόμςαπ ςξμ ποαγμαςικϊ ςηπ
ρςϊυξ έυει ρσμβάλει ρςη γεμική αγχγή και ρςημ αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ. Ρσγκεκοιμέμα ρςξμ
ςξμέα ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ απξςελεί πλέξμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ απϊ ςιπ αουέπ ήδη
ςξσ 20ξσ αιόμα ατξϋ πλέξμ θεχοείςαι χπ έμα ανιϊλξγξ και απξςελερμαςικϊ μέρξ
διδαρκαλίαπ (Ρέογη, 1994). Φσυξλξγικέπ και θεοαπεσςικέπ μελέςεπ σπξρςήοιναμ επίρηπ ςξ
ρημαμςικϊ οϊλξ ςηπ μξσρικήπ δημιξσογικϊςηςαπ χπ ποξπ ςημ γμχρςική και ρσμαιρθημαςική
αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009). Δπιποϊρθεςα, ρςημ έοεσμα πξσ
ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ςξμ Liess (1964) ρυεςικά με ςξσπ μξσρικξεκπαιδεσςικξϋπ Orff, ςξ
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Schulwerk πεοιγοάτςηκε χπ μια εναιοεςική εκπαιδεσςική θεχοία ρςημ ξπξία εμθαοοϋμεςαι
και αμαπςϋρρεςαι η τσρική ςάρη ςξσ παιδιξϋ για αμάπςσνη και για ποξρχπική έκτοαρη
μέρχ ςηπ μξσρικήπ δημιξσογίαπ και ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ (Addison, 1988). Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξ
ασςξρυεδιαρμϊπ απξςελεί ςη μξμαδική διαδικαρία ρςη μξσρική πξσ ρσμδέεςαι ρε μεγάλξ
βαθμϊ με ςημ αμθοόπιμη τϋρη και ςιπ μξσρικέπ αμάγκεπ ςξσ παιδιξϋ (Thomas, 1980).
Γεμικϊςεοα, η δημιξσογικϊςηςα είμαι μια έμτσςη ικαμϊςηςα για κάθε παιδί, απξςελεί μέοξπ
ςηπ τϋρηπ ςξσ, είμαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ εομημεϋει ςη ζχή (Ρέογη, 1994).

Ρσμπεοάρμαςα - Δπίλξγξπ
Δπιρςέγαρμα ςηπ ξσρίαπ ςηπ μξσρικήπ ποξρέγγιρηπ Schulwerk, απξςελεί η αματξοά ςηπ
μξσρικξεκπαιδεσςικξϋ Orff Jungmair, η ξπξία σπξρςήοινε ϊςι βαρική επιδίχνη ςχμ
μαθημάςχμ ςξσ Schulwerk είμαι ασςϊ πξσ κάπξςε ςϊμιρε ξ Orff: «Ζ καθξδήγηρη είμαι ςξ πιξ
ρημαμςικό ρςξιυείξ ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ Schulwerk γιαςί η καθξδήγηρη ρημαίμει ποαγμαςικά
μα καςεσθύμειπ ςξμ άλλξ και ξι σπόλξιπξι μαθαίμξσμ μα ακξλξσθξύμ. Σόςε μαθαίμειπ μα είραι
καθξδηγηςήπ. Από ςημ άλλη, όςαμ έμα άλλξ άςξμξ είμαι ξ καθξδηγηςήπ γμχοίζειπ όςι ποέπει
μα ακξλξσθείπ. Σόςε μαθαίμειπ μα καθξδηγείπ και μα ακξλξσθείπ. Λε ασςό ςξμ ςοόπξ
εναρκξύμςαι ξι βαρικξί καμόμεπ ςηπ ζχήπ αλλά και ςηπ ρσμβίχρηπ με ςα άςξμα γύοχ ρξσ».
Ξλξκληοόμξμςαπ, ξ Orff ξμϊμαρε ςξ Schulwerk
χπ έμα αγοιξλξϋλξσδξ. «Σα
αγοιξλξύλξσδα εσδξκιμξύμ όπξσ βοξσμ καςάλληλεπ ρσμθήκεπ». ξ Schulwerk αμαπςϋυθηκε
και γμόοιρε μεγάλη διάδξρη υάοη ρςημ ποξρχπική ςξσ τοξμςίδα και αγάπη ϊπχπ
ρσμπληοόμει ξ Orff. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ϊλξι εκπαιδεσςικξί καλξϋμαρςε μα καςαμξήρξσμε ςημ
ξσρία ςηπ παιδαγχγικήπ ςξσ τιλξρξτίαπ και ρςϊυξπ μαπ δεμ ποέπει μα απξςελεί μϊμξ η
ερςίαρη ρςη μξσρική εκπαίδεσρη ςξσ μαθηςή αλλά παοάλληλα με ασςή και η διαμϊοτχρή
ςξσ χπ ξλξκληοχμέμη ποξρχπικϊςηςα. ϊςε, καθίρςαςαι δσμαςϊπ ξ παοαλληλιρμϊπ ςξσ
μεαοξϋ μαθηςή με έμα αγοιξλξϋλξσδξ, πξσ εσδξκιμεί, αμαπςϋρρεςαι και ξλξκληοόμεςαι,
υάοη ςιπ ρσμθήκεπ πξσ ποξρτέοει η μξσρικξπαιδαγχγική ποξρέγγιρη ςξσ Carl Orff.
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ΕΛΙΑΒΕΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗ

Μουσική στο σχολείο: η ώρα του
παι(χνι)διού;

Οεοίληφη
Έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα πξσ έυει μα αμςιμεςχπίρει
κάθε εκπαιδεσςικϊπ, και ρςημ πεοίπςχρή μαπ ςηπ Λξσρικήπ, είμαι
η διαυείοιρη ςηπ ςάνηπ. Ζ βιβλιξγοατία επιβεβαιόμει, ϊςι ξι
γμόρειπ και ςξ επιρςημξμικϊ επίπεδξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ δεμ
αοκξϋμ για μα έυει ςξμ έλεγυξ ςηπ ςάνηπ. Ζ ξογάμχρη ςξσ
μαθήμαςξπ, η επικξιμχμία με ςξσπ μαθηςέπ και η ρσμπεοιτξοά
απξςελξϋμ ςξσπ βαρικξϋπ άνξμεπ ςηπ ποξρέγγιρηπ ςχμ μαθηςόμ
απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ. ξ παοϊμ άοθοξ ρςξυεϋει μα ποξρεγγίρει
ςξ θέμα ρε έμα ποόςξ επίπεδξ, υχοίπ αμαλσςικέπ πεοιγοατέπ και
διενξδικέπ βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ. Ιαςαγοάτξμςαι ςα πιθαμά
αίςια εμτάμιρηπ ταιμξμέμχμ απειθαουίαπ και ποξςείμξμςαι ςοϊπξι
αμςιμεςόπιρήπ ςξσπ. Δσρςσυόπ, δε μπξοξϋμ μα ποξςαθξϋμ
«ρσμςαγέπ», ξι ξπξίεπ μα σπϊρυξμςαι άμερα απξςελέρμαςα
εταομξγήπ και επίλσρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ ςάνηπ. Ξ κάθε
εκπαιδεσςικϊπ ςηπ Λξσρικήπ θα επιλένει ςελικά ςι «πεςσυαίμει»
κάθε τξοά, ρϋμτχμα πάμςα με ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ
Οαιδαγχγικήπ.

Λένειπ – Κλειδιά: Διαυείοιρη ςάνηπ, πειθαουία, ξογάμχρη
ςάνηπ, μάθημα Λξσρικήπ

Δλιζζάβεη Περακάκη
Γηδάθησξ, Τκήκα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ,
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ
Ζ Διηζζάβεη Πεξαθάθε είλαη δηδάθηνξαο ηνπ
ηκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ Αζήλαο (2009)
ζην ηνκέα ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο θαη
απόθνηηνο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο (1997). Γηδάζθεη
Μνπζηθή ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε από ην 1998.
Δίλαη πηπρηνύρνο θηζάξαο από ην Δζληθό Ωδείν
θαη έρεη ζπνπδάζεη αλώηεξα ζεσξεηηθά. Τν
δηάζηεκα 1998 – 2003 ζπλεξγάζηεθε κε Ωδεία
θαη Μνπζηθέο Σρνιέο ζηε δηδαζθαιία θηζάξαο
θαη ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ. Σην ίδην δηάζηεκα
ζπλεξγάζηεθε κε ηε Μεγάιε Μνπζηθή
Βηβιηνζήθε Λίιηαλ Βνπδνύξε ζηελ ζπγγξαθή
παξνπζηάζεσλ αγγιηθώλ θαη γεξκαληθώλ
βηβιίσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλώζεηο θαη
εξγαζηήξηα
ζε
πνιιά
ζεκηλάξηα
κνπζηθνπαηδαγσγηθνύ
πεξηερνκέλνπ. Σηα
επηζηεκνληθά ηεο ελδηαθέξνληα είλαη ε έληαμε
δεμηνηήησλ ζθέςεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ζρνιηθνύ καζήκαηνο Μνπζηθήο θαη ε εύξεζε
ειθπζηηθώλ ηξόπσλ πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ
θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο
ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξόαζεο, ηεο κνπζηθήο
εθηέιεζεο θαη ηεο ζύλζεζεο. Δίλαη ζπγγξαθέαο
ησλ βηβιίσλ πνπ θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο
Fagotto: «Σρεδηάδνληαο ην ζρνιηθό κάζεκα
Μνπζηθήο» (2008) θαη «Παίδνληαο κνπζηθή κε ηα
Boomwhackers» (2009).
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Ξι Bessom, Tatarunis και Fortucci ήδη απϊ ςξ 1980 ςξμίζξσμ, ϊςι αμενάοςηςα απϊ ςξ
βαθμϊ πξσ ξ δάρκαλξπ γμχοίζει ςξ αμςικείμεμϊ ςξσ ή πϊρξ καλά είμαι ξογαμχμέμξ ςξ
πεοιευϊμεμξ ςηπ διδαρκαλίαπ ρςημ ςάνη, εάμ δεμ έυει δενιϊςηςεπ μα ελέγνει ςξσπ μαθηςέπ θα
ςξσ είμαι αδϋμαςξ μα δημιξσογήρει ςξ καςάλληλξ κλίμα για μάθηρη. Ρςημ άπξφη ασςή
ρσμτχμξϋμ πξλλξί, αμάμερά ςξσπ και ξ Wragg (2003:11) ϊςαμ, απεσθσμϊμεμξπ ρε
εκπαιδεσςικξϋπ, επιρημαίμει: «είμαι ρημαμςικϊ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα διαθέςει ςημ ικαμϊςηςα ςηπ
απξςελερμαςικήπ διαυείοιρηπ ςηπ ςάνηπ. Υχοίπ ασςή, ϊλα ςα άλλα ποξρϊμςα ςξσ είμαι
πιθαμϊμ μα μείμξσμ αμανιξπξίηςα. Δεμ αοκεί μα γμχοίζειπ καλά ςξ διδακςικϊ ρξσ
αμςικείμεμξ, μα είραι ρε θέρη μα ετεσοίρκειπ δημιξσογικέπ και καςάλληλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ
για έμα θέμα…, αμ δεμ μπξοείπ μα κάμειπ ςημ ςάνη μα ρε ακξϋρει ή μα ξογαμόρειπ μια ξμάδα
παιδιόμ». Ρε πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ πξσ δε υοηριμξπξιξϋμςαι απξςελερμαςικέπ ρςοαςηγικέπ
διαυείοιρηπ ςάνηπ, υάμεςαι αδικαιξλϊγηςξπ υοϊμξπ για θέμαςα πειθαουίαπ, μειόμξμςαπ έςρι
ςξμ «καθαοϊ» διδακςικϊ υοϊμξ (Metzker, 2003).
Οϊρξ εϋκξλξ είμαι μα διαυειοιρςεί ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ Λξσρικήπ μια ςάνη; Ιαθϊλξσ
εϋκξλξ. Ζ ρυξλική ποαγμαςικϊςηςα ςξ επιβεβαιόμει. Απ δξϋμε ςοία εμδεικςικά πεοιρςαςικά
πξσ έυξσμ ρσμβεί ρςξ ρυξλικϊ υόοξ :
Πεοιρςαςικό 1
Ιαθηγηςήπ Λξσρικήπ βοίρκεςαι ςημ ποόςη μέοα ρςξ γοατείξ ςξσ Ρσλλϊγξσ
Διδαρκϊμςχμ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ.
Δάρ.1: Ιαιμξϋοιξπ ρσμάδελτξπ ειδικϊςηςαπ;
Ιαθ.: Μαι, ξμξμάζξμαι… και διδάρκχ Λξσρική.
Δάρ. 1: Αααα! οαγξσδάκια μα κάμειπ ρςα παιδιά. Ασςά ςξσπ αοέρξσμ. Λημ ςξσπ δίμειπ
ϊογαμα, κάμξσμ πξλλή ταραοία με ασςά. Λια μέοα ςξσπ ςα έδχρε η ποξηγξϋμεμη
Λξσρικϊπ και κάπξια ςα υάλαραμ, εμό απϊ ςημ πξλλή ταραοία βγήκαμ ξι ρσμάδελτξι
απ‟ ςιπ ςάνειπ ςξσπ μα δξσμ ςι ρσμβαίμει. Υαμϊπ! Οαοαλίγξ μα βάλει ςα κλάμαςα η
καημέμη!
Δάρ. 2: Δγό θσμάμαι και ςξμ εασςϊ μξσ χπ μαθηςή. Ζ όοα ςηπ Λξσρικήπ ήςαμ για μα
νεδίμξσμε απϊ ςα άλλα μαθήμαςα. Ζ όοα ςξσ παιδιξϋ. Οοξρπαθξϋρε η καημέμη η
Λξσρικϊπ μα κάμει κάςι, αλλά εμείπ…ςι μα καςαλάβξσμε!
Πεοιρςαςικό 2
Ιαθηγηςήπ Λξσρικήπ με μικοή εμπειοία παοξσριάζεςαι ρςξ γοατείξ ςξσ Διεσθσμςή ςξσ
Γσμμαρίξσ για μα αμαλάβει σπηοερία.
Ιαθ.: Ιαλημέοα ραπ. Ξμξμάζξμαι… και θα διδάρκχ Λξσρική ρςξ ρυξλείξ ραπ.
Διεσθ.: Ιαλόπ ήοθαςε. Νέοεςε με ςξμ ποξηγξϋμεμξ καθηγηςή Λξσρικήπ είυαμε πξλλά
ποξβλήμαςα πειθαουίαπ ςχμ μαθηςόμ. Για μα κοαςήρει ςξσπ μαθηςέπ ήρσυξσπ έβαζε
ρσμέυεια tests και διαγχμίρμαςα και η ανιξλϊγηρη ςχμ ςοιμήμχμ ήςαμ για πξλλξϋπ
μαθηςέπ κάςχ απϊ ςη βάρη. α γεγξμϊςα ασςά νερήκχραμ ςξσπ γξμείπ ςχμ μαθηςόμ
και ςοέυαμε. Ηα παοακαλξϋρα μα είρςε πξλϋ ποξρευςικϊπ.
Ιαθ.:…!!!
Πεοιρςαςικό 3
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Ξ καθηγηςήπ ςηπ Λξσρικήπ, ποόςη υοξμιά ρε καιμξϋοιξ ρυξλείξ, μπαίμει ρε ςμήμα ςηπ
Γ΄ ςάνηπ Γσμμαρίξσ και μέρα ρςη οξή ςξσ μαθήμαςξπ γμχοιμίαπ οχςά ςξσπ μαθηςέπ:
Ιαθ.: Λε πξια θέμαςα είυαςε αρυξληθεί ςημ ποξηγξϋμεμη υοξμιά ρςξ μάθημα; Δίδα ρςξ
Βιβλίξ Όληπ πχπ έυεςε αρυξληθεί με …, με … , με …! Ησμάρςε κάςι απϊ ασςά;
Λαθηςήπ: Ιϋοιε είρςε ρίγξσοξπ πχπ έυξσμε κάμει ϊλα ασςά; Δγό πέορι έκαμα πξλϋ
ταραοία με ςξμ …, και γεμικά γιμϊςαμ υαμϊπ ρςημ ςάνη. Ξ ποξηγξϋμεμξπ κϋοιξπ
έρποχυμε απϊ ςα μεϋοα ςξσ ϊλη ςη ρειοά με ςα θοαμία! Δίυα 9 βέβαια ρςξ ςοίμημξ,
αλλά δε με εμδιατέοει, ατξϋ δε μέμειπ ρςη Λξσρική!! Αουαία και Λαθημαςικά είμαι!
α θέμαςα και ξι δσρκξλίεπ πξσ παοξσριάζξσμ ξι ρυέρειπ εκπαιδεσςικόμ – μαθηςόμ και
έμμερα ποξαματέοθηκαμ, δεμ είμαι κάςι καιμξϋοιξ ρςιπ μέοεπ μαπ, ξϋςε ελλημικϊ ταιμϊμεμξ,
αλλά αμςίθεςα ποξβλημαςίζει ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ Λξσρικήπ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ. Οοιμ
ςη δεκαεςία ςξσ 1970, ξι δάρκαλξι μπξοξϋραμ μα επιβληθξϋμ μέρχ ςηπ ενξσρίαπ ςξσ οϊλξσ
ςξσπ (Allen). Λε άλλα λϊγια, ςα ταιμϊμεμα απειθαουίαπ ρςημ ςάνη ρπάμια έλκσαμ ςημ
ποξρξυή ςξσ δαρκάλξσ, αλλά και ϊςαμ ασςϊ ρσμέβαιμε ξι πξιμέπ ήςαμ πξλϋ ασρςηοέπ και
είυαμ ρυεδϊμ πάμςα ςη ρσγκαςάθερη ςχμ γξμέχμ. Λεςά ςη δεκαεςία ςξσ 1970, ξλξέμα και
πεοιρρϊςεοξι εκπαιδεσςικξί παοαπξμξϋμςαι, ϊςι δσρκξλεϋξμςαι μα διδάνξσμ απξςελερμαςικά
εναιςίαπ ςηπ πειθαουίαπ ςηπ ςάνηπ και ςηπ έλλειφηπ μαθηςικήπ ποξρξυήπ (Allen). Ηα ποέπει
μα επιρημαμθεί, ϊςι η διαυείοιρη ςάνηπ και η πειθαουία είμαι θέμαςα πξσ δεμ ατξοξϋμ μϊμξ
ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, αλλά ϊλα ςα γμχρςικά αμςικείμεμα.

Δμμξιξλξγική ποξρέγγιρη
Ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη και αμενάοςηςα απϊ ςημ εμπειοία ςξσ, ξ
εκπαιδεσςικϊπ καλείςαι καθημεοιμά μεςανϋ άλλχμ μα διαυειοίζεςαι απξςελερμαςικά και
ρσμδσαρςικά:


α μέρα και ςα σλικά πξσ θα υοηριμξπξιήρει ρςη διδαρκαλία ςξσ.



ξ διδακςικϊ υοϊμξ και ςημ ξογάμχρη ςηπ ςάνηπ χπ ποξπ ςξ υόοξ (έμαονη και λήνη
μιαπ διδακςικήπ όοαπ, διάοκεια κάθε δοαρςηοιϊςηςαπ, διάςανη ςάνηπ κ.ά.).



ιπ ρςοαςηγικέπ διδαρκαλίαπ και μάθηρηπ (λ.υ. η επιλξγή αμάμερα ρςη διδαρκαλία ςξσ
ρσμϊλξσ ςηπ ςάνηπ, ςηπ διδαρκαλίαπ μικοόμ ξμάδχμ, ή ςημ εναςξμικεσμέμη
διδαρκαλία).



η ρσμπεοιτξοά ςχμ μαθηςόμ, ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία ςξσπ, ςιπ μεςανϋ ςξσπ
αλληλεπιδοάρειπ και ςημ ποϊξδϊ ςξσπ.



ιπ ρυέρειπ ςϊρξ με ςξσπ γξμείπ ϊρξ και με ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ή με ςξσπ άλλξσπ τξοείπ
(Wragg, 2003).

Ξ επιςσυήπ ρσμδσαρμϊπ ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρσμιρςξϋμ ςη Διαυείοιρη ςηπ άνηπ. Λε
ςημ ποξρέγγιρη ασςή ρσμτχμεί και ξ Bauer (2001), ςξμίζξμςαπ, χπ απξςέλερμα ϊλχμ ςχμ
παοαπάμχ αομξδιξςήςχμ, ςημ παοξυή μάθηρηπ. Άλλχρςε, η επιςσυημέμη διαυείοιρη ςηπ
ρυξλικήπ ςάνηπ αγγίζει κάθε πλεσοά ςηπ μαθηριακήπ και διδακςικήπ διαδικαρίαπ. Δμπεοιέυει
ςη υοήρη ςηπ απξςελερμαςικήπ διδαρκαλίαπ, ςη μαθηςική πειθαουία και ςημ ξογάμχρη ςχμ
ξμάδχμ, ανιξλξγόμςαπ ςι υοειάζεςαι μα αλλαυςεί και με πξιξ ςοϊπξ (Jackson & Joyce, 2003
και Λαςραγγξϋοαπ, 1998), εμό παοάλληλα εναοςάςαι «απϊ ςη γεμικϊςεοη παιδαγχγική
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τιλξρξτία πξσ σιξθεςεί ςξ ρυξλικϊ ρϋρςημα γεμικϊςεοα και ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ ςάνηπ
ειδικϊςεοα» (Λαςραγγξϋοαπ, 1998:10).

Αίςια εμτάμιρηπ ταιμξμέμχμ απειθαουίαπ
Ξι αομξδιϊςηςεπ και ξι σπξυοεόρειπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, ϊπχπ πεοιγοάτηκαμ
παοαπάμχ, είμαι πξικίλεπ και θα ποέπει μα ρσμδσαρςξϋμ αομξμικά μεςανϋ ςξσπ, αομξμία η
ξπξία δεμ είμαι πάμςα ετικςή. Ξι αμθοόπιμεπ ρυέρειπ, και ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη
εκπαιδεσςικξϋ-μαθηςόμ, δημιξσογξϋμ απϊ ςη τϋρη ςξσπ αμςιπαοαθέρειπ, ατξϋ η μία πλεσοά
απξςελεί ςημ ενξσρία και η απέμαμςι ξτείλει μα ςημ απξδευςεί. ξ υάρμα μεςανϋ ςχμ δϋξ
πλεσοόμ δεμ είμαι αγετϋοχςξ. Για μα επιςεσυθεί ασςϊ, απαιςείςαι η ϋπαονη ςηπ δσμαμικήπ
ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, ξ ξπξίξπ με ςη μξημξρϋμη, ςημ εμμξμή, ςημ
ποχςξςσπία, και ςιπ μξοτέπ ρσμπεοιτξοάπ πξσ θα σιξθεςήρει θα εμπμεϋρει ςξ ρεβαρμϊ ςχμ
μαθηςόμ. Οοέπει μα σπξγοαμμιρθεί, ϊςι ρε καμία πεοίπςχρη ξ εκπαιδεσςικϊπ δεμ θα ποέπει
μα υάμει ςημ φσυοαιμία , ςξ οϊλξ ςξσ και μα ςασςίζεςαι με ςξσπ μαθηςέπ. Ξι μαθηςέπ δε
υοειάζξμςαι τίλξσπ (μπξοξϋμ μα βοξσμ ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσπ), αλλά αμθοόπξσπ πξσ θα ςξσπ
εμπμεϋρξσμ και θα ςξσπ καθξδηγήρξσμ .
Δπιπλέξμ, η ξογάμχρη ςξσ μαθήμαςξπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ διαδοαμαςίζει ξσριαρςικϊ
οϊλξ. ςαμ η διδακςική διαδικαρία παοξσριάζει κεμά ή ϊςαμ δεμ σπάουξσμ εμδιατέοξσρεπ
και ποχςξπξοιακέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποξχθξϋμ ςη ρκέφη (Metzker, 2003), η πξιϊςηςα
ςηπ διδαρκαλίαπ είμαι υαμηλή. λα ασςά ρσμδσαρμέμα με ςημ κξιμχμική αμχοιμϊςηςα ςξσ
μαθηςή δημιξσογξϋμ αςανία (Λαςραγγξϋοαπ, 1998).
Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, ξι μαθηςέπ, χπ άςξμα παοξσριάζξσμ βαρικά υαοακςηοιρςικά
ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ: αμςιρςέκξμςαι ϊςαμ κάπξιξπ θέλει μα ςξσπ επιβάλλει εκείμξ πξσ θέλει
μα κάμει, σπξςιμξϋμ ςημ αμτιρβηςξϋμεμη ενξσρία, διατέοξσμ χπ ποξπ ςα εμδιατέοξμςα, ςιπ
ικαμϊςηςεπ και ςη μξοτή μάθηρηπ, ϊπχπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσπ, ςιπ επιθσμίεπ και ςιπ ανίεπ
ςξσπ, υοειάζξμςαι και φάυμξσμ μεγαλόμξμςαπ ςη δική ςξσπ φσυξλξγική αμεναοςηρία για μα
αμαπςϋνξσμ ςιπ δσμαςϊςηςέπ ςξσπ . Οέοα ϊμχπ, απϊ ςα γεμικά ασςά υαοακςηοιρςικά, δεμ
απξσριάζει η ποξβλημαςική ρσμπεοιτξοά ςχμ μαθηςόμ, η ξπξία δε ρυεςίζεςαι αμαγκαία με
ςημ επίδξρή ςξσπ. Ζ Λαοκέα (2009), ρςξ άοθοξ ςηπ «Διαυείοιρη ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ
για μα μημ α-ςξμήρει ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ», διαυχοίζει ςξσπ μαθηςέπ ασςξϋπ ρε πέμςε
ςϋπξσπ, ποξςείμξμςαπ ςοϊπξσπ ποξρέγγιρηπ. Έςρι, λξιπϊμ, ρσμαμςξϋμε ςξσπ μαθηςέπ: α) με
επιθεςική ρσμπεοιτξοά, β) ςϋπξσ «κλϊξσμ» (κάμξσμ ςξσπ άλλξσπ μα γελξϋμ), γ) ςϋπξσ
«πξλιςικξϋ» (έυξσμ πάμςα κάςι μα πξσμ ρςξ μάθημα, αλλά ϊυι απαοαίςηςα ρυεςικϊ με ςξ
διαποαγμαςεσϊμεμξ θέμα), δ) με σπεοκιμηςικϊςηςα, και ε) ςϋπξσ «δε με μξιάζει» (αδιατξοία
για ςξ μάθημα). Δεμ απξσριάζξσμ και ξι μαθηςέπ πξσ χθξϋμ ςξμ εκπαιδεσςικϊ ρςα άκοα,
ελέγυξμςαπ ςξσπ καμϊμεπ πειθαουίαπ πξσ θέςει, ρςξυεσμέμα .
Ηα ποέπει ϊμχπ, μα ςξμιρςεί ϊςι «ασςϊ πξσ ςξ ρυξλείξ θεχοεί επιθσμηςή ρσμπεοιτξοά
και ςξ απξκαλεί ςάνη δεμ είμαι πάμςξςε κάςι πξσ ξ μαθηςήπ ςξ καςέυει και, αμάλξγα με ςη
διάθερή ςξσ, ςξ εκτοάζει ή ϊυι, αλλά είμαι έμα είδξπ μάθηρηπ, ςξ ξπξίξ ξ μαθηςήπ απξκςά
ρςαδιακά» (Λαςραγγξϋοαπ, 1998:191). Απαιςείςαι λξιπϊμ, υοϊμξπ και σπξμξμή απϊ ςξμ
εκπαιδεσςικϊ ποξκειμέμξσ μα ξδηγηθεί ξ μαθηςήπ ρςημ κξιμχμική μάθηρη.
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Δμδεικςικξί ςοϊπξι αμςιμεςόπιρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ
Ζ καθημεοιμή διδακςική ποάνη και εμπειοία, αλλά και η διεθμήπ βιβλιξγοατία
δείυμξσμ, πχπ ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ ρςξ ρυξλείξ μπξοεί μα είμαι απϊ πξλϋ δσράοερςξ
μέυοι απίρςεσςα δημιξσογικϊ και εσυάοιρςξ για ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ μαθηςέπ. O
Capitanio (2006), ρςξ άοθοξ ςξσ “Motivation in Music Education” ςξμίζει, ϊςι ςα παιδιά
μαθαίμξσμ μξσρική για μα πεομξϋμ καλά. Ρςημ ελλημική ποαγμαςικϊςηςα, ςξ ρςξιυείξ ασςϊ
μπξοεί μα λητθεί είςε χπ αομηςικϊ, γιαςί ξι μαθηςέπ θεχοξϋμ ςξ μάθημα δεσςεοεϋξμ «ατξϋ
δεμ ενεςάζεςαι ρςιπ ποξαγχγικέπ και ςιπ απξλσςήοιεπ ενεςάρειπ …και άοα η επίδξρη ρςξ
μάθημα δεμ παίζει ρημαμςικϊ οϊλξ» (Οεοακάκη, 2003: 124), είςε χπ θεςικϊ, ατξϋ δίμει
πεοιθόοια έκτοαρηπ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςχμ μαθηςόμ, ρσρςαςικϊ
πξσ λείπει απϊ ςξ γμχριξκεμςοικϊ ρυξλείξ (Αλαυιόςηπ, 2001). Ρςξ πλαίριξ ασςϊ η διαυείοιρη
ςηπ ςάνηπ είμαι απαοαίςηςη και ξ εκπαιδεσςικϊπ, αμενάοςηςα απϊ ςιπ ςευμικέπ πξσ ςελικά θα
επιλένει μα εταομϊρει «δεμ ποέπει μα αουίζει ςξ μάθημα, ποιμ βεβαιχθεί ϊςι έυει
ποξρελκϋρει ςημ ποξρξυή ςηπ ςάνηπ» (Λαςραγγξϋοαπ, 1998:220). α βαρικά κλειδιά για ςη
διαυείοιρη ςηπ ςάνηπ είμαι η ρσμπεοιτξοά, η ξογάμχρη και η επικξιμχμία (Reston, 2000).
Αμαλσςικϊςεοα, ρε έμα μάθημα ϊπχπ ασςϊ ςηπ Λξσρικήπ, πξσ δσμηςικά μπξοξϋμ ϊλξι
μα ρσμμεςάρυξσμ (Capitanio, 2006), η επικξιμχμία μεςανϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ϊλχμ ςχμ
ςϋπχμ και υαοακςήοχμ ςχμ μαθηςόμ, δεμ είμαι καθϊλξσ εϋκξλη και ξι ρσγκοξϋρειπ είμαι
ρσυμά αμαπϊτεσκςεπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ξ εκπαιδεσςικϊπ «θα ποέπει μα είμαι ειλικοιμείπ και
μα μημ πεοιλαμβάμει ρε καμιά πεοίπςχρη ςη υοήρη πξιμόμ και ςιμχοίχμ ή/και καλή ή μέςοια
ανιξλϊγηρη» (Λαοκέα, 2009).
Ρςημ καςεϋθσμρη ασςή ποξραμαςξλίζξμςαι πξλλά μξμςέλα, η δξμή ςχμ ξπξίχμ
ακξλξσθεί ςιπ αουέπ ςχμ ρυξλόμ ςηπ Φσυξλξγίαπ. Λπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε ϊλεπ ςιπ
ρυξλικέπ ςάνειπ και μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ ρσμδσαρςικά, αμάλξγα με ςιπ
εκάρςξςε καςαρςάρειπ πξσ καλείςαι μα αμςιμεςχπίρει. Ξ Λαςραγγξϋοαπ (1998) παοξσριάζει
αμαλσςικά ςα μξμςέλα ασςά, ςα ξπξία βαρίζξμςαι ρςιπ αουέπ ςηπ Λπιυεβιξοιρςικήπ,
Μεξμπιυεβιξοιρςικήπ, Δοεσμηςικήπ, Ρσμβξσλεσςικήπ και Αμθοχπιρςικήπ Ρυξλήπ. Ξμξμαρςικά
είμαι:
1.

ξ μξμςέλξ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ Ρσμπεοιτξοάπ ςχμ O‟ Leary.

2.

ξ μξμςέλξ ςηπ απξταριρςικήπ πειθαουίαπ ςξσ L. Canter.

3.

ξ μξμςέλξ ςηπ «Υελόμαπ» ςξσ A. Robin.

4.

ξ μξμςέλξ ασςξαμάλσρηπ ςξσ T. Lovitt.

5.

ξ γμχρςικϊ-κξιμχμικϊ μξμςέλξ ςξσ D. Meichenbaum.

6.

ξ μξμςέλξ ποϊληφηπ ποξβλημάςχμ ςξσ J. Kounin.

7.

ξ μξμςέλξ ασςξελέγυξσ ςχμ B. Joyce και M. Weil.

8.

ξ μξμςέλξ ςχμ λξγικόμ ρσμεπειόμ ςξσ R. Dreikurs.

9.

α μξμςέλα επίλσρηπ ποξβλημάςχμ ςξσ W. Glasser.

10. α μξμςέλα ποϊληφηπ ποξβλημάςχμ ςξσ W. Glasser.
11. ξ μξμςέλξ επαγχγικξϋ ασςξελέγυξσ ςξσ J. Aronfreed.
© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
ISSN 1790-773Φ

|62

Μνπζηθή ζην ζρνιείν:
ε ώξα ηνπ παη(ρλη)δηνύ;

12. ξ μη καςεσθσμϊμεμξ μξμςέλξ ςξσ C. Rogers.
13. ξ μξμςέλξ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςξσ T. Gordon.
14. ξ μξμςέλξ επικξιμχμίαπ ςξσ Haim Ginott.
Για ςημ εταομξγή ςχμ μξμςέλχμ ασςόμ και ςξ ρσμδσαρμϊ ςξσπ απαιςείςαι έμαπ
εκπαιδεσςικϊπ, ξπξίξπ θα ποέπει μα διακοίμεςαι απϊ «τιλικϊςηςα, αμεοξληφία, εσυάοιρςη
και θεςική διάθερη, ρσμαιρθημαςική θέομη, φσυική χοιμϊςηςα, ρσμαιρθημαςική ιρξοοξπία,
σπξμξμή, ασςξέλεγυξ, απξταριρςικϊςηςα και έμποακςη τοξμςίδα για ςξσπ μαθηςέπ ςξσ,
πξσ εκτοάζεςαι μέρα απϊ ςημ αδιαποαγμάςεσςη διάθερη αμςιμεςόπιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ
υχοίπ ςάρειπ τσγήπ » (Λαςραγγξϋοαπ, 1998: 195). Δπιπλέξμ, θα ποέπει μα αμαπςϋνει
ικαμϊςηςεπ πξσ θα ατξοξϋμ ςϊρξ ςημ ξογάμχρη και ςημ παοξσρίαρη ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ ,
ϊρξ και ςημ διάκοιρη ςχμ καςαρςάρεχμ, δεδξμέμξσ ϊςι κάθε ρςιγμή είμαι διατξοεςική
(Salaman, 1983).
Αμενάοςηςα, ϊμχπ, με ςξ ςι έυει ξογαμόρει απϊ ποιμ ξ εκπαιδεσςικϊπ, θα ποέπει μα
ανιξλξγεί διαοκόπ ςιπ ρσμθήκεπ μάθηρηπ, έςρι όρςε μα ποξραομϊζεςαι κάθε τξοά,
ανιξλξγόμςαπ κάθε τξοά ςι υοειάζεςαι μα αλλαυςεί και με πξιξ ςοϊπξ (Jackson & Joyce,
2003), λαμβάμξμςαπ εστσείπ και γοήγξοεπ απξτάρειπ, αμςιμεςχπίζξμςαπ ςιπ παοεκςοξπέπ
και ανιξπξιόμςαπ απξςελερμαςικά ςξ υοϊμξ ςξσ (Wragg, 2003). Ρςημ ϋπαονη ςχμ ικαμξςήςχμ
ασςόμ ρσμτχμεί και ξ Λαςραγγξϋοαπ (1998), ξ ξπξίξπ ρσμιρςά ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ απϊ
ςημ έμαονη ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ και ςα ποόςα μαθήμαςα μα:


Οοξεςξιμάρξσμ ςημ ςάνη ςξσπ.



Οοξγοαμμαςίρξσμ ςξσπ καμϊμεπ και ςιπ διαδικαρίεπ.



Ιαθξοίρξσμ και μα αμακξιμόρξσμ ςιπ επιπςόρειπ.



Διδάνξσμ ςξσπ καμξμιρμξϋπ και ςιπ διαδικαρίεπ.



Ξογαμόρξσμ ρυέδια αμςιμεςόπιρηπ ποξβλημάςχμ.



Δπξπςεϋξσμ και μα καςεσθϋμξσμ ςημ ςάνη ρσμευόπ.



Ρςαμαςξϋμ «ςξ κακϊ εμ ςη γεμέρει ςξσ», υοηριμξπξιόμςαπ και ρςξιυεία ςηπ μη λεκςικήπ
επικξιμχμίαπ .



Ξογαμόμξσμ καλά ςη διδαρκαλία ςξσπ.



Δμεογξπξιξϋμ και μα καθιρςξϋμ σπεϋθσμξσπ ςξσπ μαθηςέπ.



Δίμαι ρατήπ καςά ςη διδαρκαλία.

Ζ εταομξγή δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ ίδια χοιαία διδαρκαλία, πξσ ρυεςίζξμςαι με
ακοϊαρη ηυηςικόμ απξρπαρμάςχμ, ςοαγξϋδι και εκςέλερη με μξσρικά ϊογαμα είμαι ατεμϊπ
αμαγκαία (η τϋρη ςξσ μαθήμαςξπ ςξ επιβάλλει), ατεςέοξσ απαιςείςαι ασρςηοή ξογάμχρη,
ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςιπ λεπςξμέοειεπ και ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ ςηπ ςάνηπ. Ζ παοαμικοή
«αβλεφία» μπξοεί μα ξδηγήρει ρε καςαρςοξτή έμα ρυέδιξ μαθήμαςξπ πξσ καςαρςοόθηκε
ποξρεκςικά και με ϊοενη. Για παοάδειγμα, αμ μξιοαρςξϋμ ςα μξσρικά ϊογαμα ποιμ δξθξϋμ
ξι ξδηγίεπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μπξοεί μα δημιξσογηθεί ρϋγυσρη, ατξϋ ξι μαθηςέπ
παίομξσμ κάςι ρςα υέοια ςξσπ υχοίπ ρσγκεκοιμέμη καθξδήγηρη και απϊ αμηυαμία ςξ
υςσπξϋμ. Ζ διδακςική εμπειοία δείυμει, ϊςι ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα έυξσμ πάμςα έμα ρςϊυξ
ρσγκέμςοχρηπ. Ο.υ. μια μξσρική ακοϊαρη θα ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ τϋλλξ εογαρίαπ
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(ςξ πλήθξπ ςχμ εοχςήρεχμ ή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ θα ατξοξϋμ ςημ ακοϊαρη είμαι
αμάλξγη με ςη διάοκεια ςξσ απξρπάρμαςξπ) και θα καλξϋμςαι ξι μαθηςέπ μα ερςιάρξσμ ρε
ρσγκεκοιμέμα ρςξιυεία (λ.υ. δξμή, ϊογαμα κ.ά). Ρςϊυξ ρσγκέμςοχρηπ θα ποέπει μα έυξσμ
ϊςαμ, καςά ςημ εταομξγή ςηπ ξμαδξρσμεογαςικήπ διδαρκαλίαπ, μια ξμάδα παοξσριάζει ςημ
εογαρία ςηπ. Δίμαι δσρςσυόπ, ρσυμϊ ςξ ταιμϊμεμξ, μια ξμάδα μα παοξσριάζει και ξι
σπϊλξιπεπ μα αρυξλξϋμςαι με ςιπ δικέπ ςξσπ παοξσριάρειπ και χπ απξςέλερμα καμείπ μα μημ
ακξϋει καμέμαμ . Δμδιατέοξσρεπ και δημιξσογικέπ εκςελέρειπ «υάμξμςαι» και ξι μαθηςέπ
υάμξσμ ςξ κίμηςοξ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςξ μάθημα («ατξϋ καμείπ δε μαπ ποξρέυει»). Ξ
Λαςραγγξϋοαπ (1998) παοαθέςει μια ρειοά ςευμικόμ διαςήοηρηπ ςηπ ποξρξυήπ:


Ιίμηρη και υειοξμξμίεπ εκπαιδεσςικξϋ.



Δμεογξπξίηρη ςηπ διαμαθηςικήπ επικξιμχμίαπ.



Υοήρη λεκςικόμ παοχθήρεχμ (Οοξρένςε, με εμδιατέοει κ.ά.).



Υοήρη εοχςήρεχμ αμχςέοξσ
ανιξλϊγηρηπ καςά Bloom) .



Ζ υοήρη ςχμ διλημμαςικόμ εοχςήρεχμ ( θα έκαμεπ ασςϊ, ςι ποξςείμειπ…).



Δμαλλαγή ακξσρςικόμ και ξπςικόμ εοεθιρμάςχμ.



Δμαλλαγή ρςξ οσθμϊ επικξιμχμίαπ.



Δμαλλαγή ρςξ οσθμϊ ςξσ μαθήμαςξπ.



Υοήρη ςηπ παϋρηπ.



Υοήρη σπξγοάμμιρηπ.



Δμθξσριαρμϊπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και υοήρη ςξσ υιξϋμξο.

επιπέδξσ

(εοχςήρειπ

αμάλσρηπ,

ρϋμθερηπ

και

Αμενάοςηςα απϊ ςημ ποξρχπικϊςηςα ςξσ κάθε εκπαιδεσςικξϋ και ςξ ρςσλ διδαρκαλίαπ
ςξσ, απαιςείςαι πξλλή εμέογεια απϊ ςημ πλεσοά ςξσ για μα κιμηςξπξιήρει ςξσπ μαθηςέπ,
παοέυξμςαπ κίμηςοα για μάθηρη (Walker, 1989), υχοίπ ςα ξπξία «δεμ σπάουει μάθηρη»
(Λαςραγγξϋοαπ, 2002:308) . Οξλλέπ είμαι ξι τξοέπ πξσ ξι εκπαιδεσςικξί αιρθάμξμςαι
αδϋμαμξι μα κιμηςξπξιήρξσμ κάπξιξσπ μαθηςέπ (Abeles et al. 1994). Ρϋμτχμα με ςξμ
Lautzenheiser (ρςξ Walker, 1989:38), ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί ςξ κίμηςοξ δεμ επιβάλλεςαι, αλλά
επιλέγεςαι απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Γι΄ ασςϊ, είμαι απαοαίςηςη η άςσπη ρσζήςηρη ή μια
ενεοεϋμηρη ςχμ εμδιατεοϊμςχμ ςχμ μαθηςόμ, για μα βξηθηθεί πεοιρρϊςεοξ ξ εκπαιδεσςικϊπ
ρε ϊ,ςι ςελικά επιλένει. Άλλχρςε, δεμ είμαι δσμαςϊ μια ςάνη μα παοαμείμει πειθαουημέμη αμ
ξι μαθηςέπ δεμ έυξσμ κίμηςοξ (Walker, 1989).
α ποξβλήμαςα πειθαουίαπ μπξοξϋμ μα μειχθξϋμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ϊςαμ ξι μαθηςέπ
βλέπξσμ ςημ ανία και ςη ρπξσδαιϊςηςα ςηπ θεμαςξλξγίαπ πξσ ποαγμαςεϋεςαι η κάθε
διδαρκαλία. Ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ, ςα μέα ρυξλικά εγυειοίδια ρςξ Δημξςικϊ και ςξ
Γσμμάριξ ποξρτέοξσμ εσελινία ρςημ επιλξγή ςχμ εμξςήςχμ και ςχμ διδακςικόμ μεθϊδχμ πξσ
θα υοηριμξπξιηθξϋμ. Έςρι, ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ Λξσρικήπ ατξϋ ατξσγκοαρςεί ςα
εμδιατέοξμςα και ςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ μπξοεί μα ποξραομϊρει ςη διδαρκαλία ςξσ
ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη. Αμ η θεμαςξλξγία είμαι εμδιατέοξσρα ςϊρξ για ςξμ εκπαιδεσςικϊ
ϊρξ και για ςξσπ μαθηςέπ, ςα ταιμϊμεμα απειθαουίαπ ρίγξσοα θα μειχθξϋμ αιρθηςά, για δϋξ
κσοίχπ βαρικξϋπ λϊγξσπ: α) ξ εκπαιδεσςικϊπ θα εςξιμάρει ςξ μάθημά ςξσ με καλή διάθερη
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και θα είμαι εμθξσριαρμέμξπ ϊςαμ θα ςξ επενεογάζεςαι με ςξσπ μαθηςέπ και β) ξι μαθηςέπ θα
έυξσμ κίμηςοξ ρσμμεςξυήπ ρςξ μάθημα, καθϊςι θα είμαι κάςι πξσ θα άπςεςαι ςχμ
εμδιατεοϊμςχμ ςξσπ. α ρσμαιρθήμαςα απξγξήςεσρηπ ή έλλειφηπ εμδιατέοξμςξπ ςχμ
μαθηςόμ ρίγξσοα δε μπξοξϋμ μα κοστςξϋμ. Αμςίθεςα, θα καθοετςιρςξϋμ ρςξ μάθημα με
απξςέλερμα μα μημ σπάουει μάθηρη .
Άλλξι παοάγξμςεπ πξσ μπξοξϋμ μα κιμηςξπξιήρξσμ ςξσπ μαθηςέπ ρϋμτχμα με ςξμ
Walker (1989) είμαι:
1. Μξσρικξί διαγχμιρμξί
O «διαγχμιρμϊπ» θα ποέπει μα ξογαμχθεί με ςέςξιξ ςοϊπξ πξσ θα εμθαοοϋμει ςξσπ
μαθηςέπ μα ρσμμεςέυξσμ ϊλξι, αμεναοςήςχπ ςαλέμςξσ. Δίμαι απαοαίςηςξ μα ςεθξϋμ απϊ ςημ
αουή ρσγκεκοιμέμα και «ασρςηοά» κοιςήοια, ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςεί ατεμϊπ η
αμςικειμεμικϊςηςα ςξσ διαγχμιρμξϋ και ατεςέοξσ μα γμχοίρξσμ ξι μαθηςέπ ςα κοιςήοια
ανιξλϊγηρηπ μιαπ εκςέλερηπ, εμϊπ ςοαγξσδιξϋ, μιαπ ρϋμθερηπ ή ϊ,ςι άλλξ απξταριρςεί χπ
διαγχμιρςική δοαρςηοιϊςηςα. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ ρε ξμάδεπ είμαι ρημαμςικϊ μα
σπάουει, καθόπ ςξ έμα μέλξπ καλϋπςει ςιπ ελλείφειπ ςξσ άλλξσ και ϊλα μαζί εογάζξμςαι για
ςξ κξιμϊ καλϊ. Δδό απαιςείςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή, γιαςί ξι μαθηςέπ είμαι ενξικειχμέμξι απϊ
ςα talent shows ςηπ ςηλεϊοαρηπ και σπάουει μεγάλξπ κίμδσμξπ απξγξήςεσρηπ απϊ ςξσπ
μαθηςέπ πξσ θα ρσμμεςέυξσμ ή ακϊμα και μα δευςξϋμ ςημ απξδξκιμαρία ςηπ ςάνηπ. ξ
γεγξμϊπ ασςϊ θα τέοει ρε πξλλή δϋρκξλη θέρη ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ μαθηςέπ, εμό ςα
ταιμϊμεμα απειθαουίαπ δε θα αογήρξσμ μα ταμξϋμ.
2. Δκςελέρειπ
Υχοίπ μα ςίθεςαι θέμα διαγχμιρμξϋ, ξι μαθηςέπ εκςελξϋμ και παοξσριάζξσμ για
παοάδειγμα ςιπ ρσμθέρειπ ςξσπ ή κάπξιξ κξμμάςι ή κάπξια διαρκεσή εμϊπ ςοαγξσδιξϋ ρε
κάπξια ρυξλική εκδήλχρη, ρε γξμείπ ή/και μαθηςέπ άλλχμ ςμημάςχμ ή ςάνεχμ.
3. Ζυξγοάτηρη
Ζ ηυξγοάτηρη μιαπ εκςέλερηπ και ξ μεςέπειςα ρυξλιαρμϊπ ςηπ καλλιεογεί δενιϊςηςεπ
κοιςικήπ ρκέφηπ και μεςαγμόρηπ . ξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα λειςξσογεί απϊ μϊμξ ςξσ ραμ
κίμηςοξ και εμεογξπξιεί ςξσπ μαθηςέπ.
4. Ομαδικό πμεύμα
Ζ καλή επικξιμχμία μεςανϋ εκπαιδεσςικξϋ και μαθηςόμ ρε επίπεδξ ςάνηπ απξςελεί ςη
βάρη για ςημ καλλιέογεια ςξσ ξμαδικξϋ πμεϋμαςξπ. Ξι μαθηςέπ θα μπξοέρξσμ μα
εκτοαρςξϋμ ϊςαμ μξιόρξσμ αρταλείπ με ςξμ εασςϊ ςξσπ και ϊςαμ η αςμϊρταιοα ςηπ ςάνηπ
ατήμει πεοιθόοια ποχςξβξσλιόμ, μέρα απϊ ςη ρσμευή εμθάοοσμρη. Ξμαδικϊ πμεϋμα θα
ποέπει μα διέπει και ςιπ εογαρίεπ πξσ διενάγξμςαι ρε επίπεδξ μικοόμ ξμάδχμ. Λέρχ ςηπ
ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ «ασνάμεςαι ςξ ρσμαίρθημα αμξιβαίαπ απξδξυήπ και εμπιρςξρϋμηπ
μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ, καθόπ επίρηπ και ςξ αίρθημα ςηπ αρτάλειαπ. Έςρι, ξ
αδϋμαςξπ μαθηςήπ, εμςαρρϊμεμξπ και ςασςιζϊμεμξπ με ςημ ξμάδα, απξκςά θεςικέπ
μαθηριακέπ εμπειοίεπ (ξι επιςσυίεπ ςηπ ξμάδαπ είμαι και δικέπ ςξσ) αιρθάμεςαι απξδεκςϊπ και
αρταλήπ και ϊυι απειλξϋμεμξπ και ηςςημέμξπ, ϊπχπ έμιχθε μέυοι ςόοα ρςημ παοαδξριακή
(αμςαγχμιρςική) ςάνη» (Λαςραγγξϋοαπ, 1998:138).
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5. Ηεςικά ρυόλια
Θδιαίςεοα ρε μαθηςέπ υαμηλήπ ρυξλικήπ επίδξρηπ, ξι εκπαιδεσςικξί ρσμηθίζξσμ μα
κάμξσμ αομηςικά ρυϊλια (ξ μαθηςήπ είμαι αδιάτξοξπ, δε διαβάζει, δεμ παοακξλξσθεί ρςξ
μάθημα κλπ.). Ξ μαθηςήπ υάμει ρςαδιακά ςημ ασςξπεπξίθηρή ςξσ, δεμ πιρςεϋει ϊςι έυει
κάπξιεπ ικαμϊςηςεπ ξι ξπξίεπ θα μπξοξϋραμ μα καλλιεογηθξϋμ ρςημ ςάνη και δεμ νέοει ςι
ποέπει μα κάμει ποξκειμέμξσ μα γίμει δεκςϊπ ρςημ ξμάδα. Έςρι, καςατεϋγει ρε μη επιθσμηςέπ
ρσμπεοιτξοέπ δημιξσογόμςαπ έμαμ ταϋλξ κϋκλξ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ, ξ εκπαιδεσςικϊπ θα
ποέπει μα εμςξπίρει ςα θεςικά ρςξιυεία ςξσ μαθηςή και μα ςα τέοει ρςημ επιτάμεια.
Δευϊμεμξπ θεςικά ρυϊλια, παοαιμέρειπ και καθξδήγηρη μπξοεί μα εμςαυθεί με καλϋςεοεπ
ρσμθήκεπ ρςημ ςάνη.

Coda
Ζ κάθε καςάρςαρη, η κάθε ςάνη, η κάθε ηλικία, η κάθε ποξρχπικϊςηςα είμαι
διατξοεςική. Ωπ εκ ςξϋςξσ, δεμ σπάουξσμ ρσγκεκοιμέμεπ και πεςσυημέμεπ «ρσμςαγέπ» για
κάθε πεοίπςχρη. Ξ υοϊμξπ ϊμχπ, πξσ θα διαςεθεί «για ςη βελςίχρη ςηπ ικαμϊςηςαπ
διαυείοιρηπ μιαπ ςάνηπ είμαι πάμςα μια καλή επέμδσρη» (Wragg, 2003:18).
Ξ κάθε εκπαιδεσςικϊπ ςηπ Λξσρικήπ, έυξμςαπ χπ απόςεοξ ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ςηπ
ασςξπειθαουίαπ ςχμ μαθηςόμ (Allen), θα εκςιμήρει ςιπ ρσμθήκεπ και ςξ πμεϋμα ςηπ ςάνηπ
ςξσ και έυξμςαπ θεςική μαςιά, αγάπη για ςξσπ μαθηςέπ και σπξμξμή, θα μπξοέρει μα ελκϋρει
ςξσπ μαθηςέπ ρςη δοαρςηοιξπξίηρη, η ξπξία με ςη ρειοά ςηπ θα ςξσπ ξδηγήρει ρςη βιχμαςική
μάθηρη. Ζ ήρσυη ςάνη δε ρσμάδει με ςη δημιξσογική ςάνη. Ζ δημιξσογική ςάνη ϊμχπ,
ρσμάδει με ςημ πειθαουημέμη και ξογαμχμέμη ςάνη. Ξ δοϊμξπ δεμ είμαι εϋκξλξπ. Αμ ξ
εκπαιδεσςικϊπ απξταρίρει μα αλλάνει ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ μαθηςόμ έυει ςξ πιθαμϊςεοξ
απξςϋυει. Αμ αμςίθεςα νεκιμήρει μα βοει ςοϊπξσπ μα ποξρελκϋρει ςξσπ μαθηςέπ ποξπ ςη
μξσρική, ςϊςε έυει ελπίδεπ μα πεςϋυει . Οάμςχπ, ακξλξσθόμςαπ ςη θέρη ςηπ μπιυεβιξοιρςικήπ
ρυξλήπ «υοηριμξπξίηρε ϊ,ςι απξδίδει» (Λαςραγγξϋοαπ, 1998:279), ξ εκπαιδεσςικϊπ με ςη
μέθξδξ ςηπ δξκιμήπ και ςηπ πλάμηπ θα κοίμει και θα απξταρίρει απϊ ςα παοαδξριακά και ςα
ρϋγυοξμα μέρα εμθάοοσμρηπ και απξθάοοσμρηπ, ςι ςελικά θα εταομϊρει. Απϊ ςη τϋρη ςξσ
ςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ έυει ςη δσμαμική μα είμαι μέρχ ςξσ παιυμιδιξϋ μια ποαγμαςικά
δημιξσογική όοα για ςξ «παιδί» κάθε ηλικίαπ. ξ ανίζξσμ και ξι μαθηςέπ και ξι
εκπαιδεσςικξί!
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Λαςραγγξϋοαπ, Ζ. Γ. (1998) Ζ ρυξλική ςάνη: Υόοξπ, Ξμάδα, Οειθαουία, Λέθξδξπ. Αθήμα: Γοηγϊοηπ:
Θδιαίςεοα αμαλσςική παοξσρίαρη ςηπ δξμήπ ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ και ϊλχμ ςχμ παοαγϊμςχμ πξσ
ςη διαμξοτόμξσμ. Δρςιάζει ρςιπ φσυξλξγικέπ ρυξλέπ και ςιπ αουέπ ςξσπ, εμό παοάλληλα
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αμςικειμέμχμ και ςχμ ταιμξμέμχμ πξσ παοξσριάζξμςαι καθημεοιμά ρςξ ρυξλικϊ υόοξ.
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ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

Σι θα πρέπει να γνωρίζει ένας μουσικός για τη
συμβολή του μαθήματος της μουσικής στην
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των
λειτουργιών του κεντρικού νευρικού
συστήματος (Κ.Ν..). Επισκόπηση ερευνών

για την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Οεοίληφη
Ολήθξπ εοεσμόμ έυει αρυξληθεί με ςξμ εγκέταλξ και ςιπ
πξλσπξίκιλεπ λειςξσογίεπ ςξσ. Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εοεσμόμ ασςόμ
αματέοει ςημ ρσμβξλή ςηπ μξσρικήπ ρςημ αϋνηρη ςξσ ϊγκξσ ςξσ
εγκετάλξσ, ρςημ δημιξσογία ιρυσοϊςεοχμ ρσμδέρεχμ, ρςημ
εμδσμάμχρη και ςαυϋςεοη λειςξσογία ςχμ εγκεταλικόμ
μεσοόμχμ, ρςημ αμάπςσνη ςχμ αιρθηςηοιξκιμηςικόμ πεοιξυόμ
ςξσ εγκετάλξσ, ϊπχπ επίρηπ ρςημ ϋπαονη ρσγκεκοιμέμχμ
μεσοικόμ αλλαγόμ. Απξςέλερμα
ςχμ ποξαματεοθέμςχμ
απξςελξϋμ ρημαμςικϊςαςεπ λειςξσογίεπ ςξσ εγκετάλξσ μα
εμεογξπξιξϋμςαι και μα εμιρυϋξμςαι . Διδικϊςεοα, η ξμιλία, η
ϊοαρη, η ακξή, ξ ρσμςξμιρμϊπ και ϊπχπ απξδεικμϋεςαι και απϊ
ρειοά μελεςόμ για ςξ αμςίκςσπξ ςηπ μξσρικήπ ςξσ Mozart ρςη
γμχρςική ικαμϊςηςα ςχμ μαθηςόμ (Mozart effect), η μμήμη, η
ποξρχοιμή υχοξυοξμική αμςίληφη (spatial-temporal reasoning),
και η υχοξυοξμική απεικξμιρςική αμςίληφη (spatial-recognition
reasoning),εμεογξπξιξϋμςαι και εμιρυϋξμςαι έςρι όρςε μα
δημιξσογείςαι
άμερη αμςαπϊκοιρη και ρςξσπ ξκςό ςϋπξσπ
μξημξρϋμηπ ςξσπ ξπξίξσπ έυει διακοίμει ξ Gardner, μα εμιρυϋεςαι
η γμόρη και η μάθηρη και μα εμταμίζεςαι μεγάλξ πξρξρςϊ
ειραγχγήπ ςξσπ ρςα Αμόςαςα Δκπαιδεσςικά Θδοϋμαςα (Α.Δ.Θ).
Ρημαμςική ταίμεςαι επίρηπ μα είμαι η ρσμβξλή ςηπ μξσρικήπ ρςη
βελςίχρη ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ παιδιόμ, εμό εσεογεςική τάμηκε
μα είμαι η υοήρη ςηπ μξσρικήπ ςξσ Mozart ρε άςξμα με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ, και ρε άςξμα πξσ έπαρυαμ απϊ επιληφία.
Ζ εογαρία ασςή έυει ραμ ρςϊυξ ςηπ μα παοξσριάρει ρςξσπ
μξσρικξϋπ με απλά λϊγια ςημ ρημαμςικϊςηςα ςξσ μαθήμαςϊπ ςξσπ
ϊυι μϊμξ χπ ποξπ ςιπ μξσρικέπ αλλά και πξλλέπ ακϊμα δενιϊςηςεπ
πξσ μπξοεί μα αμαπςϋνει και μα καλλιεογήρει έμαπ μαθηςήπ μέρα
απϊ ςημ μξσρική εκπαίδεσρη. Γίμεςαι ρϋμςξμη παοάθερη ρυεςικόμ
εοεσμόμ.

Λένειπ - κλειδιά: μξσρική εκπαίδεσρη, εγκέταλξπ, Mozart

effect, διεπιρςημξμική - διαθεμαςική ποξρέγγιρη

Βξύλγαοη Δλεσθεοία
Δκπαιδεσςικϊπ ΟΔ16,
Λαέρςοξπ Μεαμικήπ Υξοχδίαπ Δήμξσ
Οεϋκηπ
Ζ Δλεσθεοία Βξϋλγαοη εογάζεςαι
μϊμιμα χπ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ ρςημ
Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη και χπ
διεσθϋμςοια ςηπ μεαμικήπ υξοχδίαπ ςξσ
δήμξσ Οεϋκηπ. Έυει λάβει δίπλχμα
πιάμξσ με καθηγηςή ςξμ κ. Δ. ξστενή
και δίπλχμα ρϋμθερηπ με καθηγηςή ςξμ
κ. Γ. Θχαμμίδη απϊ ςημ Λξσρική Δςαιοία
Αθημόμ.
Έυει
ρπξσδάρει
μξσρικξπαιδαγχγικϊ ρϋρςημα Kodaly
ρςξ Δλλημικϊ Θμρςιςξϋςξ Kodaly με
καθηγηςή ςξμ κ. Λιυάλη Οαςρέα, καθόπ
και
διεϋθσμρη
υξοχδίαπ.
Έυει
ποαγμαςξπξιήρει
ρπξσδέπ
ρςη
διεϋθσμρη υξοχδίαπ και ξουήρςοαπ με
καθηγηςή ςξμ κ. Γ. Αοαβίδη, εμό είμαι
ςελειϊτξιςη ρςξ ςμήμα διεϋθσμρηπ
υξοχδίαπ
ρςξ
Δημξςικϊ
Ωδείξ
Λξρυάςξσ.
Έυει
παοακξλξσθήρει
μαθήμαςα κλαρικξϋ ςοαγξσδιξϋ ρςξ
Δθμικϊ Ωδείξ και ρςξ Ωδείξ Λξσρικξί
Ξοίζξμςεπ με καθηγήςοιεπ ςημ κ. Ι.
Οαπαλενξπξϋλξσ και κ. Ρ. Ιαοαμαμιάμ
αμςίρςξιυα. Έυει ρσμμεςάρυει ραμ
εμεογϊ μέλξπ ρε μξσρικά ρεμιμάοια,
ρσμέδοια και ημεοίδεπ με θέμα ςημ
μξσρική παιδαγχγική, ςημ ειδική
αγχγή, ςιπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ και ςη
δσρλενία. ημ πεοίξδξ ασςή αρυξλείςαι
εοεσμηςικά με ςξ Mozart effect.
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Διραγχγή
Ρςξ κείμεμξ πξσ ακξλξσθεί θα ενεςαρςξϋμ ρσμξπςικά ξι διάτξοεπ έοεσμεπ πξσ έυξσμ
διεμεογηθεί γϋοχ απϊ ςημ ρσμβξλή ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ ρςη ρχμαςική και
πμεσμαςική αμάπςσνη και ρςη διαμϊοτχρη ςηπ απϊδξρηπ ςχμ μαθηςόμ ςηπ ποχςξβάθμιαπ
εκπαίδεσρηπ ρςα μαθήμαςα ςηπ γλόρραπ και ςχμ μαθημαςικόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι
ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα μαθημάςχμ, ελπίζξμςαπ ϊςι θα απξςελέρει εταλςήοιξ
για πεοαιςέοχ έοεσμα ρςημ επιρςημξμική κξιμϊςηςα. Απ ρημειχθεί ϊςι μέυοι ρήμεοα ξι
έοεσμεπ πξσ έυξσμ γίμει γϋοχ απϊ ασςϊ ςξ θέμα αμήκξσμ πεοιρρϊςεοξ ρςημ νέμη
βιβλιξγοατία και ελάυιρςεπ ρςημ ελλημική. Ρϋμτχμα με ςημ άπξφη ςηπ ρσμςάκςοιαπ θα
ποέπει ςξ υάρμα αμάμερα ρςημ νέμη και ελλημική βιβλιξγοατία μα μειχθεί καθόπ ςξ θέμα
ασςϊ υοήζει ιδιαίςεοηπ ποξρξυήπ και έοεσμαπ και ρςξμ ελλαδικϊ υόοξ.
Ρςξ κετάλαιξ 2, γίμεςαι ρϋμςξμη αματξοά ρςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ εκπαίδεσρηπ γεμικϊςεοα.
Ρςη ρσμέυεια, δίμεςαι έμταρη ρςξ πχπ μπξοεί μα βελςιρςξπξιηθεί ασςή η διαδικαρία μέρχ
ςχμ ςευμόμ αλλά και ςηπ μξσρικήπ ειδικϊςεοα, ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ καςανιχμέμχμ
ελλήμχμ και νέμχμ παιδαγχγόμ. Ρςξ κετάλαιξ 3, αματεοϊμαρςε ρςιπ διατξοξπξιήρειπ πξσ
παοξσριάρςηκαμ ρε παιδιά πξσ είυαμ ρυέρη με ςημ μξσρική εκπαίδεσρη, ϊπχπ: η αϋνηρη
ςξσ ϊγκξσ ςξσ εγκετάλξσ, η αμάπςσνη, η εμδσμάμχρη και η γοηγξοϊςεοη λειςξσογία ςχμ
εγκεταλικόμ μεσοόμχμ αλλά και η μεςανϋ ςξσπ καλϋςεοη ρϋμδερη και γεμικϊςεοα η
επίδοαρη ςηπ μξσρικήπ ρε ϊλξ ςξ μεσοξλξγικϊ ρϋρςημα, ξι διάτξοεπ ειδικέπ λειςξσογίεπ ςξσ
εγκετάλξσ και η απϊδξρη ςχμ μαθηςόμ ρςα μαθήμαςα ςηπ γλόρραπ και ςχμ μαθημαςικόμ.
έλξπ, ρςξ κετάλαιξ 4, παοξσριάζξμςαι ϊλα ςα ρσμπεοάρμαςα πξσ εκμαιεϋξμςαι μεςά ςξ
πέοαπ ςηπ εογαρίαπ.

1. Ηεχοηςικϊ σπϊβαθοξ
Οοιμ αουίρξσμε μα αματεοϊμαρςε ρςημ ρημαμςικϊςηςα εδοαίχρηπ ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ
για ςημ επίςεσνη μιαπ πεοιρρϊςεοξ «ξλιρςικήπ» μάθηρηπ θα ποέπει ποόςα μα αμαοχςηθξϋμε
ςξμ ρκξπϊ ςηπ μάθηρηπ. Οξλλξί τιλϊρξτξι ήςαμ ασςξί πξσ ενέτοαραμ και σπξρςήοιναμ ςημ
αμαγκαιϊςηςα ςηπ εκπαίδεσρηπ όρςε μα διαςηοηθεί η πξλιςιρςική κληοξμξμιά πξσ
αμαπςϋυθηκε μέρα απϊ ςξ πέοαρμα ςχμ υοϊμχμ, μα δημιξσογηθξϋμ πξλίςεπ με εμεογηςικϊ
οϊλξ ρςημ κξιμχμία, πξσ θα μπξοξϋμ μέρχ ςχμ γμόρεόμ ςξσπ μα επιλϋμξσμ ςσυϊμ
ποξβλήμαςα και ςέλξπ, μα απξκςηθξϋμ ικαμϊςηςεπ πξσ θα βξηθξϋμ ςα άςξμα μα ελέγυξσμ ςξ
πεοιβάλλξμ ςξσπ και μα ζξσμ με εσημεοία και αομξμία (Υοσρξρςϊμξσ,2005). Ξ Gardner μέρα
απϊ ςημ θεχοία ςξσ για ςιπ ξκςό διατξοεςικέπ εστσΐεπ, μία απϊ ςιπ ξπξίεπ είμαι και η
μξσρική, ξι ξπξίεπ ςελικά ρσμςελξϋμ ρςημ ικαμϊςηςα αμςίληφηπ και αμςίδοαρηπ εμϊπ αςϊμξσ
ρςα διάτξοα εοεθίρμαςα πξσ ποξρλαμβάμει απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ, δημιξσογεί ρημαμςική
βάρη για ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ, εμό ρϋμτχμα με ςξμ Reiner ξι
ςέυμεπ γεμικϊςεοα εμεογξπξιξϋμ λειςξσογίεπ ςηπ ρκέφηπ πξσ μπξοξϋμ μα βξηθήρξσμ ςξ
άςξμξ ρςη βελςίχρη ςηπ καθημεοιμϊςηςάπ ςξσ ατξϋ ποξάγξσμ ςη δημιξσογικϊςηςα, ςημ
δσμαςϊςηςα επίλσρηπ ποξβλημάςχμ και ςξμ ασςξέλεγυξ. Ρϋμτχμα με ςξμ Bruner η
διδαρκαλία ςηπ ρκέφηπ για ςημ αμαγμόοιρη και επίλσρη ποξβλημάςχμ ποέπει μα γίμεςαι
μέρα απϊ πξλλά γμχρςικά πεδία και ρςϊυξπ ασςήπ ςηπ διδαρκαλίαπ είμαι μα μπξοξϋμ ξι
μαθηςέπ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςιπ γμόρειπ πξσ πήοαμ μέρα απϊ ςξ ρυξλείξ και ρε ενχρυξλικά πεοιβάλλξμςα (Υοσρξρςϊμξσ,2005∙ Υοσρξρςϊμξσ,2007).
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ξ κάθε άςξμξ έυει ρϋμτχμα με ςιπ μεσοξλξγικέπ και αμαπςσνιακέπ ςξσ λειςξσογίεπ μία
μξσρικϊςηςα η ξπξία μέρα απϊ ςημ μξσρική εκπαίδεσρη θα ποέπει μα μπξοεί μα αμαπςσυθεί
και αμαςοξτξδξςηθεί. Αμενάοςηςα απϊ ςα ποξρχπικά βιόμαςα ςξσ κάθε αςϊμξσ θα ποέπει η
μξσρική εμαρυϊληρη και εκπαίδεσρη μα μπξοεί μα παοέυει πξικίλα εοεθίρμαςα ςα ξπξία μα
εμεογξπξιξϋμ ςιπ δενιϊςηςέπ και ςιπ λειςξσογίεπ ςξσπ (Ρκξοδή,2007). Ζ μξσρική παοέυει ςημ
δσμαςϊςηςα ρςα παιδιά πξσ αρυξλξϋμςαι με ασςή μα ρσμδέξσμ μεςανϋ ςξσπ ςα διάτξοα
ρυξλικά μαθήμαςα έςρι όρςε μα έυξσμ μια απξςελερμαςικϊςεοη μέθξδξ μάθηρηπ και
εμπέδχρηπ εμό παοάλληλα
ποξρδίδει ρςα σπϊλξιπα αμςικείμεμα μάθηρηπ μια
ελκσρςικϊςεοη και πεοιρρϊςεοξ εσυάοιρςη εικϊμα (Wheway-Thomson,1993).

2. Δγκεταλικξί Μεσοόμεπ Ιαι Μεσοξλξγικϊ Ρϋρςημα
Λελέςεπ έυξσμ απξδείνει ϊςι η εμαρυϊληρη με ςημ μξσρική εσμξεί ςη δημιξσογία ιρυσοήπ
ρϋμδερηπ μεςανϋ ςχμ μεσοικόμ ιμόμ και ρςα δϋξ ημιρταίοια ςξσ εγκετάλξσ, εμδσμάμχρη
και ςαυεία λειςξσογία ςχμ μεσοόμχμ, αμάπςσνη ςχμ κιμηςήοιχμ ρσρςημάςχμ ςξσ εγκετάλξσ
με μξμαδικϊ ςοϊπξ ϊπχπ επίρηπ εσθϋμεςαι για ϋπαονη ρσγκεκοιμέμχμ μεσοικόμ αλλαγόμ.
Ρε ξμιλία ςξσ ξ Dr. Wilson ρςημ Ιαλιτϊομια ρε κοαςικϊ ρσμέδοιξ για ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ
μξσρικήπ ρςιπ 19 Λαοςίξσ ςξσ 1989 σπξρςήοινε ϊςι δια μέρξσ ςηπ μξσρικήπ ξι άμθοχπξι
μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςημ αμάπςσνή ςξσπ απϊ τσριξλξγικήπ πλεσοάπ, εμό
έπειςα απϊ έοεσμα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ Γεομαμία ρε ξμάδεπ μξσρικόμ και μη
μξσρικόμ αμακαλϋτθηκε ϊςι ρςξσπ μξσρικξϋπ πξσ είυαμ νεκιμήρει ςημ μξσρική ςξσπ
εκπαίδεσρη απϊ μικοή ηλικία, η κεμςοική δέρμη ςχμ μεσοικόμ ιμόμ πξσ εμόμει ςα δϋξ
ημιρταίοια ςξσ εγκετάλξσ (μερξλϊβιξ ςμήμα εγκετάλξσ) ήςαμ μεγαλϋςεοη (Ρακαλάκ, 2004).
Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ μεσοικϊ μήμα αμάμερα ρςα δϋξ ημιρταίοια ςχμ παοαπάμχ μξσρικόμ,
μπξοεί μα είμαι μέυοι και 15% μεγαλϋςεοξ έμαμςι ςχμ σπξλξίπχμ μη μξσρικόμ (Shinn, 2007).
Απϊ ςξ ςμήμα ασςϊ πεομξϋμ επίρηπ ςα μεϋοα πξσ ελέγυξσμ ςημ κίμηρη ςξσ ρόμαςξπ, και
ϊπχπ αματέοει πάλι ξ Dr. Wilson ρε έοεσμά ςξσ, η μξσρική εμαρυϊληρη ταίμεςαι μα εμόμει
και μα αμαπςϋρει με μξμαδικϊ ςοϊπξ κιμηςήοια ρσρςήμαςα ςξσ εγκετάλξσ. Έυει επίρηπ
απξδειυθεί ϊςι ϊρξ μικοϊςεοξι νεκιμξϋμ ξι μαθηςέπ ςημ μξσρική ςξσπ εκπαίδεσρη ςϊρξ
μεγαλϋςεοη είμαι η εγκεταλική δοαρςηοιϊςηςά ςξσπ (Rauscher, 2007). ξ μα ακξϋει κάπξιξπ
μξσρική και ςξ μα αρυξλείςαι με ςημ μξσρική, ρε μικοή κσοίχπ ηλικία, ποξκαλεί ςημ
εμδσμάμχρη ςχμ ρσμδέρεχμ αμάμερα ρςξσπ μεσοόμεπ ςξσ εγκετάλξσ και ποξκαλεί ςημ
δημιξσογία μέχμ μεσοικόμ μξμξπαςιόμ, ςα ξπξία διεγείοξσμ ςημ δημιξσογικϊςηςα
(Gillman,2005· Shinn,2007). Ζ εμδσμάμχρη ασςή ςχμ μεσοόμχμ δημιξσογεί επίρηπ μέα
υχοξυοξμική λξγική, ρϋμτχμα με ςημ άπξφη ςηπ τσριξλϊγξσ Frances Rauscher ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Ιαλιτϊομια (Rauscher, 2007). Δσοήμαςα σπξρςηοίζξσμ ςημ άπξφη ϊςι η
ακοϊαρη δξμημέμηπ ςξμικήπ Δσςικήπ «κλαρικήπ» μξσρικήπ (και πιξ ρσγκεκοιμέμα Mozart)
αμςαμακλά και αλλάζει ρσγκεκοιμέμεπ μεσοικέπ δξμέπ, είςε ποϊκειςαι για παθηςική, είςε για
εμεογηςική μξσρική δοαρςηοιϊςηςα (Rauscher, 2007). Δπιπλέξμ, εοεσμηςέπ αματέοξσμ ϊςι η
έκθερη ρε μξσρικά εοεθίρμαςα και η ρσρςημαςική μξσρική διδαρκαλία, η ξπξία αουίζει ποιμ
ςημ ηλικία ςχμ επςά εςόμ, μπξοεί μα ποξκαλέρει ςημ αμάπςσνη πεοιρρϊςεοχμ ρσμδέρεχμ
αμάμερα ρςξσπ μεσοόμεπ ςξσ αμθοόπιμξσ εγκετάλξσ και μα ασνήρει ςημ μεσοξλξγική
αμάπςσνή ςξσ (Δσαγγελξπξϋλξσ, 2005). Οειοάμαςα καςά ςα ξπξία μξσρικξί έποεπε μα
κάμξσμ ποϊβα έμα μξσρικϊ έογξ υχοίπ μα ςξ εκςελέρξσμ, παοά μϊμξ ρςξ μσαλϊ ςξσπ,
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απέδειναμ ϊςι η μξσρική (καθόπ και άλλεπ δημιξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ϊπχπ ςα
μαθημαςικά και ςξ ρκάκι) πσοξδξςεί διρεκαςξμμϋοια ρήμαςα ρςξσπ εγκεταλικξϋπ μεσοόμεπ.
Δπιπλέξμ, έμα διατξοεςικϊ πείοαμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξμ Ιαμαδά ρε δϋξ διατξοεςικέπ
ξμάδεπ παιδιόμ. Ζ ποόςη ξμάδα μϊλιπ είυε νεκιμήρει μα παοακξλξσθεί μαθήμαςα μξσρικήπ
εκςϊπ ρυξλείξσ, βαριρμέμα ρςξ ποϊγοαμμα Suzuki. Ζ δεϋςεοη ξμάδα δεμ είυε
παοακξλξσθήρει πξςέ μξσρικά μαθήμαςα εκςϊπ ρυξλείξσ. Λε ςημ μέθξδξ ςξσ
μαγμηςξεγκεταλξγοατήμαςξπ μεςοήθηκε η εγκεταλική ςξσπ δοαρςηοιϊςηςα καςά ςη
διάοκεια ακοϊαρηπ ήυχμ βιξλιξϋ και λεσκξϋ θξοϋβξσ. Λεςανϋ ςχμ δϋξ ξμάδχμ ςχμ
παιδιόμ μεγαλϋςεοεπ αμςιδοάρειπ έγιμαμ εμταμείπ ρςα παιδιά πξσ άκξσγαμ ήυξσπ βιξλιξϋ
απ‟ ϊςι ρε εκείμα πξσ άκξσγαμ λεσκϊ θϊοσβξ.
Οιρςεϋεςαι ϊςι ξ εγκέταλξπ ακξλξσθεί ςημ ίδια πξοεία αϋνηρηπ με ςξσπ μσπ ςξσ ρόμαςξπ.
Δηλαδή, ασνάμεςαι με ςημ άρκηρη. Δπιρςήμξμεπ αμακάλσφαμ ϊςι άμςοεπ εκπαιδεσμέμξι
μξσρικξί έυξσμ καςά ρημαμςικϊ βαθμϊ μεγαλϋςεοξ εγκέταλξ απϊ ςξσπ άμςοεπ μη μξσρικξϋπ.
Ζ παοεγκεταλίδα (πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ πξσ πεοιέυει ςξ 70% πεοίπξσ ςχμ εγκεταλικόμ
μεσοόμχμ) ςχμ ποόςχμ βοέθηκε μα είμαι καςά 5% μεγαλϋςεοη απϊ ςχμ δεϋςεοχμ. Οιξ
ρσγκεκοιμέμα, ςξ πείοαμα αματέοεςαι κσοίχπ ρςξσπ μξσρικξϋπ εκςελερςέπ μξσρικόμ
ξογάμχμ ξι ξπξίξι με ςη διαοκή ενάρκηρη ςχμ κιμηςικόμ ςξσπ δενιξςήςχμ ποξκάλεραμ ςημ
εμ λϊγχ αϋνηρη (Shinn, 2007∙ Evangeli -Salleh,2001∙ Ρακαλάκ, 2004). Δπιπλέξμ, ρε έοεσμα
πξσ διενήυθη ρςξ Beth Israel Deaconess Medical Center ρςη Βξρςϊμη ςχμ Ζ.Ο.Α.
απξδείυθηκε ϊςι ξι μξσρικξί είυαμ πεοιρρϊςεοη ταιά ξσρία ρςιπ ποχςαουικέπ
αιρθηςηοιξκιμηςικέπ πεοιξυέπ ςξσ εγκετάλξσ, με εμταμήπ διατξοέπ επίρηπ ρςη
παοεγκεταλίςιδα (Evangeli- Salleh,2001).

3. ΚΔΘΞΣΠΓΘΔΡ ΞΣ ΔΓΙΔΤΑΚΞΣ ΟΞΣ ΑΜΑΟΣΡΡΞΜΑΘ ΛΔ ΖΜ
ΛΞΣΡΘΙΖ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ζ ξμιλία, η ϊοαρη και η ακξή είμαι ρημαμςικέπ λειςξσογίεπ ςξσ αμθοόπιμξσ εγκετάλξσ. Ξ
Carl Orff και ξ Zoltan Kodaly, διακοίμξμςαπ ςη μεγάλη ρυέρη μξσρικήπ, οσθμξϋ και λϊγξσ,
υοηριμξπξίηραμ πάοα πξλϋ και ανιξπξίηραμ ςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ ρςα
μξσρικξπαιδαγχγικά ςξσπ ρσρςήμαςα. Έοεσμα πξσ διενήυθη ρε βϊοειεπ και αμαςξλικέπ
πξλιςείεπ ςχμ Ζ.Ο.Α. καςέληνε ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξι πξλίςεπ πξσ ζξϋραμ ρςιπ παοαπάμχ
πξλιςείεπ είυαμ διατξοέπ ρςξ ςοϊπξ αμςίληφηπ ςηπ μξσρικήπ, και πιξ ρσγκεκοιμέμα ρςημ
ακοϊαρη ςοίςξμχμ διαρςημάςχμ. Αμαλσςικϊςεοα, η διατξοά ασςή είυε άμερη ρυέρη με ςξμ
ςοϊπξ ξμιλίαπ και ςξσπ ιδιχμαςιρμξϋπ πξσ υοηριμξπξιξϋραμ καςά ςη υοήρη ςηπ μηςοικήπ
ςξσπ γλόρραπ (Robertson, 2007). Λια διατξοεςική μελέςη ςξσ Dr Frank Wilson ςξσ University
of California School of Medicine ςξσ San Francisco έδεινε ϊςι η μξσρική εκςέλερη εκπαιδεϋει
ςξμ εγκέταλξ και αμαπςϋρρει ςιπ ξπςικέπ ςξσ ικαμϊςηςεπ, καθόπ και ςιπ ακξσρςικέπ ςξσ
ικαμϊςηςεπ(Shinn, 2007∙ Mickela,2007). Δπίρηπ, επειδή η μξσρική ρημειξγοατία έυει
υχοξςανικέπ και μαθημαςικέπ βάρειπ, η ικαμϊςηςα αμάγμχρήπ ςηπ σπξθεςικά σπξθάλπει ςη
μεςατξοά απϊ ςη μξσρική μάθηρη ρςημ ξπςικξ-υχοξςανική και μαθημαςική εκςέλερη
(Winner, 2007).
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ξ αμθοόπιμξ ρόμα για ςημ ξοθϊςεοη και πληοέρςεοη αμάπςσνή ςξσ υοηριμξπξιεί
ρχμαςικέπ-κιμηςικέπ λειςξσογίεπ, ξι ξπξίεπ υαοακςηοίζξμςαι απϊ κάπξιξ ρσμςξμιρμϊ. Ζ
μξσρική μέρα απϊ διάτξοα μξσρικξκιμηςικά ρσρςήμαςα δίμει ςημ δσμαςϊςηςα ρςξσπ μαθηςέπ
πξσ ςη διδάρκξμςαι μα εναρκήρξσμ ασςέπ ςιπ λειςξσογίεπ ςξσπ. Οοξγοάμμαςα μξσρικήπ πξσ
υοηριμξπξιξϋμ ςξ ςοαγξϋδι έδειναμ ρημαμςικά απξςελέρμαςα ρε μαθηςέπ πξσ ςξ εναρκξϋραμ
ρσρςημαςικά ρςη κιμηςική αμάπςσνή ςξσπ. Ζ έοεσμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε παιδιά πξσ
παοακξλξϋθηραμ ςη μέθξδξ διδαρκαλίαπ Kodaly (Harwey, 1997). Ρςξ University of California
School of Medicine in San Francisco ξ Dr Frank Wilson μεςά απϊ έοεσμά ςξσ απέδεινε ϊςι η
ενάρκηρη μξσρικξϋ ξογάμξσ ποξάγει ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ κιμήρεχμ ςξσ ρόμαςξπ (Shinn,
2007).
Ζ μμήμη απξςελεί απαοαίςηςη ποξωπϊθερη μάθηρηπ και μπξοεί μα εναρκηθεί μέρα απϊ ςη
μξσρική εκπαίδεσρη. Φσυξλϊγξι ρςξ Hong Kong καςέληναμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι η
εμαρυϊληρη με ςη μξσρική καςά ςη παιδική ηλικία ςχμ αςϊμχμ μπξοεί μα βξηθήρει
αογϊςεοα, καςά ςημ εμηλικίχρη, ρςιπ επιδϊρειπ ςξσπ ρε ρυέρη με ςξσπ ρσμξμηλίκξσπ ςξσπ, ξι
ξπξίξι δεμ είυαμ αρυξληθεί με ςη μξσρική χπ παιδιά (Ρξστλέοη, 2004). Οιξ ρσγκεκοιμέμα,
βοέθηκε ϊςι η μμήμη για ςιπ λένειπ ήςαμ ασνημέμη καςά 16% ρε εμήλικεπ πξσ είυαμ λάβει
μξσρική εκπαίδεσρη ςξσλάυιρςξμ 6 εςόμ ποιμ απϊ ςημ ηλικία ςχμ 12, έμαμςι άλλχμ πξσ δεμ
είυαμ λάβει μέοξπ πξςέ ρε κάπξιξ μάθημα μξσρικήπ. Δηλαδή, ϊςαμ ςξσπ ζηςήθηκε μα
αμακαλέρξσμ λένειπ πξσ ςξσπ διάβαζαμ απϊ μία λίρςα, ξι μξσρικά εκπαιδεσμέμξι μαθηςέπ
είυαμ πξλϋ καλϋςεοη απϊδξρη. Δπίρηπ παοαςηοήθηκε ϊςι η πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ πξσ
βοίρκεςαι πίρχ απϊ ςξ αοιρςεοϊ ασςί είμαι μεγαλϋςεοη ρςξσπ μξσρικξϋπ. Ασςϊ ςξ μέοξπ ςξσ
εγκετάλξσ υειοίζεςαι και ςη λεκςική μμήμη (Ρακαλάκ, 2004). Ξ Dr Frank Wilson αματέοει ϊςι
ξι μελέςεπ ςξσ δείυμξσμ βελςίχρη ςηπ μμήμηπ ρε άςξμα πξσ έυξσμ αρυξληθεί με ςη μξσρική
εκςέλερη (Mickela, 2007). Οαοϊμξιεπ έοεσμεπ έυξσμ δείνει ϊςι παιδιά καςάτεοαμ μέρχ
εςήριχμ μαθημάςχμ μξσρικήπ μα βελςιόρξσμ ςη μμήμη ςξσπ και μα απξδόρξσμ καλϋςεοα ρε
ςερς μμήμηπ πξσ είυαμ μα κάμξσμ με γεμικέπ μξηςικέπ ικαμϊςηςεπ (Ellis, 2005). λα ςα
παοαπάμχ απξοοέξσμ απϊ ςη ρυέρη πξσ έυει η μξσρικϊςηςα με ςξ λιμβικϊ ρϋρςημα
(μηυαμιρμϊπ ρϋμδερηπ αιρθηςηοίχμ εοεθιρμάςχμ και ξογαμικόμ αμςιδοάρεχμ), ςξ ξπξίξ
ϊπχπ είμαι εσοέχπ διαδεδξμέμξ, εμπλέκεςαι με ςη μμήμη (Robertson, 2007).
ξ 1993 μία εοεσμηςική ξμάδα απξςελξϋμεμη απϊ ςξσπ Gordon Shaw, Frances Rauscher και
Katherine Ky δημξρίεσρε ρςξ έγκσοξ μξσρικϊ πεοιξδικϊ «Nature» πξσ εκδίδεςαι ρςημ
Ιαλιτϊομια, μία έοεσμα ρυεςικά με ςη ρυέρη πξσ έυει η μξσρική ςξσ Mozart με ςημ γμχρςική
ικαμϊςηςα μαθηςόμ και ρπξσδαρςόμ. ξ αμςικείμεμξ βέβαια ασςϊ είυε ναμαμελεςηθεί με
επιςσυία μχοίςεοα απϊ ςημ εοεσμηςική ξμάδα ςηπ
Marianne Hassler ςξ 1993 ρςξ
παμεπιρςήμιξ Tubingen ςηπ Γεομαμίαπ . Γεγξμϊπ απξςελεί ςξ ϊςι η έοεσμα ασςή αλλά και η
δημξρίεσρη ςχμ Gordon Shaw, Frances Rauscher και Katherine Ky πσοξδϊςηρε ρειοά
πειοαμάςχμ μέυοι και ρήμεοα, κάπξια απϊ ςα ξπξία ρςέτθηκαμ με επιςσυία χπ ποξπ ςημ
απϊδεινη ςηπ ρσμβξλήπ ςηπ μξσρικήπ ακοϊαρηπ και εκςέλερηπ ρςημ μάθηρη, εμό άλλα δεμ
έςσυαμ ςηπ ίδιαπ επιςσυίαπ (Ρακαλάκ, 2004). Ξι ςξμείπ ρςξσπ ξπξίξσπ έυει εοεσμηθεί και ρε
κάπξιεπ πεοιπςόρειπ απξδειυθεί ϊςι η μξσρική έυει βξηθήρει ςξσπ μαθηςέπ και ρπξσδαρςέπ
είμαι η μμήμη, η ποξρχοιμή υχοξυοξμική αμςίληφη (spatial-temporal reasoning),
υχοξυοξμική απεικξμιρςική αμςίληφη (spatial-recognition reasoning), καθόπ επίρηπ η
ρσμπεοιτξοά ςχμ αςϊμχμ (Shinn, 2007), εμό εσεογεςική τάμηκε μα είμαι η υοήρη ςηπ
μξσρικήπ ςξσ Mozart ρε άςξμα με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ, «λϊγχ ςξσ ϊςι ποξρτέοει μια
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ενιρξοοϊπηρη μεςανϋ εμεογξπξίηρηπ και καςαποάσμρηπ» (Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007) και ρε
άςξμα πξσ έπαρυαμ απϊ επιληφία (Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007∙ Ρακαλάκ, 2004) .
Οιξ ρσγκεκοιμέμα ςα πειοάμαςα και ξι έοεσμεπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ για μα μελεςήρξσμ
ςξ Mozart effect υοηριμξπξίηραμ ςη Ρξμάςα Ι. 448 για δϋξ πιάμα ρε Πε μείζξμα ςξσ Mozart
είςε σπξβάλλξμςαπ ςα άςξμα πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ πείοαμα μα ακξϋρξσμ μϊμξ ασςή ςη
Ρξμάςα ποιμ ακξϋρξσμ ρειοά αοιθμόμ πξσ έποεπε ρςη ρσμέυεια μα επαμαλάβξσμ αμάπξδα
(backwards digit span test ) και πξσ ϊπχπ τάμηκε δεμ βξήθηρε καθϊλξσ ςημ μμήμη ςχμ
μαθηςόμ (Chudler, 2007) είςε υχοίζξμςαπ ξμάδα 36 τξιςηςόμ ρε 3 σπξ-ξμάδεπ ϊπξσ η κάθε
μία θα άκξσγε για δέκα λεπςά μϊμξ ςημ εμ λϊγξ Ρξμάςα ή μια καρέςα υαλάοχρηπ ή απϊλσςη
ριχπή. Ρςξ δεϋςεοξ πείοαμα ςα απξςελέρμαςα έδειναμ ϊςι ξι τξιςηςέπ πξσ άκξσραμ για δέκα
λεπςά ςημ Ρξμάςα ςξσ Mozart έδειναμ μεγαλϋςεοη ποξρχοιμή υχοξυοξμική ικαμϊςηςα
(Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007∙ Shinn, 2007) αλλά και ξ δείκςηπ μξημξρϋμηπ ςξσπ βοέθηκε μα είμαι
καςά 8-9 μξμάδεπ σφηλϊςεοξπ απϊ ςχμ άλλχμ δϋξ ξμάδχμ (Chudler, 2007∙ Elmore, 2004∙
Δσαγγελξπξϋλξσ,2007). ξ ίδιξ πείοαμα ϊςαμ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε παιδιά ρυξλικήπ ηλικίαπ
έδεινε ϊςι ςα παιδιά είυαμ ακϊμα μεγαλϋςεοη ποϊξδξ απϊ ςξσπ εμήλικεπ. Οαοϊμξιξ πείοαμα
ποαγμαςξπξιήθηκε ρε παιδία ηλικίαπ 3-4 εςόμ. α παιδιά ασςά υχοίρςηκαμ ρε 4 ξμάδεπ και
για 8 μήμεπ η μία ξμάδα αρυξλήθηκε με εκμάθηρη εκςέλερηπ πληκςοξτϊοξσ μξσρικξϋ
ξογάμξσ, η δεϋςεοη με μαθήμαςα ςοαγξσδιξϋ , η ςοίςη με μαθήμαςα ηλεκςοξμικόμ
σπξλξγιρςόμ και η ςέςαοςη δεμ έλαβε καμέμα επιπλέξμ μάθημα. Λεςά ςξσπ 8 μήμεπ μϊμξ ςα
παιδιά πξσ έλαβαμ μαθήμαςα εκμάθηρηπ μξσρικξϋ ξογάμξσ παοξσρίαραμ βελςίχρη ρςημ
(spatial temporal reasoning) εμό καμία απϊ ςιπ ξμάδεπ δεμ παοξσρίαρε κάπξια αλλαγή χπ
ποξπ ςημ υχοξυοξμική απεικξμιρςική αμςίληφη (Chudler, 2007)
α θεαμαςικά ασςά απξςελέρμαςα πιρςεϋεςαι ϊςι ξτείλξμςαι ρςξ ϊςι η μξσρική και ξι
υχοξυοξμικέπ ικαμϊςηςεπ μξιοάζξμςαι ςα ίδια μξμξπάςια ρςξμ εγκέταλξ (Chudler,2007). Ρε
ποξρπάθεια πξσ έγιμε απϊ ςξσπ Hughes και Fino για μα αμακαλϋφξσμ ςα τσρικά
υαοακςηοιρςικά πξσ ποξκαλξϋμ ςξ Mozart effect, αμάλσραμ μέρχ ηλεκςοξμικόμ
σπξλξγιρςόμ μεγάλξ αοιθμϊ μξσρικόμ ρσμθέρεχμ. Βοέθηκε λξιπϊμ ϊςι η μξσρική ςξσ Mozart
και ςχμ J.S Bach και J.C.Bach μξιοάζξμςαμ κάπξια υαοακςηοιρςικά: ςημ μακοξποϊθερμη
πεοιξδικϊςηςα και η έμταρη ρε ρσγκεκοιμέμεπ μϊςεπ ϊπχπ η Ρξλ 3(196 Hz),η Μςξ (523 Hz)
και η Ρι 5 (987 Hz) (Ρακαλάκ, 2004)
Ζ γμόρη και η μάθηρη είμαι λειςξσογίεπ ςξσ εγκετάλξσ ξι ξπξίεπ είμαι πεοιρρϊςεοξ
επιςσυείπ ϊςαμ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μέρα απϊ ςξ ρσμαίρθημα και μέρα απϊ εσυάοιρςεπ
εμπειοίεπ (Gruhn, 2004∙Υοσρξρςϊμξσ, 2005). Ζ μξσρική έυει άμερη ρυέρη με ςξ ρσμαίρθημα
και ςημ ικαμϊςηςα μα σπξβάλλει διαθέρειπ. Ζ απλή και μϊμξ ακοϊαρή ςηπ έυει μεγάλη
επίδοαρη ρςξμ ακοξαςή, γι‟ ασςϊ και καςά καιοξϋπ έυει υοηριμξπξιηθεί καςά ςη διάοκεια ςηπ
διδαρκαλίαπ άλλχμ μαθημάςχμ με ρκξπϊ ςη υαλάοχρη αλλά και ςη καλϋςεοη δεκςικϊςηςα
απϊ ςη μεοιά ςχμ μαθηςόμ ρςημ ποχςξβάθμια αλλά και δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη
(Απξρςξλίδξσ, 2007). Ζ μξσρική βξηθά ςα παιδιά κσοίχπ μέρα απϊ ςξ ςοαγξϋδι ρςημ
ποξρέγγιρη και καςαμϊηρη εμμξιόμ και καςαρςάρεχμ πξσ ίρχπ δεμ ςξσπ ήςαμ εϋκξλξ εν
αιςίαπ έλλειφηπ εμπειοιόμ (Απξρςξλίδξσ, 2007). Έυει απξδειυθεί ϊςι η μξσρική εκπαίδεσρη
ςχμ παιδιόμ και ακϊμα πεοιρρϊςεοξ η εμαρυϊληρή ςξσπ με ςημ μξσρική ρϋμθερη ποξκαλεί
δξμικέπ και λειςξσογικέπ αλλαγέπ ρςξμ εγκέταλξ ϊπχπ είμαι η αϋνηρη ςηπ ταιάπ ξσρίαπ ρςιπ
κιμηςικέπ και ακξσρςικέπ πεοιξυέπ ςξσ εγκετάλξσ. Ξι παοαπάμχ λειςξσογίεπ είμαι άοοηκςα
ρσμδεδεμέμεπ με ςημ μάθηρη ή αμςιρςοϊτχπ, είμαι γμχρςϊ ϊςι η μάθηρη έυει ραμ
απξςέλερμα πλήθξπ αλλαγόμ ρςξμ εγκέταλξ επξμέμχπ μπξοξϋμε εϋκξλα μα ξδηγηθξϋμε
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ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ατξϋ η μξσρική ποξκαλεί ασςέπ ςιπ αλλαγέπ απξςελεί τξοέα μάθηρηπ
(Gruhn, 2004).
H εοεσμηςική ξμάδα ςχμ Xiaodan Leng και Gordon Shaw σπξρςήοινε ϊςι η μξσρική
εκπαίδεσρη και ακοϊαρη μπξοεί μα εναρκήρει ςξ εγκέταλξ όρςε μα επιςσγυάμξμςαι
αμόςεοεπ μαθηριακέπ λειςξσογίεπ. (History of music-brain wellness research) , εμό η θεςική
απήυηρή ςηπ ρςξμ ρσμαιρθημαςικϊ κϊρμξ ςχμ παιδιόμ δημιξσογεί ςιπ ποξωπξθέρειπ για
ασςξμάθηρη (Gruhn, 2004∙ Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007). Ρςξ San Antonio ςξσ έναπ ςξμ
Θαμξσάοιξ ςξσ 1977 ρε ρσμέδοιξ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε με θέμα «Unleashing the brain‟s
potential» ξι πεοιρρϊςεοεπ παοξσριάρειπ είυαμ ερςιάρει ρςημ υοηριμϊςηςα ςηπ μξσρικήπ
ρςημ επίρπεσρη ςηπ μάθηρηπ ,ϊπχπ αουικά είυε αμαπςσυθεί απϊ ςξμ Dr. Georgi Lazanov ρςξ
παοελθϊμ, εμό ρςιπ μέοεπ μαπ υοηριμξπξιείςαι ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ ραμ άοιρςξ εκπαιδεσςικϊ
εογαλείξ για ςημ βελςίχρη ςηπ μμήμηπ και άλλχμ μαθηριακόμ διαδικαριόμ (Harvey, 1997). Ξ
δοϊμξπ για ςημ ξοθϊςεοη αμάπςσνη και εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ γίμεςαι μέρχ ςχμ
εσυάοιρςχμ εμπειοιόμ και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ. Δίμαι απξδεδειγμέμξ ϊςι ςα παιδιά θσμξϋμςαι
πξλϋ καλϋςεοα και
για μεγαλϋςεοξ διάρςημα γμόρειπ και έμμξιεπ ξι ξπξίεπ είμαι
διαπξςιρμέμεπ με θεςικά ρσμαιρθήμαςα. (Υοσρξρςϊμξσ, 2005).
Λια μελέςη πξσ διενήυθη απϊ ςημ Martha Mead Giles και δημξριεϋςηκε ρςξ πεοιξδικϊ
«Journal of music therapy» αματέοει ϊςι η μξσρική απξςελεί ρημαμςικϊ ρςξιυείξ για ςη
ρχρςή ρσμαιρθημαςική αμάπςσνη ςχμ παιδιόμ. Δκςϊπ απϊ ςημ ασςξ-ρσμείδηρη διαταίμεςαι
πχπ η εμπιρςξρϋμη, η ρσμεογαρία και άλλεπ κξιμχμικέπ ικαμϊςηςεπ είμαι μέοξπ ςχμ θεςικόμ
απξςελερμάςχμ ςηπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ (Harvey, 1997). Ακϊμα και ασςιρςικά άςξμα
μπξοξϋμ μα αμαπςϋνξσμ απίρςεσςεπ μξσρικέπ ικαμϊςηςεπ πξσ ςξσπ επιςοέπξσμ ρςαδιακά μα
ασνήρξσμ ςη ρσμαιρθημαςική ςξσπ επικξιμχμία (Robertson, 2007). Δημξριεσμέμξ άοθοξ απ‟
ςξμ καθηγηςή μξσρικήπ φσυξλξγίαπ Petr Janata ρςξ πεοιξδικϊ Science ςξ 2002 επιβεβαιόμει
ϊςι η μξσρική ποξάγει μεγαλϋςεοη ρϋμδερη μεςανϋ δενιξϋ και αοιρςεοξϋ ημιρταιοίξσ ςξσ
εγκετάλξσ και αμάμερα ρςιπ πεοιξυέπ ςξσ εγκετάλξσ πξσ εσθϋμξμςαι για ςα ρσμαιρθήμαςα
(Shinn, 2007). Λεγάλξπ ξ αοιθμϊπ ςχμ εοεσμηςόμ πξσ έυξσμ αρυξληθεί με ςξ αμ και καςά
πϊρξ μπξοεί η μξσρική μα βξηθήρει ςα παιδιά ρςξ μα βελςιόρξσμ ή και μα ασνήρξσμ ςημ
υξοχυοξμική ςξσπ αμςίληφη (Υοσρξρςϊμξσ, 2005). Ξι έοεσμεπ απϊ ασςέπ ρσμδέξμςαι άμερα
με ςξ Mozart effect και ποάγμαςι, απξδεικμϋξσμ αδιάφεσρςα ϊςι η μξσρική εμαρυϊληρη είςε
γίμεςαι μέρα απϊ εκμάθηρη μξσρικξϋ ξογάμξσ είςε μέρα απϊ μαθήμαςα ςοαγξσδιξϋ, μπξοεί
μα ασνήρει ρε μεγάλξ πξρξρςϊ ςημ ποξρχοιμή υξοχυοξμική αμςίληφη ρε παιδιά και
μεγάλξσπ και ςημ μϊμιμη υξοχυοξμική αμςίληφη, ρε μικοϊςεοξ ϊμχπ πξρξρςϊ. ξ γεγξμϊπ
ασςϊ ποξέουεςαι απϊ ςξ ϊςι μξσρική και υχοξυοξμική αμςίληφη υοηριμξπξιξϋμ αμτϊςεοεπ ςξ
δενί ημιρταίοιξ ςξσ εγκετάλξσ και μάλιρςα παοαςηοξϋμςαι κξιμά μεσοξλξγικά
υαοακςηοιρςικά μεςανϋ ςξσπ (Robertson, 2007).
Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η Dr. Frances Rauscher αμακάλσφε μεςά απϊ πειοάμαςα υοηριμξπξιόμςαπ
μξσρική ςξσ W.A. Mozart ϊςι η μξσρική ασςή ποξκάλερε ςημ αϋνηρη ςηπ υξοχυοξμικήπ
ετσίαπ ρε μη μξσρικξϋπ καςά 17% (Robertson, 2007). Υοηριμξπξιόμςαπ ςη γμχρςή Ρξμάςα K.
448 ρε Πε μείζξμα για δϋξ πιάμα για μϊμξ 10 λεπςά ακοϊαρηπ ρε 36 ρπξσδαρςέπ πξσ
ρσμμεςείυαμ εθελξμςικά ρε ασςϊ ςξ ποϊγοαμμα, ξ καθηγηςήπ φσυξλξγίαπ Russle Fenald ςξσ
Stanford δήλχρε ϊςι βοέθηκε ποξρχοιμή αϋνηρη ςηπ υχοξυοξμικήπ ςξσπ αμςίληφηπ πξσ
έπειςα απϊ μέςοηρη με ςημ μέθξδξ Stanford-Binet βοέθηκε μα αμέουεςαι καςά μέρξ ϊοξ
ςξσλάυιρςξμ 10 μξμάδεπ φηλϊςεοα απϊ ϊςι ποιμ ακξϋρξσμ ςημ ρσγκεκοιμέμη Ρξμάςα, αμ και
ςα απξςελέρμαςα είυαμ διάοκεια 10-15 λεπςόμ (Chudler,2007∙ Elmore, 2004∙ Shinn, 2007∙
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Ρακαλάκ, 2004). Οαοϊμξια μελέςη απϊ ςξσπ Frances Rausher και Gordon Shaw ρςξ Irvine
University of California πξσ παοξσριάρςηκε ςξ 1994 ρςξ American Psychological Association
αματέοει ϊςι παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ πξσ ημεοηρίχπ παοακξλξσθξϋραμ μαθήμαςα
ςοαγξσδιξϋ για 30 λεπςά και εκμάθηρηπ πληκςοξτϊοξσ μξσρικξϋ ξογάμξσ για 10-15 λεπςά
παοξσρίαραμ καςά 80% σφηλϊςεοη ικαμϊςηςα ρςημ ρσγκέμςοχρη ποαγμάςχμ απϊ ςξσπ
μαθηςέπ πξσ δεμ έλαβαμ καμέμα μάθημα μξσρικήπ (Mickela, 2007∙ Harvey,1997∙ Gillman,
2005). Σπάουξσμ βέβαια και έοεσμεπ πξσ ςα απξςελέρμαςα ςξσπ ήςαμ απξγξηςεσςικά και δεμ
καςάτεοαμ μα απξδείνξσμ ςημ ζηςξϋμεμη βελςίχρη ρςιπ υχοξυοξμικέπ ικαμϊςηςεπ ςχμ
μαθηςόμ μέρα απϊ ςημ ακοϊαρη ςηπ μξσρικήπ ςξσ Mozart, ϊπχπ ςξσ Dr Kenneth Steele ςξ
1999 αλλά και μιαπ άλληπ ξμάδαπ εοεσμηςόμ πξσ ποαγμαςξπξίηρε παοϊμξιξ πείοαμα ρε
παιδιά 3 εςόμ ςα ξπξία υχοιζϊμεμα ρε 4 ξμάδεπ, κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ για 8 μήμεπ
λάμβαμε μαθήμαςα μϊμξ μξσρικξϋ ξογάμξσ ή ςοαγξσδιξϋ ή κξμπιξϋςεο, εμό η ςέςαοςη
ξμάδα δεμ έλαβε καμέμα επιπλέξμ μάθημα . Ρςξ ςέλξπ ςξσ πειοάμαςξπ ςα παιδιά πξσ είυαμ
λάβει ςα μαθήμαςα μξσρικξϋ ξογάμξσ παοξσρίαραμ βελςιχμέμη ποξρχοιμή υχοξυοξμική
αμςίληφη ακϊμα και μία μέοα μεςά ςημ λήνη ςχμ μαθημάςχμ, εμό καμιά ξμάδα δεμ
παοξσρίαρε διατξοξπξίηρη ρςημ υχοξυοξμική αμαγμόοιρη (Chudler, 2007).
Ζ μξσρική εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ εμιρυϋει ςημ μξηςική ςξσπ αμάπςσνη αλλά και ςιπ
ικαμϊςηςεπ ρκέφηπ . Ρε πξλλά πειοάμαςα μάλιρςα απξδεικμϋεςαι ϊςι η μξσρική κάμει ςξσπ
αμθοόπξσπ ενσπμϊςεοξσπ, ασνάμει ςξμ δείκςη μξημξρϋμηπ ςξσπ, βελςιόμει ςημ απϊδξρη ςξσπ
ρςα ςερς δενιξςήςχμ (Elmore, 2004) και ασνάμει ςημ πξρϊςηςα ταιάπ ξσρίαπ ςξσ εγκετάλξσ
(Evangeli -Salleh,2001∙ Winner, 2007). Ξ Gardner με ςημ θεχοία ςξσ για ςημ πξλλαπλή
μξημξρϋμη αματέοει ϊςι η μξσρική ποάγμαςι αμαπςϋρρει ςϊρξ ςη μξσρική ςξσ μξημξρϋμη
(Υοσρξρςϊμξσ, 2005) ϊρξ και ςιπ σπϊλξιπεπ ςξσ μξημξρϋμεπ (Harvey,1997). Ζ ξμάδα ςχμ
Rauscher,Shaw και ςχμ ρσμεογαςόμ ςξσπ με ςημ δημξρίεσρη ςηπ έοεσμάπ ςξσπ ρυεςικά με ςξ
«Mozart effect» παοξσριάζξσμ και ασςξί ςημ ρςεμή ρυέρη ςηπ μξσρικήπ με κάπξιεπ ϊφειπ ςηπ
εστσΐαπ (Harvey, 1997). Ίρχπ δεμ είμαι απϊλσςα αρταλέπ μα θεχοήρξσμε ϊςι η μξσρική
εκπαίδεσρη ποξάγει ςημ ακαδημαψκή επιςσυία ϊρχμ αρυξλξϋμςαι με ασςήμ, ϊμχπ πλήθξπ
εοεσμόμ έυει απξδείνει ϊςι ξι μαθηςέπ πξσ αρυξλξϋμςαμ με ςημ μξσρική ή και άλλεπ ςέυμεπ
ήςαμ αογϊςεοα πιξ επιςσυημέμξι ακαδημαψκά και ακϊμα πεοιρρϊςεοξ ασςξί πξσ αρυξλξϋμςαμ
ρσρςημαςικά και για πεοιρρϊςεοα υοϊμια με ασςέπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςαςιρςικέπ έοεσμεπ
ρςιπ ΖΟΑ έυξσμ απξδείνει ϊςι ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρςιπ ειραγχγικέπ ενεςάρειπ ρςη
ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη και μάλιρςα με πξλϋ σφηλϊςεοη βαθμξλξγία ήςαμ ρημαμςικά
μεγαλϋςεοξ ρε μαθηςέπ πξσ είυαμ αρυξληθεί ρσρςημαςικά με ςημ μξσρική ή και άλλεπ ςέυμεπ
(Mickela, 2007 ∙ Υοσρξρςϊμξσ, 2005).
Βέβαια ρειοά μελεςόμ, ϊπχπ ασςή πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Mission Viejo High
School ρςημ Ιαλιτϊομια ςξ 1981, έυξσμ απξδείνει ϊςι και ραμ μαθηςέπ ακϊμα, ϊρξι
αρυξλξϋμςαι με ςημ μξσρική έυξσμ σφηλϊςεοξ μέρξ ϊοξ ρςξσπ βαθμξϋπ ςξσπ ρςα μαθήμαςα
ςξσ ρυξλείξσ απϊ ασςξϋπ πξσ δεμ αρυξλξϋμςαι με ςημ μξσρική και καλϋςεοη βαθμξλξγία ρε
διάτξοα tests, αμενάοςηςα απϊ ςημ κξιμξμικξξικξμξμική ςξσπ καςάρςαρη(Mickela, 2007)
αλλά και καςά δϋξ υοϊμια ςαυϋςεοη πμεσμαςική αμάπςσνη (Gruhn, 2004). Κίγξ αογϊςεοα, ςξ
1996, ρϋμτχμα με άοθοξ ςξσ Carl Amen απϊ ςξ Brainplace.com (διαδικςιακή πηγή
φσυξλξγίαπ) αματέοεςαι ϊςι μαθηςέπ πξσ έπαιζαμ κάπξιξ μξσρικϊ ϊογαμξ είυαμ καςά μέρξ
ϊοξ πάοει καςά 50 βαθμξϋπ σφηλϊςεοη βαθμξλξγία ρςιπ ποξτξοικέπ ενεςάρειπ και καςά 39
βαθμξϋπ ρςα μαθημαςικά ρςιπ ενεςάρειπ για ςημ ειραγχγή ςξσπ ρςξ Οαμεπιρςήμιξ απϊ
εκείμξσπ πξσ δεμ έπαιζαμ κάπξιξ μξσρικϊ ϊογαμξ (Elmore, 2004). ξ 2002 ξι μαθηςέπ πξσ
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αρυξλξϋμςαμ με ςιπ ςέυμεπ για μια ακϊμα τξοά νεπέοαραμ καςά πξλϋ ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ
πξσ δεμ είυαμ καμία ρυέρη με ςιπ ςέυμεπ, ρςημ ειραγχγή ςξσπ ρςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη,
ρϋμτχμα με ςιπ αματξοέπ ςξσ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςχμ ειραυθέμςχμ ςχμ Οαμεπιρςημίχμ
(Mickela, 2007). Λελέςεπ απξδεικμϋξσμ αϋνηρη ςξσ δείκςη μξημξρϋμηπ καςά 10 έχπ και 20
βαθμξϋπ ρε παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ πξσ λάμβαμαμ μαθήμαςα ςοαγξσδιξϋ, ςα ξπξία ϊςαμ
έτςαραμ ρςημ ηλικία ςχμ 15 εςόμ είυαμ καςά πξλϋ φηλϊςεοη βαθμξλξγία έμαμςι ςχμ παιδιόμ
πξσ δεμ είυαμ λάβει μαθήμαςα ςοαγξσδιξϋ (Harvey, 1997).
Ρημαμςικϊ λϊγξ εδοαίχρηπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ εκπαίδεσρη μπξοξϋμ μα
απξςελέρξσμ ξι ρϋγυοξμεπ απϊφειπ ςχμ μξσρικξπαιδαδαγχγόμ ςξσ 20ξσ αιόμα, ξι ξπξίξι
αρυξλξϋμςαι με ςημ «αιρθηςική» πλεσοά ςηπ εκπαίδεσρηπ, δηλαδή ςημ μξηςική και
ρσμαιρθημαςική αμςαπϊκοιρη η ξπξία ρσμαμςάςε μέρα απϊ ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ
(Υοσρξρςϊμξσ, 2005).
Ζ ρχρςή διεπιρςημξμική και διαθεμαςική ποξρέγγιρη ςηπ γμόρηπ δεμ είμαι ταιμϊμεμξ ςχμ
ημεοόμ μαπ μϊμξ. Οξλλξί είμαι ασςξί πξσ διαςϋπχραμ ξλϊκληοεπ θεχοίεπ ρυεςικά με ςα
πλεξμεκςήμαςα αλλά και ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ θα μπξοέρξσμ ςα παιδιά μα ποξρεγγίρξσμ
μία έμμξια μέρα απϊ πξικίλα γμχρςικά αμςικείμεμα όρςε αμςιλητθξϋμ και μα τςάρξσμ ρςημ
καςάκςηρη ςηπ μέαπ γμόρηπ με έμαμ πιξ εσυάοιρςξ ςοϊπξ και διαςήοηρήπ ςηπ για μεγαλϋςεοξ
διάρςημα (Υοσρξρςϊμξσ, 2005). Ζ μξσρική δίμει ρςα παιδιά ςη δσμαςϊςηςα μα αρκήρξσμ
βαρικέπ γλχρρικέπ δενιϊςηςεπ (Ellis, 2005∙ Απξρςξλίδξσ, 2007∙ Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007)ϊπχπ
π.υ. η αμάγμχρη και η ξοθξγοατία, μα αμαπςϋνξσμ ςημ έκτοαρη και μα βελςιόρξσμ ςημ
άοθοχρη και ςημ οξή ςξσ λϊγξσ ςξσπ ατξϋ λειςξσογεί ραμ εοέθιρμα για ςημ παοαγχγή ςξσ
(Mickela, 2007∙ Απξρςξλίδξσ, 2007∙ Δσαγγελξπξϋλξσ, 2007), μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ
ρσμαιρθημαςικά και μα ποξρεγγίρξσμ βιχμαςικά πεζά ή πξιηςικά κείμεμα (Απξρςξλίδξσ,
2007). Ρε αμαλϋρειπ πξσ έγιμαμ ρε παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ μεςά απϊ εμϊπ έςξσπ
μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ δεμ παοξσριάρςηκε κάπξια ιδιαίςεοη μαθημαςική ή γλχρρική
ικαμϊςηςα, ρε αμςίθερη με παιδιά ηλικίαπ 9-12 εςόμ με ςοιεςή ή και ςεςοαεςή μξσρική
εκπαίδεσρη, ρςα ξπξία τάμηκε ασνημέμη δενιϊςηςα ρςα μαθημαςικά και ςημ γλόρρα.
(Winner, 2007). Δεμ θα ποέπει επίρηπ μα ληρμξμηθξϋμ έοεσμεπ πξσ έυξσμ διεναυθεί ρςιπ
ΖΟΑ ξι ξπξίεπ αματέοξσμ ςημ σφηλϊςεοη βαθμξλξγία πξσ επιςσγυάμξσμ ξι μαθηςέπ ρε απλά
ςερς μαθημαςικόμ (Ellis, 2005∙ Mickela, 2007) αλλά και ρςιπ ειραγχγικέπ ενεςάρειπ για ςξ
Οαμεπιρςήμιξ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ γλόρραπ και ςχμ μαθημαςικόμ έμαμςι ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ
πξσ δεμ παοακξλξϋθηραμ εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα δια μέρξσ ςχμ ςευμόμ (Mickela, 2007∙
Υοσρξρςϊμξσ, 2005). Δπειδή η μξσρική ρημειξγοατία εμπεοιέυει ςϊρξ υχοξςανική ϊρξ και
μαθημαςική λξγική μπξοξϋμε μα σπξθέρξσμε ϊςι η αμάγμχρη μξσρικήπ ρημειξγοατίαπ
σπξβξηθά ςημ ξπςικϊ-υχοική και μαθημαςική εκςέλερη (Winner, 2007), κσοίχπ ρςη
διδαρκαλία κλαρμάςχμ ρε μαθηςέπ ςοίςηπ και ςεςάοςηπ δημξςικξϋ ξι ξπξίξι τάμηκε ϊςι είυαμ
100% πεοιρρϊςεοη επιςσυία απϊ ςξσπ μαθηςέπ πξσ δεμ διδάυθηκαμ ςα κλάρμαςα μέρα απϊ
μξσρικά βαριρμέμα μαθήμαςα (Mickela, 2007). Μεσοξλξγική έοεσμα ςξσ 1999 απέδεινε ϊςι
μεςά απϊ ενάμημη παοακξλξϋθηρη μαθημάςχμ πληκςοξτϊοξσ ξογάμξσ ξι μαθηςέπ
βξηθήθηκαμ ρςημ καςαμϊηρη μαθημαςικόμ αμαλξγιόμ, κάςι πξσ ήςαμ ιδιαίςεοα δϋρκξλξ με
ςημ υοήρη μϊμξ γλχρρικϊ-αμαλσςικόμ μεθϊδχμ (A.M.C., 2007)
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4. Ρσμπεοάρμαςα
Έπειςα απϊ πλήθξπ εοεσμόμ ρυεςικά με ςημ αμαγκαιϊςηςα εδοαίχρηπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ
μξσρικήπ ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη λϊγξ ςηπ επίδοαρηπ ςξσ ρςημ ρχμαςική και
πμεσμαςική αμάπςσνη ϊρχμ αρυξλξϋμςαι ςημ μξσρική ποξκϋπςξσμ ςα ακϊλξσθα
ρσμπεοάρμαςα. Ζ εμαρυϊληρη με ςημ μξσρική εσμξεί ςη δημιξσογία ιρυσοήπ ρϋμδερηπ
μεςανϋ ςχμ μεσοικόμ ιμόμ και ρςα δϋξ ημιρταίοια ςξσ εγκετάλξσ, εμδσμάμχρηπ και
ςαυείαπ λειςξσογίαπ ςχμ μεσοόμχμ, αμάπςσνη ςχμ κιμηςήοιχμ ρσρςημάςχμ ςξσ εγκετάλξσ
με μξμαδικϊ ςοϊπξ καθόπ και ςημ ϋπαονη ρσγκεκοιμέμχμ μεσοικόμ αλλαγόμ. Ρημαμςική
είμαι και η διατξοά πξσ σπάουει ρε άςξμα πξσ αρυξλήθηκαμ με ςημ μξσρική απϊ μικοή
ηλικία και ρε άςξμα πξσ δεμ αρυξλήθηκαμ πξςέ με ςη μξσρική χπ ποξπ ςξμ ϊγκξ ςξσ
εγκετάλξσ ςξσ και ςημ πξρϊςηςα ταιάπ ξσρίαπ ρε ασςϊμ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ξ εγκέταλξπ
αμαπςϋρρεςαι αμάλξγα με ςα εοεθίρμαςα πξσ δέυεςαι, βοέθηκε ϊςι ρςξσπ μξσρικξϋπ η ταιά
ξσρία σπήουε ρε μεγαλϋςεοη πξρϊςηςα εμό και ξ ϊγκξπ ςηπ παοεγκεταλίςιδάπ ςξσπ ήςαμ
μεγαλϋςεοξπ. Οξλλέπ απϊ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ λειςξσογίεπ ςξσ εγκετάλξσ επηοεάζξμςαι απϊ
ςξ αμ έμα παιδί αρυξληθεί εμςαςικά και ρε μικοή ηλικία με ςη μξσρική. Οιξ ρσγκεκοιμέμα
λειςξσογίεπ ϊπχπ η ξμιλία, η ϊοαρη, η ακξή, η μμήμη, η γμόρη, η μάθηρη, ξι ρσμςξμιρμέμεπ
ρχμαςικέπ-κιμηςικέπ λειςξσογίεπ, ςξ ρσμαίρθημα, η υχοξυοξμική αμςίληφη, ξι διαμξηςικέπ
ικαμϊςηςεπ είμαι άμερα ρσμδεδεμέμεπ με ςημ ρυέρη πξσ έυξσμ ςα παιδιά με ςημ μξσρική
εκπαίδεσρη και μπξοξϋμ μα μεςαβληθξϋμ και μα βελςιχθξϋμ μέρα απϊ ασςήμ.
ελειόμξμςαπ θα ποέπει μα αματεοθεί ϊςι ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ μέρα απϊ ςιπ μέεπ
διαθεμαςικέπ και διεπιρςημξμικέπ παιδαγχγικέπ ςάρειπ πξσ έυξσμ επικοαςήρει απϊ ςξμ 20 ξ
αιόμα και μεςά, ταίμεςαι μα βξηθά ςα σπϊλξιπα μαθήμαςα ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ
ϊπχπ π.υ. ςη γλόρρα και ςα μαθημαςικά, ρςημ καςαμϊηρη και εμπέδχρη δϋρκξλχμ εμμξιόμ
πξσ ρσμπεοιλαμβάμξσμ με εσυάοιρςξ ςοϊπξ, απξμμημϊμεσρη ασςόμ για μεγαλϋςεοξ υοξμικϊ
διάρςημα και μα ρσμςελεί ρςημ επίςεσνη σφηλϊςεοηπ βαθμξλξγίαπ ρςιπ ειραγχγικέπ ενεςάρειπ
για ςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη ρςα μαθήμαςα ασςά.
Ηα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ρημαμςικϊςεοξπ ήςαμ ξ βαθμϊπ και ςξ μέγεθξπ ςχμ αλλαγόμ πξσ
παοξσριάρςηκαμ ρςα άςξμα πξσ είυαμ αρυξληθεί με ςη μξσρική απϊ πξλϋ μικοή ηλικία και
για μεγαλϋςεοξ υοξμικϊ διάρςημα, αμενάοςηςα απϊ ςξ είδξπ ςηπ μξσρικήπ ςξσπ εμαρυϊληρηπ.
Δίςε παοακξλξσθξϋραμ μαθήμαςα πιάμξσ είςε ρσμμεςείυαμ ρε κάπξια ρυξλική μπάμςα είςε
αρυξλξϋμςαμ με μαθήμαςα ςοαγξσδιξϋ ςα απξςελέρμαςα, αμ και ϊυι πάμςα για μεγάλξ
διάρςημα ή με ςημ ίδια επιςσυία, ήςαμ ιδιαίςεοα εμθαοοσμςικά χπ ποξπ ςημ θεςική επίδοαρη
ςηπ μξσρικήπ ρςημ ρχμαςική και πμεσμαςική ενέλινη ςχμ παιδιόμ.
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ΠΟΛΤΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ανάγνωση και ανταπόκριση: μια
πρόταση διδασκαλίας της
υπερρεαλιστικής ποίησης

Γεχογία Πξλσζώη
Δκπαιδεσςικϊπ ΟΔ70

Οεοίληφη
Ζ παοξϋρα εογαρία απξςελεί μια ξλξκληοχμέμη ποϊςαρη για ςη
διδαρκαλία ςηπ Κξγξςευμίαπ ρςημ Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη και
ποαγμαςξπξιήθηκε ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2006 ρε κεμςοικϊ ρυξλείξ ςηπ
Αθήμαπ με θέμα ςημ σπεοοεαλιρςική πξίηρη. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ
επιλέυςηκε απϊρπαρμα απϊ ςξ πξίημα Εις τημ οδό τωμ
Φιλελλήμωμ ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ, ςξ ξπξίξ ρσμπεοιλαμβάμεςαι
ρςη ρσλλξγή Οκτάμα.
Ζ διδαρκαλία βαρίρςηκε ρςξ ςεςοαμεοέπ αμαγμχρςικξκεμςοικϊ
μξμςέλξ ςχμ Λ. Benton και G. Fox, ςη διαθεμαςική ποξρέγγιρη ςξσ
κειμέμξσ και ςη διαρϋμδερη ςηπ Κξγξςευμίαπ με άλλεπ μξοτέπ
ςέυμηπ, ϊπχπ η μξσρική και ςα εικαρςικά. ξ βάοξπ ρςη
διδαρκαλία πέτςει ρςημ αμςαπϊκοιρη ςχμ μαθηςόμ ρςξ κείμεμξ,
ςϊρξ καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ με ρσματείπ
μξσρικέπ ακοξάρειπ, ϊρξ και καςά ςημ αμάπςσνη, ςοξπξπξίηρη και
ςελειξπξίηρη ςηπ αμςαπϊκοιρηπ, ϊπξσ ξι ίδιξι παοήγαγαμ μξσρικϊ
και άλλξ σλικϊ. Οαοξσριάζεςαι αμαλσςικά ςξ πεοιευϊμεμξ και η
διαδικαρία ςηπ διδαρκαλίαπ, καθόπ επίρηπ και ϊλξ ςξ πλαίριξ ςηπ
διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ, ποϊρληφηπ και επενεογαρίαπ ςξσ
κειμέμξσ
και
ςχμ
επικξιμχμιακόμ
καςαρςάρεχμ
πξσ
δημιξσογήθηκαμ αμάμερα ρςξσπ μαθηςέπ. Οαοξσριάζξμςαι, ςέλξπ,
ξι κάθε είδξσπ επιλξγέπ ςηπ εκπαιδεσςικξϋ και η αιςιξλϊγηρή ςξσπ,
ςξ σλικϊ πξσ παοάυθηκε , ϊπχπ και η ανιξλϊγηρη ςηπ
αμςαπϊκοιρηπ απϊ ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ μαθηςέπ.

Λένειπ κλειδιά: σπεοοεαλιρςική πξίηρη, Αμδοέαπ Δμπειοίκξπ,
λξγξςευμικϊ κείμεμξ, ξμαδξρσμεογαςική διδαρκαλία.

Ζ Γεσξγία Πνιπδώε γελλήζεθε, δεη θαη
εξγάδεηαη σο δαζθάια ζηελ Αζήλα. Δίλαη
απόθνηηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Λακίαο, ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ
θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
θαη απόθνηηνο ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ
Αζελώλ. Γηα πνιιά ρξόληα εθπνλεί
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,
Πνιηηηζηηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ,
Μειίλα,
Comenius θ.ά. θαη δίδαμε ζε ηκήκαηα
αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ.
Έρεη επηκνξθσζεί θαη κειεηήζεη γηα πνηθίια
ζέκαηα ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ
θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηεο έρεη δεκνζηεύζεη ή
παξνπζηάζεη ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα
εθπαηδεπηηθώλ.
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1. Ιεμςοική ρςξυξθερία ςηπ ποϊςαρηπ - Ιοιςήοια επιλξγήπ
ςξσ κειμέμξσ
Ζ διδαρκαλία κειμέμχμ μεχςεοικήπ και σπεοοεαλιρςικήπ πξίηρηπ ρε μικοέπ ηλικίεπ
παιδιόμ, απξςελεί για ςξ δάρκαλξ ποϊκληρη με πξλλέπ παοαμέςοξσπ (Ιαςρίκη-Γκίβαλξσ,
2005), ϊπχπ ακοιβόπ και η πξίηρη ςξσ Αμςοέα Δμπειοίκξσ (1901-1975), ηγεςικήπ μξοτήπ ςξσ
σπεοοεαλιρςικξϋ κιμήμαςξπ ρςημ Δλλάδα. α σπεοοεαλιρςικά ρυήμαςα, η ασςϊμαςη γοατή, ςξ
άλξγξ και ςξ ξμειοικϊ ρςξιυείξ, ξ αμξίκειξπ λϊγξπ, η υοήρη ςηπ καθαοεϋξσραπ, η ςξλμηοϊςηςα
ςηπ θεμαςξλξγίαπ και ςξ αποξκάλσπςα ρενξσαλικϊ λενιλϊγιξ καθιρςξϋμ δϋρκξλη ςημ
«αμάγμχρη» ςξσ πξιηςή. Δκεί, ακοιβόπ κοϋβεςαι και η ποχςξπξοία ςξσ, αλλά και η
αμτιςαλαμςεσϊμεμη ή αομηςική αμςαπϊκοιρη ςηπ πξίηρήπ ςξσ ϊςαμ ποχςξεμταμίρςηκε
(Τφικάμιμξπ, 1935), δοαρςηοιξπξιόμςαπ εοεθιρςικά ξμϊςευμξσπ, κοιςικξϋπ και μη, με ςη
μξοτική, λενική και δξμική επαμαρςαςικϊςηςα ςηπ πξιηςικήπ λειςξσογίαπ και ςημ καλλιςευμική
και αςξμική απελεσθέοχρη πξσ μεςξσρίχμε με ςη ρσλλξγή ςξσ (Vitti, 1982, Οξλίςηπ, 1985,
οιβιζάπ, 1996).
Ξ δάρκαλξπ, ϊμχπ, είμαι κι ασςϊπ αμαγμόρςηπ. Ωπ αμαγμόρςηπ έυει αμαπςϋνει ρςάρειπ
και ανίεπ πξσ ρσμδέξμςαι άμερα με ςιπ επιλξγέπ ςξσ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ςα κείμεμα ςχμ
εγυειοιδίχμ μπξοξϋμ μα αμςικαθίρςαμςαι ρε πξρξρςϊ μέυοι 25% ςξσ ρσμϊλξσ με άλλα ςα ξπξία
ποέπει μα διαρταλίζξσμ ςιπ ποξδιαγοατέπ πξιϊςηςαπ και καςαλληλϊςηςαπ γλόρραπ και
πεοιευξμέμξσ,27 ποξραμαςξλιρςήκαμε ρε έμα κείμεμξ πξσ τέομει ςα παιδιά ϊυι μϊμξ ρε επατή
με ςημ σπεοοεαλιρςική πξίηρη, αλλά και με ςξ ιδιαίςεοξ πξιηςικϊ ρςσλ ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ.
Ξ δάρκαλξπ λειςξσογεί, ρσμειδηςά ή αρσμείδηςα, χπ αμαγμχρςικϊ ποϊςσπξ για ςξσπ
μαθηςέπ ςξσ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, εμρσμείδηςα, απξρκξπεί ρςη διαμϊοτχρη αμαγμχρςικήπ
ρςάρηπ απϊ ασςξϋπ, υχοίπ ϊμχπ μα ποξβάλλει ςξμ εασςϊ ςξσ χπ ςη μξμαδική ξπςική γχμία και
μα μειόμει ςημ κοιςική ικαμϊςηςά ςξσπ (Γαλαμάκη, 2003), μπξοεί μα έυει εσεογεςικά
απξςελέρμαςα. Οαοά ςιπ δσρκξλίεπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διδαρκαλίαπ, η επιςσυία ςηπ κοίμεςαι
απξκλειρςικά και μϊμξ απϊ ςξ πϊρξ ξ «απαθήπ» μαθηςήπ έγιμε ζχμςαμϊπ ρσμμέςξυξπ ςξσ
«πξιηςικξϋ γίγμερθαι» και απϊ ςξ καςά πϊρξ καλϋςεοα καςάτεοε ςξ ίδιξ ςξ πξίημα «μα ζήρει
ρςη ταμςαρία ςξσ αμαγμόρςη», ϊπχπ λέει και ξ Ξδσρρέαπ Δλϋςηπ (ρςξ: Ιαςρίκη-Γκίβαλξσ,
2005). Λε ασςϊ ςξ ρκεπςικϊ, γμχοίζξμςαπ ςιπ αμαγμχρςικέπ ποξςιμήρειπ ςχμ παιδιόμ και,
κσοίχπ, ςη υαμηλή δημξςικϊςηςα ςηπ πξίηρηπ (Λαλατάμςηπ, 2005) και με γμόμξμα ςη
ρσγυοξμική και διαυοξμική διάρςαρη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ, επιλέυςηκε έμα απϊρπαρμα απϊ
ςξ πξίημα Διπ ςημ ξδό ςχμ Υιλελλήμχμ ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ (βλ. εικϊμα 1) ςηπ ρσλλξγήπ
Οκςάμα (1980). ξ ρσγκεκοιμέμξ απϊρπαρμα, μέρα απϊ ςημ πξιηςική τϊομα ςηπ Οκςάμαπ,
πεδίξ αμενεοεϋμηςξ για ςξσπ μαθηςέπ μαπ, μπξοεί μα ρσμδεθεί με ςιπ ποξρχπικέπ - βιχμαςικέπ
εμπειοίεπ ςξσπ (η δική ςξσπ «ξδϊπ», αμάκληρη ποξρχπικόμ ςξσπ εικϊμχμ, ρσμαιρθημάςχμ και
εμπειοιόμ, κλπ.).
Ρϋμτχμα με ςξ Αμαλσςικϊ Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ ςηπ Δλλημικήπ Γλόρραπ για ςξ Δημξςικϊ
Ρυξλείξ, η διδαρκαλία ςηπ λξγξςευμίαπ ποξβλέπεςαι μα ρσμδέεςαι άμερα με ςξ βιχμαςικϊ λϊγξ
και ςα γλχρρικά μέρα ςχμ λξγξςευμημάςχμ. Ζ λξγξςευμία γίμεςαι ϊυημα και απξςέλερμα
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ςέυμηπ και αιρθηςικήπ καλλιέογειαπ, εμό η γλόρρα αμςιμεςχπίζεςαι χπ μέρξ δοάρηπ και
αλληλεπίδοαρηπ ςχμ αμθοόπχμ, χπ μέρξ καςαμϊηρηπ, έκτοαρηπ, πεοιγοατήπ, μεςαςοξπήπ
και δημιξσογίαπ ποαγμαςικϊςηςαπ.28
Ζ απϊλασρη ςξσ κειμέμξσ και η επαμαδιαποαγμάςεσρή ςξσ ποξκειμέμξσ μα απξςιμηθεί η
δσμηςική ςξσ ικαμϊςηςα μα αλληλεπιδοάρει με ςξ σπξκείμεμξ -αμαγμόρςη και μα μεςαςοέφει
ςη «μεκοή» ρε «ζχμςαμή αμάγμχρη» (Barthes, 2005), οίυμει ςξ βάοξπ ςηπ διδαρκαλίαπ ρςημ
αμςαπϊκοιρη ςχμ μαθηςόμ ρςξ κείμεμξ. Ρςημ παοξϋρα ποϊςαρη ποξρεγγίραμε ςη λξγξςευμία
ϊυι μϊμξ γιαςί ποξρτέοεςαι κϋοια χπ σλικϊ ςηπ γλχρρικήπ διδαρκαλίαπ – η «γλόρρα» δεμ
είμαι μϊμξ επικξιμχμία - αλλά και γιαςί αμαδεικμϋει δσμαςϊςηςεπ ρϋζεσνηπ με άλλα μαθήμαςα,
ϊπχπ με ςη Λξσρική, και ςη δημιξσογική γοατή. Δνάλλξσ, «ςξ σπεοοεαλιρςικϊ πξίημα δεμ
είμαι ςϊρξ η πεοιγοατή - η ενιρςϊοηριπ, αλλά ςξϋςξ ςξ γίγμερθαι ςξσ πξιηςικξϋ γεγξμϊςξπ»,
διεσκοιμίζει ξ ίδιξπ ξ Αμ. Δμπειοίκξπ (ρςξ: οιβιζάπ, 1996).
Ζ ρσγκεκοιμέμη εμϊςηςα απξρκξπξϋρε, επίρηπ, ρςξ μα έοθξσμ ξι μαθηςέπ ρε επατή με
έμα κείμεμξ σπεοοεαλιρςικήπ γοατήπ και ςξ δημιξσογϊ ςξσ, μα εομημεϋρξσμ και μα
ανιξπξιήρξσμ ςη μξοτή και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ πξιήμαςξπ, καθόπ και ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ,
δηλαδή πληοξτξοίεπ


ρυεςικέπ με άλλα αμάλξγα κείμεμα και γλχρρικά ρυήμαςα (διακειμεμικέπ),



αματεοϊμεμεπ ρςημ επικξιμχμιακή πεοίρςαρη, λ.υ. πξμπϊπ, δέκςηπ, υόοξπ, υοϊμξπ
κλπ. (πεοικειμεμικέπ) και



ρσματείπ με ςα
(εμδξκειμεμικέπ).

εκτοαρςικά

και

ςα

ξογαμχςικά

γμχοίρμαςα

ςξσ

κειμέμξσ

Ρςϊυξι
φσυξρσμαιρθημαςικξί,
ϊπχπ:
εσαιρθηςξπξίηρη
και
ρσμμεςξυή
ρςη
ρσμαιρθημαςική καςάρςαρη ςξσ πξιηςή (εμρσμαίρθηρη), αμίυμεσρη ςχμ ποξρχπικόμ ςξσπ
τϊβχμ (ασςξγμχρία) και οεαλιρςική αμςιμεςόπιρη ςξσ ςοαγικξϋ (κηδεία -θάμαςξπ,
ρσμαιρθημαςική απξτϊοςιρη), ήςαμ επίρηπ ποχςεϋξμςεπ καςά ςη ρυεδίαρη ςηπ διδαρκαλίαπ.
έλξπ, ρςξ πλαίριξ ςχμ επικξιμχμιακόμ καςαρςάρεχμ πξσ δημιξσογήθηκαμ αμάμερα
ρςξσπ μαθηςέπ, ρημαμςικξί ήςαμ και ξι κξιμχμικξί ρςϊυξι πξσ θέραμε (αμάπςσνη ςηπ
ξμαδικϊςηςαπ, κλπ.), για ςημ επίςεσνη ςχμ ξπξίχμ υοηριμξπξιήθηκαμ και ξι αμάλξγεπ μξοτέπ
διδαρκαλίαπ (π.υ. ξμαδξρσμεογαςική).
Ζ διδαρκαλία ασςή ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ Ρς΄ άνη κεμςοικξϋ ρυξλείξσ ςηπ Αθήμαπ,
ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Διδακςικήπ ςηπ Κξγξςευμίαπ ςξσ Λαοαρλείξσ Διδαρκαλείξσ
Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ καςά ςξ εαοιμϊ ενάμημξ ςξσ ακαδημαψκξϋ έςξσπ 2005-06.
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Εις την Οδόν των Φιλελλήνων

Μηα κέξα πνπ θαηέβαηλα ζηελ νδόλ ησλ Φηιειιήλσλ, καιάθσλε ε άζθαιηνο θάησ απ' ηα
πόδηα θαη από ηα δέλδξα ηεο πιαηείαο εθνύνλην ηδηηδίθηα, κέζ' ζηελ θαξδηά ησλ Aζελώλ, κέζ' ζηελ
θαξδηά ηνπ ζέξνπο.
Παξά ηελ πςειήλ ζεξκνθξαζίαλ, ε θίλεζηο ήην δσεξά. Aίθλεο κία θεδεία πέξαζε. Oπίζσ
ηεο αθνινπζνύζαλ πέληε-έμε απηνθίλεηα κε κειαλεηκνλνύζαο, θαη ελώ ζηα απηηά κνπ έθζαλαλ ξηπαί
πληγκέλσλ ζξήλσλ, γηα κηα ζηηγκή ε θίλεζηο δηεθόπε. Tόηε, κεξηθνί από καο (άγλσζηνη κεηαμύ καο
κέζ' ζην πιήζνο) κε άγρνο θνηηαρζήθακε ζηα κάηηα, ν έλαο ηνπ άιινπ πξνζπαζώληαο ηελ ζθέςη λα
καληεύζε. Έπεηηα, δηακηάο, σο κία επέιαζηο ππθλώλ θπκάησλ, ε θίλεζηο εμεθνινύζεζε.
Ήην Iνύιηνο.
[. . .]
Tν ζεξκόκεηξνλ αλήξρεην ζπλερώο. Γελ ήην ζάιπνο, αιιά δέζηε - ε δέζηε πνπ ηελ γελλά ην
θάζεην ιηνπύξη. Kαη όκσο, παξά ηνλ θαύζσλα θαη ηελ γνξγήλ αλαπλνήλ ησλ πλεπζηηώλησλ, παξά
ηελ δηέιεπζηλ ηεο λεθξηθήο πνκπήο πξν νιίγνπ, θαλείο δηαβάηεο δελ εζζάλεην βαξύο, νύηε εγώ, παξ'
όινλ όηη εθιέγεην ν δξόκνο. Kάηη ζαλ ηέηηημ δσεξόο κέζ' ζηελ ςπρή κνπ, κε ελάγθαδε λα πξνρσξώ,
κε βήκα ειαθξόλ πςίζπρλνλ. Tα πάληα ήζαλ ηξηγύξσ κνπ ελαξγή, απηά θαη δηα ηεο νξάζεσο
αθόκε, θαη όκσο, ζπγρξόλσο, ζρεδόλ εμαϋινύλην κέζα ζηνλ θαύζσλα ηα πάληα - νη άλζξσπνη θαη ηα
θηίζκαηα - ηόζνλ πνιύ, πνπ θαη ε ιύπε αθόκε ελίσλ ηεζιηκκέλσλ, ιεο θαη εμεηκίδεην ζρεδόλ
νινζρεξώο, ππό ην ίζνλ θσο.
Tόηε εγώ, κε ηζρπξόλ παικόλ θαξδίαο, ζηακάηεζα γηα κηα ζηηγκή, αθίλεηνο κέζα ζην πιήζνο,
σο άλζξσπνο πνπ δέρεηαη απνθάιπςηλ αθαξηαίαλ, ή σο θάπνηνο πνπ βιέπεη λα γίλεηαη κπξνζηά ηνπ
έλα ζαύκα θαη αλέθξαμα θάζηδξσο:
"Θεέ ! O θαύζσλ απηόο ρξεηάδεηαη γηα λα ππάξμε ηέηνην θσο ! Tν θσο απηό ρξεηάδεηαη, κηα
κέξα γηα λα γίλε κηα δόμα θνηλή, κηα δόμα παλαλζξώπηλε, ε δόμα ησλ Eιιήλσλ, πνπ πξώηνη, ζαξξώ,
απηνί, ζηνλ θόζκνλ εδώ θάησ, έθακαλ νίζηξν ηεο δσήο ηνλ θόβν ηνπ ζαλάηνπ".


μελανειμονούσαρ: (αξρ. ειιελ.) καπξνθνξεκέλεο
πνεςστιώντυν: απηώλ πνπ αλαπλένπλ κε δπζθνιία

τέττιξ: (αξρ. ειιελ.) ν ηδίηδηθαο

ςτίσςσνον: κεγάιεο ζπρλόηεηαο, ππθλό θαη ζρεηηθά γξήγνξν

εναπγή: θαζαξά, δηαθξίλνληαλ κε ζαθήλεηα

οίστπορ: έμαξζε, έκπλεπζε, ελζνπζηαζκόο


Δηθόλα 2

2. Ζ ρϋμθερη και ςξ ποξτίλ ςηπ ςάνηπ
Ζ ςάνη ασςή απξςελείςαι απϊ 24 μαθηςέπ, 9 αγϊοια και 15 κξοίςρια. Ξι 5 απϊ ςξσπ
μαθηςέπ και ξι 6 απϊ ςιπ μαθήςοιεπ είμαι αλλξδαπξί, παιδιά ξικξμξμικόμ μεςαμαρςόμ. Έμαπ
απϊ ςξσπ αλλξδαπξϋπ μαθηςέπ εγγοάτηκε για ποόςη τξοά ρε ελλημικϊ ρυξλείξ ρςημ Δ΄ και
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έμαπ ρςημ Ρς΄ άνη. Έμαπ, ςέλξπ, μαθηςήπ ελλημικήπ καςαγχγήπ είμαι δίγλχρρξπ (ελλημικά –
αγγλικά) και ποξέουεςαι απϊ ξικξγέμεια επαμαπαςοιρθέμςχμ Δλλήμχμ ςξσ ενχςεοικξϋ (βλ.
ρυεςικά γοατήμαςα 1, 2 και 3).

Αλλοδαποί
11
46%

Έλληνες
13
54%

Γξάθεκα 1: Σρέζε πνζόζησζεο κεηαμύ Διιήλσλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ
15
10
5
0

13

11

24

Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο
αγόρια

4

5

9

κορίη ζια

9

6

15

Γξάθεκα 2: Αλαινγία αιινδαπώλ θαη Διιήλσλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά θύιν θαη ζύλνιν.

1994

1993

3

4

4

9

1

1992

2

1

0
AΓΟΡΙΑ ΑΛ.

5

10
AΓΟΡΙΑ ΕΛ.

15
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΛ.

20
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛ.

Γξάθεκα 3: Καηαλνκή καζεηώλ/ηξηώλ αλά έηνο γέλλεζεο, θύιν θαη θαηαγσγή.

Ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ επίδξρή ςξσπ, ξ μέρξπ ϊοξπ βαθμξλξγίαπ ποξαγχγήπ ςχμ αλλξδαπόμ
μαθηςόμ ρςημ Ρς΄ άνη είμαι 7,5 και ςχμ αλλξδαπόμ μαθηςοιόμ 8. Αμςίρςξιυα, ςχμ μαθηςόμ
ελλημικήπ καςαγχγήπ είμαι 9,75 και ςχμ μαθηςοιόμ 9,66. Ξ μέρξπ ϊοξπ βαθμξλξγίαπ
ποξαγχγήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ ςμήμαςξπ είμαι 8,78.
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3. Οξοεία διδαρκαλίαπ
3.1. Λξμςέλξ και μξοτέπ διδαρκαλίαπ
Για ςη διδακςική ποξρέγγιρη ςξσ λξγξςευμικξϋ κειμέμξσ υοηριμξπξιήθηκε ςξ
αμαγμχρςικξκεμςοικϊ μξμςέλξ ςχμ M. Benton – G. Fox (Benton & Fox, 1990), πξσ
πεοιλαμβάμει ςέρρεοιπ τάρειπ:


Οοξεςξιμαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ.



Αμςαπϊκοιρη.



Διεοεϋμηρη ςηπ αμςαπϊκοιρηπ.



Αμάπςσνη, ςοξπξπξίηρη και ςελειξπξίηρη ςηπ αμςαπϊκοιρηπ.29



Ιϋοια εμδιατέοει η αμςαπϊκοιρη ςξσ μαθηςή ρςξ κείμεμξ. Ζ διεοεϋμηρη ςηπ
απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ διδακςικόμ επιλξγόμ έγιμε με παοαςήοηρη ςηπ ρσμμεςξυήπ
ςχμ μαθηςόμ ρε ϊλη ςημ ενέλινη ςηπ διδακςικήπ διαδικαρίαπ, αλλά και με ςημ
παοαγχγή ςξσ ρυεςικξϋ σλικξϋ. Υοηριμξπξιήθηκαμ η αςξμική μξοτή διδαρκαλίαπ με
διάλξγξ και ρσζήςηρη και η ξμαδξρσμεογαςική.

Ρςξ ςέλξπ ςηπ διδαρκαλίαπ μξιοάρςηκε επιποϊρθεςα εοχςημαςξλϊγιξ αμςαπϊκοιρηπ ςξσ
μαθηςή, με ρκξπϊ ςημ καςαγοατή ρε αςξμικϊ επίπεδξ ςηπ απξδεκςικϊςηςαπ ςξσ κειμέμξσ και
ςη διεοεϋμηρη ςηπ ποξρχπικήπ ρςάρηπ ςξσ μαθηςή χπ αμαγμόρςη.

3.2. Ζ διάςανη ςχμ θοαμίχμ
Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διδαρκαλίαπ ήςαμ πξλϋ ρημαμςική η διάςανη
ςχμ θοαμίχμ ςηπ ςάνηπ αμά δϋξ ρε ημικσκλικϊ ρυήμα, με ξοίζξμςα ςξμ πίμακα ςηπ αίθξσραπ,
πξσ δημιξσογξϋρε 6 «άςσπεπ» ξμάδεπ και σπξδήλχμε ςημ καλλιέογεια δι-επατήπ μεςανϋ ςχμ
μαθηςόμ ςχμ ϊμξοχμ θοαμίχμ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ επέςοεφε ςημ εϋκξλη δημιξσογία 5 ξμάδχμ
(ςεςοαμελόμ ή πεμςαμελόμ) καςά ςημ ςελεσςαία τάρη ςηπ παοαγχγήπ σλικξϋ απϊ ςξσπ
μαθηςέπ.

3.3. Οοξεςξιμαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ
Αουικά ακξϋρςηκαμ δσξ ςοαγξϋδια ςξσ Τόμςα Κάδη30, έμα ρε οσθμϊ υαραπξρέοβικξσ,
ςξ Θεοά Οδόπ, και έμα υαράπικξ, ςξ Ιχμρςαμςιμξσπόλεχπ απϊ ςξ CD Διαδοξμέπ πξσ
πεοιλαμβάμει 16 ςοαγξϋδια για δοϊμξσπ και γειςξμιέπ ςηπ Αθήμαπ (ζχμςαμή ηυξγοάτηρη απϊ

29

Benton, M. – Fox, G. (1990),Teaching Literature, Nine to fourteen, Oxford University Press σπϊ έκδξρη ρςα
ελλημικά ρε μεςάτοαρη – επιρςημξμική επιμέλεια και ποξραομξγή ςχμ: ζ. Ιαλξγήοξσ – Δ. Λπευλικξϋδη. Βλ.
επίρηπ ρυεςικά με ςξ μξμςέλξ ρςξ Τάκελξ Ρσμπληοχμαςικξϋ Σλικξϋ για ςη Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ Διδακςική ςη
Κξγξςευμίαπ ςξσ ξμέα Αμθοχπιρςικόμ Ρπξσδόμ Ο..Δ.Δ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ ςξ άοθοξ ςχμ: Ιαλξγήοξσ,
.- Βηρραοάκη, Δλ., Ζ «ρσμαλλακςική» θεχοία ςηπ L. M. Rosenblatt και ξι διδακςικέπ ςηπ ποξεκςάρειπ, ρελ. 27 κ.
ε., και ρςξ: Ιαςρίκη-Γκίβαλξσ, Αμ. (2005), Σξ Ηασμαρςό Σανίδι, Αθήμα: Οαςάκηπ ρελ. 94 κ.ε.
30

Τόμςαπ Κάδηπ (1943 -): δημξριξγοάτξπ. Έυει γοάφει πξίηρη, πεζξγοατία, ςανιδιχςικϊ, πξλιςικϊ και ιρςξοικϊ
δξκίμιξ, καθόπ και βιβλία για παιδιά. Οξιήμαςά ςξσ μελξπξιήθηκαμ απϊ ςξ Λ. Ηεξδχοάκη, ςξ Λ. Κξΐζξ, ςξ Υ.
Μικξλϊπξσλξ και άλλξσπ Έλλημεπ ρσμθέςεπ. Βλ. http://www.fondasladis.com (10-1-2007)
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ςη Κσοική Ρκημή, ρςιπ 8-4-2002). Ιαςά ςημ ακοϊαρη, ςα παιδιά, με εμδιατέοξμ, ρυξλίαζαμ και
έκαμαμ εοχςήρειπ ρυεςικά. Για μα διαςηοηθεί ςξ κλίμα εσενίαπ και υαλαοϊςηςαπ, ςξσπ
ζηςήθηκε, αμ κάπξιξι νέοξσμ υαράπικξ και θέλξσμ, μα ρηκχθξϋμ μα υξοέφξσμ, ϊπχπ και
έγιμε (βλ. εικϊμα 2).
Ρςξ ςέλξπ ςηπ ακοϊαρηπ αμιυμεϋθηκε ςξ κξιμϊ θεμαςικϊ πεδίξ ρςα δσξ ςοαγξϋδια: η
Αθήμα και δοϊμξι ςηπ πϊληπ μαπ.

Δηθόλα 2

3.4. Αμςαπϊκοιρη
Ζ δεϋςεοη ακοϊαρη πεοιελάμβαμε ηυξγοατημέμη αμάγμχρη ςξσ απξρπάρμαςξπ απϊ ςξμ
ίδιξ ςξμ Αμδοέα Δμπειοίκξ.31 Ατξϋ καςαδείυςηκε ξ πξιηςήπ και ξ ςίςλξπ ςξσ πξιήμαςξπ,
παοεμβλήθηκε μια ρϋμςξμη αματξοά ρςξ γμχρςϊ ςξσπ πξίημα Ιξοσδαλλόπ ςξσ ίδιξσ, πξσ
σπάουει ρςξ Αμθξλϊγιξ Κξγξςευμικόμ Ιειμέμχμ Λε λξγιρμό και όμειοξ ςηπ Δ΄ και Ρς΄
Δημξςικξϋ, και έγιμε η διάκοιρη μεςανϋ ςχμ ξμϊηυχμ λένεχμ «Ιξοσδαλλϊπ» και
«κξοσδαλλϊπ».
ξσπ καςαςξπίραμε με αμάλξγξ τχςξγοατικϊ σλικϊ για ςξ πξϋ βοιρκϊςαμ η ξδϊπ
Τιλελλήμχμ, αμ και ήδη ςημ γμόοιζαμ ξι μαθηςέπ. Ρσγκοίμαμε και ρυξλιάραμε εικϊμεπ ςξσ
υθεπ και ςξσ ρήμεοα. Ζ «πϊλιπ» και ξ «δοϊμξπ» έουξμςαι και επαμέουξμςαι ρσυμά ρςξ έογξ

31

Διαςίθεςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Αμθξλξγίξσ
http://www.snhell.gr/search/index.asp (22-3-2006)
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ςξσ Δμπειοίκξσ: ξμειοική – ταμςαρςική, ϊπχπ η Ξκςάμα, ή ποαγμαςική, ϊπχπ η Αθήμα.32 ξ
ίδιξ και ςξ γεγξμϊπ πξσ πεοιγοάτεςαι. Ασςϊ δεμ έυει ρημαρία εδό για ςξμ μικοϊ αμαγμόρςη.
ξ θέμα μέμει αμξιυςϊ μα ςξ εομημεϋρει, ϊπχπ ςξσ ςαιοιάζει. Λε ςημ παοξσρίαρη ςξσ πλήθξσπ
ασςόμ ςχμ πεοικειμεμικόμ πληοξτξοιόμ (paratext), ξλξκληοόθηκε η τάρη ςηπ
αμςαπϊκοιρηπ.

3.5. Διεοεϋμηρη ςηπ αμςαπϊκοιρηπ
Ιαςά ςη ριχπηλή αμάγμχρη ςξσ κειμέμξσ ζηςήθηκε απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα σπξγοαμμίρξσμ
ϊπξια ρημεία μξμίζξσμ ϊςι ανίζει μα ρσζηςηθξϋμ, ςα βοίρκξσμ εμδιατέοξμςα ή ακϊμα και δεμ
ςα καςαλαβαίμξσμ, και μα καςαγοάφξσμ τοάρειπ και ξςιδήπξςε άλλξ ςξσπ έουεςαι ρςξ μξσ
ασθϊομηςα.
ξ κλίμα μέρα ρςη ςάνη δεμ ήςαμ πια υαλαοϊ, ϊπχπ ρςημ ποόςη τάρη με ςα ςοαγξϋδια
και ςξ υξοϊ. Ρκεπςικιρμϊπ διακοιμϊςαμ ρςα βλέμμαςα ςχμ παιδιόμ και κάθε λεκςική
επικξιμχμία είυε απξκςήρει ςη ρξβαοϊςηςα πξσ ταίμεςαι μα απαιςξϋρε ςξ ίδιξ ςξ γεγξμϊπ, ςξ
ξπξίξ πεοιγοατϊςαμ ρςξ κείμεμξ. Τάμηκε, λξιπϊμ, ϊςι είυε επιςεσυθεί μια ποόςη διείρδσρη
ςχμ μικοόμ αμαγμχρςόμ ρςη δσμαμική ςξσ κειμέμξσ, πξσ θα μαπ επέςοεπε μα πεοάρξσμε
ρςημ επϊμεμη τάρη ςηπ ρσμ-δημιξσογίαπ ςξσ μξήμαςξπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςη θεχοία ςηπ
ποϊρληφηπ, καθόπ και ςη θεχοηςικϊ ςηπ αμάγμχρηπ L. Rosenblatt, η ξπξία κάμει λϊγξ για
ςξμ ποχςαουικϊ οϊλξ ςξσ αμαγμόρςη ρςη μξημαςξδϊςηρη ςξσ κειμέμξσ (ρςξ: Λαςραγγξϋοαπ,
2004).

3.6.Αμάπςσνη, ςοξπξπξίηρη και ςελειξπξίηρη ςηπ αμςαπϊκοιρηπ
ξ πξίημα, γοαμμέμξ ρε καθαοεϋξσρα με ρϋμςανη δημξςική, πεοιέυει αοκεςέπ λένειπ ςηπ
αουαίαπ ελλημικήπ, ξι ξπξίεπ ποξρδίδξσμ ςξμ πλξϋςξ ςηπ γλόρραπ μαπ και απξςελξϋμ ςημ
πεοιξυή ϊπξσ αμαπςϋρρεςαι η λϊγια γλόρρα ςξσ πξιηςή (Saunier, 2001). Ξι μαθηςέπ δε
ζήςηραμ διεσκοιμιρςικέπ εοχςήρειπ για ςημ εομημεία λένεχμ ή τοάρεχμ. ξ ρσμξδεσςικϊ
επενηγημαςικϊ σπϊμμημα ςξσπ κάλσφε λενικξλξγικά. Δική μαπ ποϊθερη, ενάλλξσ, ήςαμ μα
τέοξσμε ρε επατή ςξσπ μαθηςέπ με ςέςξιαπ γλχρρικήπ δσρκξλίαπ κείμεμξ, αμαγμχοίζξμςαπ ςξ
σπάουξμ έλλειμμα ρςξ δημξςικϊ ρυξλείξ.
Ζ ρσζήςηρη πξσ ακξλξϋθηρε, ϊπχπ και η εογαρία ρε ξμάδεπ, πεοιείυε καςαλσςικά και
ϊυι καςεσθσμςικά ρυϊλια (Αβέοχτ-Θχάμμξσ, 1983), απλέπ διεσκξλσμςικέπ – διεσκοιμιρςικέπ
(οηςξοικέπ) εοχςήρειπ (πξιξπ, πϊςε, ςι), έλεγυξ ςηπ ξπςικήπ γχμίαπ ςηπ ερςίαρηπ και ςξσ
ποξρόπξσ ςηπ ατήγηρηπ, καθόπ και ςξσ αμ ρσμμεςέυει ξ ίδιξπ πξιηςήπ και πόπ. Ξι μαθηςέπ
ρσμξπςικά καςέληναμ ρςημ πεοιγοατή ςξσ κϋοιξσ γεγξμϊςξπ και ςηπ εικϊμαπ μιαπ ακξλξσθίαπ
κηδείαπ, πξσ ρσμάμςηρε ςσυαία ξ πξιηςήπ, μια ζερςή ιξσλιάςικη ημέοα.
Ρςξ δεϋςεοξ επίπεδξ διεοεϋμηρηπ ςηπ αμςαπϊκοιρηπ επικεμςοχθήκαμε ρςη τοάρη:
«έκαμαμ ξίρςοξ ςηπ ζχήπ ςξμ τϊβξ ςξσ θαμάςξσ!». ξσπ οχςήραμε πόπ ςημ καςαμξξϋμ και
μια μαθήςοια είπε ϊςι ςηπ τέομει ρςξ μσαλϊ ςξ μσθικϊ ήοχα Ζοακλή, πξσ έκαμε ςϊρξσπ
ςξλμηοξϋπ και επικίμδσμξσπ άθλξσπ.

32

Δμδιατέοξσρα ρσζήςηρη με θέμα «Αμδοέαπ Δμπειοίκξπ: Διραγχγή ρε μια πόλη», είυε ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςξ
Δθμικϊ Ιέμςοξ Βιβλίξσ και ςημ Ξογαμχςική Δπιςοξπή ςχμ εκδηλόρεχμ «Αμδοέαπ Δμπειοίκξπ – 100 υοϊμια απϊ ςη
γέμμηρή ςξσ» καςά ςξ Β΄ Ιϋκλξ Διαλένεχμ ρςημ Αίθξσρα Κϊγξσ και έυμηπ ρςη Ρςξά ςξσ Βιβλίξσ ρςιπ 13/11/2001.
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Έπειςα ςξσπ ζηςήθηκε μα αμακαλέρξσμ ρςη μμήμη ςξσπ πόπ έβλεπαμ ξι αουαίξι Έλλημεπ
ςξ θάμαςξ και ακξλξϋθηρε μια ρσζήςηρη με ςα ρςξιυεία πξσ γμόοιζαμ: ςξ μϋθξ ςηπ
Οεορετϊμηπ, ςξμ Ολξϋςχμα και ςξμ Άδη, ςξ κέλεσρμα ςηπ Ρπαοςιάςιρραπ μάμαπ «ήςαμ ή επί
ςαπ», ςιπ αμςιλήφειπ ςχμ αουαίχμ Δλλήμχμ για ςξμ ηοχικϊ και ςξμ αςιμχςικϊ θάμαςξ, για ςξ
πόπ βλέπει η ξοθϊδξνη υοιρςιαμική εκκληρία ςξ θάμαςξ. α παιδιά αματέοθηκαμ ρςη
Ρςαϋοχρη και ςημ Αμάρςαρη, ςα ρϋγυοξμα ςατικά έθιμα πξσ γμόοιζαμ, και μια και
βοιρκϊμαρςαμ κξμςά ρςξ Οάρυα, έκαμαμ αματξοέπ ρςη ρημαρία ςξσ βαφίμαςξπ ςξσ κϊκκιμξσ
ασγξϋ, παοαλληλίζξμςαπ ςξ ρσμβξλιρμϊ ςξσ (ασγϊ = εσγξμία, ρσμέυιρη ςηπ ζχήπ) με ςξμ
κϋκλξ ςηπ ζχήπ.33
Ιαςϊπιμ, η ρσζήςηρη επικεμςοόθηκε ρςξ ρσμαίρθημα ςξσ τϊβξσ και ρςημ αμαζήςηρη
ςχμ αιςίχμ δημιξσογίαπ ςξσ. Ξι μαθηςέπ ενέτοαραμ ςξσπ ποξρχπικξϋπ ςξσπ τϊβξσπ και
δικαιξλϊγηραμ ςα ταμεοά και ρσμειδηςά αίςια πξσ ςξσπ ποξκαλξϋμ, αμαγμχοίζξμςαπ ϊςι ξι
τϊβξι ςξσπ κιμξϋμςαι μέρα ρςα ϊοια ςξσ επεουϊμεμξσ κιμδϋμξσ και ϊςι άλλξςε είμαι εμδξγεμείπ
άλλξςε επίκςηςξι. Ζ ρσμειδηςξπξίηρή ςξσπ απξςελεί ςξ ποόςξ βήμα για ςημ αμςιμεςόπιρή ςξσπ
(ξμαρίδηπ, 1982).
Δπιρημαίμξμςαπ ςημ απεικξμιρςική πεοιγοατή ςχμ γεγξμϊςχμ απϊ ςξ ρσγγοατέα
(τχςξγοατική απεικϊμιρη, υχοίπ ςημ άμερη ρσμμεςξυή ςξσ), κάπξιξπ μαθηςήπ έδχρε ςημ
εσκαιοία μα θίνξσμε δσξ πξλϋ ιδιαίςεοα θέμαςα: ςημ ιδιϊςηςα ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ χπ
τχςξγοάτξσ (οεαλιρςική απεικϊμιρη ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ) και χπ σπεοοεαλιρςή πξιηςή. Λε
διαιρθηςικέπ απαμςήρειπ έγιμε η απξρατήμιρη ςξσ ποαγμαςικξϋ με ςξ «πέοα απϊ ςξ
ποαγμαςικϊ», με ςοϊπξ βιχμαςικϊ και υχοίπ αμαλϋρειπ (δεμ ήςαμ ρςξσπ ρςϊυξσπ μαπ μα
διειρδϋρξσμε πεοιρρϊςεοξ ρε λξγξςευμικξϋπ ϊοξσπ).
Οοξρπαθόμςαπ μα αμαδείνξσμε κι άλλα εμδξκειμεμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ πξιήμαςξπ,
ζηςήραμε απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα ποξυχοήρξσμ ρςη ριχπηλή αμάγμχρη δσξ άλλχμ πξιημάςχμ:
ςξσ Γ. Ρετέοη Κεχτόοξπ σγγοξύ, 1930 και ςξσ Ξδ. Δλϋςη Ζ ΑLFΑ RΟΛΔΟ. Ατξϋ ρκέτςηκαμ
ξμξιϊςηςεπ και διατξοέπ με ςξ αουικϊ κείμεμξ, αμιυμεϋςηκε ςξ κϋοιξ διακειμεμικϊ ρςξιυείξ
(intertext) και, με ςη μέθξδξ ςηπ ιδεξθϋελαπ (brainstorming), καςαγοάτςηκαμ ρςξμ πίμακα χπ
ξμξιϊςηςεπ ςξ κξιμϊ θέμα (η «πϊλιπ» - ξ «δοϊμξπ») και ξι πξικίλεπ ιρςξοικέπ αματξοέπ και χπ
διατξοέπ ςα ρσμαιρθήμαςα και ςα ενχςεοικά ρςξιυεία ςχμ πξιημάςχμ, δηλαδή παοάγοατξι
αμςί ρςοξτέπ, έλλειφη ξμξιξκαςαληνίαπ, ατηγημαςικϊπ λϊγξπ, κλπ.
Λε ρκξπϊ μα αλλάνει η ρσγκιμηριακή καςάρςαρη ςχμ μαθηςόμ, ςξσπ ζηςήθηκε μα
ποξρςοένξσμ ναμά ρςξ αουικϊ κείμεμξ και μα επιρημάμξσμ με πξιεπ τοάρειπ δηλόμεςαι η
επξυή ςξσ καλξκαιοιξϋ και η ζέρςη πξσ επικοαςξϋρε. Ζ επϊμεμη τάρη ςηπ διδαρκαλίαπ είυε
μα κάμει με απλέπ αρκήρειπ επιςξμιρμξϋ. α παιδιά επέλεναμ ςιπ τοάρειπ:
1. «Οαοά ςημ σφηλήμ θεομξκοαρίαμ.»
2. «Ήςξ Iξϋλιξπ.»
3. «Tξ θεομϊμεςοξμ αμήουεςξ ρσμευόπ.»
4. «Ξ καϋρχμ ασςϊπ υοειάζεςαι.»

33
Γηα ηε δσή, ην ζάλαην θαη ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ζηελ πνίεζε ηνπ Αλ. Δκπεηξίθνπ βι.
Γηαηξνκαλσιάθε, (1983), Vitti, (1982), θαη Βαγελάο, (1979)
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5. «Οαοά ςξμ καϋρχμα.»
6. «ξ κάθεςξ λιξπϋοι.»
Ξοίρςηκε, για κάθε ξμάδα δσξ ϊμξοχμ θοαμίχμ, η «σιξθέςηρη» μιαπ απϊ ςιπ τοάρειπ
και, αοιθμόμςαπ με ςη ρειοά ςχμ τοάρεχμ και ςιπ ξμάδεπ, ςξσπ ζηςήθηκε μα ςημ εκτχμήρξσμ
με πξικίλξσπ ςοϊπξσπ: δσμαςά, πξλϋ δσμαςά, ριγαμά, φιθσοιρςά με παιγμιόδη ςοϊπξ και
«κξτςέπ» εμαλλαγέπ, αμάλξγα με ςημ καθξδήγηρη ςηπ εκπαιδεσςικξϋ. Ρςη ρσμέυεια, έποεπε,
ξι ξμάδεπ μα διαςηοήρξσμ ςημ εςξιμϊςηςά ςξσπ και μα λέμε ςιπ τοάρειπ ςξσπ με ςσυαία ρειοά
και πξικιλία ςϊμξσ. έλξπ, κιμξϋμεμξι ελεϋθεοα μέρα ρςξ υόοξ, επαμαλάμβαμαμ ςημ
«σιξθεςημέμη» τοάρη ρε ϊπξιξμ αμςίκοιζαμ απέμαμςί ςξσπ. Ζ επιςηδεσμέμη αςμϊρταιοα
απξρσμςξμιρμξϋ (δοαρςηοιϊςηςα θεαςοικξϋ παιγμιδιξϋ), απξτϊοςιρε ρσμαιρθημαςικά ςιπ
ξμάδεπ, πξσ αμαρσμςάυθηκαμ με γέλια και υαλαοή διάθερη για ςημ παοαγχγή σλικξϋ.

3.7. οϊπξπ εογαρίαπ ςχμ ξμάδχμ και παοαγόγιμξ σλικϊ
Λε ςη δημιξσογία 5 μέχμ ξμάδχμ (ςξπξθεςόμςαπ ςα ϊμξοα θοαμία αμςικοιρςά) ξοίραμε
ςξ είδξπ ςηπ επϊμεμηπ εογαρίαπ:


Έοεσμα με ςη βξήθεια εγκσκλξπαιδικξϋ λενικξϋ και ςχμ Οδχμσμικώμ (Βξσγιξϋκα, Λεγαοίδη, 1997) για ςη Κεχτϊοξ Ρσγγοξϋ, ςξ γειςξμικϊ κεμςοικϊ πεζϊδοξμξ ςηπ
Διξμσρίξσ Αοεξπαγίςξσ και άλλξσπ δοϊμξσπ ςηπ πεοιξυήπ. (Α΄ Ξμάδα)



Δημιξσογία πεζξϋ κειμέμξσ, με ελεϋθεοη επιλξγή θέμαςξπ και ςίςλξσ. Ζ Β΄ ξμάδα
(ςσυαία ϊλξι αλλξδαπξί), ϊοιρε ςξ γοαμμαςέα και υοηριμξπξιόμςαπ πξλλέπ τοάρειπ ςξσ
πξιήμαςξπ έγοαφε για ςη «γειςξμιά» (βλ. εικϊμα 3):
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Δηθόλα 3

 Δημιξσογία ςοαγξσδιξϋ ή πξιήμαςξπ. Ζ Γ΄ ξμάδα δημιξϋογηρε έμα ςεςοάρςοξτξ πξίημα
πξσ ςξ μελξπξίηρε και ςξ ςοαγξϋδηρε ρε οσθμϊ rap, δημξτιλέπ μξσρικϊ είδξπ ςχμ
αρςόμ ατοξαμεοικαμόμ, αμαπςσγμέμξ ήδη απϊ ςη δεκαεςία ςξσ ‟70, ςξ ξπξίξ βαρίζεςαι
ρε οσθμικέπ επαμαλήφειπ, ρσμηυήρειπ και παοηυήρειπ. (βλ. εικϊμα 4):34

Οδός Φιλελλήνων
Πεξπαηνύζα κηα κέξα
ζε κηα νδό θσηεηλή
πνπ ήηαλ άγρνο γεκάηε
θαη εζπρία πνιύ.
Πνιύο θόζκνο πεξλνύζε
ζηα καύξα ληπκέλνο
ζηελ θεδεία λα πάλε,
αρ! ν θαεκέλνο.
Ρεθξέλ: Δίλαη ν θόζκνο κηθξόο
κα όινη ρσξάλε
ε δέζηε καο πλίγεη
ηα ηδηηδίθηα ηξαγνπδάλε
Ο θόβνο είλαη ν ζάλαηνο
θαη ε θαληαζία δνπιεύεη.
Η ζθέςε ηαμηδεύεη
αιιά ν θόβνο … μαλαδσληαλεύεη
(ην ηέινο επαλέιαβαλ άιιε κηα αθνξά ην ξεθξέλ.)
Δηθόλα 4



34

Εχγοατική με θέμα ςημ πϊλη ςξσ «υθεπ». Ζ Δ΄ Ξμάδα ζχγοάτιρε «ξ Εάππειξ» (βλ.
εικϊμα 5):

Βλ. ρυες.: http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_music (20-2-2007)
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Δηθόλα 5



Ιξλάζ με θέμα ςημ πϊλη ςξσ «ρήμεοα». Ζ Δ΄ ξμάδα εογάρςηκε με μικςή ςευμική (κξλάζ ζχγοατική) με εναιοεςικά απξςελέρμαςα (βλ. εικϊμα 6):

Δηθόλα 6

Ρςξ ςέλξπ, ξι ξμάδεπ παοξσρίαραμ ςιπ εογαρίεπ ςξσπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ςάνηπ. Ζ
διδαρκαλία ξλξκληοόθηκε ρςξ α΄ ςοίχοξ ςξσ ημεοηρίξσ ποξγοάμμαςξπ.

4. α απξςελέρμαςα απϊ ςξ «εοχςημαςξλϊγιξ
αμςαπϊκοιρηπ μαθηςή»
Οοξρπαθόμςαπ μα διαςηοήρξσμε ρε σφηλϊ επίπεδξ ςξμ επικξιμχμιακϊ λϊγξ και ςημ
αλληλεπίδοαρη ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διδαρκαλίαπ και για μα ελέγνξσμε αμ επιςεϋυθηκαμ ξι
ρςϊυξι πξσ είυαμ ςεθεί αουικά, εκςϊπ απϊ ςιπ δημιξσογικέπ εογαρίεπ, δημιξσογήραμε έμα
εοχςημαςξλϊγιξ αμςαπϊκοιρηπ ςξσ μαθηςή. ξ εοχςημαςξλϊγιξ αμςαπϊκοιρηπ μαθηςή
απξςελεί μια ειδικά ρυεδιαρμέμη διδακςική εμέογεια. Λε ασςϊ απξςιμάςαι ςξ απξςέλερμα ςηπ
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ποξρχπικήπ αμςαπϊκοιρηπ, αλλά και γεμικά ςηπ διδακςικήπ διαδικαρίαπ πξσ ακξλξσθήθηκε,
απϊ ςξσπ 23 παοϊμςεπ μαθηςέπ.
Ρςημ ποόςη εοόςηρη: «Αμ δεμ είυε ςίςλξ ςξ πξίημα ςξσ Αμδοέα Δμπειοίκξσ, πξιξ ςίςλξ
θα ςξσ έβαζεπ ερϋ;», ξι απαμςήρειπ πξίκιλαμ: «Ξ κασςϊπ δοϊμξπ ςηπ Τιλελλήμχμ», «Έμα
παοάνεμξ πεοιρςαςικϊ ρςημ ξδϊ Τιλελλήμχμ», «Ξ τϊβξπ ςξσ θαμάςξσ», «Λια μέοα ρςημ ξδϊ
Τιλελλήμχμ», «Ξ τοικςϊπ καϋρχμαπ», «Ξ ατϊοηςξπ καϋρχμαπ», «Ζ τλεγϊμεμη ξδϊπ ςχμ
Τιλελλήμχμ», «Λια ζερςή ημέοα ρςημ ξδϊ Τιλελλήμχμ», «Άγμχρςξι μεςανϋ αγμόρςχμ» κ.ά
Ρςη δεϋςεοη εοόςηρη: «ι ρξσ άοερε πιξ πξλϋ ρήμεοα ρςξ μάθημα; Λήπχπ σπήουε
κάςι πξσ ρε δσρκϊλεφε; ι;»


8 μαθηςέπ (34,8%) απάμςηραμ ϊςι ςξσπ άοερε πιξ πξλϋ ξ ςοϊπξπ πεοιγοατήπ ή, γεμικά,
ςξ κείμεμξ,



3 μαθηςέπ (13%) ϊςι ςξσπ άοεραμ πιξ πξλϋ ξι αματξοέπ ρςξ κξιμχμικϊ γεγξμϊπ ή ρςξ
θείξ,



2 μαθηςέπ (8,7%) ϊςι ςξσπ άοεραμ πιξ πξλϋ ξι ακοξάρειπ (μξσρική και απαγγελία),



4 μαθηςέπ (17,4%) ϊςι ςξσπ άοερε πιξ πξλϋ η διαδικαρία παοαγχγήπ σλικξϋ με ξμάδεπ,



4 μαθηςέπ (17,4%) ϊςι ςξσπ άοεραμ ϊλα και



2 μαθηςέπ (8,7%) απάμςηραμ ϊςι δεμ βοήκαμ κάςι μα ςξσπ αοέρει ιδιαίςεοα.



Δπίρηπ,



16 μαθηςέπ (69,6%) απάμςηραμ ϊςι δε βοήκαμ καμία δσρκξλία,



6 (26%) ϊςι δσρκξλεϋςηκαμ με ςξ λενιλϊγιξ ή ςημ καθαοεϋξσρα και



1 παιδί (4,4%) είπε πχπ βοήκε δϋρκξλη ςημ εογαρία με ςα παοάλληλα κείμεμα για
εϋοερη ξμξιξςήςχμ και διατξοόμ.

Ρςημ ςοίςη εοόςηρη: «Ηα ραπ άοερε μα διαβάρεςε κι άλλα πξιήμαςα ραμ κι ασςϊ;», 19
μαθηςέπ απάμςηραμ «μαι» (82,6%) και 4 «ϊυι» (17,4%), γιαςί ποξςιμξϋμ ςα πεζά κείμεμα ή γιαςί
δεμ ςξσπ άοερε ςξ πξίημα.
Ρςημ ςέςαοςη εοόςηρη: «Οόπ κοίμεςε ςη ρσμεογαρία ραπ με ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ
ξμάδαπ;», 18 παιδιά (78,3%) ςη υαοακςήοιραμ «πξλϋ καλή - άοιρςη» και 5 θεόοηραμ ϊςι
μπξοξϋρε μα ήςαμ καλϋςεοη (πξρξρςϊ 21,7%).
Ρςημ ςελεσςαία εοόςηρη: «Αμ είυεπ δϋξ πιμέλα, πξια υοόμαςα θα υοηριμξπξιξϋρεπ για
μα ζχγοατίρειπ ασςϊ πξσ αιρθάμεραι ςώοα. Γιαςί;» ποξρπαθήραμε μα αμιυμεϋρξσμε
πεοιρρϊςεοξ ςη διάθερη πξσ ςξσπ δημιξϋογηρε ασςϊ ςξ κείμεμξ. Ξι πεοιρρϊςεοξι «δεμ
υοηριμξπξίηραμ δσξ πιμέλα», αλλά ςοία ή ςέρρεοα. Ζ ρσυμϊςηςα ςξσ μαϋοξσ σπεοίρυσρε.
Δεκαένι μαθηςέπ ςξ αμέτεοαμ για μα εκτοάρξσμ ςξ πέμθιμξ ϋτξπ ςηπ κηδείαπ. Έμαπ ςξ
επέλενε αμςιθεςικά με ςξ άρποξ, για μα σπξδηλόρει ςξ παοελθϊμ. Δέκα επέλεναμ ςξ γκοι (ή
και ςξ γκοι), για μα εκτοάρξσμ ςα υοόμαςα ςηπ πϊληπ. Δμμέα απϊ ασςξϋπ ποξςίμηραμ ςξ
μαϋοξ και ςξ γκοι (μϊμα ςξσπ ή και με άλλα υοόμαςα), για μα εκτοάρξσμ ρσμδσαρςικά ςη
θλίφη ςξσ γεγξμϊςξπ και ςημ εικϊμα ςξσ δοϊμξσ ςηπ πϊληπ.
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Εχηοή αμςίθερη υοηριμξπξίηραμ έμςεκα μαθηςέπ, επιλέγξμςαπ ςξ μαϋοξ ή ςξ γκοι μαζί
με ςξ κϊκκιμξ, ςξ πξοςξκαλί ή ακϊμα και ςξ κίςοιμξ, για μα απξδόρξσμ ςξμ καϋρχμα. Λία
μαθήςοια επέλενε «κίςοιμξ και κϊκκιμξ, για μα ταίμξμςαι ϊλα αμξιυςϊυοχμα μια ςέςξια ζερςή
μέοα». Οαοϊλα ασςά, ξι ξμάδεπ πξσ δξϋλεφαμ ςξ εικαρςικϊ μέοξπ ςηπ παοξσρίαρηπ, δεμ
υοηριμξπξίηραμ «ρκξςειμά» και μελαγυξλικά υοόμαςα και δε μεςέτεοαμ ασςήμ ςημ αίρθηρη
«επί υάοςξσ».

Γεμική απξςίμηρη
Δίμαι ρατέπ ϊςι ςξ ςμήμα αμέπςσνε κοιςικά και δημιξσογικά θεςική ρςάρη ποξπ ςη
μεχςεοική πξίηρη και ςξμ σπεοοεαλιρςικϊ λϊγξ, και γεμικά επιςεϋυθηκαμ ξι γμχρςικξί,
ρσμαιρθημαςικξί και φσυξκιμηςικξί ρςϊυξι, πξσ είυαμε θέρει αουικά. Ξ οϊλξπ ςηπ
εκπαιδεσςικξϋ - ρσμμέςξυξσ ςηπ πξιηςικήπ εμπειοίαπ, ήςαμ διαμερξλαβηςικϊπ, εμφσυχςικϊπ
και «ρκημξθεςικϊπ» ςηπ ϊληπ διαδικαρίαπ. Ξι ρσμαιρθημαςικέπ πλεσοέπ και αμάγκεπ ςηπ
λξγξςευμικήπ αμάγμχρηπ – και ςηπ λξγξςευμίαπ εμ γέμει – παοαμελξϋμςαι ρσυμά ρςξ
γμχρςικξκεμςοικϊ ελλημικϊ ρυξλείξ ή θσριάζξμςαι ρςξ βχμϊ άλλχμ ποξςεοαιξςήςχμ. Δίμαι
ρίγξσοξ ϊςι ξι μαθηςέπ μαπ μεςά απϊ ασςή ςη διδαρκαλία «γμχοίζξσμ» πια ςξμ πξιηςή και
αμαγμχοίζξσμ ςξ πξίημα με ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ. ξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι είμαι αμ
μπξοξϋμε μα ποξρδόρξσμε ρςξσπ μαθηςέπ μαπ λίγη απϊ ςη γξηςεία πξσ κοϋβξσμ ςα
λξγξςευμικά κείμεμα (και η πξίηρη ειδικά) για ςξμ ίδιξ ςξ δημιξσογϊ ςξσπ και για μαπ, ακϊμα
κι αμ ασςά αγγίζξσμ «δϋρκξλα» θέμαςα, ϊπχπ ςξ Διπ ςημ Οδόμ ςχμ Υιλελλήμχμ ςξσ Αμδοέα
Δμπειοίκξσ.
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ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ

Η υποστήριξη του νοήματος
μιας πολιτιστικής εκδήλωσης από τις
τέχνες:
Σο παράδειγμα της γιορτής της μητέρας

Οεοίληφη
Ζ ποαγμαςξπξίηρη πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ ρςξ ρυξλείξ μπξοεί μα
έυει μια πξλσδιάρςαςη και πξικιλϊςοξπη επίδοαρη ρςξσπ μαθηςέπ. Γι‟
ασςϊ, μέρα απϊ ςξ παοάδειγμα μιαπ σλξπξιημέμηπ πξλιςιρςικήπ
εκδήλχρηπ, ρυεςικήπ με ςημ «Διεθμή ημέοα ςηπ Ληςέοαπ», επιδιόκξσμε:
Μα σπξγοαμμίρξσμε ςξσπ βαρικξϋπ παιδαγχγικξϋπ και καλλιςευμικξϋπ
ρςϊυξσπ πξσ μπξοεί μα σπηοεςήρει μια πξλιςιρςική εκδήλχρη ρςξ
ρυξλείξ
 μα αματέοξσμε μξοτέπ επίδοαρηπ ςχμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ
ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μαθηςέπ
 μα εμςξπίρξσμε ςξσπ βαρικξϋπ παοάγξμςεπ και ςα δεδξμέμα πξσ
ποέπει μα λάβει σπϊφη ςξσ, ϊπξιξπ επιυειοεί μα ποαγμαςόρει έμα
ςέςξιξ εγυείοημα
 μα ςξμίρξσμε ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ μπξοξϋμ
μα ρσμβάλλξσμ ρςημ επίςεσνη ςϊρξ ςχμ παιδαγχγικόμ ζηςξϋμεμχμ
ϊρξ και ςχμ καλλιςευμικόμ ρςϊυχμ μιαπ ςέςξιαπ εκδήλχρηπ
 μα επιρημάμξσμε δσρλειςξσογίεπ, παιδαγχγικά ρτάλμαςα και
καλλιςευμικά αςξπήμαςα πξσ μπξοξϋμ μα εμταμιρςξϋμ ρε μια
ξπξιαδήπξςε πξλιςιρμική εκδήλχρη, δίμξμςαπ έμταρη ρςξσπ
πιθαμξϋπ ςοϊπξσπ απξτσγήπ ςξσπ
 μα αματεοθξϋμε ρςιπ πξικίλεπ μξοτέπ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ
πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ,
δίμξμςαπ έμταρη ρςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα ςηπ κάθε
πεοίπςχρηπ, αμάλξγα με ςξ ηλικιακϊ επίπεδξ ςχμ παιδιόμ
 μα ποξςείμξσμε βαρικξϋπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρηπ ςξσπ και κσοίχπ
 μα αμαδείνξσμε ςξμ εσοϋςαςξ και καθξοιρςικϊ οϊλξ γεμικά ϊλχμ ςχμ
ςευμόμ και ειδικϊςεοα ςηπ μξσρικήπ, ςξσ υξοξϋ και ςξσ θεάςοξσ,
ρςιπ πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ ςξσ ρυξλείξσ.

Λένειπ κλειδιά: πξλιςιρςικέπ
παοάρςαρη, ρυέδια εογαρίαπ.

εκδηλόρειπ,

ρυξλική

γιξοςή,

Μαοιλέμα Καββαδά
Σπεϋθσμη Δκπαιδεσςικόμ
Οοξγοαμμάςχμ και
Ιαλλιςευμικόμ Δκδηλόρεχμ,
Ιέμςοξ έυμηπ και Οξλιςιρμξϋ,
Δήμξπ Αμαοξσρίξσ

Ζ Μαξηιέλα Καββαδά έρεη πηπρηαθέο
ζπνπδέο ζηνλ Φνξό θαη ηνλ Διιεληθό
Πνιηηηζκό θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε
ζρέζε Τερλνινγίαο θαη Δθπαίδεπζεο. Τα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα αθνξνύλ
αθελόο ζηε δηαρξνληθή ζρέζε ηεο
πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο κε ηελ
εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ ζηε δηαδηθαζία
δηακόξθσζεο
ηεο
πνιηηηζκηθήο
ηαπηόηεηαο. Έρεη επηκνξθσζεί ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ζηε ρνξεπηηθή,
ζεαηξηθή, κνπζηθνθηλεηηθή θαη κνπζεηαθή
αγσγή. Έρεη δηδάμεη επαγγεικαηηθά ρνξό
θη έρεη ζρεδηάζεη - πινπνηήζεη πξόηππα
πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη
ζεκαηηθά πάξθα γηα παηδηά. Αξζξνγξαθεί
ζε
πεξηνδηθά
παηδαγσγηθνύ
ή
πνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη δηαηειεί
εηζεγήηξηα ζε εγρώξηα θαη δηεζλή
ζπλέδξηα εθπαηδεπηηθώλ θαη θαιιηηερλώλ
γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εηδηθνηήησλ
ηεο. Δίλαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ ησλ
εθδόζεσλ Γηάπιαζε.

Ζ ππνζηήξημε ηνπ λνήκαηνο κηαο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο από ηηο ηέρλεο

I. Ξι πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ ρςξ ρυξλείξ
Ξι πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ ρςξ ρυξλείξ απξςελξϋμ πεοιρρϊςεοξ ή λιγϊςεοξ αμξιυςέπ
εκδηλόρειπ πξσ απεσθϋμξμςαι ρςξ εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ και ποαγμαςόμξμςαι με
διάτξοεπ ατξομέπ και για διάτξοεπ πεοιρςάρειπ. Ξογαμόμξμςαι δε, είςε με ςη μξοτή εμϊπ
θέμαςξπ πξσ απαιςεί διεοεϋμηρη, ξπϊςε ρυεδιάζξμςαι και σλξπξιξϋμςαι ϊπχπ κάθε άλλξ
ρυέδιξ εογαρίαπ, είςε με ςη μξοτή μιαπ ξογαμχμέμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ξπϊςε και
πεοιλαμβάμξσμ ςημ παοξσρίαρη ςχμ γμόρεχμ και ςχμ εμπειοιόμ πξσ απέκςηραμ ςα παιδιά
καςά μια ρσγκεκοιμέμη υοξμική διάοκεια. Για παοάδειγμα ξλϊκληοξ ςξ διδακςικϊ έςξπ, ή έμα
ρσγκεκοιμέμξ ςοίμημξ κςλ. (Δατέομξσ - Ιξσλξϋοη - Λπαραγιάμμη 2006).

II. Ζ ποξεςξιμαρία μιαπ γιξοςήπ χπ μέοξπ ςηπ ρσμξλικήπ
εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ
Ζ ποξεςξιμαρία ςηπ ξπξιαρδήπξςε ρυξλικήπ γιξοςήπ ή πξλιςιρςικήπ εκδήλχρηπ ποέπει
μα απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ ρσμξλικήπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, ςξ ξπξίξ, μεςανϋ
άλλχμ, θα ποέπει μα:


Δμεογξπξιεί ςη ταμςαρία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ .



Αμαπςϋρρει ςη δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ.



Δμιρυϋει ςη μαθηριακή και κξιμχμική ενέλινη ςχμ μαθηςόμ. Ιαι μα,



Οοξρτέοει ςημ εσκαιοία για ιδιαίςεοεπ εμπειοίεπ ρε κάθε παιδί (π.υ. ςη υαοά ςηπ
θεςικήπ αμςαπϊκοιρηπ ςξσ κξιμξϋ).

III. Ξι γιξοςέπ – πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ και ςα ρυέδια
εογαρίαπ
Ιάθε γιξοςή ρςξ ρυξλείξ, απξςελεί η ίδια έμα ρυέδιξ εογαρίαπ, απϊ ςη ρςιγμή πξσ ςα
ίδια ςα παιδιά επιλέγξσμ ςξ θέμα πξσ θα παοξσριάρξσμ και ςη μξοτή ςηπ δοαμαςικήπ ςέυμηπ,
μέρχ ςηπ ξπξίαπ θα εκτοαρςξϋμ. Έςρι, ςα παιδιά ρσζηςξϋμ, μξιοάζξσμ οϊλξσπ,
επενεογάζξμςαι ςξσπ διάλξγξσπ και ςημ κίμηρη, επεμδϋξσμ με μξσρική και ήυξσπ ςημ
παοάρςαρη, καςαρκεσάζξσμ και υοηριμξπξιξϋμ ρκημικά ή κξσρςξϋμια, ποξρεγγίζξμςαπ ρε
ασςϊ ςξ πλαίριξ έμμξιεπ και γμόρειπ απϊ διατξοεςικέπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ. Ρε κάθε ρυέδιξ
εογαρίαπ, ξπξιαδήπξςε διαθεμαςική ποξρέγγιρη, μπξοεί μα καςαλήνει ρςημ ξογάμχρη μιαπ
γιξοςήπ – παοάρςαρηπ, ακϊμη και αμ δεμ νεκίμηρε με ασςϊμ ςξμ ρςϊυξ (Δατέομξσ Ιξσλξϋοη - Λπαραγιάμμη 2006).
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IV. Ζ γιξοςή χπ τξοέαπ παιδαγχγικόμ και πξλιςιρςικόμ
ρςϊυχμ και ξ οϊλξπ ςχμ μαθηςόμ, ςχμ εκπαιδεσςικόμ
και ςχμ γξμιόμ ρςξ πλαίριϊ ςηπ
Ιάθε «ρυξλική γιξοςή» μπξοεί μα θεχοηθεί χπ μια έκτοαρη ςασςϊυοξμα
παιδαγχγικόμ αλλά και πξλιςιρςικόμ ρςϊυχμ πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςη
ρσμεογαρία διδαρκϊμςχμ και διδαρκϊμεμχμ, αμαπςϋρρεςαι μέρα ρςξ υόοξ ςξσ ρυξλείξσ και
απεσθϋμεςαι ρε ϊλξσπ ϊρξι ρσμδέξμςαι με ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία (Γοαμμαςάπ ζαμαογιάπ 2004). Απ αματεοθξϋμε ϊμχπ, επιγοαμμαςικά έρςχ, ρςξμ οϊλξ ςχμ μαθηςόμ,
ςχμ εκπαιδεσςικόμ και ςχμ γξμιόμ, ρςξ πλαίριξ μιαπ ςέςξιαπ εκδήλχρηπ.

2α. Ξ κσοίαουξπ οϊλξπ ςχμ μαθηςόμ
Ξι μαθηςέπ, δίυχπ μα απξγξηςεϋξμςαι ή μα κξσοάζξμςαι απϊ επαμαλαμβαμϊμεμεπ
ςευμικέπ μηυαμιρςικξϋ υαοακςήοα, ποέπει μέρα απϊ ςη ρσμξλική ποξεςξιμαρία μιαπ γιξοςήπ
μα εμθαοοϋμξμςαι:


Μα εκτοάζξσμ ρσμαιρθήμαςα



Μα αμαλαμβάμξσμ ποχςξβξσλίεπ



Μα ρκέτςξμςαι κοιςικά



Μα αμαζηςήρξσμ λϋρειπ



Μα ποξρεγγίζξσμ ςιπ ρσμβάρειπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ ξι καλλιςέυμεπ ποξρεγγίζξσμ ςξμ
κϊρμξ ανιξπξιόμςαπ ςη δοαμαςική γλόρρα



Μα λειςξσογξϋμ ϊυι μϊμξ χπ δημιξσογξί αλλά και θεαςέπ – ακοξαςέπ, ςξσ δικξϋ ςξσπ
ή άλλχμ έογχμ.

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
ISSN 1790-773Φ

|98

Ζ ππνζηήξημε ηνπ λνήκαηνο κηαο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο από ηηο ηέρλεο

2β. Ξ ρσμςξμιρςικϊπ οϊλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ
Ξ εκπαιδεσςικϊπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ κάθε μαθηςή νευχοιρςά,
αλλά και ξλϊκληοηπ ςηπ μαθηςικήπ ξμάδαπ, μεςανϋ άλλχμ, ξτείλει:
 Μα ποξρτέοει εσκαιοίεπ – εοεθίρμαςα (π.υ. με επιρκέφειπ, ρυεςικέπ ποξβξλέπ
επξπςικξϋ σλικξϋ κςλ..)
 Μα εμιρυϋει ςη διάθερη για δημιξσογία
 Μα παοξσριάζει άγμχρςεπ ςευμικέπ και μέα εκτοαρςικά μέρα
 Μα εμθαοοϋμει ςα παιδιά μα αμακαλϋπςξσμ μέρα απϊ πειοαμαςιρμξϋπ
 Μα σπξρςηοίζει ςιπ ποχςϊςσπεπ δοάρειπ
 Μα ποξςοέπει μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ εογαρίεπ ςξσπ
 Μα θέςει ποξβλήμαςα - ποξβλημαςιρμξϋπ αρκόμςαπ έςρι, ςημ κοιςική ικαμϊςηςα ςχμ
παιδιόμ (με καςάλληλεπ εοχςήρειπ)
 Μα διαμξοτόμει έμα πλαίριξ εογαρίαπ πξσ εσμξεί ςημ αμάπςσνη εμϊπ εκτοαρςικξϋ
λενιλξγίξσ
 Μα ρσμςξμίζει - διεσκξλϋμει
 Οάμςξςε ϊμχπ, ϊπχπ και ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ εμπλέκξμςαι με ςιπ σπϊλξιπεπ
μαθηριακέπ πεοιξυέπ, μα θέςει ρςϊυξσπ και ποαγμαςξπξιεί ρυεδιαρμξϋπ ατήμξμςαπ
μεγάλα πεοιθόοια για ςημ ελεϋθεοη ποξρχπική έκτοαρη και για αμαποξραομξγέπ
λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ αμςιδοάρειπ ςχμ παιδιόμ.
(Δατέομξσ - Ιξσλξϋοη - Λπαραγιάμμη 2006)

2γ. Ξ σπξρςηοιυςικϊπ οϊλξπ ςχμ γξμιόμ
Ξι γξμείπ ρςα ρϋγυοξμα μαθηριακά πεοιβάλλξμςα έυξσμ επίρηπ ςξμ δικϊ ςξσπ
επιποϊρθεςξ οϊλξ, πξσ δεμ ποέπει μα ςξμ ληρμξμξϋμε. Διδικϊςεοα ρςξ πλαίριξ ςηπ
ξογάμχρηπ μιαπ ξπξιαρδήπξςε ρυξλικήπ πξλιςιρςικήπ εκδήλχρηπ ξι γξμείπ μπξοξϋμ
μα ρσμβάλλξσμ ρημαμςικά, ετϊρξμ έυξσμ εμημεοχθεί για ςξμ ςοϊπξ εογαρία μαπ, με
διάτξοξσπ ςοϊπξσπ. Για παοάδειγμα παοέυξμςαπ ηθική εμίρυσρη, διαθέςξμςαπ υοϊμξ
και σλικξςευμική σπξρςήοινη, ρσμμεςέυξμςαπ εμεογά ρε ρυεςικέπ εκδηλόρειπ.

V. Ζ επίδοαρη ςχμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ ρςξσπ
μαθηςέπ
Ζ ποαγμαςξπξίηρη πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ ρςξ ρυξλείξ μπξοεί μα έυει μια
πξλσδιάρςαςη και πξικιλϊςοξπη επίδοαρη ρςξσπ μαθηςέπ. Ασςϊ, πξσ ανίζει μα
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σπξγοαμμίρξσμε ϊμχπ είμαι ϊςι, η ρσμμεςξυή ρε καλλιςευμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ με ςημ
καςάλληλη παιδαγχγική ςξσπ ανιξπξίηρη ρσμβάλλει, αμάμερα ρε άλλα:


Ρςη διαμϊοτχρη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ.



Ρςημ σπξρςήοινη ςηπ μαθηριακήπ ςξσπ ποξρπάθειαπ, και



Ρςη ρσμξλική ςξσπ αμάπςσνη.
Τσρικά, ετϊρξμ ϊλεπ ασςέπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ:



Διεγείοξσμ και διαςηοξϋμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ.



Οοξχθξϋμ ςη δημιξσογικϊςηςα και εοεθίζξσμ ςη ταμςαρία.



Ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ κοιςικήπ ικαμϊςηςαπ και ςηπ αμαπαοαρςαςικήπ ςξσπ
ρκέφηπ, και



Δμπλξσςίζξσμ ςιπ εκτοαρςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ.

VI. Γιξοςέπ ςευμόμ – Δημιξσογία και Έκτοαρη
α παιδιά μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ ρε μια γιξοςή πξικιλξςοϊπχπ. Ωρςϊρξ, η
ανιξπξίηρη ςχμ διατϊοχμ μξοτόμ ςηπ δοαμαςικήπ ςέυμηπ*, ςηπ μξσρικήπ και ςχμ εικαρςικόμ
ςευμόμ, μπξοξϋμ μα διεσοϋμξσμ ρημαμςικά ςιπ δσμαςϊςηςεπ επικξιμχμίαπ, ςϊρξ μεςανϋ ςξσπ
ϊρξ και με ςξσπ γξμείπ ή ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ. Ξι τχςξγοατίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ απξςελξϋμ
έμα υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα, ςχμ αμέςοηςχμ ςοϊπχμ, με ςξσπ ξπξίξσπ διάτξοεπ μξοτέπ
ςέυμηπ, έκτοαρηπ και δημιξσογίαπ μπξοξϋμ μα σπξρςηοίνξσμ μια ρυξλική πξλιςιρςική
εκδήλχρη.
*Μξοτέπ Δοαμαςικήπ Σέυμηπ:


Ζ εκτοαρςική κίμηρη και ξ υξοϊπ



Ζ μιμική / παμςξμίμα



Ξ ασςξρυεδιαρμϊπ



Ζ με θεαςοικϊ ςοϊπξ ατήγηρη ιρςξοιόμ



Ζ δοαμαςξπξίηρη ασςξρυέδιχμ και γμχρςόμ ιρςξοιόμ



ξ παίνιμξ με μάρκεπ



Ζ βιμςεξρκϊπηρη δοαμαςξπξιήρεχμ



Ζ θεαςοική παοάρςαρη

(MacGaslim 2000)
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VII. Δέκα δημιξσογικά βήμαςα… για μια αλλιόςικη γιξοςή
- παοάρςαρη!
Οαοαθέςξσμε ρσμξπςικά δέκα βήμαςα πξσ ποέπει μα λάβει καμείπ σπϊφη ςξσ, για μα
διαυειοιρςεί ξογαμχμέμα, μεθξδικά και δημιξσογικά, είςε με ασςή ςη ρειοά είςε με
ξπξιαδήπξςε άλλη, ςημ εϋοσθμη οξή μιαπ γιξοςήπ - παοάρςαρηπ με ςα παιδιά, απϊ ςα
παιδιά και για ςα παιδιά!35
1. Δπιλξγή θέμαςξπ και διαμόοτχρη ρυεδιαγοάμμαςξπ ρσμξλικήπ εκδήλχρηπ.
2. Λήφη ποώςχμ και βαρικώμ απξτάρεχμ (Οξιξπ; Οξσ; ι; Οχπ; Οϊςε; ι; Γιαςί;)
3. Πέοαρμα από ςξ παιυμίδι ρςημ παοάρςαρη, με ςημ:


Δπιλξγή ρκημώμ απϊ ςα παιδιά, και ςη



Διαμξμή οόλχμ, ρϋμτχμα με ςιπ επιθσμίεπ ςχμ παιδιόμ.

4. Αουέπ ρκημξθερίαπ:


Ο οόλξπ ςξσ λόγξσ. Για παοάδειγμα σπϊ μξοτή ατηγημαςικόμ ή θεαςοικόμ
διαλξγικόμ μεοόμ.



Ο οόλξπ ςηπ μξσρικήπ. Για παοάδειγμα «ζχμςαμή» ή ηυξγοατημέμη,
εμηλίκχμ ή παιδιόμ, διατϊοχμ ειδόμ κςλ..



Ο οόλξπ ςηπ κίμηρηπ. Για παοάδειγμα ασςξρυέδια ή υξοξγοατημέμη

5. α ςευμικά μσρςικά ... για μια καλή παοάρςαρη!!!


Ζ υοηριμόςηςα ςηπ ασλαίαπ, και η



Διαμόοτχρη ςξσ γεμικόςεοξσ ρκημικξύ υώοξσ με δημιξσογίεπ ςχμ παιδιόμ

6. Διδικέπ ρκημξγοατικέπ - εικαρςικέπ ιδέεπ


Ο οόλξπ ςχμ ρκημικώμ καςά ποξςίμηρη καςαρκεσαρμέμχμ απϊ ςα παιδιά



Ο οόλξπ ςξσ τχςιρμξύ, ακϊμα και με απλά μέρα πυ. dimmer, black light ή
κεοιά



Ο οόλξπ ςχμ κξσρςξσμιώμ, ασςξρυέδιχμ με απλά σλικά ή καςϊπιμ ειδικήπ
παοαγγελίαπ

7. Ο καθξοιρςικόπ οόλξπ ςχμ δξκιμώμ ρε έμα κλίμα εμθάοοσμρηπ, επιβοάβεσρηπ και
απξδξυήπ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ.
8. Ποιμ από ςημ παοάρςαρη για ςημ παοάρςαρη (η ποϊρκληρη, ςξ ποϊγοαμμα, η
ατίρα, ξι ξδηγίεπ για ϊρξσπ ρσμμεςέυξσμ, η διαμϊοτχρη ςηπ αςμϊρταιοαπ ρςξμ

35

Ζ πεοιξοιρμέμη έκςαρη ςξσ παοϊμςξπ κειμέμξσ δεμ μαπ επιςοέπει ςι διενξδική αμάλσρη ςχμ δέκα ασςόμ
δημιξσογικόμ βημάςχμ για ςημ ξογάμχρη μιαπ γιξοςήπ. Ωρςϊρξ, για ϊπξιξμ εμδιατέοεςαι, ανίζει μα ρημειόρξσμε
ϊςι αμαλϋξμςαι με πξλλά υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα ρςξ αμςίρςξιυξ βιβλίξ ςηπ παοαπξμπήπ.
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υόοξ ςηπ γιξοςήπ, η σπξδξυή και ξ απξυαιοεςιρμϊπ ςξσ κξιμξϋ, η εμημέοχρη ςχμ
γξμιόμ, η ρσμμεςξυή κξιμξϋ κ.ά.)
9. Λίγξ ποιμ αμξίνει η ασλαία ή αλλιόπ ξ καθξοιρςικϊπ οϊλξπ ςηπ ηθικήπ σπξρςήοινηπ
ςχμ «εομημεσςόμ».
10. Μεςά ςημ παοάρςαρη ή αλλιόπ ανιξλϊγηρη χπ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ ρσμξλικήπ
διαδικαρίαπ (Ιαββαδά 2006α).

IIX. ξ παοάδειγμα ςηπ γιξοςήπ, για ςη Διεθμή Ζμέοα ςηπ
Ληςέοαπ
Ζ γιξοςή μαπ για ςη Διεθμή ημέοα ςηπ Ληςέοαπ, ποξέκσφε καςϊπιμ ςηπ επιθσμίαπ ςχμ
παιδιόμ μα διεοεσμήρξσμε ςξ θέμα «Ζ μηςέοα» με ατξομή ςημ αμάγμχρη ςξσ παοαμσθιξϋ:
«Ηα ρ‟
αγαπό για πάμςα» ςηπ Δλέμηπ Πόρρη-Οεςρίξσ (εκδ. Πόρρη). Λια ιρςξοία
ατιεοχμέμη ξλϊφσυα ρε ϊλεπ ςιπ μαμάδεπ ςξσ κϊρμξσ. Ηεςέπ και τσρικέπ.
ςη γιξοςή μαπ, αμάμερα ρε άλλα:


Δοαμαςξπξιήραμε ςξ παοαμϋθι πξσ ποξαματέοθηκε



Υξοέφαμε υξοξγοατίεπ μαπ με διάτξοα θέμαςα. Για παοάδειγμα «ξ πιξ γλσκϊ
μαμξϋοιρμα», ρςξσπ ήυξσπ ςηπ μελχδίαπ ςξσ Λ. Υαςζιδάκι «Μάμι ςξσ οήγα ςξ παιδί».



οαγξσδήραμε ςοαγξϋδια πξσ μιλάμε για ςημ αγάπη ςηπ μάμαπ



Απαγγείλαμε διάτξοα πξιήμαςα για ςη μηςέοα



«Εχμςαμέφαμε» έογα ςέυμηπ πξσ ενσμμξϋμ ςξ οϊλξ ςηπ μηςέοαπ, και



Δημιξσογήραμε έμα ρκημικϊ με τχςξγοατίεπ μαμάδχμ και παιδιόμ, αμθοόπχμ και
ζόχμ.

Σελικά, χπ ποξπ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρυέδιξ εογαρίαπ και ςημ ξμώμσμη γιξοςή θα
μπξοξύραμε μα πξύμε όςι, με ρςόυξ ςημ ξμαδξρσμεογαςική διδαρκαλία μπξοξύμ μα
ανιξπξιηθξύμ:


Δπιμέοξσπ ρςϊυξι, απϊ διατξοεςικέπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ



Οξικίλεπ εσκαιοίεπ για δημιξσογική μξσρική, υξοεσςική, θεαςοική και εικαρςική
έκτοαρη, και



Ξι δσμαςϊςηςεπ ςχμ αιρθήρεχμ.

Παοαςηοήραμε πχπ:
1.

ξ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ απξςέλερε ςξ βαρικϊ κίμηςοξ για ςημ επιλξγή ςξσ θέμαςξπ.
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2.

Ξ ρυεδιαρμϊπ και η έοεσμα ςξσ θέμαςξπ ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ςα παιδιά, με ςη
ρσμεογαρία, ςη διεσκϊλσμρη και, κάπξιεπ τξοέπ, ςημ καθξδήγηρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ
ξμάδαπ.

3.

Ξογαμόθηκαμ διάτξοεπ ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ (π.υ. ρε μξσρεία με έογα ςέυμηπ
ρυεςικά με ςη «Ληςέοα». Ιαι

4.

Δπιςεϋυθηκε η εμεογή ρσμμεςξυή - ρσμεογαρία ςχμ γξμιόμ, ξι ξπξίξι ρσμμεςείυαμ ρςιπ
ενϊδξσπ, ρςη γιξοςή κ.ά..

Με απξςέλερμα:


δίυχπ ποξκαθξοιρμέμη ϋλη, με ςη βξήθεια ςξσ θέμαςξπ, μα διδάνξσμε ρϋμτχμα με ςα
εμδιατέοξμςα ςχμ παιδιόμ,



μα ξογαμόρξσμε εμμξιξκεμςοικά ςη γμόρη, και



μα υοηριμξπξιήρξσμε μια πξικιλία ςοϊπχμ, για μα ποξχθήρξσμε ρσμειδηςά και
ρσρςημαςικά ςη ρσρυέςιρη ςηπ γμόρηπ με διάτξοεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ,



μα εσαιρθηςξπξιήρξσμε ςα παιδιά χπ ποξπ ςξ θέμα ςηπ μηςοικήπ αγάπηπ και ςξσ
θερμξϋ ςηπ σιξθερίαπ.

IX. Ζ ανιξλόγηρη ςχμ γιξοςώμ – πξλιςιρςικώμ εκδηλώρεχμ
Ζ καςαγοατή και η ανιξλϊγηρη ςηπ ποξεςξιμαρίαπ μιαπ γιξοςήπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ είμαι
ιδιαίςεοα ρημαμςική καθόπ μέρα απϊ ασςή ςξσ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα μελεςά ςιπ
διαδικαρίεπ μάθηρηπ και έκτοαρηπ ςχμ μαθηςόμ και κας‟ επέκςαρη η εσκαιοία μα
ποξβλημαςίζεςαι, μα αμαθεχοεί και μα βελςιόμει ςιπ μεθϊδξσπ ςξσ.
Ωρςϊρξ, ιδιαίςεοα ρημαμςική είμαι και η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςηπ γιξοςήπ αλλά και ςηπ
διαδικαρίαπ πξσ ξδήγηρε ρε ασςή απϊ ςα ίδια ςα παιδιά. Δίμαι ιδιαίςεοα υοήριμη η ποξβξλή
εμϊπ ρυεςικξϋ βίμςεξ ή τχςξγοατιόμ ςηπ γιξοςήπ, λίγεπ μέοεπ μεςά ςη λήνη ςηπ, ρε
ρσμδσαρμϊ με έμαμ εκςεμή ρυξλιαρμϊ ςηπ ρσμξλικήπ εμπειοίαπ απϊ ςα ίδια ςα παιδιά.

X. Ρσμπεοαρμαςικά
Ζ ξογάμχρη ξπξιαρδήπξςε γιξοςήπ με ςα παιδιά είμαι πάμχ απ΄ ϊλα η εσκαιοία για έμα
μαγικϊ ςανίδι ρςξμ κϊρμξ ςηπ έμπμεσρηπ και ςηπ ταμςαρίαπ, πξσ δεμ απαιςεί ςίπξςα
παοαπάμχ απϊ ςημ καλϋςεοη μαπ διάθερη για παιυμίδι και δημιξσογία. πχπ κάθε ςανίδι,
έςρι και ασςϊ, υοειάζεςαι καλή ξογάμχρη εκ ςχμ ποξςέοχμ αμ και αμαπϊτεσκςα πάμςα μαπ
επιτσλάρρει πέοα απϊ ςιπ εϋκξλεπ και εσυάοιρςεπ ρςιγμέπ, δσρκξλίεπ και ρσυμά δσράοερςα
αποϊξπςα! Δίμαι ρςξ υέοι μαπ ϊμχπ ακϊμη και ασςά μα ςα αμςιμεςχπίρξσμε με υιξϋμξο και
εσελινία έςρι όρςε πάμχ απ΄ ϊλα ςα παιδιά, αλλά και ξι μεγάλξι (δάρκαλξι και γξμείπ) μα
απξλαϋρξσμ ασςϊ ςξ ςανίδι. Απ ατεθξϋμε λξιπϊμ, με ςα παιδιά μαπ ρςα μξμξπάςια ςηπ δικήπ
ςξσπ ταμςαρίαπ, έςρι όρςε η φσυή ςξσπ μα γίμει φσυή ςηπ γιξοςήπ και η γιξοςή μα γίμει η
γιξοςή ςηπ φσυή ςξσπ! Υχοίπ μα νευμάμε ϊςι:
1. α παιδιά είμαι ασςά πξσ θα επιλένξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ επιθσμίεπ ςξσπ, και θα
επιμξήρξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ δημιξσογικέπ ςξσπ αμάγκεπ, για ςξ αμ και με πξιξμ ςοϊπξ
θα ήθελαμ μα «παίνξσμ» ρε μια γιξοςή.
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2. ξ κάθε παιδί δικαιξϋςαι μα βλέπει ςξμ κϊρμξ μέρα απϊ ςξ δικϊ ςξσ ποίρμα, μα έυει
ίρεπ εσκαιοίεπ για δημιξσογική απαρυϊληρη, ρσμεογαρία και αλληλεπίδοαρη με άλλα
παιδιά και μα ρσμμεςέυει ρε ξπξιαδήπξςε παιδαγχγική - δημιξσογική δοαρςηοιϊςηςα,
αμενάοςηςα απϊ ςα ιδιαίςεοα υαοίρμαςα ςξσ ή ασςά ςχμ σπξλξίπχμ παιδιόμ.
3. Ξ δάρκαλξπ ξτείλει μα ατξσγκοάζεςαι ςιπ βαθϋςεοεπ επιθσμίεπ ςχμ παιδιόμ όρςε μα
σπξρςηοίζει, μα εμθαοοϋμει και μα ρσμςξμίζει ςιπ ποξρπάθειεπ ςξσπ, ϊπξσ κοίμεςαι
απαοαίςηςξ, υχοίπ μα ξογαμόμει και μα καθξοίζει με βάρη ςιπ δικέπ ςξσ αμάγκεπ για
δημιξσογία ή ποξβξλή. Ιαι
4. Ζ διαδικαρία ςηπ ποξεςξιμαρίαπ μιαπ γιξοςήπ απϊ ςα παιδιά είμαι πξλϋ ρημαμςικϊςεοη
απϊ ςξ απξςέλερμα ςηπ ίδιαπ ςηπ γιξοςήπ, γι ασςϊ και η υαοά ςηπ δημιξσογίαπ ρςα
πλαίρια ςηπ δεμ ποέπει μα θσριάζεςαι ρςξ βχμϊ ςηπ αοςιϊςηςαπ ξπξιξσδήπξςε
απξςελέρμαςξπ.
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Η Πινιάτα
Οεοίληφη
Ρςξ κείμεμξ ασςϊ θα παοξσριαρςεί η ιρςξοική ποξέλεσρη ςηπ πιμιάςα
(αγγλ. Piniata, ιρπ. Piñata) θα γίμει αματξοά ρςη υοήρη ςηπ ρςξ
μάθημα ςηπ μξσρικήπ ςηπ Β‟ Δημξςικξϋ ρϋμτχμα με ςα μέα διδακςικά
πακέςα μξσρικήπ και θα παοξσριαρςεί έμαπ εϋκξλξπ ςοϊπξπ
καςαρκεσήπ ςηπ.

Λένειπ κλειδιά: Οιμιάςα, Β‟ Δημξςικξϋ, καςαρκεσή

1. Θρςξοική αμαδοξμή
Ζ πιμιάςα ιρςξοικά πιρςεϋεςαι ϊςι είςε ποχςξεμταμίρςηκε
ρςημ Ιίμα, είςε ρςξ Λενικϊ. Ρςημ Ιίμα ξ Λάοκξ Οϊλξ γμόοιρε ςη
κιμεκή παοάδξρη ρςημ ξπξία ξι Λαμδαοίμξι υοηριμξπξιξϋραμ
τιγξϋοεπ ζόχμ, ςιπ ξπξίεπ δημιξσογξϋραμ με πξλϋυοχμα υαοςιά
και ςιπ ξπξίεπ γέμιζαμ με πξλϋυοχμεπ υάμςοεπ (ςξ κάθε υοόμα
είυε ςη δική ςξσ ρημαριξλξγία). ςαμ η πιμιάςα έρπαγε, ξι
υάμςοεπ υϋμξμςαμ ρςξ έδατξπ και ςα σπξλείμμαςα ςχμ τιγξϋοχμ
ασςόμ καίγξμςαμ ρςη τχςιά. Λάλιρςα, ξι παοϊμςεπ έπαιομαμ
ρςάυςη ρςξ ρπίςι ςξσπ και ςη τσλξϋραμ έςρι όρςε μα ςξσπ τέοει
καλξςσυία.
Ρςξ Λενικϊ, η πιμιάςα
ποχςξεμταμίρςηκε
ρςξσπ
Αζςέκξσπ
ή/και
ρςξσπ
Λαγσάοξσπ,
ξι
ξπξίξι
καςαρκεϋαζαμ πήλιμα αγγεία
ρςξ ρυήμα ςχμ θεόμ ςξσπ. Ξι
Αζςέκξι έρπαγαμ ςα αγγεία ασςά
βίαια υςσπόμςαπ ςα με οαβδιά ή
παρράλξσπ
έςρι
όρςε
ςξ
πεοιευϊμεμϊ ςξσπ μα υσθεί ρσμβξλίζξμςαπ σπξςαγή ρςξσπ θεξϋπ.
Ξι ιρςξοικξί πιρςεϋξσμ ϊςι καςά ςη διάοκεια ςηπ γιξοςήπ ςξσ θεξϋ
ςξσ πξλέμξσ Huitzilopochtli, ξι Αζςέκξι ιεοείπ ςξπξθεςξϋραμ μια
πιμιάςα πάμχ ρε έμα ρςϋλξ μποξρςά απϊ έμα άγαλμα ςξσ θεξϋ και
ςημ έρπαγαμ έςρι όρςε ςα πεοιευϊμεμά ςηπ, πξσ ήςαμ υοχμαςιρςέπ
υάμςοεπ, πξλϋυοχμεπ πέςοεπ, μξϋοα ή καοϋδια μα πέρξσμ ρςα
πϊδια ςξσ θεξϋ μϊλιπ η πιμιάςα ρπάρει, χπ έμδεινη ποξρτξοάπ. Ξι
Λαγσάοξι έπαιζαμ έμα παιυμίδι καςά ςη διάοκεια ςξσ ξπξίξσ ξ

Γιώργος Σιτώτης
Εκπαιδευηικός ΠΕ16
Μουζικολόγος
Ξ Γιόογξπ Ριςόςηπ είμαι μϊμιμξπ
εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ ρςη
Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη. Δίμαι
απϊτξιςξπ ςξσ μήμαςξπ Λξσρικόμ
Ρπξσδόμ ςηπ Ρυξλήπ Ιαλόμ
ευμόμ ςξσ Αοιρςξςέλειξσ
Οαμεπιρςημίξσ Ηερραλξμίκηπ και
ςελειϊτξιςξπ διπλόμαςξπ ρϋμθερηπ
και εμξογάμχρηπ ςξσ
Οελξπξμμηριακξϋ Ωδείξσ. Έυει
ρπξσδάρει διεϋθσμρη υξοχδίαπ και
ξουήρςοαπ με ςξμ μαέρςοξ Γιόογξ
Αοαβίδη, εμό ρσμμεςέυει χπ
εμεογϊ μέλξπ υξοχδιόμ ςα
ςελεσςαία 20 υοϊμια.
Έυει εογαρθεί χπ καθηγηςήπ
ακξσρςικήπ κιθάοαπ ρςξ
Οξλιςιρςικϊ Ξογαμιρμϊ Υαψδαοίξσ
και χπ καθηγηςήπ θεχοηςικόμ και
διεσθσμςήπ υξοχδιόμ ρςξ Δημξςικϊ
Ωδείξ Ιαλλιθέαπ, εμό έυει διδάνει
χπ καθηγηςήπ μξσρικήπ ρε
ξλξήμεοα και ημεοήρια
ποξγοάμμαςα Οοχςξβάθμιαπ και
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ.
Έυει παοακξλξσθήρει πλήθξπ
ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη
διδακςική, ςημ ποϊληφη
αςσυημάςχμ ρςξ ρυξλικϊ
πεοιβάλλξμ, ςη ρυξλική
φσυξλξγία, ςη μξσρική εκπαίδεσρη
ρςημ ειδική αγχγή καθόπ και ςξ
23ξ Διεθμέπ ρεμιμάοιξ
παιδαγχγικήπ μεθϊδξσ Kodaly ρςημ
Ξσγγαοία.
α εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα
πεοιλαμβάμξσμ ςημ απόλεια ακξήπ
ςχμ μξσρικόμ, ςξ Mozart Effect και
ςη καςαρκεσή μξσρικόμ ξογάμχμ
με ςη υοήρη σλικόμ ςξσ ρυξλικξϋ
πεοιβάλλξμςξπ.
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κεμςοικϊπ παίυςηπ είυε καλσμμέμα ςα μάςια ςξσ και ποξρπαθξϋρε μα ρπάρει μια πιμιάςα πξσ
ήςαμ κοεμαρμέμη με έμα ρυξιμί. Σπάουξσμ επίρηπ αματξοέπ ϊςι ξι Θρπαμξί καςακςηςέπ
έτεοαμ ρςξ Λενικϊ ςημ πιμιάςα, η ξπξία έγιμε πξλϋ δημξτιλήπ υάοη ρςημ ξμξιϊςηςά ςηπ με
ςξ παοαδξριακϊ ρπάριμξ ςξσ πήλιμξσ αγγείξσ, πξσ ποξωπήουε εκεί. Ξι Θρπαμξί ϊμχπ πξσ
αμακάλσφαμ ςξ Μέξ Ιϊρμξ (Αμεοική) μεςέτεοαμ ςξ έθιμξ ςηπ πιμιάςα, υοηριμξπξιόμςαπ ςξ
για μα ενσπηοεςήρξσμ ςιπ θοηρκεσςικέπ ςξσπ πεπξιθήρειπ. Έςρι, η πιμιάςα άλλανε σλικϊ
(καςαρκεσαζϊςαμ απϊ ρκληοϊ υαοςί) και ρυήμα, ρε μια ποξρπάθεια μα απεικξμίρει ξςιδήπξςε
αομηςικϊ θοηρκεσςικά (ραςαμάπ, διάβξλξπ κςλ.).
Ζ μξμςέομα παοάδξρη ςηπ πιμιάςα ϊμχπ νεκίμηρε πξλϋ αογϊςεοα, ςξ 1586, ϊςαμ ξι
Υοιρςιαμξί απξικιξκοάςεπ ρςξ Λενικϊ, κξμςά ρςα ρϋμξοα με ςιπ Ζ.Ο.Α., έλαβαμ ρυεςική άδεια
απϊ ςξμ Οάπα Sixtus V μα υοηριμξπξιήρξσμ ςιπ πιμιάςεπ ρςιπ ρσγκεμςοόρειπ πξσ καλξϋραμ
καςά ςη διάοκεια ςχμ εμμέα (9) ημεοόμ ποιμ ςη γιξοςή ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ, ρε μια ςξσπ
ποξρπάθεια μα ρσμβξλίρξσμ αλληγξοικά ςξμ εουξμϊ ςξσ Θηρξϋ και ςξ ςέλξπ ϊλχμ ςχμ
κακόμ. Ζ αουική πιμιάςα είυε ρυήμα αρςεοιξϋ με επςά (7) μϋςεπ πξσ αμςιποξρόπεσαμ ςιπ
επςά (7) θαμάριμεπ αμαοςίεπ. α ζχμςαμά ςηπ υοόμαςα ρσμβϊλιζαμ ςξμ πειοαρμϊ εμό ςξ
κλείριμξ ςχμ μαςιόμ ρσμβϊλιζε ςημ πίρςη και ςξ κξμςάοι πξσ υοηριμξπξιξϋραμ ρσμβϊλιζε ςημ
αοεςή ή ςη θέληρη μα απξτϋγξσμ ςημ αμαοςία. α γλσκά πξσ πεοιείυε η πιμιάςα ρσμβϊλιζαμ
ςα αγαθά ςηπ βαριλείαπ ςξσ Ηεξϋ και ξλϊκληοη η διαδικαρία διαπαιδαγχγξϋρε ςξσπ
ρσμμεςέυξμςεπ ϊςι με πίρςη και αοεςή ξπξιξρδήπξςε μπξοεί μα σπεοκεοάρει ςημ αμαοςία και
μα ξδηγηθεί ρςη βαριλεία ςξσ Ηεξϋ.
Ρςιπ μέοεπ μαπ, η πιμιάςα είμαι πξλϋ γμχρςή παγκξρμίχπ και ρσμήθχπ υοηριμξπξιείςαι
ρε παιδικέπ γιξοςέπ.

2. Υοήρη ςηπ Οιμιάςα ρςη Β‟ Δημξςικξϋ
Ζ πιμιάςα εμταμίζεςαι ρςξ κετάλαιξ έμςεκα (11) ςξσ βιβλίξσ μξσρικήπ για ςη Β΄ Δημξςικξϋ
ςξσ μέξσ διδακςικξϋ πακέςξσ. Ζ υοήρη ςηπ ρςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ θα ποαγμαςξπξιηθεί
ρςα πλαίρια ςηπ Λξσρικήπ δημιξσογίαπ και Δκςέλερηπ.

3. Ιαςαρκεσή ςηπ Οιμιάςα
3.1 Σλικά – εογαλεία
Έμα υαοςξκιβόςιξ για ρκίριμξ
(μπξοξϋμε μα βοξϋμε ρε καλή
καςάρςαρη ρε διάτξοα ρημεία –
τοξμςίρςε ςξ πάυξπ ςξσ υαοςξμιξϋ ςξσ
κιβχςίξσ μα είμαι ςέςξιξ όρςε μα
υχοάμε 2 ή 3 τϋλλα ασςξϋ ςξσ
υαοςξμιξϋ ρςξ κεμϊ ςξσ ρσοοαπςικξϋ
ραπ), υαοςί γκξτοέ, έμα ρσοοαπςικϊ, έμα κξπίδι, έμα υάοακα, έμα φαλίδι, έμα μξλϋβι, έμα
ρελξςέιπ, λίγξ ρπάγκξ, μία βάρη κξπήπ
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3.2 Διαδικαρία καςαρκεσήπ
Ιϊβξσμε απϊ ςξ υαοςξκιβόςιξ με ςξ κξπίδι και
ςξμ υάοακα ραμ ξδηγϊ ξκςό (8) λχοίδεπ
υαοςξμιξϋ ίδιξσ μήκξσπ και πλάςξσπ (αμ
τςιάνξσμε με ςέρρεοιπ (4) απϊ ασςέπ ςιπ λχοίδεπ
έμα ςεςοάγχμξ θα δξϋμε ςξ πάυξπ ςηπ πιμιάςα –
έςρι μπξοξϋμε μα απξταρίρξσμε πϊρξ μεγάλξ θα είμαι ςξ μήκξπ ςηπ
κάθε λχοίδαπ – ςξ πάυξπ μα μημ είμαι μικοϊ για μα είμαι ρςιβαοή η καςαρκεσή και μα αμςένει
πξλλέπ ρυξλικέπ υοξμιέπ).

Ιϊβξσμε με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ άλλεπ ςέρρεοιπ (4) λχοίδεπ υαοςξμιξϋ ίδιξσ
μήκξσπ και πλάςξσπ (ασςέπ ξι λχοίδεπ θα είμαι ξ ρκελεςϊπ ςηπ
καςαρκεσήπ και ςξ μήκξπ ςηπ κάθε λχοίδαπ απξςελεί ςξ ϋφξπ ςηπ
πιμιάςα).

Ρημαδεϋξσμε ςιπ ςέρρεοιπ (4) μεγάλεπ λχοίδεπ
με κάθεςεπ γοαμμέπ ακοιβόπ ρςη μέρη και
αμέρχπ μεςά ςιπ ςρακίζξσμε υοηριμξπξιόμςαπ ςξ
φαλίδι μαπ κλειρςϊ και ςξμ υάοακα ραπ ξδηγϊ.

Ρκίζξσμε ςξ υαοςϊμι ρε μήκξπ πεοίπξσ πέμςε (5)
εκαςξρςόμ επάμχ ρςη ςράκιρη με ςξ κξπίδι ρςξ
πάμχ και ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ κάθε μεγάληπ
λχοίδαπ έςρι όρςε μεςά μα μπξοέρξσμε μα
διπλόρξσμε ςξ ρκιρμέμξ μέοξπ και μα ςξ
ρσοάφξσμε με ςξ απέμαμςι.
Υοηριμξπξιόμςαπ δϋξ (2) μεγάλεπ και δϋξ (2)
μικοέπ λχοίδεπ τςιάυμξσμε ςξ κάδοξ πξσ
ταίμεςαι ρςημ εικϊμα ρσοοάπςξμςαπ.

Δπαμαλαμβάμξσμε ςξ πέμπςξ βήμα.

Δμόμξσμε ςα δϋξ κάδοα
ρσοοάπςξμςαπ
ϊπχπ
ταίμεςαι ρςημ εικϊμα και
έυξσμε έςξιμξ ςξμ ρκελεςϊ
ςηπ πιμιάςα.
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Ρσοοάπςξσμε και κξλλάμε ρε κάθε πλεσοά ςηπ πιμιάςα υαοςί γκξτοέ (ατήμξσμε μία πλεσοά –
ςημ κάςχ ή ςημ πάμχ – αμξιυςή για μα μπξοξϋμε μα βάλξσμε ςα γλσκά).

Ρσοοάπςξσμε λίγξ ρπάγκξ ϊπχπ
εικϊμα. Ιοεμάμε λίγξ ρπάγκξ απϊ
ρςξ ςαβάμι και δέμξσμε ςημ
ρε ασςϊ.
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ΑΝΣΩΝΗ ΚΤΡΜΠΑΣΟ

Ηχοϊστορίες Α΄και Β΄Δημοτικού:
Θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο διδασκαλίας τους.

Οεοίληφη
Ξι ηυξψρςξοίεπ, ατηγήρειπ πξσ ρσμδσάζξσμ λϊγξ, μξσρική
(χπ ξογάμχρη ήυχμ) και κίμηρη, απξςελξϋμ έμα
εναιοεςικϊ διαθεμαςικϊ εογαλείξ ρςα υέοια ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ Λξσρικήπ, καθόπ απϊ ςη μια ποξάγξσμ μια
ξλιρςική ποξρέγγιρη ςηπ γμόρηπ, εμό απϊ ςημ άλλη
παοέυξσμ εσκαιοίεπ για ξσριαρςική ρσμεογαρία με ςξσπ
δαρκάλξσπ και ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ άλλχμ ειδικξςήςχμ.
ξ πλέξμ ξσριόδεπ ρςη διδαρκαλία ςχμ ηυξψρςξοιόμ είμαι
ςξ μα αμςιμεςχπίζξμςαι χπ ατξομέπ για αμάπςσνη ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ, χπ μια διαδικαρία πξσ
νεκιμά απϊ ςημ απλή ατήγηρη και ξλξκληοόμεςαι ρε μια
ρϋμθεςη δοαμαςξπξίηρη. Ρςξ άοθοξ, εκςϊπ ςηπ
θεχοηςικήπ ποξρέγγιρηπ ρςξ θέμα, δίμξμςαι και
ρσγκεκοιμέμεπ ποξςάρειπ διδαρκαλίαπ για ϊλεπ ςιπ
ηυξΘρςξοίεπ ςηπ Α΄ και ςηπ Β' Δημξςικξϋ.

Λένειπ-κλειδιά:
ηυξψρςξοίεπ,
δημιξσογικϊςηςα,
διαθεμαςικϊςηςα, πξλλαπλή μξημξρϋμη.

Αμςώμηπ Κσομπάςρξπ
Δκπαιδεσςικϊπ ΟΔ16
Ξ
Αμςόμηπ
Ισομπάςρξπ
είμαι
μϊμιμξπ
Δκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ ρςημ Οοχςξβάθμια
Δκπαίδεσρη απϊ ςξ ρυξλικϊ έςξπ 1995-96. Ξ
Αμςόμηπ Ισομπάςρξπ έυει απξτξιςήρει απϊ ςξ
μήμα Τιλξλξγίαπ ςηπ Τιλξρξτικήπ Ρυξλήπ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ. Διαμϋει ςξ δεϋςεοξ έςξπ
ρςξ
Διαςμημαςικϊ Λεςαπςσυιακϊ Οοϊγοαμμα
Ρπξσδόμ ςχμ μημάςχμ ΔΛΛΔ και Λξσρικόμ
Ρπξσδόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ «Λξσρική
Ιξσλςξϋοα και Δπικξιμχμία: Αμθοχπξλξγικέπ και
Δπικξιμχμιακέπ Οοξρεγγίρειπ ςηπ Λξσρικήπ».
Δκπξμεί ςη διπλχμαςική ςξσ εογαρία με θέμα:
«Ρυξλική πεοα - Ιξιμχμία, Αιρθηςική και
Δπιςέλερη: Ζ πεοίπςχρη δϋξ δημξςικόμ ρυξλείχμ
ςξσ Πέμςη». Έυει πςσυία Ιλαρικήπ Ιιθάοαπ,
Αομξμίαπ και Αμςίρςινηπ. Ξ Αμςόμηπ έυει εογαρςεί
χπ καθηγηςήπ κιθάοαπ (1986-1994) ρςξ Δθμικϊ
Ωδείξ (παοαοςήμαςα Εχγοάτξσ και Άμχ
Οαςηρίχμ) και ρςη ΥΑΜ Μικαίαπ. ημ πεοίξδξ
1994-95
εογάρςηκε
χπ
τιλϊλξγξπ
ρςξ
Οειοαμαςικϊ Λξσρικϊ Κϋκειξ Οαλλήμηπ. Ωπ
κιθαοιρςήπ και ρσμθέςηπ έυει ρσμμεςάρυει ρε
οαδιξτχμικέπ και ςηλεξπςικέπ εκπξμπέπ, έυει
λάβει μέοξπ ρε τερςιβάλ κλαρικήπ κιθάοαπ και
έυει διρκξγοατήρει έογα ςξσ για τχμή και
κιθάοα. Γμχοίζει υειοιρμϊ Ζ/Σ (πιρςξπξίηρη Α΄
επιπέδξσ). Λιλάει Αγγλικά (First Certificate in
English, University of Cambridge) και Γαλλικά
(Certificat de la Langue Francaise, L' Institut
Francais). Ωπ Δκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ ρσμμεςέυει
αμελλιπόπ ρςξ εςήριξ Τερςιβάλ Λαθηςικόμ
Υξοχδιόμ πξσ διξογαμόμει η Μξμαουία Οειοαιά
(2000-2009).. Έυει ρσμμεςάρυει ρε ποξγοάμμαςα
καιμξςϊμχμ δοάρεχμ. Έυει ρσμθέρει πλήθξπ
ςοαγξσδιόμ για ρυξλική υοήρη. Έυει ρσμςξμίρει
ςξ
αμέβαρμα
πξλλόμ
θεαςοικόμ
και
μξσρικξθεαςοικόμ παοαρςάρεχμ ρςξ ρυξλείξ με
πξικίλεπ ιδιϊςηςεπ (ρσμθέςηπ, λιμποεςίρςαπ,
διαρκεσαρςήπ, ρκημξθέςηπ). Έυει λάβει μέοξπ χπ
ξμιληςήπ ρε ημεοίδεπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ
Θμρςιςξϋςξσ για ςα Οιλξςικά Ξλξήμεοα Ρυξλεία και
ρςημ Οαμελλήμια Ρσμδιάρκεφη για ςξ Οοϊγοαμμα
«Λελίμα». Έυει διαςελέρει επιμξοτχςήπ ρςξ
πλαίριξ ςηπ Οοάνηπ «αυϋοοσθμα επιμξοτχςικά
ποξγοάμμαςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ σπξυοεχςικήπ
εκπαίδεσρηπ ρςα μέα διδακςικά πακέςα»
(Ρεπςέμβοιξπ 2007) και έυει παοξσριάρει
δειγμαςικέπ διδαρκαλίεπ σπϊ ςημ επξπςεία ςξσ
Ρυξλικξϋ Ρσμβξϋλξσ Λξσρικήπ. Δίμαι μέλξπ ςηπ
ρσμςακςικήπ επιςοξπήπ ςξσ πεοιξδικξϋ Λξσρική
ρε Οοόςη Βαθμίδα ςηπ ΔΔΛΑΟΔ.. Δίμαι μέλξπ ςηπ
επιρςημξμικήπ έμχρηπ: Έμχρη Δκπαιδεσςικόμ
Λξσρικήπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΔΛΑΟΔ).
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Ξι ηυξιρςξοίεπ ρςημ Α΄και Β΄ άνη ςξσ Δημξςικξϋ
Ρυξλείξσ
Έμα απϊ ςα πλέξμ εμδιατέοξμςα ρςξιυεία πξσ απαοςίζξσμ ςξ μέξ διδακςικϊ πακέςξ ςηπ
Λξσρικήπ για ςιπ ςάνειπ Α΄ και Β΄ Δημξςικξϋ είμαι ξι ηυξψρςξοίεπ. Δπειδή η διδαρκαλία ςχμ
ηυξψρςξοιόμ έυει ανιξρημείχςεπ ιδιαιςεοϊςηςεπ αλλά και αδιαμτιρβήςηςη ρπξσδαιϊςηςα,
κοίμεςαι ρςξ παοϊμ άοθοξ απαοαίςηςη μια ποξρέγγιρη διπλήπ ρςϊυεσρηπ, θεχοηςική και
ποακςική. Έςρι, λξιπϊμ, δίμεςαι αουικά έμα θεχοηςικϊ πλαίριξ, όρςε μα ποξρδιξοιρςεί ϊρξ
γίμεςαι εσκοιμέρςεοα η έμμξια ηυξψρςξοία, και ρςη ρσμέυεια δίμξμςαι ρσγκεκοιμέμεπ
ποξςάρειπ διδαρκαλίαπ ρςημ ςάνη για καθεμιά απϊ ασςέπ. Ασςέπ ξι ποξςάρειπ έυξσμ ρκξπϊ μα
εμθαοοϋμξσμ ςξμ εκπαιδεσςικϊ μα αμαλάβει ποχςξβξσλίεπ και μα βοει ςξ ποξρχπικϊ ςξσ
ρςίγμα διδαρκαλίαπ ρε ρυέρη με ςιπ ηυξψρςξοίεπ. Δεμ απξςελξϋμ ρσμςαγέπ ποξπ εκςέλερη,
αλλά ατξομέπ για δοάρη και αμαρςξυαρμϊ. Γι‟ ασςϊ και δεμ καλϋπςξσμ πλήοχπ κάθε
ηυξψρςξοία. Ισοίχπ επιυειοξϋμ μα αμιυμεϋρξσμ ςα πεδία διαρϋμδερηπ με άλλα διδακςικά
αμςικείμεμα και κάπξιξ ρςξιυείξ πξσ διατξοξπξιεί ςημ καθεμιά απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ. Άλλχρςε,
μέρα ρςημ ςάνη, η δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ, ετϊρξμ βοει ςξ καςάλληλξ καμάλι μα
διξυεςεσθεί, επαμαποξρδιξοίζει ςημ ϊπξια διδακςική ποϊςαρη, δίμξμςαπ αποξρδϊκηςεπ
λϋρειπ και ποξρτέοξμςαπ ατξομέπ για μέξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ. Γι‟ ασςϊ και απξςελεί
δικλείδα αρταλείαπ ξ επαοκήπ θεχοηςικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και η εκ μέοξσπ
ςξσ ποξρεκςική ποξεογαρία κάθε μαθήμαςξπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ αλλά και ρςη βήμα ποξπ βήμα
ενέλινή ςξσ.

Ηεχοηςικϊ πλαίριξ
Ζ παοξσρίαρη ςξσ θεχοηςικξϋ πλαιρίξσ ξτείλει μα καλϋπςει ςοία ζηςξϋμεμα: α) ξοιρμϊ
(ςι ακοιβόπ εμμξξϋμε με ςξμ ϊοξ ηυξψρςξοία), β) ρςάδια διδαρκαλίαπ μιαπ ηυξψρςξοίαπ και γ)
ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ θα ποέπει ξι ηυξψρςξοίεπ μα απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι
ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Λξσρικήπ, ιδίχπ ρςιπ ποόςεπ ςάνειπ ςξσ Δημξςικξϋ
(υοηριμϊςηςα ςχμ ηυξψρςξοιόμ).
Ωπ εκπαιδεσςικξί Λξσρικήπ έυξσμε ρςα υέοια μαπ ςα ςελεσςαία υοϊμια έμαμ «επίρημξ»
ξοιρμϊ, ϊπχπ καςαγοάτεςαι ρςξ βιβλίξ Λξσρικήπ ςηπ Ρ΄ Δημξςικξϋ για ςξμ διδάρκξμςα: «Ξι
ηυξψρςξοίεπ είμαι ϊπχπ ταμεοόμει και ςξ ϊμξμά ςξσπ μικοέπ ιρςξοίεπ, κείμεμα, πξιήμαςα και
μϋθξι πξσ ποξρτέοξμςαι για μα απξςελέρξσμ ςη βάρη για έμα δοόμεμξ πξσ πεοιλαμβάμει
λϊγξ, κίμηρη και μέλξπ, δηλαδή ςα ςοία ρσρςαςικά ςχμ αουαίχμ ςοαγχδιόμ πξσ ξι ποϊγξμξί
μαπ ςα θεχοξϋραμ – πξλϋ ρχρςά – χπ έμα άοοηκςξ ρϋμξλξ». Οοάγμαςι, η λένη ηυξψρςξοία
είμαι ρϋμθεςη και απξςελείςαι απϊ ςιπ λένειπ ήυξπ και ιρςξοία. Εηςξϋμεμξ επξμέμχπ απξςελεί
η καςαμϊηρη και πεοιγοατή ϊλξσ ςξσ τάρμαςξπ ςηπ ρσμϋπαονηπ και αλληλεπίδοαρηπ
μεςανϋ ήυξσ και λϊγξσ. Λε άλλα λϊγια, υοειάζεςαι μα επιρημαμθεί ξ δσμαμικϊπ, μη ρςαςικϊπ
υαοακςήοαπ ςηπ έμμξιαπ, ποάγμα πξσ ρημαίμει ϊςι η ηυξψρςξοία είμαι πεοιρρϊςεοξ μια
διαδικαρία παοά έμα γεγξμϊπ, μια διαδικαρία μεςαρυημαςιρμξϋ μιαπ ατήγηρηπ πξσ κάμει
λεκςικέπ αματξοέπ ρε ήυξσπ, ρε μια ατήγηρη με ήυξσπ. λη η δσρκξλία αλλά και η ραγήμη
ασςξϋ ςξσ μεςαρυημαςιρμξϋ βοίρκεςαι ρςημ ποξρπάθεια απξκχδικξπξίηρηπ ςηπ λένηπ ή
τοάρηπ ρε ήυξ ή μξσρική, πξλλέπ τξοέπ ρε ρσμδσαρμϊ με κίμηρη. Γι‟ ασςϊ και δεμ σπάουει
© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
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έμαπ μϊμξ ςοϊπξπ μα απξδξθεί μια ηυξψρςξοία, γι‟ ασςϊ και επαμεουϊμαρςε ςοειπ ή ςέρρεοιπ
τξοέπ ρςημ ίδια ηυξψρςξοία, ποξρθέςξμςαπ κάθε τξοά κάςι καιμξϋοιξ ή ςοξπξπξιόμςαπ κάςι
ήδη διαμξοτχμέμξ. Ζ εμςϊπ ςξσ βιβλίξσ ςξσ μαθηςή σπϊδεινη εμϊπ ςοϊπξσ ηυηςικήπ
απϊδξρηπ μιαπ λένηπ ή τοάρηπ απξςελεί απλόπ μια λξγική και αρταλή ατεςηοία, ρε καμία
ϊμχπ πεοίπςχρη δεμ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςεί χπ ξδηγία πξσ ρςοαγγαλίζει ςη ταμςαρία.
Ρυεςικά με ςα ρςάδια διδαρκαλίαπ μιαπ ηυξψρςξοίαπ καλϊ είμαι μα ςξμιρςεί η
ρπξσδαιϊςηςα μιαπ αουικήπ θεμαςξλξγικήπ ενξικείχρηπ με ϊρξ γίμεςαι ελκσρςικϊ ςοϊπξ.
Ασςή η ενξικείχρη παοέυει ρςξ μαθηςή εκείμξ ςξ γμχρςικϊ σλικϊ πξσ έυει αμάγκη, όρςε μα
παοακξλξσθεί με εμδιατέοξμ ςημ ατήγηρη απϊ ςη μια και μα διαμξοτόμει ρςαδιακά έμα
αομϊζξμ ηυηςικϊ πεοιβάλλξμ απϊ ςημ άλλη. Λια ςέςξια διαμϊοτχρη απαιςεί έμα διάρςημα
ςοιόμ πεοίπξσ εβδξμάδχμ. Ζ ϊλη διαδικαρία μξιάζει με ςημ καςαρκεσή εμϊπ ρπιςιξϋ. ημ
ποόςη τξοά, ατξϋ ρκατςξϋμ ςα θεμέλια (γεγξμϊπ πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ αουική ενξικείχρη
ςξσ μαθηςή με έμα θέμα) ρςήμεςαι ξ ρκελεςϊπ ςξσ ρπιςιξϋ, δηλαδή ατηγξϋμαρςε ςημ ιρςξοία
ϊρξ πεοιρρϊςεοξ γξηςεσςικά είμαι δσμαςϊμ, όρςε μα παοακξλξσθξϋμ ξι μαθηςέπ
ποξρηλχμέμξι. Ρςη ρσμέυεια ςξ κάθε παιδί έυει λϊγξ ρςημ ςελική μξοτή πξσ θα λάβει η
ηυξψρςξοία, ακοιβόπ ϊπχπ έμαπ άμθοχπξπ πξσ τςιάυμει έμα ρπίςι έυει λϊγξ για ςα υοόμαςα
ρςξσπ ςξίυξσπ, ςα πλακάκια, ςη διακϊρμηρη και ςημ επίπλχρη. ημ ποόςη τξοά η
ηυξψρςξοία είμαι απλόπ μια ρςέοεη καςαρκεσή. Ριγά-ριγά τςάμει μα γίμει μια λειςξσογική και
καλαίρθηςη καςξικία. Ασςϊ βέβαια επιςσγυάμεςαι μέρα απϊ ςη διαοκή κιμηςξπξίηρη και
ποξραμαςξλιρμέμη εμθάοοσμρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ποξπ ςξσπ μαθηςέπ, γεγξμϊπ πξσ
επιςοέπει ξογαμχμέμξσπ πειοαμαςιρμξϋπ ρςημ παοαγχγή ήυχμ με πξικίλξσπ ςοϊπξσπ (με ςη
τχμή, με ςξ ρόμα, με ηυξγϊμα αμςικείμεμα, με μξσρικά ϊογαμα). Ιαι ϊλη ασςή η διαδικαρία
μπξοεί μα κξοστχθεί ρε μία δοαμαςξπξίηρη πξσ εμπεοιέυει ατήγηρη και διαγοατή
υαοακςήοχμ, ηυηςική ρσμξδεία και κίμηρη, ϊπξσ ξι μαθηςέπ σπξδϋξμςαι οϊλξσπ και
διαμξοτόμξσμ έμα αομϊζξμ ηυηςικϊ πεοιβάλλξμ. Ασςή μάλιρςα η δοαμαςξπξίηρη μπξοεί
κάπξςε μα παοξσριαρςεί ρε άλλξ ςμήμα, δίμξμςαπ έςρι ρςημ ξλξκληοχμέμη πια ηυξψρςξοία ςξ
υαοακςήοα μιαπ αληθιμήπ παοάρςαρηπ.
Απϊ ϊλα ασςά ταίμεςαι καθαοά ςξ ϊςι η ηυξψρςξοία είμαι έμα πξλϋςιμξ διαθεμαςικϊ
εογαλείξ ρςα υέοια ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, καθόπ ρσμειρτέοει ϊυι μϊμξ ρςημ αμάπςσνη
μξσρικόμ δενιξςήςχμ, αλλά και ρςη ρϋμδερη ςηπ Λξσρικήπ με άλλα διδακςικά αμςικείμεμα.
Απξςελόμςαπ ρϋμθεςξ μέρξ έκτοαρηπ πξσ ρσμδσάζει λϊγξ, ήυξ και κίμηρη ποξάγει μια
ξλιρςική ποξρέγγιρη ςηπ γμόρηπ, πξσ ρσμδέεςαι με ςημ αμάπςσνη πξλλαπλόμ πςσυόμ ςηπ
αμθοόπιμηπ μξημξρϋμηπ. Λε ασςή ςημ έμμξια παοέυει εσκαιοίεπ και δσμαςϊςηςεπ ξσριαρςικήπ
και επξικξδξμηςικήπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςη Λξσρικήπ, ςξσ δαρκάλξσ ςηπ
ςάνηπ και εμδευξμέμχπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ άλλχμ ειδικξςήςχμ. ασςϊυοξμα, και ασςϊ είμαι
ςξ ρπξσδαιϊςεοξ, εμιρυϋει ϊυι μϊμξ ςη γμχρςική αλλά και ςημ φσυξκιμηςική και ςημ
κξιμχμική μάθηρη ςχμ παιδιόμ. Ιαι ασςϊπ είμαι καθξοιρςικϊπ παοάγξμςαπ ρςιπ επιλξγέπ ρςιπ
ξπξίεπ μπξοεί μα καςαλήνει ξ εκπαιδεσςικϊπ καςά ςημ ξογάμχρη ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ. Για
μα μπξοέρει ϊμχπ ασςϊ μα γίμει απξλϋςχπ καςαμξηςϊ θα ήςαμ υοήριμξ μα ρςοατξϋμε ρςη
μελέςη ςχμ ηυξψρςξοιόμ και ςημ επιρήμαμρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ καθεμιάπ.
Ιλείμξμςαπ ασςή ςη ρϋμςξμη πλαιριξπξίηρη ςηπ έμμξιαπ, θα ήςαμ τοϊμιμξ μα ςξμιρςεί
ατεμϊπ η ρπξσδαιϊςηςα, για μα μημ πξϋμε σπξυοεχςικϊςηςα, ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ
ηυξψρςξοιόμ και ατεςέοξσ ξ ρυεδϊμ επιβεβλημέμξπ υοξμικϊπ πεοιξοιρμϊπ ςηπ εμαρυϊληρηπ
με ασςέπ ρςημ ςάνη ρε διάρςημα ϊυι μεγαλϋςεοξ ςξσ δεκαπεμςαλέπςξσ.
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Οοξςάρειπ διδαρκαλίαπ ρςιπ ηυξψρςξοίεπ
Α΄ ΔΖΛΞΘΙΞΣ
Με ςξ Άλτα και ςξ Ρξ ςοαγξσδάχ και εγώ
α παιδιά έουξμςαι ρε επατή με ηυξψρςξοία για ποόςη τξοά ρςημ εμϊςηςα Α3. Ζ
ποόςη ηυξψρςξοία ξλξκληοόμεςαι ρςημ εμϊςηςα Α6. ξ θέμα ςηπ ϊυι μϊμξ ατξοά ςξσπ
μικοξϋπ μαθηςέπ, αλλά επιπλέξμ έυει και επίκαιοξ υαοακςήοα, με ςημ έμμξια ϊςι αματέοεςαι
ρςημ αλταβήςα ςημ επξυή ακοιβόπ πξσ γίμεςαι ρςξ ρυξλείξ η ποόςη επατή με ςα γοάμμαςα.
Οοξρπαθόμςαπ μα ιεοαουήρξσμε ςξσπ παιδαγχγικξϋπ ρςϊυξσπ, ανίζει μα επιρημάμξσμε ςα
ρςξιυεία εκείμα πξσ ςηπ ποξρδίδξσμ ςξμ ιδιαίςεοξ υαοακςήοα ςηπ.
Έμα ποόςξ ςέςξιξ ρςξιυείξ είμαι η αματξοά ρςα γοάμμαςα και επί ςηπ ξσρίαπ ρςα
τχμήεμςα. Οέοα απϊ ςημ ενϊτθαλμη διαρϋμδερη με ςξ μάθημα ςηπ Γλόρραπ, σπάουει μια
αμιγόπ μξσρική πςσυή πξσ δεμ είμαι άλλη απϊ ςημ ικαμϊςηςα ςηπ αμθοόπιμηπ τχμήπ μα
παοάγει τχμήμαςα πξικιλξςοϊπχπ και μα μιμείςαι ήυξσπ ςηπ τϋρηπ. Οοάγμαςι, υχοίπ μα
παοαγμχοίζεςαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπάουξσμ ρςημ ηυξψρςξοία ήυξι πξσ απξδίδξμςαι με ϊογαμα,
η ερςίαρη καςά ςη διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ είμαι λξγικϊ μα βοίρκεςαι ρςξμ ςοϊπξ με ςξμ
ξπξίξ ςα παιδιά υειοίζξμςαι ςη τχμή ςξσπ. Έςρι, αμ ρςξ Α3 αοκξϋμαρςε ρςημ αμάγμχρη ςηπ
ηυξψρςξοίαπ και ρςξ Α6 επιδιόκξσμε και ςη υοήρη ξογάμχμ, ρςα Α4 και Α5 μπξοξϋμε μα
αρυξληθξϋμε πεοιρρϊςεοξ με ςη τχμή.
Για παοάδειγμα, θα μπξοξϋρε μα ανιξπξιηθεί μελχδικά ςξ πεοιρςαςικϊ ϊπξσ απϊ ςξ
ρςϊμα ςξσ Αλταβήςα βγαίμξσμ «ςξσ κϊρμξσ ςα γοάμμαςα». Ρ‟ ασςϊ ςξ ρημείξ μπξοεί μα
ταμεί πξλϋ καθαοά ςξ ρςξιυείξ ςηπ ενέλινηπ απϊ μάθημα ρε μάθημα. Λια εμδευϊμεμη
αλληλξσυία είμαι η ακϊλξσθη. Ρςξ Α3 ξ εκπαιδεσςικϊπ παοάγει ςα τχμήμαςα ασςά υχοίπ μα
ςα ςοαγξσδά. Ρςξ Α4 λέει ρςα παιδιά ϊςι ξ Αλταβήςαπ έυει πξλϋ χοαία τχμή και ςξσπ
ςοαγξσδά ςα τχμήμαςα ασςά. Ρςξ Α5 βάζει ςα παιδιά μα ςοαγξσδήρξσμ καςά ξμάδεπ ή ϊλα
μαζί. Ηα ήςαμ εμδιατέοξμ μα υοηριμξπξιήρει και έμα μελχδικϊ ϊογαμξ, όρςε κάθε τόμημα
μα αμςιρςξιυεί ρε μία μϊςα. Ιάςι ςέςξιξ βξηθά ςξ παιδικϊ ασςί μα κξσοδιρςεί. Αμ μάλιρςα
παοξςοϋμει ςα παιδιά μα γίμξσμ ςα ίδια ξ Αλταβήςαπ και μα ςοαγξσδήρξσμ ςϊρξ γλσκά ϊρξ
κι εκείμξπ, απξκςξϋμ έμα ιρυσοϊ ερχςεοικϊ κίμηςοξ μα ςοαγξσδήρξσμ ρχρςά. Ωπ λξγική και
εϋκξλη διαδξυή ποξςείμεςαι η ενήπ: α – ρξλ, ε – τα, ι – μι, ξ – οε, ξσ – μςξ. Ζ καςιξϋρα
κλίμακα αμςιρςξιυεί ρςη μεςάβαρη απϊ ςα πιξ αμξιυςά ρςα πιξ κλειρςά τχμήεμςα, κάςι πξσ
ποξκϋπςει ρυεδϊμ αβίαρςα. Ξ ρςϊυξπ εδό είμαι μα βιχθεί απϊ ςα παιδιά μια αίρθηρη
μελχδικϊςηςαπ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ παοαγχγή ςχμ τχμημάςχμ. Μα μημ αμςιλητθξϋμ
δηλαδή ςα γοάμμαςα μϊμξ χπ ήυξσπ αλλά χπ «μελχδικξϋπ» ήυξσπ, μα μιόρξσμ ςη
μξσρικϊςηςα ςηπ γλόρραπ ρςα πιξ απλά ρσρςαςικά ςηπ.
Ο βαριλιάπ Αογόπ και η αοκξύδα
Δπειδή η ιρςξοία είμαι ρϋμςξμη ξλξκληοόμεςαι ρε δϋξ εμϊςηςεπ (Α7 και Α8). Απϊ ςη μια
ξ ποξταμήπ ςηπ ρςϊυξπ είμαι μα δξθεί ρςα παιδιά νεκάθαοα η διατξοά αμάμερα ρςξ αογά και
ςξ γοήγξοα, καθόπ απξςελεί μια παιγμιόδη ειραγχγή ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςηπ οσθμικήπ
αγχγήπ. Απϊ ςημ άλλη παοέυει μια ατηγημαςική βάρη με μξσρικά ρςξιυεία για ςξ αγαπημέμξ
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ςξσπ κσμηγηςϊ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ξι ξδηγίεπ ςξσ βιβλίξσ είμαι επαοκέρςαςεπ, αμ καμείπ ήθελε
κάπχπ μα διατξοξπξιηθεί ή μα ποξυχοήρει λίγξ παοαπέοα, θα μπξοξϋρε μα ςξλμήρει δϋξ
ποάγμαςα. ξ ποόςξ είμαι μα τέοει μεςοξμϊμξ για μα διαλένξσμ ςα παιδιά πϊρξ αογά μιλάει
ξ βαριλιάπ και πϊρξ γοήγξοα ςοέυει η αοκξϋδα, εμδευξμέμχπ και μα ςα παοξςοϋμει μα
καλέρξσμ ρε βξήθεια ακξλξσθόμςαπ ςη οσθμική αγχγή ςξσ μεςοξμϊμξσ. Δίμαι μια καλή
εσκαιοία μα έοθξσμ ρε επατή με ασςϊ ςξ υοήριμξ εογαλείξ ακϊμη και ςα παιδιά πξσ δεμ
ποϊκειςαι μα αρυξληθξϋμ με ςη μελέςη εμϊπ μξσρικξϋ ξογάμξσ, και μάλιρςα ασςϊ μα
επιςεσυθεί μέρα απϊ παιυμίδι.
Ιαι μιαπ και ξ λϊγξπ για παιυμίδι, ασςή η ηυξψρςξοία μεςατέοεςαι εϋκξλα ρςημ ασλή
είςε χπ δοαρςηοιϊςηςα ρςξ διάλειμμα είςε χπ επιβοάβεσρη ρσμπεοιτξοάπ ρςξ ςελεσςαίξ
ςέςαοςξ διδακςικήπ όοαπ. Ιαι ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ εμιρυϋεςαι η δημιξσογικϊςηςα ςχμ
μαθηςόμ. Δάμ μια δοαρςηοιϊςηςα ςάνηπ πεοάρει χπ παιυμίδι ρςξ διάλειμμα, ρπάει ςξ ρςεγαμϊ
μάθημα=σπξυοέχρη / διάλειμμα=δικαίχμα και ςα παιδιά μπαίμξσμ ρςημ ςάνη με ςημ
ποξρδξκία πχπ κάςι εμδιατέοξμ θα ρσμβεί. Ασςϊ γίμεςαι εϋκξλα αμ θσριαρςεί έμα διάλειμμα
λέγξμςαπ ρςα παιδιά: «Ρε πξιξ διάλειμμα θέλεςε μα παίνξσμε ςξμ βαριλιά Αογϊ και ςη
γοήγξοη αοκξϋδα»; (Ραπ διαβεβαιό ϊςι ςα χοαιϊςεοα διαλείμμαςα ςηπ ζχήπ μξσ ςα έυχ
πεοάρει ετημεοεϋξμςαπ και ρσμευίζξμςαπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςοαγξϋδια πξσ είυαμε
νεκιμήρει ρςημ ςάνη).
ρξ για ςη δεϋςεοη πεοίπςχρη, απαιςεί εναιοεςική ρσμεογαρία μεςανϋ εκπαιδεσςικξϋ
μξσρικήπ και δαρκάλαπ (ή δαρκάλξσ) ςηπ ςάνηπ. Ιαςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ θα μπξοξϋρε μα
σπξρυεθεί η δαρκάλα ρςα παιδιά μια έκπληνη, ετϊρξμ έυξσμ ςημ επιθσμηςή ρσμπεοιτξοά,
και ασςή η έκπληνη μα είμαι έμα ςέςαοςξ ρςημ ασλή για μα δείνξσμ ρςη δαρκάλα ςι χοαία
πξσ παίζξσμ ςξ βαριλιά Αογϊ. Αμ μάλιρςα μξιοαρςξϋμ ρςα παιδιά και μξσρικά ϊογαμα, ςϊςε η
ρπξσδαιϊςηςα ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ ηυξψρςξοιόμ θα απξκαλστθεί και ρςη δαρκάλα.
ασςϊυοξμα ϊμχπ θα δείνει ρςημ ποάνη ϊςι διαθεμαςικϊςηςα και ξλιρςική ποξρέγγιρη ςηπ
γμόρηπ ρημαίμει και επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και αμςαλλαγή απϊφεχμ και
μικοά ρπαρίμαςα ςηπ οξσςίμαπ πξσ καςανιόμξσμ ςιπ παιδαγχγικέπ καιμξςξμίεπ ρςημ ποάνη.
Καλικαμςζαοξρκαμςαλιέπ
Λε ασςήμ ςημ ηυξψρςξοία αρυξλξϋμαρςε ρςιπ εμϊςηςεπ Α10 – Α13, καθόπ βοιρκϊμαρςε
πια κξμςά ρςα Υοιρςξϋγεμμα. Λε δεδξμέμα ϊςι ξι καλικάμςζαοξι είμαι ζχηοξί ραμ μαθηςέπ,
ϊςι η πεοίξδξπ ςχμ εξοςόμ χθεί ρε μια πιξ υαλαοή διάθερη, εμό επιπλέξμ η ρσγκεκοιμέμη
ηυξψρςξοία δίμει πξλλέπ εσκαιοίεπ για ηυηςικξϋπ πειοαμαςιρμξϋπ, δε θα ήςαμ καθϊλξσ
άρςξυξ αμ κάπξιξπ εμθάοοσμε ςα παιδιά μα ξογαμόρξσμ ςη δική ςξσπ εστάμςαρςη
εμξουήρςοχρη. Ασςϊ αρταλόπ μπξοεί μα ρσμβεί απϊ ςξ Α12 και μεςά, γιαςί ποέπει ποόςα μα
έυξσμ ενξικειχθεί αοκεςά με ςημ ιρςξοία. Απαοαίςηςη επίρηπ ποξωπϊθερη είμαι και η
δσμαςϊςηςα υοήρηπ πξλλόμ και διατξοεςικόμ ηυξγϊμχμ ρχμάςχμ. Ηα μπξοξϋρε ακϊμη,
μέρα ρςξ πλαίριξ ςηπ ρκαμςαλιάοικηπ διάθερηπ ςχμ καλικάμςζαοχμ, μα μημ σπάουξσμ
καθϊλξσ μξσρικά ϊογαμα, όρςε μα αμαγκαρςξϋμ ςα παιδιά μα υοηριμξπξιήρξσμ χπ ςέςξια
(δηλαδή ϊογαμα) ποξρχπικά ςξσπ αμςικείμεμα ή ποάγμαςα πξσ σπάουξσμ μέρα ρςημ ςάνη.
Ρε μια ςέςξια διαυείοιρη ςηπ ηυξψρςξοίαπ ξ οϊλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ είμαι κσοίχπ ασςϊπ ςξσ
εοεσμηςή – παοαςηοηςή, υχοίπ μα παοαγμχοίζεςαι η αμαγκαιϊςηςα ςξσ οϊλξσ ςξσ χπ
εμφσυχςή και καθξδηγηςή. Ιαι βαρικϊ πεδίξ έοεσμαπ η δημιξσογικϊςηςα ςχμ μαθηςόμ και
ςξ πόπ ξι ίδιξι απξδίδξσμ με ήυξ ςξ κείμεμξ.

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
ISSN 1790-773Φ

|115

Ζρντζηνξίεο Α΄θαη Β΄Γεκνηηθνύ:
Θεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπο.

Ηα ήςαμ βέβαια παοάλειφη μα μη γίμει αματξοά ρςα ρςιυάκια πξσ διαμθίζξσμ ςημ
ιρςξοία και ςα ξπξία μπξοξϋμ μα γίμξσμ χοαία ςοαγξσδάκια. Δίμαι ποάγμαςι μια καλή
ατξομή για μα ρσμθέρξσμ ςα παιδιά απλέπ δικέπ ςξσπ μελχδίεπ. Βέβαια, για μα γίμει κάςι
ςέςξιξ, είμαι καλϊ μα απξρςηθίρξσμ ποόςα ςα ρςιυάκια. Ηα μπξοξϋρε μάλιρςα μα
παοξσριάρει κάθε ξμάδα ςη δική ςηπ μελχδική απϊδξρη (κάςι ςξ ξπξίξ απαιςεί μια
ποξεογαρία και ρημαίμει ϊςι δξσλεϋξσμε ρσμευόπ με ξμάδεπ, ξπϊςε ξι μαθηςέπ γμχοίζξσμ
ήδη μα λειςξσογξϋμ ξμαδξρσμεογαςικά) ή, έυξμςαπ άλλη ρςξυξθερία, θα μπξοξϋρε κάθε
μαθηςήπ μα ασςξρυεδιάρει μελχδικά (κάςι ςξ ξπξίξ ποξωπξθέςει ςημ εκ μέοξσπ μαπ
ποξςοξπή ποξπ ςξσπ μαθηςέπ μα παίομξσμ ποχςξβξσλίεπ και ςημ εμθάοοσμρη μα
εκτοάζξμςαι μέρχ ςηπ ςέυμηπ).
σμασλία από «υαοςί»
Ζ ηυξψρςξοία ασςή ρσμδέεςαι υοξμικά με ςξ υαοςαεςϊ και ςημ πεοίξδξ ςξσ καομαβαλιξϋ
(εμϊςηςεπ Α16-Α19) και εμμξιξλξγικά με ςξ ζήςημα ςηπ αμακϋκλχρηπ. Απξςελεί επξμέμχπ μια
ποόςηπ ςάνεχπ εσκαιοία μα αμαπςσυθεί η ξικξλξγική εσαιρθηρία ςχμ παιδιόμ (θα μπξοξϋρε
εμδευξμέμχπ μα λειςξσογήρει χπ έμασρμα για ςημ σλξπξίηρη εμϊπ ποξγοάμμαςξπ
αμακϋκλχρηπ). Ρςξ ρςάδιξ ςηπ ενξικείχρηπ είμαι δσμαςϊ μα μξιοαρςξϋμ αμά ξμάδεπ σλικά
απϊ υαοςί (υαοςξπεςρέςεπ, υαοςξρακξϋλεπ, μςξριέ κλπ), για μα υοηριμξπξιηθξϋμ καςά ςημ
ατήγηρη. Ξ ρςϊυξπ ασςήπ ςηπ εμέογειαπ είμαι μα εμεογξπξιηθξϋμ ςασςϊυοξμα πξλλέπ
αιρθήρειπ, όρςε η γμόρη μα ποξρεγγιρςεί πξλσαιρθηςηοιακά. Δπίρηπ είμαι μια καλή εσκαιοία
μα γίμξσμ πειοαμαςιρμξί ρςξσπ ςοϊπξσπ παοαγχγήπ διατξοεςικόμ ήυχμ απϊ ςημ ίδια
ηυηςική πηγή. Για παοάδειγμα, αλλιόπ ηυεί ςξ αλξσμιμϊυαοςξ ϊςαμ ςραλακόμεςαι, αλλιόπ
ϊςαμ ρκίζεςαι. Αμςίρςξιυα ρσμβαίμει και με ςα σπϊλξιπα σλικά. Ασςή η επατή με ςα σλικά
μπξοεί μα ξδηγήρει και ρςη δημιξσογία ασςξρυέδιχμ ξογάμχμ, η ξπξία έυει χπ απαοαίςηςη
ποξωπϊθερη ςημ αμάπςσνη κιμηςικόμ δενιξςήςχμ πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ αίρθηρη ςηπ ατήπ.
Οέοα ϊμχπ απϊ ςξσπ ηυηςικξϋπ πειοαμαςιρμξϋπ σπάουει και κάςι ακϊμη πξλϋ
εμδιατέοξμ ρςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοία: η εμφϋυχρη, η ποξρχπξπξίηρη δηλαδή άφσυχμ
αμςικειμέμχμ. Ασςϊ είμαι κάςι πξσ αοέρει πξλϋ ρςα παιδιά ασςήπ ςηπ ηλικίαπ και εμεογξπξιεί
ςη ταμςαρία ςξσπ. Οοέπει επίρηπ μα επιρημαμθεί ϊςι λϊγχ ςξσ μεγάλξσ πλήθξσπ ςχμ ηοόχμ
δίμεςαι η εσκαιοία ρε ϊλα ςα παιδιά μα σπξδσθξϋμ κάπξιξ οϊλξ, ατξϋ η εμαρυϊληρη με
ασςή ςημ ηυξψρςξοία εναπλόμεςαι ρε ςέρρεοιπ ρσμαμςήρειπ. Αμ μάλιρςα ζηςήρξσμε απϊ ςα
παιδιά μα βοξσμ και μια ιδιαίςεοη τχμή, διατξοεςική απϊ ςη δική ςξσπ, για ςξ οϊλξ πξσ
σπξδϋξμςαι, η δοαμαςξπξίηρη πξσ ποξκϋπςει έυει έμςξμη θεαςοικϊςηςα, μιαπ και η ατήγηρη
είμαι πεοιξοιρμέμη, ρε ρυέρη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ ηυξψρςξοίεπ, και ρσμπληοόμεςαι απϊ
διαλϊγξσπ.
Ζ Πλιςπ και ξ Πλαςπ
Ζ ςελεσςαία ηυξψρςξοία ςηπ Α΄ ςάνηπ ρσμδέεςαι με ςξμ κϋκλξ ςξσ μεοξϋ (εμϊςηςεπ Α23Α24). Δμμξιξλξγικά επξμέμχπ έυει ρςεμή ρσμάτεια με ςημ ποξηγξϋμεμη, καθόπ και ξι δϋξ
αματέοξμςαι ρε θέμαςα ξικξλξγικξϋ εμδιατέοξμςξπ. Ιαλϊ θα ήςαμ μα έυει ποξηγηθεί μια
επατή με ςη δαρκάλα (ή ςξ δάρκαλξ) ςηπ ςάνηπ, όρςε ςα παιδιά μα έυξσμ γμχοίρει κάπξια
βαρικά ρςξιυεία απϊ ςξμ κϋκλξ ςξσ μεοξϋ και μα καςαμξήρξσμ εσκξλϊςεοα ςημ ιρςξοία. Οέοα
ϊμχπ απϊ ςξμ ποξταμόπ διαθεμαςικϊ υαοακςήοα ςηπ ιρςξοίαπ, σπάουει κάςι πξσ είμαι πξλϋ
μξσρικά εμδιατέοξμ. Ρε αμςίθερη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ ηυξψρςξοίεπ, ϊπξσ είςε σπήουαμ
διάλξγξι (σμασλία από «υαοςί») είςε κάπξιξ ςοαγξϋδι (Ιαλικαμςζαοξρκαμςαλιέπ) είςε έρςχ
μια υαοακςηοιρςική τοάρη πξσ επαμαλαμβάμεςαι άλλξςε αογά, άλλξςε γοήγξοα (Ο βαριλιάπ
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Αογόπ και η αοκξύδα) είςε ακϊμη και μϊμξ μια διαδξυή τχμημάςχμ (Λε ςξ Άλτα και ςξ Ρξ
ςοαγξσδάχ και εγώ), εδό απξσριάζει ξπξιαδήπξςε άλλη εκτξοά λϊγξσ εκςϊπ ςηπ ατήγηρηπ.
Ασςϊ εμέυει έμα ρςξιυείξ ιδιαίςεοηπ ποϊκληρηπ. Ιαλξϋμςαι ξι μαθηςέπ μα ρσμπληοόρξσμ
ηυηςικά ςξ μϊημα και ςα ρσμβάμςα ςηπ ιρςξοίαπ μϊμξ μέρα απϊ ήυξσπ και κίμηρη. Ιαλείςαι
ϊμχπ και ξ εκπαιδεσςικϊπ μα ποξβλημαςιρςεί αμςίρςξιυα, ατξϋ ρςημ ποόςη παοάγοατξ δε
δίμεςαι καμιά ξδηγία ή ποϊςαρη για ςξ πόπ θα μπξοξϋραμ μα απξδξθξϋμ με ϊογαμα ξι
τοάρειπ πξσ έυξσμ έμςξμη γοατή (bold). Έςρι ακϊμη και ςα ξμϊμαςα Ολιςπ και Ολαςπ μπξοεί
μα γίμξσμ δσξ ήυξι, υςσπήμαςα ρε δσξ γσάλιμα πξςήοια πξσ έυξσμ μέρα ςξσπ διατξοεςική
πξρϊςηςα μεοξϋ (ιδαμική πεοίπςχρη) ή έρςχ δσξ μϊςεπ ρςξ μεςαλλϊτχμξ (απξδεκςϊ
ηυηςικά, σρςεοεί διαθεμαςικά).

Οοξςάρειπ διδαρκαλίαπ ρςιπ ηυξψρςξοίεπ
Β΄ ΔΖΛΞΘΙΞΣ
Ο Σιμ Σιοιςόμ κι η πξλιςεία πξσ ήςαμ υχοιρμέμη ρςα δύξ (Β1-Β4)
Ζ ποόςη ηυξψρςξοία ςηπ Β΄ είμαι πξλσεπίπεδη, με ςημ έμμξια ϊςι πέοα απϊ ςξ αμιγόπ
μξσρικϊ εμδιατέοξμ πξσ παοξσριάζει, μπξοεί μα ρσμδεθεί και με άλλα διδακςικά
αμςικείμεμα, ακϊμη και μεγαλσςέοχμ ςάνεχμ, ϊπχπ η κξιμχμική και πξλιςική αγχγή.
Απξςελεί έμα εκπαιδεσςικϊ σλικϊ πξσ μπξοεί μα ςξ ανιξπξιήρει ξ εκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ και
ρε άλλεπ ςάνειπ, καθόπ δεμ είμαι μια ιρςξοία πξσ μιλάει μϊμξ για ςη τιλία, ςημ κξιμχμική
αλληλεγγϋη και κας‟ επέκςαρη ςημ ειοήμη, αλλά επίρηπ – και ασςϊ είμαι ξσριόδεπ για ςξ
μάθημα ςηπ Λξσρικήπ – για ςημ ξογάμχρη ςξσ υοϊμξσ, ςξ βαρικϊ πεδίξ ρϋμδερηπ ςηπ
Λξσρικήπ με ςα Λαθημαςικά.
Λέμξμςαπ αουικά ρςη διδαρκαλία ςηπ ηυξψρςξοίαπ ρςη Β΄, ατξϋ ρςξ ποόςξ μάθημα
γίμει η ατήγηρη και ρςξ δεϋςεοξ ςη θσμηθξϋμ ςα παιδιά και βοξσμ αοκεςξϋπ ςοϊπξσπ μα
μεςαςοέφξσμ ρε ήυξ ςξ λϊγξ, μπξοξϋμε πια ρςξ ςοίςξ μάθημα μα υχοίρξσμε ςημ ςάνη ρςα
δϋξ, υοηριμξπξιόμςαπ έμα θοαμίξ για γετϋοι. Ξ γδξϋπξπ εμϊπ θοαμίξσ πξσ πέτςει απξδίδει
ηυηςικά ςξ γκοέμιρμα ςηπ γέτσοαπ, αλλά ςξ εμιρυϋει και ξπςικά (αρταλόπ ςα παιδιά είμαι
απξμακοσρμέμα ρε απϊρςαρη αρταλείαπ). ξ περμέμξ θοαμίξ ρςη μέρη ςηπ αίθξσραπ πξσ
λειςξσογεί χπ απαγξοεσςικϊ ρϋμξοξ διεσκξλϋμει ςα παιδιά μα βιόρξσμ ςξ υχοιρμϊ ςηπ
πξλιςείαπ. Ιαςά ρσμέπεια, ϊςαμ ναμαρηκόρξσμε ςξ θοαμίξ, η υαοά για ςημ απξκαςάρςαρη
ςηπ εμϊςηςαπ ρςημ πξλιςεία έυει και μια αματξοά ρςξμ κϊρμξ ςηπ αιρθηςήπ ποαγμαςικϊςηςαπ
και ϊυι μϊμξ ςηπ ταμςαρίαπ.
Ρςξ ςέςαοςξ μάθημα, μπξοξϋμε μα ποξυχοήρξσμε ρςξ πιξ δϋρκξλξ ρημείξ, ρςημ
απϊδξρη με ήυξ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ κάθε τξοά όοαπ. Οοξταμόπ ξ πιξ απλϊπ ςοϊπξπ είμαι
μα υςσπάει ςξ κξοιςράκι με ςξ κοεμαρμέμξ ςαμπξϋολξ ςϊρα υςσπήμαςα ϊρα σπαγξοεϋει ξ
αοιθμϊπ ςηπ όοαπ πξσ αμαγγέλλει ξ ξμ (ξπϊςε ςα άλλα παιδιά μπξοξϋμ μα μεςοάμε
ριχπηλά δείυμξμςαπ με ςα δάυςσλα). Ρε μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ, πξσ ασςή ςη ρςιγμή δεμ νέοξσμ
ςημ ιρςξοία, αμ θελήρξσμε μα ςη διδάνξσμε μπξοξϋμε ρε ασςϊ ςξ ρημείξ μα ανιξπξιήρξσμε ςη
γμόρη ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ και μα ζηςήρξσμε απϊ ςα παιδιά μα εκτοάρξσμ ηυηςικά ςημ
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όοα χπ γιμϊμεμξ. Για παοάδειγμα, έυξμςαπ ςοειπ ξμάδεπ ξογάμχμ, ϊςαμ η όοα είμαι ένι,
σπάουξσμ δϋξ δσμαςϊςηςεπ: κάθε ξμάδα υςσπά μια τξοά και η διαδικαρία επαμαλαμβάμεςαι
(ςϋμπαμξ – μςέτι – πιαςίμια / ςϋμπαμξ – μςέτι – πιαςίμια) ή κάθε ξμάδα υςσπά δσξ τξοέπ
(ςϋμπαμξ – ςϋμπαμξ / μςέτι – μςέτι / πιαςίμια – πιαςίμια). Ξι ρσμδσαρμξί πξσ μπξοξϋμ μα
ποξκϋφξσμ είμαι πάμπξλλξι. Έυξμςαπ, επξμέμχπ, ρςαθεοά χπ ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ, μπξοξϋμε – παίομξμςαπ ατξομή απϊ ςημ ιρςξοία - μα ςξσπ
ζηςήρξσμε αμά ξμάδεπ μα βοξσμ έμαμ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ μα απξδόρξσμ μια ρσγκεκοιμέμη
όοα, π.υ. ςιπ 12.
Ο μικοόπ κάρςξοαπ και η Ζυώ (Β7-Β10)
Ασςή η ηυξψρςξοία είμαι πλξϋρια ρε μξήμαςα και ρσμαιρθήμαςα, καθόπ ποαγμαςεϋεςαι
ςη βαθιά αμθοόπιμη αμάγκη για αληθιμή τιλία και ςη θλίφη ςηπ μξμανιάπ. Ιι ϊμχπ! Αμ και χπ
ατήγημα είμαι μια βαθιά ρσγκιμηςική ιρςξοία, χπ ηυξψρςξοία μπξοεί μα λάβει έμαμ έμςξμα
κχμικϊ υαοακςήοα. Ιι ϊυι μϊμξ γιαςί ρςξ ςέλξπ «ϊλξι γέλαραμ με ςημ καοδιά ςξσπ». Ισοίχπ,
γιαςί η απϊδξρη πέμςε διατξοεςικόμ τχμόμ (ςξσ μικοξϋ κάρςξοα, ςηπ πάπιαπ, ςηπ
εμσδοίδαπ, ςηπ υελόμαπ, ςξσ ρξτξϋ κάρςξοα) απξςελεί έμα πξλϋ ιδιαίςεοξ ηυηςικϊ
ζηςξϋμεμξ. Ιαι μξλξμϊςι σπάουει διάρςαρη απϊφεχμ ρυεςικά με ςξ βαθμϊ θεαςοικϊςηςαπ πξσ
ποέπει μα διαθέςει η ποόςη ατήγηρη, πιρςεϋχ πχπ - για ςη ρσγκεκοιμέμη ςξσλάυιρςξμ
ηυξψρςξοία – ϊπξιξπ ρσμάδελτξπ αιρθάμεςαι αοκεςά εσέλικςξπ τχμηςικά ανίζει μα
επιυειοήρει εναουήπ εμαλλαγέπ υοξιάπ, ϊπξςε αλλάζξσμ ςα ζόα πξσ μιλξϋμ. Δίμαι έμα
διαρκεδαρςικϊ ακξσρςικϊ εοέθιρμα για ςα παιδιά, ςασςϊυοξμα ϊμχπ και δηλχςικϊ ςχμ
δσμαςξςήςχμ ςηπ αμθοόπιμηπ τχμήπ. Απϊ ςημ άλλη, ςα εμθαοοϋμει για μια πιξ εστάμςαρςη
δοαμαςξπξίηρη, καθόπ θα ποξρπαθήρξσμ αμςίρςξιυα μα βοξσμ ρςιπ αλλαγέπ ςηπ δική ςξσπ
τχμήπ ςη τχμή ςξσ κάθε ζόξσ. Οέοα ϊμχπ απϊ ςιπ τχμέπ ςχμ ζόχμ, κϋοιξ ηυηςικϊ
υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ιρςξοίαπ είμαι η ηυό. Ιαι είμαι βέβαια εσυάοιρςξ ςξ ϊςι ρςα παιδιά
αοέρει πξλϋ μα κάμξσμ ςημ ηυό, κάςι πξσ έυει ςξ επιπλέξμ πλεξμέκςημα πχπ γίμεςαι εϋκξλα.
Αμ πάλι θέλξσμε μα ποξυχοήρξσμε ρε μεγαλϋςεοξ βάθξπ, μπξοξϋμε ςημ ςελεσςαία
τξοά μα καςαογήρξσμε ςιπ ξμιλίεπ ςχμ ζόχμ και μα ςιπ αμςικαςαρςήρξσμε απϊ ϊογαμα. Ασςϊ
ρημαίμει πχπ ςα παιδιά θα έυξσμ απξταρίρει ςξ ϊογαμξ με ςξ ξπξίξ θα απξδόρξσμ ςη τχμή
κάθε ζόξσ. Ιαλϊ θα ήςαμ ςα παιδιά μα αιςιξλξγξϋραμ ςημ επιλξγή ςξσ ξογάμξσ πξσ
αμςιρςξιυεί ρε κάθε ζόξ και η αιςιξλϊγηρή ςξσπ μα είυε κάπξιξ μξσρικϊ μϊημα.
Ρε μια ςέςξια πεοίπςχρη γεμμιέςαι ςξ εοόςημα: «και με ςημ ηυό ςι κάμξσμε»; Λια
ρσμεςή απάμςηρη θα ήςαμ ϊςι: α) υχοίζξσμε ςημ ςάνη ρε πέμςε ξμάδεπ (μία για κάθε ζόξ),
β)δίμξσμε ρε κάθε ξμάδα ςξ ϊογαμξ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ζόξ ασςϊ, γ)έμα παιδί ςηπ ξμάδαπ
υςσπάει ασςξρυεδιάζξμςαπ ςημ όοα πξσ ςξ ζόξ θα έποεπε μα μιλάει και δ)ςα σπϊλξιπα
παιδιά ςηπ ξμάδαπ επαμαλαμβάμξσμ ϊ,ςι άκξσραμ ραμ μα ήςαμ ηυό.
Ο μικοόπ θλιμμέμξπ ήυξπ (Β14-Β17)
Ασςή η ηυξψρςξοία δεμ είμαι ραμ ςιπ άλλεπ, διϊςι είμαι καςενξυήμ ασςξαματξοική, είμαι
δηλαδή μια ηυξψρςξοία για ςξσπ ήυξσπ. ξ κοίριμξ ρςξιυείξ ςηπ βοίρκεςαι ρςξ ϊςι αματέοεςαι
ρςξσπ ήυξσπ με βάρη ςξ ςξμικϊ ςξσπ ϋφξπ. Ασςϊ καθιρςά επιβεβλημέμη ςη υοήρη μελχδικόμ
ξογάμχμ (κσοίχπ νσλϊτχμχμ και μεςαλλϊτχμχμ), ςασςϊυοξμα ϊμχπ ποξωπξθέςει μια
ενξικείχρη ςχμ παιδιόμ με ςη υοήρη ςξσπ, αλλά και με ςξ υχοιρμϊ ρε φηλή, μεραία και
υαμηλή πεοιξυή (δενιά η φηλή, αοιρςεοά η υαμηλή). Δπξμέμχπ, ςξ ρςξιυείξ πξσ υοειάζεςαι
ιδιαίςεοη ποξρξυή είμαι ςξ ρχρςϊ παίνιμξ ςχμ μελχδικόμ ξογάμχμ. ρξ απξσριάζει ξ πιξ
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μικοϊπ, δεμ ποέπει μα ακξσρςεί καθϊλξσ η φηλή πεοιξυή ςξσπ. Αμςίθεςα, ϊςαμ επιρςοέφει
ποέπει μα ακξϋγεςαι υαοακςηοιρςικά η ποξρθήκη ςξσ.
Ακοιβόπ επειδή ασςή η ιρςξοία έυει ςϊρξ ταμεοά μξσρικϊ πεοιευϊμεμξ, μπξοεί μα
ανιξπξιηθεί ρςξ μάθημα ςηπ Λξσρικήπ και ρε μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ. Ρςη Ρ΄ μάλιρςα θα
μπξοξϋρε μα δξθεί χπ ατϊομηρη για ςη δημιξσογία μαθηςικόμ ρσμθέρεχμ (μια ρϋμθερη αμά
ξμάδα ςμήμαςξπ), με ςξμ ρσγκεκοιμέμξ πεοιξοιρμϊ (ςημ απξτσγή δηλαδή ρςημ αουή και ςημ
ανιξπξίηρη ρςξ ςέλξπ ςηπ φηλήπ πεοιξυήπ ςχμ μελχδικόμ ξογάμχμ), αλλά και με ασνημέμεπ
απαιςήρειπ (μα δημιξσογηθεί δηλαδή μια μελχδία πξσ μπξοεί ξ μαθηςήπ μα ςημ επαμαλάβει).
ρξ για ςημ ηυξγοάτηρη ςξσ Ridoux και ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ μπξοεί μα
ανιξπξιηθεί, θεχοό ϊςι είμαι ξοθϊςεοξ μα ρσμπληοόρει χπ επιρςέγαρμα ςημ ηυξψρςξοία ρςξ
Β17. Για ςα παιδιά ασςήπ ςηπ ηλικίαπ είμαι ρημαμςικϊ μα ρσρυεςίζξσμ ςα εοεθίρμαςά ςξσπ με
ςα βιόμαςά ςξσπ, ιδιαίςεοα μάλιρςα εκείμα ρςα ξπξία έυει απξςσπχθεί έμα ρσμαιρθημαςικϊ
δϊριμξ. Δίμαι καςά κάπξιξ ςοϊπξ δικαίχρη ςηπ εμαρυϊληρήπ ςξσπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι και
κάπξιξπ μεγάλξπ, εμδευξμέμχπ και ςοαμϊπ, αρυξλήθηκε με ςξ ίδιξ ποάγμα, με έμαμ μικοξϋλη
θλιμμέμξ ήυξ, γιαςί πλέξμ ασςϊπ ξ ήυξπ είμαι «δικϊπ ςξσπ», ςξμ μξιάζξμςαι. Έςρι θα
ακξϋρξσμ ςξ κξμμάςι ασςϊ γεμάςα πεοιέογεια και επξμέμχπ με ποξρήλχρη.
Ο λσοάοηπ και η μεοάιδα (Β18-Β21)
Ιαι ασςή η ηυξψρςξοία έυει χπ θέμα ςηπ ςη μξσρική. Γι‟ ασςϊ και χπ ατϊομηρη
μπξοξϋμε μα υοηριμξπξιήρξσμε εικϊμεπ και ηυηςικά απξρπάρμαςα με λϋοα απϊ Ιοήςη,
Οϊμςξ, Οϊλη και μα ρσζηςήρξσμε ρϋμςξμα για ςιπ μεςανϋ ςξσπ διατξοέπ. Ρςξ Β19, ατξϋ ςα
παιδιά έυξσμ ακξϋρει ςημ ιρςξοία ρςξ ποξηγξϋμεμξ μάθημα, είμαι ρε θέρη μα μαπ δόρξσμ
ιδέεπ για ςξσπ ήυξσπ ςξσ υχοιξϋ, ςηπ πϊληπ, ςξσ δάρξσπ και ςημ επιλξγή ςξσ ηυηςικξϋ
απξρπάρμαςξπ πξσ ςαιοιάζει ρςη ρςιγμή ςηπ ςελειξπξίηρηπ ςηπ ςέυμηπ ςξσ λσοάοη. Ρςξ Β20
βξηθξϋμ ρςημ επιλξγή ςηπ μξσρικήπ με ςημ ξπξία υξοεϋξσμ ξι μεοάιδεπ και ξογαμόμξσμ ςξ
υξοϊ ςξσπ. Ρςξ Β21 η δοαμαςξπξίηρη ξλξκληοόμεςαι.
Απϊ ςα παοαπάμχ ταίμεςαι πχπ ρε ασςήμ ςημ ηυξψρςξοία ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα
λειςξσογήρξσμ κσοίχπ χπ δημιξσογικξί ακοξαςέπ και μα αμαπςϋνξσμ ιδιαίςεοα κοιςήοια
ανιξλϊγηρηπ. Γι‟ ασςϊ και είμαι ρημαμςικϊ μα ςξσπ εμθαοοϋμξσμε ρε έμα ποόςξ επίπεδξ μα
ξδηγηθξϋμ ρε επιλξγέπ και ρε έμα δεϋςεοξ μα αιςιξλξγήρξσμ ασςέπ ςξσπ ςιπ επιλξγέπ. Δίμαι
πξλϋ ρημαμςικϊ μα μπξοέρξσμ μα πεςϋυξσμ και ςα δϋξ. Θκαμϊςηςα επιλξγήπ ρημαίμει
ρσμειδηςή ακοϊαρη. Αιςιξλϊγηρη επιλξγήπ ρημαίμει ασςξγμχρία. Ιαι ςα δσξ μαζί εμιρυϋξσμ
ςιπ ερχςεοικέπ αμςιρςάρειπ εμάμςια ρςημ παθηςική καςαμάλχρη ςηπ μξσρικήπ. Ιαι η επιμξμή
ρςημ αμαζήςηρη καθαοά μξσρικόμ (ηυηςικόμ) κοιςηοίχμ αμςιρςοαςεϋεςαι ςημ κσοιαουία ςηπ
αιρθηςικήπ ςξσ video clip πξσ διαμξοτόμει ακξσρςικά σρςεοξϋμςεπ θεαςέπ ςηπ μξσρικήπ.
Ο πξλύυοχμξπ μαοκαδόοξπ και η ςελεία (Β23-24)
Μα και μια ζχγοατιρςή ηυξψρςξοία. Γι‟ ασςϊ και η εικϊμα εδό μπξοεί μα λειςξσογήρει
ϊυι μϊμξ χπ ατϊομηρη αλλά και χπ αμαρςξυαρμϊπ, εμδευξμέμχπ και χπ κίμηςοξ για μια
έκθερη ζχγοατικήπ ρςημ ξογάμχρη ςηπ ξπξίαπ μπξοεί μα βξηθήρει η δαρκάλα (ξ δάρκαλξπ)
ςηπ ςάνηπ ή ακϊμα και ξ εκπαιδεσςικϊπ ςχμ Ιαλλιςευμικόμ, ετϊρξμ σπάουει. ρξμ ατξοά
ςη μξσρική σπϊκοξσρη ςηπ ατήγηρηπ, η παμςελήπ απξσρία σπξδείνεχμ πιρςξπξιεί ϊςι έυξσμ
χοιμάρει ξι ρσμθήκεπ, όρςε μα μπξοεί ξ εκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ μα ασςεμεογεί με επαοκή
γμόρη πάμχ ρε δξρμέμη ηυξψρςξοία και μα καθξδηγεί ςξσπ μαθηςέπ ςξσ με ςοϊπξσπ πξσ
εμιρυϋξσμ ςη δημιξσογικϊςηςά ςξσπ. Έςρι ςα πάμςα λειςξσογξϋμ χπ μια ηυηςική ποϊκληρη.
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Θεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπο.

Έμα ρϋμπαμ πιθαμόμ ηυηςικόμ απξςσπόρεχμ αμξίγεςαι μποξρςά ρε εκπαιδεσςικξϋπ και
μαθηςέπ. Λϊμξ πξσ ςόοα πια ασςϊ ςξ ρϋμπαμ δεμ είμαι υαόδεπ. Έυει μξοτξπξιηθεί μέρα απϊ
ςημ επενεογαρία ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ηυξψρςξοιόμ. Ξ άμεμξπ πξσ τσρά απαλά, ξ άμεμξπ πξσ
δσμαμόμει, ξ υξοϊπ ςηπ ςελείαπ, ςξ ςοαγξϋδι ςξσ μαοκαδϊοξσ, η παμδαιρία ςχμ υοχμάςχμ
με ςιπ αλλϊκξςεπ τχμξϋλεπ, ςξ ςανίδι απϊ ήυξσπ ρςη υόοα ςξσ καςάλεσκξσ υαοςιξϋ, ςξ
ςοαγξϋδι πξσ γεμμήθηκε απϊ ςιπ υοχμαςιρςέπ πιςριλιέπ πάμχ ρςη μεμβοάμη, ςξ ςανίδι ςηπ
επιρςοξτήπ, η διήγηρη ρςιπ αμέςοηςεπ ςελείεπ ςϊρχμ πεοιπεςειόμ! λα ασςά δεμ είμαι πια
μϊμξ ατξομή για μια δημιξσογική ρσμϋπαονη λϊγξσ, μξσρικήπ και κίμηρηπ. Δίμαι πξλϋ
πεοιρρϊςεοξ πμεσμαςικά και φσυικά ετϊδια για μαθηςέπ πξσ μαθαίμξσμ με υαοά, πξσ δεμ
ςοξτξδξςξϋμ μξμξμεοόπ ςιπ απξθήκεπ εγκσκλξπαιδικόμ γμόρεχμ ρςξμ εγκέταλϊ ςξσπ, πξσ
διαιρθάμξμςαι ρςημ πξικιλία ςχμ καλλιςευμικόμ εκτοάρεχμ ςημ ξλϊςηςα ςηπ πξλϋπλεσοηπ
αμθοόπιμηπ ϋπαονηπ.
Ξι ηυξψρςξοίεπ είμαι μια μεγάλη εσκαιοία μα δξϋμε ςξσπ μαθηςέπ μαπ εσςσυιρμέμξσπ.
Ιαι ασςϊ ρςη ρημεοιμή ακοαία μίζεοη εκπαιδεσςική ποαγμαςικϊςηςα δεμ είμαι καθϊλξσ
αμεληςέξ. Ίρχπ μάλιρςα μα είμαι και δοαρςικά ελπιδξτϊοξ, για ϊλξσπ μαπ.
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Βιβλιοπαρουσίαση
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ

Plug and Play, Οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα της
μουσικής
Έφη Μακροπούλου- Δημήτρης Βαρελάς,
εκδόσεις: Fagotto
Απϊ ςιπ εκδϊρειπ Faggotto books κσκλξτϊοηρε έμα βιβλίξ ξδηγϊπ για ςξμ εκπαιδεσςικϊ
ςηπ μξσρικήπ πξσ ακϊμη δσρκξλεϋεςαι μα καςαμξήρει ϊλεπ ςιπ καιμξϋοιεπ έμμξιεπ αλλά και
ςιπ εταομξγέπ ςηπ ςευμξλξγίαπ ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ. Αμ αμαλξγιρςξϋμε ϊςι η επιςσυία
εμϊπ μαθήμαςξπ εναοςάςαι καςά έμα μεγάλξ πξρξρςϊ απϊ ςημ ξογάμχρη και ςξμ ςοϊπξ
παοξσρίαρήπ ςξσ ρςξσπ μαθηςέπ, ςϊςε ςξ μάθημα αλλά και ξ δάρκαλξπ ςηπ μξσρικήπ έυξσμ
απϊλσςη αμάγκη ςημ ςευμξλξγία. λξι γμχοίζξσμε ςα ςευμικά ποξβλήμαςα πξσ
δημιξσογξϋμςαι καςά ςημ διάοκεια ςξσ μαθήμαςξπ ςξ ξπξίξ απαιςεί πλέξμ ρϋγυοξμα
επξπςικά μέρα και τσρικά ςημ υοήρη ςξσ διαδικςϋξσ. Ξι ρσγγοατείπ, ξι ξπξίξι έυξσμ
αρυξληθεί υοϊμια με ςημ διδαρκαλία ςηπ μξσρικήπ αλλά και ςημ εκπαιδεσςική ςευμξλξγία
καςατέομξσμ μέρα απϊ ςιπ ρελίδεπ ςξσ βιβλίξσ μα παοξσριάρξσμ και μα αμαλϋρξσμ
ικαμξπξιηςικά ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ ποξρτέοει η μξσρική ςευμξλξγία ρςξμ εκπαιδεσςικϊ.
Οοέπει μα ςξμίρξσμε ϊςι ρςημ ελλημική βιβλιξγοατία δεμ σπάουει κάςι αμάλξγξ με ασςϊ ςξ
βιβλίξ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, με ςξμ ϊοξ „Λξσρική ςευμξλξγία‟, ποέπει μα έυξσμε ρςξ
μσαλϊ μαπ ϊςι αματεοϊμαρςε ρςιπ εταομξγέπ ςηπ Οληοξτξοικήπ ρςη μξσρική με ςημ
αμάπςσνη και υοήρη μιαπ γεμιάπ εϋυοηρςχμ, εσέλικςχμ και ιρυσοόμ εογαλείχμ πξσ
επιςοέπξσμ μια διατξοεςική ποξρέγγιρη ςηπ μξσρικήπ ςέυμηπ36 και πάμςα ξ ποχςαουικϊπ
ρκξπϊπ εμϊπ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικήπ είμαι η ρχρςή παιδαγχγική ποξρέγγιρη ςηπ. Ρςξ
κξμμάςι ςηπ παιδαγχγικήπ ςηπ μξσρικήπ ςευμξλξγίαπ διαπιρςόμξσμε ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ
βιβλίξ δεμ έυει εκςεςαμέμεπ αματξοέπ και κάμει μια απλή παοξσρίαρη ςχμ μξσρικόμ
λξγιρμικόμ.
Έςρι λξιπϊμ, ρςξ ποόςξ μέοξπ ςξσ βιβλίξσ επενηγξϋμςαι ϊλξι ξι ϊοξι ςηπ ςευμξλξγίαπ
πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςη μξσρική εκπαίδεσρη, απϊ ςα ηλεκςοξμικά μξσρικά ϊογαμα, ςα
μικοϊτχμα και ςξσπ μίκςεπ έχπ και ςημ έμμξια ςχμ μξσρικόμ λξγιρμικόμ αλλά και ςξ πχπ
μπξοεί μα ξογαμχθεί έμα μάθημα μξσρικήπ και μα ρςηθεί έμα εογαρςήοι με ςημ βξήθεια ςηπ
μξσρικήπ ςευμξλξγίαπ. Οιξ αμαλσςικά ςξ ποόςξ μέοξπ πεοιλαμβάμει 7 κετάλαια. Ρςξ ποόςξ
γίμεςαι μια ρϋμςξμη ιρςξοική αμαδοξμή ρςιπ ςευμξλξγίεπ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςηπ

36

Γεχογάκη Αμαρςαρία, Ρημειόρειπ ρςξ μάθημα Διραγχγή ρςη Λξσρική ςευμξλξγία, Αθήμα 2004
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επικξιμχμίαπ και πχπ ασςέπ έυξσμ ειρβάλλει ρςξμ υόοξ ςηπ ςάνηπ και πιξ ρσγκεκοιμέμα
αματέοεςαι ρςημ ςευμξλξγία και ςημ ρυέρη ςηπ με ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ. Ρςξ δεϋςεοξ
κετάλαιξ παοξσριάζξμςαι ςα ηλεκςοξμικά μξσρικά ϊογαμα, ξι κάοςεπ ήυξσ και ξι
δσμαςϊςηςέπ ςξσπ, ξι τξοηςέπ ρσρκεσέπ ήυξσ ϊπχπ ςξ Mp3 , ςα μικοϊτχμα και πχπ ςα
υοηριμξπξιξϋμε για ηυξγοάτηρη ρςημ ςάνη, ξι μίκςεπ και ςέλξπ ςα λξγιρμικά ςα ξπξία
υχοίζξμςαι ρε 5 καςηγξοίεπ: Sequencer, λξγιρμικά μξσρικήπ ρημειξγοατίαπ, λξγιρμικά
αουειξθέςηρηπ και επενεογαρίαπ ςξσ ήυξσ, Samplers και ςα εκπαιδεσςικά λξγιρμικά. ξ
ςοίςξ κετάλαιξ αματέοεςαι ρςημ μξσρική ςευμξλξγία χπ εογαλείξ για ςημ μάθηρη και ςξ
πόπ ασςή μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με βάρη ςιπ μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςημ βαθμίδα
εκπαίδεσρηπ. ξ ςέςαοςξ κετάλαιξ ενηγεί ςξ γιαςί ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ γίμεςαι πιξ
απξςελερμαςικϊ με ςιπ ΟΔ και ρςξ πέμπςξ κετάλαιξ, γίμεςαι λϊγξπ για ςημ ξογάμχρη εμϊπ
μαθήμαςξπ μξσρικήπ με ρϋγυοξμα επξπςικά μέρα. έλξπ ρςξ έκςξ και έβδξμξ κετάλαιξ
παοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ θα ρςηθεί έμα εογαρςήοι, πχπ θα γίμει η επιλξγή ςχμ
λξγιρμικόμ και ςχμ πεοιτεοειακόμ μηυαμημάςχμ αλλά και ςξμ ςοϊπξ πξσ θα γίμει ςξ
μάθημα μέρχ ςξσ Ζ/Σ.
Ρςξ δεϋςεοξ μέοξπ ςξσ βιβλίξσ δίμξμςαι αμαλσςικά ςα μξσρικά λξγιρμικά και ξι υοήρειπ
ςξσπ (ηυξγοάτηρη-επενεογαρία-ρημειξγοατία-ρσμξδεία-διαθεμαςική ποξρέγγιρη ςξσ
μαθήμαςξπ ςηπ μξσρικήπ), καθόπ και έμα γλχρράοι ςευμικόμ ϊοχμ και αμαλσςικά ρυέδια
μαθημάςχμ και δοαρςηοιξςήςχμ για ςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη. Ρςξ ςέλξπ ςξσ βιβλίξσ
παοαθέςξμςαι ξι ιρςξρελίδεπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ και ςευμξλξγίαπ, έμαπ πίμακαπ με ςα
μξσρικά λξγιρμικά καθόπ και έμα γλχρράοι για ςημ επενήγηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ςευμξλξγίαπ.
Ξι ιρςξρελίδεπ έυξσμ ςημ ενήπ καςηγξοιξπξίηρη:


Φητιακέπ μξσρικέπ βιβλιξθήκεπ και λενικά



Οαοςιςξϋοεπ και ρςίυξι



Αουεία βίμςεξ και ήυξσ



Ολάμα μαθημάςχμ και μξσρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ



Λξσρική και έυμη



Διαδικςσακά μαθήμαςα



Λξσρική ευμξλξγία



Οεοιξδικά



Ξδηγϊπ αγξοάπ



Λξσρικέπ ακοξάρειπ

Ξι εταομξγέπ πξσ βοίρκξσμ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ βέβαια είμαι
αδϋμαςξ μα καςαγοατξϋμ ϊλεπ ρ‟έμα βιβλίξ, ϊμχπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ δίμξμςαι ϊλα πξλϋ
εϋρςξυα, απλά και καςαμξηςά. Ζ βιβλιξγοατία πξσ υοηριμξπξιήθηκε είμαι και ελλημική αλλά
ρςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ είμαι νεμϊγλχρρη νευχοίζξμςαπ απϊ ςημ ελλημική βιβλιξγοατία
ςιπ ρημειόρειπ ςηπ καπ. Αμαρςαρίαπ Γεχογάκη ,Δπίκξσοξσ καθηγήςοιαπ ρςξ ςμήμα Λξσρικόμ
Ρπξσδόμ ρςξμ ςξμέα ςηπ Λξσρικήπ ςευμξλξγίαπ και ςξ βιβλίξ ςηπ καπ Ρμαοόπ Υοσρξρςϊμξσ,
επίρηπ καθηγήςοιαπ ρςξ ςμήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ ςηπ Αθήμαπ ρςξμ ςξμέα ςχμ
παιδαγχγικόμ, για ςημ μξσρική και ςημ εκπαίδεσρη, . Απξςελεί μια ποόςη ρατόπ
επιςσυημέμη ποξρπάθεια μα έοθει κξμςά ξ δάρκαλξπ ςηπ μξσρικήπ με ςημ ςευμξλξγία και
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κσοίχπ μα πληοξτξοηθεί ρυεςικά με ςα λξγιρμικά πξσ κσκλξτξοξϋμ, και έςρι μα ςημ
υοηριμξπξιήρει ποξπ ϊτελϊπ ςξσ για ςημ καλϋςεοη ξογάμχρη και παοξσρίαρη ςξσ
μαθήμαςϊπ ςξσ. α παιδαγχγικά δεδξμέμα ςξσ ρήμεοα καθιρςξϋμ ςημ ςευμξλξγία
αμαπϊρπαρςξ εογαλείξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικήπ πξσ θέλει μα ξογαμόρει έμα
διαδοαρςικϊ και επιςσυημέμξ μάθημα. Ρημαρία λξιπϊμ έυει ξ δάρκαλξπ ςηπ μξσρικήπ πξσ θα
πάοει ρςα υέοια ςξσ ασςϊ ςξ βιβλίξ μα ςξ υοηριμξπξιήρει ραμ ξδηγϊ και μα βάλει ρςξ μάθημά
ςξσ ςημ δική ςξσ ποξρχπικϊςηςα.
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Βιβλιοπαρουσίαση
LIORA BRESLER - CHRISTINE MARMÉ
THOMPSON

The Arts in Children’s Lives :
Context, Culture, and
Curriculum
από την Έλενα Ανδρέου

Οεοίληφη
ξ βιβλίξ «The Arts in Children’s Lives :
Context, Culture, and Curriculum»(2002),
Liora Bresler - Christine Marmé Thompson
(ed), παοξσριάζει ςη διδαρκαλία ςχμ
ςευμόμ,
χπ
μια
πξλϋπλεσοη
και
πξλιςιρμικά τξοςιρμέμη διαδικαρία μάθηρηπ, μέρα ρςημ
εκπαιδεσςική διαδικαρία, εμό ςασςϊυοξμα επιρημαίμει
και ςη ρσμειρτξοά ςξσπ ρςημ ξλξκληοχμέμη αμάπςσνη
ςξσ παιδιξϋ.

Λένειπ κλειδιά: ςέυμεπ, ρυξλείξ, παιδί, μξσρική,
πξλιςιρμϊπ, κξσλςξϋοα, εκπαίδεσρη, ποϊγοαμμα
ρπξσδόμ, καλλιςευμική αμάπςσνη, δημιξσογικϊςηςα,
βιχμαςική διδαρκαλία, θέαςοξ, πξίηρη, ςευμξλξγία

Έλεμα Αμδοέξσ
Λξσρικξλϊγξπ
Δκπαιδεσςικϊπ Λξσρικήπ Αγχγήπ ΟΔ.16.01

H Έλεμα Αμδοέξσ είμαι μξσρικξλϊγξπ και εογάζεςαι χπ
εκπαιδεσςικϊπ μξσρικήπ αγχγήπ ΟΔ16.01,
ρςημ
ποχςξβάθμια
εκπαίδεσρη. Δίμαι αοιρςξϋυξπ ςξσ
ςμήμαςξπ Λξσρικόμ Ρπξσδόμ ςηπ Τιλξρξτικήπ Ρυξλήπ
ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ με μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ
ρςξ ςξμέα: «Λξσρική Ιξσλςξϋοα και Δπικξιμχμία:
Αμθοχπξλξγικέπ και Δπικξιμχμιακέπ Οοξρεγγίρειπ» ςχμ
ςμημάςχμ Λξσρικόμ Ρπξσδόμ και Δπικξιμχμίαπ και
Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ ςξσ ίδιξσ Οαμεπιρςημίξσ.
Δίμαι κάςξυξπ διπλόμαςξπ πιάμξσ και πςσυίχμ αμόςεοχμ
θεχοηςικόμ
ςηπ
μξσρικήπ.
Δπιμξοτόθηκε
ρε
παιδαγχγικά
ποξγοάμμαςα
ςξσ
Σ.Ο.Δ.Ο.Η.,
ςα
μξσρικξπαιδαγχγικά ρσρςήμαςα Carl Orff – Dalcroze, ςξ
ποϊγοαμμα «Λελίμα: Δκπαίδεσρη - Οξλιςιρμϊπ» και ρε
θέμαςα έμςανηπ παιδιόμ με ειδικέπ αμάγκεπ ρςη γεμική
εκπαίδεσρη απϊ ςξ μήμα Δκπαίδεσρηπ και Αγχγήπ ρςημ
Οοξρυξλική Ζλικία ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ.
Οαοάλληλα
επιμξοτόθηκε για
ςη διαθεμαςική
ποξρέγγιρη ςηπ μξσρικήπ και ςημ ρϋμδερή ςηπ ςϊρξ με ςξ
αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ, ϊρξ και με ςη υοήρη
μέχμ ςευμξλξγιόμ απϊ ςξ Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ
Δκπαίδεσρηπ – ξμέαπ Λαθημαςικόμ και Οληοξτξοικήπ
ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ
–
ρςξ
ποϊγοαμμα :
«ευμξλξγική και Οαιδαγχγική Ιαςάοςιρη για ςημ
Ανιξπξίηρη ςχμ Σπξλξγιρςόμ ρςημ Δκπαίδεσρη». Έυει
λάβει μέοξπ ρςημ σλξπξίηρη εσοχπαψκόμ ποξγοαμμάςχμ
(Ρχκοάςηπ / Comenius, δοάρη 1 «Οξλσεςαιοικέπ Ρυξλικέπ
Ρσμποάνειπ» ςίςλξπ: Sounds of the South) ρςξ 1ξ Δημ.
Ρυξλείξ Αλίμξσ. Ρσμμεςέυει ρε ρσμέδοια και ρεμιμάοια
πάμχ ρε θέμαςα μξσρικήπ και παιδαγχγικήπ. Διδικεϋςηκε
ρςη διδαρκαλία και διεϋθσμρη παιδικήπ υξοχδίαπ καθόπ
επίρηπ και ρε θέμαςα παιδαγχγικήπ διδαρκαλίαπ ςξσ
πιάμξσ απϊ ςημ Έτη Αγοατιόςη. Έυει παοακξλξσθήρει
μαθήμαςα Λaster Class Piano ρςημ ςάνη ςηπ Pascal
Pirmez και ρσμμεςείυε
ρςξ European Academy of
Languedoc, 12th Musical Course European Meeting, ρςη
Γαλλία.
Ωπ πιαμίρςα, έυει ηυξγοατήρει και εμταμιρςεί ρςημ
Δλλημική Παδιξτχμία και ηλεϊοαρη , επίρηπ ρςξ Radio
France et de Montpellier. Ρσμεογάρςηκε με ςημ
Ρσμτχμική Ξουήρςοα και Υξοχδία Οειοαιόπ. Δίμαι μέλξπ
υξοχδιακόμ ρσμϊλχμ. Ρσμξδεϋει
μξσρικά ρϋμξλα.
Διδάρκει πιάμξ και θεχοηςικά ςηπ μξσρικήπ. ξ 2002
έλαβε ςιμηςικϊ έπαιμξ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ παιδαγχγικήπ
και κξιμχμικήπ ποξρτξοάπ ςηπ απϊ ςξ Δήμαουξ Αλίμξσ,
Αλ. Αλξϋκξ, εμό καςά ςα έςη 2007- 2008 βοαβεϋςηκε
απϊ ςξ Ίδοσμα Ιοαςικόμ Σπξςοξτιόμ ( Θ.Ι.Σ.). Έυει
απξρπάρει βοαβεία με διάκοιρη ρε Οαμελλήμιξσπ
διαγχμιρμξϋπ πιάμξσ.
Δίμαι μέλξπ ςηπ Έμχρηπ
Δκπαιδεσςικόμ
Λξσρικήπ
Αγχγήπ
Οοχςξβάθμιαπ
Δκπαίδεσρηπ (Δ.Δ.Λ.Α.Ο.Δ.) και μέλξπ ςηπ ρσμςακςικήπ
ξμάδαπ ςξσ πεοιξδικξϋ Λξσρική ρε Οοόςη Βαθμίδα ςηπ
Δ.Δ.Λ.Α.Ο.Δ.
ξ
εοεσμηςικϊ
ςηπ
εμδιατέοξμ
επικεμςοόμεςαι
ρςξσπ
ςξμείπ
ςηπ
Θρςξοικήπ
Λξσρικξλξγίαπ, ςηπ Αμθοχπξλξγίαπ και Οαιδαγχγικήπ
ςηπ Λξσρικήπ.
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Διραγχγή
ξ βιβλίξ επιλέυθηκε μεςά απϊ ρυεςικϊ ποξβλημαςιρμϊ και έοεσμα, ποξκειμέμξσ μα
αγκαλιάρει, ϊρξ ςξ δσμαςϊ πιξ ρταιοικά, ςημ εσοϋςεοη εμϊςηςα «έυμη και Δκπαίδεσρη».
Ιαθξοιρςική ρημαρία για ςημ επιλξγή ςξσ, έπαινε ξ αμθοχπξλξγικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ και η
εσαιρθηρία ςξσ ρε ζηςήμαςα διαδικαρίαπ μάθηρηπ, ςα ξπξία ρςξυεϋξσμ ρςη ρσμξλική
αμάπςσνη και ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ παιδιξϋ. Εηςξϋμεμξ δεμ ήςαμ ςϊρξ η θεμαςική ξμξιϊςηςα
ςχμ άοθοχμ ςξσ, ϊρξ η πξλστχμία ςχμ απϊφεχμ ςξσπ, ρυεςικά με ςη διδαρκαλία ςχμ
ςευμόμ μέρα ρςημ εκπαίδεσρη.
Διαβάζξμςαπ ςξ βιβλίξ γίμεςαι αιρθηςή η αμερϊςηςα και η οξή ςξσ λϊγξσ ςξσ. Ξ
αμαγμόρςηπ εϋκξλα μπαίμει ρςη θέρη ςξσ ρσγγοατέα, παοακξλξσθόμςαπ ςξμ αμαρςξυαρμϊ
ςξσ, λξγικά και ρσμαιρθημαςικά. Ρε μξοτξλξγικϊ επίπεδξ, γίμεςαι αμςιληπςή η ερχςεοική
ρσμξυή πξσ παοξσριάζξσμ ξι θεμαςικέπ ςξσ εμϊςηςεπ, εμό λειςξσογεί αοκεςά ςη ςευμική ςηπ
μξημαςικήπ γέτσοαπ. Ζ μξημαςική ρατήμεια ςχμ πεοιευξμέμχμ ςξσ απξοοέει απϊ ςημ
εμπειοία ςχμ ρσγγοατέχμ και ςχμ επιμεληςόμ έκδξρηπ ςξσ βιβλίξσ, ξι ξπξίξι είμαι
καςανιχμέμξι και αμαγμχοιρμέμξι ςϊρξ ρςξμ καλλιςευμικϊ ϊρξ και ρςξμ ακαδημαψκϊ υόοξ.
Ρημαμςικϊςεοξ ϊμχπ, είμαι ςξ νεκάθαοξ επιρςημξμικϊ και αμθοχπξλξγικά ποξραμαςξλιρμέμξ
ποξτίλ ςξσ, ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζει με αμαλσςική ρκέφη και εομημεσςική μεθξδξλξγία,
πείθξμςαπ ςξμ αμαγμόρςη για ςημ επιρςημξμική ςξσ εγκσοϊςηςα. Ζ πλξϋρια παοάθερη ςηπ
βιβλιξγοατίαπ, ρςξ ςέλξπ κάθε κεταλαίξσ, σπξρςηοίζει ςξ επιρςημξμικϊ κϋοξπ ςηπ γοατήπ
ςξσ, δίμξμςαπ ςασςϊυοξμα ρςξμ αμαγμόρςη, πλήθξπ πληοξτξοιόμ ρυεςικά με ςξ θέμα.
ξ βιβλίξ ασςϊ θεχοείςαι ρςαθμϊπ ρςξ υόοξ ςηπ Δκπαίδεσρηπ, γιαςί δεμ μέμει ρςημ
απλή παοξσρίαρη πλάμχμ εογαρίαπ, αλλά ςξλμάει και ςξπξθεςεί ςξ παιδί, χπ Σπξκείμεμξ
πια, ρςξ επίκεμςοξ ςηπ μάθηρηπ και ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ γμόρηπ. Ζ ρσλλξγή ρσμξλικά,
κλξμίζει απξκοσρςαλλχμέμεπ και κξιμά απξδεκςέπ σπξθέρειπ εομημείαπ, ειράγξμςαπ
εμαλλακςικξϋπ ςοϊπξσπ καςαμϊηρηπ ςχμ μξημάςχμ και ςχμ επιδοάρεχμ ςηπ ςέυμηπ, ρςη ζχή
ςχμ παιδιόμ.
Διδικϊςεοα, καςξοθόμει μα αμβλϋμει ςη δσρκξλία ξσριαρςικξϋ διαλϊγξσ αμάμερα ρε
δαρκάλξσπ και λϊγιξσπ ςξσ υόοξσ ςηπ εκπαίδεσρηπ, ρυεςικά με ςη τϋρη, ςημ ανία και ςξ
ρκξπϊ ςηπ καλλιςευμικήπ εμπειοίαπ, μέρα ρςη ζχή ςχμ παιδιόμ.
Δμόμξμςαπ ςη τχμή δεκαεπςά ρσγγοατέχμ, ςχμ ξπξίχμ η εογαρία απξςελεί ϊ,ςι
καλϋςεοξ ρςη ρϋγυοξμη έοεσμα και ςη θεχοία, ςξ βιβλίξ παοξσριάζει ρξβαοϊ επιρςημξμικϊ
λϊγξ και ακαδημαψκϊ ποξτίλ. Ξι μελέςεπ ςξσπ καςαπιάμξμςαι ςϊρξ με ςξ οϊλξ ςηπ ςέυμηπ ρςη
ζχή ςχμ παιδιόμ, ϊρξ και με ςημ αμςιμεςόπιρη καίοιχμ ζηςήμαςχμ αμάπςσνηπ ςξσ πλαιρίξσ
και ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδόμ, μέρα απϊ ςιπ δσμαςϊςηςεπ άμςληρηπ πληοξτξοίαπ, απϊ ςη
διδαρκαλία ςχμ παιδιόμ, ρε επίρημξ ή αμεπίρημξ πεοιβάλλξμ. Ιαςξοθόμει, έςρι μα ρσμδέρει
ςημ ποάνη δηλ. ςξ δάρκαλξ ςηπ ςάνη και ςη διαδικαρία μάθηρηπ, με ςη θεχοία δηλ. ςημ
έοεσμα και ςη ρσγγοατή. Δομημεϋξμςαπ ςα ρσμπεοάρμαςα μαπ, μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι ςξ
θέμα ςξσ βιβλίξσ ποαγμαςεϋεςαι: «Ση διαμξοτχςική δύμαμη ςηπ ςέυμηπ, πάμχ ρςημ
αμάπςσνη ςχμ παιδιώμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ποξρυξλική και ρυξλική ηλικία, ερςιαρμέμη
μέρα από ςξσπ κξιμχμικξύπ, πξλιςιρμικξύπ και θερμικξύπ μηυαμιρμξύπ ειραγχγήπ ςηπ, ρςημ
εκπαίδεσρη».

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
ISSN 1790-773Φ

|126

The Arts in Children’s Lives:
Context, Culture, and Curriculum

Οεοιευϊμεμα
ξ βιβλίξ πεοιέυει 15 κετάλαια ςα ξπξία ξμαδξπξιξϋμςαι ρε 3 μεγάλεπ εμϊςηςεπ με
ςίςλξσπ αμςίρςξιυα
1. «Context Interlude»,
2.«Development Interlude» και
3. «Curriculum Interlude» (Οεοιευϊμεμξ - Αμάπςσνη - Οοϊγοαμμα Ρπξσδόμ).
α “Interlude” λειςξσογξϋμ, ςϊρξ χπ ςίςλξπ εμϊςηςαπ «Context Interlude»,
«Development Interlude» και «Curriculum Interlude», ϊρξ και χπ μικοή ειραγχγή ςχμ
ςοιόμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξ κάθε Interlude πεςσυαίμει μα διαςηοεί
ςημ ερχςεοική δξμή και ςη ρσμξυή ςηπ εμϊςηςάπ ςξσ, ρσμξφίζξμςαπ παοάλληλα και ςα
ρημαμςικά ζηςήμαςα πξσ παοξσριάζξσμ ςα 5 κεταλαία πξσ ςξ απξςελξϋμ.
Ηα λέγαμε ϊςι λειςξσογεί χπ μξημαςική γέτσοα, η ξπξία αμακεταλαιόμει ςη μέυοι ςϊςε
πξοεία ςηπ ρσγγοατήπ, και πεςσυαίμει ςασςϊυοξμα ςημ ξμαλή μεςάβαρη απϊ ςη μια θεμαςική
εμϊςηςα ρςημ άλλη.
Ξι ϊοξι prelude και interlude είμαι δαμειρμέμξι απϊ ςη μξσρική ξοξλξγία και δίμξσμ
έμα μικοϊ ρςίγμα ςηπ θεμαςικήπ ςξσ βιβλίξσ ςξ ξπξίξ καςαπιάμεςαι με ςιπ ςέυμεπ.
Λια γεμική παοαςήοηρη είμαι ϊςι ςα πεοιευϊμεμα δξμξϋμςαι πάμχ ρςιπ έμμξιεπ: arts,
school, children, music, culture, education, curriculum, context και development,
καθιρςόμςαπ ταμεοή ςημ ποϊθερη ρϋμδερηπ ςηπ ποακςική τϋρη ςηπ μάθηρηπ με ςημ
επιρςημξμική. Δπίρηπ, επιβεβαιόμξσμ και ςη ρυέρη ςξσπ με ςξμ ςίςλξ ςξσ βιβλίξσ.
ξ επιρςημξμικϊ κϋοξπ ςξσ βιβλίξσ ξτείλεςαι εμ μέοει και ρςη ρξτή απϊταρη ςχμ
εκδξςόμ μα ρσμπεοιλάβξσμ μαζί, πξλλέπ διατξοεςικέπ «λόγιες» απϊφειπ. Ασςϊ γίμεςαι
εϋκξλα καςαμξηςϊ απϊ ςημ πξικιλία ςχμ ςίςλχμ, ξι ξπξίξι αματέοξμςαι υχοίπ διάκοιρη, ρε
ϊλεπ ςιπ ςέυμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ. Ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ςα
άοθοα ασςά καςξοθόμξσμ μα εμβαθϋμξσμ ςξ θέμα ςξσ βιβλίξσ, παοξσριάζξμςαπ έμα ρϋμξλξ
μεγαλϋςεοξ απϊ ςα επιμέοξσπ ρςξιυεία πξσ ςξ απαοςίζξσμ. Ασςϊ ςξ καθιρςά ρημαμςικϊ, ςϊρξ
ρε ειδικξϋπ, ϊρξ και ρε εκείμξσπ πξσ θέλξσμ απλά μα είμαι εμημεοχμέμξι πάμχ ρε θέμαςα
ρυεςικά με ςη διδαρκαλία ςχμ ςευμόμ ρςημ εκπαίδεσρη.

Ρσμξπςική παοξσρίαρη κείμεμχμ
α άοθοα με κξιμϊ βαρικϊ θέμα π.υ ςη μξσρική, δε ςα βοίρκξσμε ρσγκεμςοχμέμα ρε
έμα κετάλαιξ αλλά πεοιπλέκξμςαι μέρα ρςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ποξρδίδξμςαπ μια επιπλέξμ
ρσμξυή ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ βιβλίξσ. Έςρι και μακοξδξμικά ξι ςοειπ εμϊςηςεπ έυξσμ μια
ερχςεοική ρϋμδερη, ρσμξυή και αλληλενάοςηρη μεςανϋ ςξσπ. Βάρη ασςήπ ςηπ παοαςήοηρηπ
θα μπξοξϋρε μα γίμει μια ξμαδξπξίηρη ρϋμτχμα με ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ (Lackey L. 2004).
Έςρι ςξ κετ. 6 ςξσ Daniel Walsh και ςξ κετ. 7 ςχμ Kieran Egan και Michael Ling πξσ
ρσμαμςάμε ρςημ εμϊςηςα “Development” διαποαγμαςεϋξμςαι γεμικά θέμαςα ρυεςικά με ςημ
καλλιςευμική αμάπςσνη ςχμ παιδιόμ.
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Ρσγκεκοιμέμα ςξ κείμεμξ ςχμ Egan and Ling «We begin as poets: Conceptual tools
and arts in early childhood» ιρυσοίζεςαι ϊςι έυξσμε παοεομημεϋρει ςι είμαι βαρικϊ ρςημ
εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ και χπ απξςέλερμα έυξσμε θεμελιόρει λαμθαρμέμα ρςημ ξλϊςηςά
ςξσπ ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ. Ζ κϋοια παοεομήμεσρη έυει ρυέρη με ςη σπϊθερη ϊςι η
εκπαίδεσρη ποέπει μα είμαι ποακςική και μα ξδηγεί ςα παιδιά ρε δενιϊςηςεπ υοήριμεπ ρςημ
επαγγελμαςική ςξσπ ενέλινη χπ εμήλικεπ. Απϊ ςα ποόςα μαθηςικά υοϊμια ςα παιδιά
καςαμξξϋμ ϊςι η ποξεςξιμαρία ςξσπ για ςξμ εογαριακϊ υόοξ είμαι η ποχςαουική ρημαρία ςηπ
εκπαίδεσρηπ ςξσπ. Ηεχοξϋμ αομηςικϊ ϊςι ςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ αμςαμακλά ςιπ εμήλικεπ
ικαμϊςηςεπ και έμμερα ςημ ίδια ςημ κξιμχμική και ξικξμξμική ξογάμχρη ςξσ κϊρμξσ,
δξμημέμη έςρι όρςε μα ρσμςηοεί ςημ ιεοαουία και ςη δϋμαμη, εμό αγμξεί εκείμξ ρςξ ξπξίξ ςα
μέα παιδιά διαποέπξσμ και είμαι βιξλξγικά ποξγοαμμαςιρμέμα: δηλ. ςημ ικαμϊςηςα μα
καςαμξξϋμ ςη μεςατξοά και μα καςαλαβαίμξσμ ϊςι ξι λένειπ, ξι εικϊμεπ, ξι ήυξι και ξι
υειοξμξμίεπ είμαι ϊλα ρϋμβξλα πξσ αμςιποξρχπεϋξσμ ςξ μϊημα, εκτοάζξμςαπ πάμςα κάςι.
Ασςή η εκπληκςικά πξλϋπλξκη ικαμϊςηςα ςξσπ, ποέπει μα είμαι η καοδιά ςηπ εκπαίδεσρηπ.
Για ςξσπ ρσγγοατείπ ξι σπξθέρειπ ρυεςικά με ςξ ϊςι ξι ςέυμεπ είμαι καςά κάπξιξ ςοϊπξ μη
ποακςικέπ ή ποϊυειοεπ είμαι άκαιοεπ και παλαιξμξδίςικεπ.
ξ κετάλαιξ ςξσ Daniel Walsh «Constructing an artistic self: A cultural
perspective», εμιρυϋει ςξ ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ λέγξμςαπ ϊςι η μάθηρη δεμ μπξοεί μα
λάβει υόοα γεμικά αλλά ποέπει ρσμέυεια μα γίμεςαι μέρα ρε έμα πεοιβάλλξμ τςιαγμέμξ απϊ
αμθοόπξσπ. Δίμει έμταρη ρε ασςϊ ςξ ξπξίξ ϊλξι σπξλξγίζξσμε χπ αμάπςσνη και η ξπξία
είμαι βαριρμέμη ρςξ ιδιαίςεοξ κξιμχμικϊ και ιρςξοικϊ γίγμερθαι μέρα ρςξ ξπξίξ ζξϋμε. Δηλ.
ςξ αμ κάπξιξπ αοιρςεϋρει εναοςάςαι και απϊ ςξ κξιμχμικϊ και ςξ ιρςξοικϊ πεοιβάλλξμ μέρα
ρςξ ξπξίξ ζει και αμαπςϋρρεςαι. Ξ ρϋγυοξμξπ ςοϊπξπ ζχήπ απαιςεί ςημ πξλϋπλεσοη
αμάπςσνη ςξσ εασςξϋ μαπ. Ζ καλλιςευμική τϋρη ςχμ παιδιόμ μπξοεί μα αμαπςσυθεί
ςξσλάυιρςξμ μέρα απϊ ςημ εμαρυϊληρή ςξσ με μία μξοτή ςέυμηπ. Ξ ρσγγοατέαπ ρσμπεοαίμει
ϊςι η καλϋςεοη ποξρέγγιρη ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ μάθηρηπ είμαι μα επιςοέφξσμε ρςξ
κάθε παιδί μα αμαπςϋνει βαθιέπ δενιϊςηςεπ μέρα ρε έμαμ καλλιςευμικϊ ςξμέα.
ξ κετ. 1 ςηπ Karen Hamblen και ςξ κετ. 3 ςξσ Brent Wilson ςα ξπξία βοίρκξμςαι
ρςημ εμϊςηςα Context καθόπ και ςξ κετ. 9 ςηπ Christine Marmé Thompson ρςημ εμϊςηςα
Development και ςξ κετ.12 ςηπ Liora Bresler ρςημ εμϊςηςα Curriculum ενεςάζξσμ ςξ
εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ ςχμ εικαρςικόμ ςευμόμ (visual arts).
Ξ Brent Wilson ρςξ άοθοξ ςξσ «Becoming Japanese: Magna, children’s drawings
and the construction of national character», ιρυσοίζεςαι ϊςι μέρα απϊ ςα γιαπχμέζικα
κϊμικπ ςα παιδιά αμαπςϋρρξσμ ςημ εθμική ςξσπ ςασςϊςηςα, δηλ. γίμξμςαι Γιαπχμέζξι. Ασςϊπ
σπξρςηοίζει ϊςι εμό ξι διειρδσςικέπ εικϊμεπ ςχμ κϊμικπ ρςέλμξσμ κχδικξπξιημέμα μημϋμαςα
ρςα παιδιά, ςημ ίδια ρςιγμή ρςα υέοια και ςη ταμςαρία ςχμ παιδιόμ μξημαςξδξςξϋμςαι εκ
μέξσ.
Ζ Christine Marme Thompson ρςξ «Drawing together: peer influence in pre-schoolkindergarten art classes», πεοιγοάτει ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ςα παιδιά
δξσλεϋξμςαπ ξμαδικά μαθαίμξσμ μα ζχγοατίζξσμ. Ξ ρσγγοατέαπ θεχοεί ϊςι η virtual art δεμ
είμαι μξμαυική ςέυμη και επαμαςξπξθεςεί ςημ άπξφη ϊςι ςα παιδιά μέρα απϊ ςη ρσμεογαρία
νετεϋγξσμ απϊ ςη θέρη ςξσ μαθηςή και γίμξμςαι δάρκαλξι.
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α κείμεμα ςηπ Liora Bresler και ςηπ Karen Hamblen ενεςάζξσμ ςη τϋρη ςηπ «ρυξλικήπ
ςέυμηπ» και εομημεϋξσμ ςα ρυξλεία χπ «πλαίρια» μέρα ρςα ξπξία αμαπςϋρρεςαι η αιρθηςική
αγχγή.
ξ κείμεμξ ςηπ Liora Bresler, «School art as a hybrid genre: Institutional context
for art curriculum», καςαπιάμεςαι με ςξ θερμικϊ πλαίριξ, ςξπξθεςόμςαπ ςη visual art ρςξ
ποϊγοαμμα ρπξσδόμ. Ζ ρυξλική ςέυμη, απϊ ςη μια πλεσοά, είμαι έμα σβοίδιξ ςξ ξπξίξ
δαμείζεςαι ρςξιυεία απϊ πξλλέπ καλλιςευμικέπ παοαδϊρειπ, απϊ ςημ άλλη μεοιά ξοιξθεςείςαι
και ρυημαςίζεςαι μέρα απϊ ιδιαίςεοεπ δξμέπ και ρκξπξϋπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ
εκπαίδεσρηπ. Ζ Bresler σπξρςηοίζει ϊςι εμό η ςέυμη είμαι πεοιτεοική χπ ρυξλικϊ μάθημα ρςξ
ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ςηπ Αμεοικήπ, καςά ςη διάοκεια ςηπ διδαρκαλίαπ αμάγεςαι ρε βαρικϊ
εογαλείξ, ςξ ξπξίξ παοξσριάζει έμα είδξπ «ξπςική» κξσλςξϋοαπ πξσ πεοιέυει μημϋμαςα
εκπαίδεσρηπ.
Ζ Karen Hamblen ρςξ άοθοξ «Children’s contextual art knowledge : Local art and
school art context comparisons» ερςιάζει ρςημ ιδέα ςηπ «μεςατξοάπ ςηπ γμόρηπ». Ηέςει
ζηςήμαςα ρυεςικά με ςξ καςά πϊρξ μπξοεί η ρυξλική γμόρη μα σπηοεςήρει, μα μξμιμξπξιήρει
ή μα αγμξήρει μια άλλη μξοτή καλλιςευμικήπ εκπαίδεσρηπ, η ξπξία ποξέουεςαι απϊ
ενχρυξλικϊ πεοιβάλλξμ, καθόπ επίρηπ και ρςξ καςά πϊρξ αλληλεπιδοξϋμ. Δμό δε αομείςαι
ϊςι ξ κϋοιξπ ρςϊυχμ ςχμ εμπειοιόμ ςηπ ρυξλικήπ ςέυμηπ είμαι μα ποξεςξιμάζει ςξσπ
αμθοόπξσπ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε ενχρυξλικά πεοιβάλλξμςα, σπξρςηοίζει ϊςι είμαι
ποξβλημαςικϊ εάμ ασςϊ πξσ μαθαίμεςαι ρςξ ρυξλείξ ποέπει μα «νεμαθαίμεςε» για μα
ρσμμεςάρυξσμ ρε άλλα πεοιβάλλξμςα και ςξ αμςίρςοξτξ
Ιαι ςξ κετ. 14 ρςημ εμϊςηςα Curriculum ςηπ Donna Grace και ςξσ Joseph Tobin
«Pleasure, creativity and the carnivalesque in children’s video production»,
σπξγοαμμίζει ςη τϋρη ςξσ ρυξλικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, παοϊλξ πξσ δεμ πεοιξοίζεςαι ρςημ
visual art. Ασςξί πεοιγοάτξσμ μια μελέςη πξσ έυει μα κάμει με ςιπ βιμςεξρκξπήρειπ ςχμ
παιδιόμ. Οαοαςηοξϋμ ϊςι ςα ρυέδια εογαρίαπ (project) ςχμ παιδιόμ εμό βαρίζξμςαι ρςιπ
δικέπ ςξσπ γμήριεπ ιρςξοίεπ, αμαπϊτεσκςα τέομξσμ ρςημ επιτάμεια ποξκαθξοιρμέμξσπ
ρυξλικξϋπ καμϊμεπ και θέμαςα ρυεςικά με ςημ ενξσρία ςξσ δαρκάλξσ ρςημ ςάνη.
Δμό ςξ κετ. 13, ςηπ ίδιαπ εμϊςηςαπ Curriculum, ςξσ Daniel Thompson ρςξ άοθοξ
«Early childhood literacy education, wakefulness and the arts» διαποαγμαςεϋεςαι ςιπ
ξμξιϊςηςεπ αμάμερα ρςη γλχρρική εκπαίδεσρη και ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ ςευμόμ καθόπ και
ξι δϋξ μπξοεί μα παοξσριαρςξϋμ χπ ςξ ϊυημα για μϊοτχρη για μάθηρη.
ξ κετ. 2 ςξσ Bruno Nettl, ςξ κετ. 4 ςηπ Patricia Shehan Campbell, και ςξ κετ. 5 ςηπ
Minette Mans, ςα ξπξία ρσμαμςάμε ρςημ εμϊςηςα Context, καθόπ και ςξ κετ. 8 ςξσ Graham
Welch, ρςημ εμϊςηςα Development ποξραμαςξλίζξμςαι ρυεςικά με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ
μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ.
ξ άοθοξ ςξσ Nettl «What’s to be learned? Comments on teaching music in the
world and teaching world music at home»,
σπξρςηοίζει ϊςι η πξλιςιρμική εδοαίχρη μιαπ μξσρικήπ κξσλςξϋοαπ ποέπει μα
εμπεοιέυει, ςϊρξ ςξ πεοιευϊμεμξ, ϊρξ και ςιπ παιδαγχγικέπ παοαδϊρειπ ςηπ, για μα
θεχοείςαι ξλξκληοχμέμη και λειςξσογική. Ιαςά ςξμ Nettl η παιδαγχγική ποακςική είμαι έμα
υοήριμξ εμαοκςήοιξ ρημείξ ενέςαρηπ ςηπ κξσλςξϋοαπ ςημ ξπξία θέλξσμε μα ειράγξσμε. ςαμ
ξ δάρκαλξπ καςηγξοιξπξιεί ασςϊ πξσ ποέπει μα διδάνει, υοειάζεςαι ςημ ίδια ρςιγμή μα
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αμαγμχοίζει ςιπ πξλιςιρμικέπ σπξθέρειπ ρυεςικά με ςξ «ςι είμαι ρημαμςικϊ» μα διδάνει και μα
μάθει ρςα παιδιά. Υοηριμξπξιόμςαπ Δσςική Οαιδαγχγική ποακςική για μα ειράγξσμε ένχ
Δσςικέπ μξσρικέπ παοαδϊρειπ κιμδσμεϋξσμε μα ςιπ ξμξγεμξπξιήρξσμε και μα παοαλείφξσμε
ρημαμςικέπ πληοξτξοίεπ γϋοχ απϊ ςα ιδιαίςεοα πξλιςιρμικά και μξσρικά υαοακςηοιρςικά
ςχμ άλλχμ λαόμ.
ξ κείμεμξ ςηπ Campbell «The musical cultures of children», επιρημαίμει ςα
πξλλαπλά πεδία μέρα ρςα ξπξία ςα παιδιά μαθαίμξσμ μξσρική εμό αμαπςϋρρξμςαι πυ. ςημ
ξικξγέμεια, ςα media, ςξ ρυξλείξ, ςα γκοξσπ μελέςηπ κςλ. Ζ Campbell θεχοεί ρημαμςικϊ ςημ
αμαγμόοιρη ςηπ πξλλαπλήπ μξσρικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ.
Ξ Welch ρςξ «Early childhood musical development», μελεςά ςημ ποόιμη μξσρική
αμάπςσνη και ποαγμαςεϋεςαι ρσμηθιρμέμεπ σπξθέρειπ ρυεςικά με ςημ αμαγκαιϊςηςα ςξσ
«μξσρικξϋ ςαλέμςξσ» για ςημ απϊκςηρη και ςη βελςίχρη ςχμ μξσρικόμ δενιξςήςχμ.
Αμαγμχοίζει, ϊπχπ και η Campbell, ϊςι σπάουξσμ πξλλά μξσρικά πεοιβάλλξμςα ρςα ξπξία ςα
παιδιά βιόμξσμ και ςασςϊυοξμα εκθέςξμςαι ρςη μξσρική μάθηρη.
ξ άοθοξ ςηπ Minette Man, «Playing the music: Comparing children’s song and
dance in Namibian education», πεοιγοάτει ςξσπ ςοϊπξσπ μέρα απϊ ςξσπ ξπξίξσπ ξι
πξλιςιρμική παοάδξρη ςχμ Namibian υοηριμξπξιεί ςη μξσρική για ςημ κξιμχμικξπξίηρη ςχμ
παιδιόμ ρε ρημαμςικέπ ηθικέπ και πξλιςιρμικέπ ανίεπ. Ζ ρσγγοατέαπ επιρημαίμει ϊςι ςα
παιδιά ρσλλαμβάμξσμ ςη μξσρική αμαπϊρπαρςη απϊ ςξ παιυμίδι και ςημ κίμηρη.
α κετ.10 ςηπ Shifra Schonmann και κετ.11 ςηπ Susan Stinson μελεςξϋμ ςξ θέαςοξ
και ςξ υξοϊ ρςημ ποξρυξλική εκπαίδεσρη.
Ζ Schonmann ρςξ «Fictional worlds and the real world in early childhood drama
education» μελεςά ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσ ςα παιδιά αμαπςϋρρξσμ ςημ καςαμϊηρη ςηπ
αιρθηςικήπ απϊρςαρηπ χπ μέλη ςξσ κξιμξϋ για ςξ θέαςοξ. Ζ Schonmann θέλει μα δείνει ςξ
πόπ έουξμςαι ςα παιδιά ρςξ ρημείξ μα καςαλάβξσμ ςιπ διακοίρειπ μεςανϋ ποαγμαςικϊςηςαπ
και ταμςαρίαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ θεαςοικξϋ έογξσ.
Ζ Stinson ρςξ άοθοξ « What we teach is who we are: The stories of our lives»,
πεοιγοάτει ςημ δική ςηπ εμπειοία, η ξπξία ςημ βξήθηρε μα διεοεσμήρει ςι ρημαίμει ςξ
μα βξηθάπ ςα παιδιά μα καςαλάβξσμ ςη διατξοά αμάμερα ρςημ απλή κίμηρη και ρςη
υξοεσςική, η ξπξία υαοακςηοίζεςαι απϊ πλήοη δέρμεσρη και ποϊθερη.
Για ςέλξπ, ξι επιμεληςέπ ςξσ βιβλίξσ άτηραμ ςξ άοθοξ ςξσ Peter Webster «Music
technology and the young child» ξ ξπξίξπ μελεςά καςά πϊρξ μπξοξϋμ μα ρσμσπάονξσμ ξι
μέεπ ςευμξλξγίεπ με ςιπ μξμςέομεπ παιδαγχγικέπ αμςιλήφειπ ρυεςικά με ςη διδαρκαλία ςηπ
μξσρικήπ ρςημ ποξρυξλική ηλικία.

Δπίλξγξπ
Ιλείμξμςαπ ςημ παοξσρίαρη ςξσ βιβλίξσ θα ήθελα μα καςαθέρχ ςημ ποξρχπική μξσ
άπξφη για ςη ρημαμςικϊςηςα ςξσ, καθόπ με έβαλε ρε έμα μέξ δημιξσογικϊ και κοιςικϊ ςοϊπξ
ρκέφηπ, ταμεοόμξμςάπ μξσ ποάγμαςα πξσ μέυοι υθεπ δεμ παοαςηοξϋρα ή πξσ θεχοξϋρα
ασςξμϊηςα. ξ απξςέλερμα είμαι εμςσπχριακϊ, καθόπ μξσ δημιξϋογηρε μια μέα ξπςική, η
ξπξία είμαι ικαμή μα παοαςηοεί, μα ρσμθέςει και μα αμαλϋει ρε βάθξπ, καςακςόμςαπ
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ρςαδιακά μέα παιδαγχγικά εογαλεία, ςα ξπξία απξοοέξσμ, ςϊρξ μέρα απϊ εμπειοία, ϊρξ
και μέρα απϊ επιρςημξμική παοαςήοηρη και γμόρη. ξ ρσρςήμχ αμεπιτϋλακςα ρε ϊλξσπ
ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ξι ξπξίξι θέλξσμ μα απαμςήρξσμ ρε εοχςήμαςα ή μα δημιξσογήρξσμ
καιμξϋοια, ατξϋ μέρα απϊ ςξμ αμαρςξυαρμϊ και ςη ρσμευή αμαζήςηρη, η παιδαγχγική
βοίρκει μέξσπ ςοϊπξσπ εομημείαπ και έκτοαρηπ.
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ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΤΡΙΟΤ

Tο Μουσείο
Παιχνιδιών του
Salzburg:
υνοπτική παρουσίαση
των εκθεμάτων μέσα
από την εκπαιδευτική
διαδικασία

Οεοίληφη
H ρυξλική μάθηρη μπξοεί μα είμαι απξςελερμαςικϊςεοη ϊςαμ παοέυεςαι
με παιγμιόδη μξοτή και δεμ θεχοείςαι αρϋμβαςη με ςξ παιυμίδι.
Θδιαίςεοα, ϊςαμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ρσμδσάζει ςξμ καςάλληλξ υόοξ,
ειράγξμςαπ μέεπ ιδέεπ και πξικιλία σλικόμ, επιλεγμέμχμ αμάλξγα με ςιπ
ηλικιακέπ αλλά και ςιπ αςξμικέπ αμάγκεπ ςχμ παιδιόμ, ςξ παιυμίδι
γίμεςαι ςξ « εογαλείξ» με ςξ ξπξίξ θα εμιρυσθεί η ταμςαρία, η
ποχςξβξσλία και η δημιξσογικϊςηςα ςξσ παιδιξϋ. Ρϋμτχμα με ςα μέα
Αμαλσςικά ποξγοάμμαςα, ςξ παιυμίδι θεχοείςαι ξ πιξ διαδεδξμέμξπ
διαθεμαςικϊπ ςοϊπξπ ποξρέγγιρηπ ϊλχμ ρυεδϊμ ςχμ γμχρςικόμ
αμςικειμέμχμ. Ίρχπ γι ασςϊ, ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ αμαζηςά
πεοιρρϊςεοξσπ
και
εσοημαςικϊςεοξσπ
ςοϊπξσπ
παιγμιόδξσπ
ποξρέγγιρηπ ςχμ εμμξιόμ πξσ διαποαγμαςεϋεςαι καθημεοιμά.
Ρςημ ρσγκεκοιμέμη παοξσρίαρη, θα γμχοίρξσμε ςξ Λξσρείξ Οαιυμιδιόμ
ςξσ Salzburg ρςημ Ασρςοία μέρα απϊ ςα εκθέμαςά ςξσ ϊπχπ: ςξ υάοςιμξ
θέαςοξ και ςιπ τιγξϋοεπ ςξσ, ςα μεςαλλικά παιυμίδια, ςξ ριδηοϊδοξμξ,
ςα παιυμίδια επξυήπ για αγϊοια και κξοίςρια, ςα ςξσβλάκια, ςα νϋλιμα
παιυμίδια, ςα ρσρκεσαρμέμα παιυμίδια επξυήπ αλλά και ςημ
δακςσλϊκξσκλα Kasperl.
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Μαρία Αργσρίοσ
Δκπαιδεσςικϊπ ΟΔ16,
Σπξφήτια διδάκςχο,
μήμα Λξσρικόμ Ρπξσδόμ,
Θϊμιξ Οαμεπιρςήμιξ
Ζ Λαοία Αογσοίξσ σπηοεςεί ρςημ
ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη χπ
μξσρικϊπ. Οαοάλληλα είμαι
πςσυιξϋυξπ ςηπ Ρυξλήπ
Αμθοχπιρςικόμ Ρπξσδόμ ςξσ
Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Οαμεπιρςημίξσ
με ειδίκεσρη ρςξμ Δλλημικϊ
Οξλιςιρμϊ καθόπ και σπξφήτια
διδάκςχο ςξσ μήμαςξπ Λξσρικόμ
Ρπξσδόμ ςξσ Θξμίξσ
Οαμεπιρςημίξσ. Δίμαι Οοϊεδοξπ ςηπ
Έμχρηπ Δκπ/κόμ Λξσρικήπ Αγχγήπ
Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ
(ΔΔΛΑΟΔ). Έυει ςημ εσθϋμη και ςημ
επιμέλεια ςχμ παιδαγχγικόμ
εκδϊρεχμ ςηπ ΔΔΛΑΟΔ καθόπ και
πεοιξδικόμ εκδϊρεχμ
ποξγοαμμάςχμ ςξπικήπ και εθμικήπ
εμβέλειαπ για ςημ εκπαίδεσρη, ςξμ
πξλιςιρμϊ και ςη σγεία. Ρσμμεςέυει
ρε ρσμέδοια και ρσμπϊρια ρςημ
Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ, καθόπ
και ρε εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα
παοξσριάζξμςαπ πξικίλξ
ρσγγοατικϊ έογξ.
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Α΄ Λέοξπ
ξ Λξσρείξ Οαιυμιδιόμ ςξσ Salzburg ρςεγάζει ρήμεοα ςημ μεγαλϋςεοη ρσλλξγή ςηπ Ασρςοίαπ
ρςημ ιρςξοία ςχμ εσοχπαψκόμ παιυμιδιόμ. Ρςα 800 ς.μ εκθέςξμςαι κξϋκλεπ, κξσκλϊρπιςα,
θέαςοα καςαρκεσαρμέμα απϊ υαοςί, ξοειυάλκιμα και νϋλιμα παιυμίδια, ριδηοϊδοξμξι,
αοκξσδάκια, αλλά και πεοιξδικέπ ειδικέπ εκθέρειπ με παιυμίδια απϊ διατξοεςικέπ πεοιξυέπ
παοαγχγήπ ρςημ Ασρςοία. ξ Λξσρείξ ρςεγάζεςαι ρςξ Οαλαιϊ Δημϊριξ Μξρξκξμείξ ςηπ πϊληπ
απϊ ςξ 1978. Ωπ κςίοιξ, η καςαρκεσή ςξσ στίρςαςαι απϊ ςξ 1327 με αοκεςέπ αμαπαλαιόρειπ με
ςξ πέοαρμα ςχμ εςόμ για μα μεςαςοαπεί ρε μξσρείξ ςξ ξπξίξ τιλξνεμεί ρε μία πςέοσγά ςξσ και
μξσρικά ϊογαμα επξυήπ. Ισοίχπ, ϊμχπ, τιλξνεμεί ςη ρσλλξγή ςχμ παιυμιδιόμ ςξσ Hugo και
ςηπ Gabriele Folk ρσγκεμςοόμξμςαπ ςιπ ποξςιμήρειπ και ςημ αγάπη ςχμ ιδίχμ για ςξ υάοςιμξ
θέαςοξ, ςιπ κξϋκλεπ, ςα νϋλιμα παιυμίδια αλλά και ςα παιυμίδια ςα ξπξία καςαρκεσάζξμςαμ
απϊ μέςαλλξ, υαοςί και μελάμι. Ρςη ρσγκεκοιμέμη ρσλλξγή άουιραμ ριγά ριγά
μα
ποξρςίθεμςαι και άλλα παιυμίδια ϊπχπ η ρσλλξγή ςξσ δάρκαλξσ August Tomschik αλλά και
μέυοι ποϊρταςα ρσλλξγέπ με Tamagochi, Lego και Barbies.

ξ Υάοςιμξ Ηέαςοξ και ξι μαοιξμέςεπ
Δίμαι απξςέλερμα ςξσ εμθξσριαρμξϋ για ςξ θέαςοξ ςηπ πεοιϊδξσ ςξσ 19ξσ αιόμα και ςηπ
ειραγχγήπ ςηπ λιθξγοατίαπ ρςημ εμημέοχρη και επικξιμχμία ςξσ κξιμξϋ με ςιπ έμςσπεπ
εκδϊρειπ. ξ Υάοςιμξ Ηέαςοξ, δίμει ςημ εμςϋπχρη ςηπ ςοιρδιάρςαςηπ καςαρκεσήπ με
παοαθσοάκια
πξσ
αμξίγξσμ,
ρκημικά
μα
τιγξσοάοξσμ ρςξ βάθξπ ςηπ ρκημήπ, διξοάμαςα κ.ά .
Ζ επιδενιϊςηςα πξσ υοειάζεςαι για μια ςέςξια
καςαρκεσή είμαι μεγάλη καθόπ ςξ φαλίδι αλλά
ιδιαίςεοα ςξ υέοι ςξσ ςευμίςη καςεσθϋμει ςη
δημιξσογία ερςιάζξμςαπ ρε μικοέπ λεπςξμέοειεπ:
κήπξσπ με λξσλξϋδια, κλειδαοιέπ, δάρη, δημϊριξι
υόοξι παίομξσμ « ράοκα και ξρςά» ρςα μάςια ςχμ
θεαςόμ. ξ Υάοςιμξ θέαςοξ απξςέλερε ςη μιμιαςξϋοα
πξλλόμ θεαςοικόμ παοαγχγόμ ϊπχπ ϊπεοεπ
έλκξμςαπ ςξ εμδιατέοξμ μεγάλχμ ρκημξγοάτχμ,
ρκημξθεςόμ και ηθξπξιόμ για ςημ αμαπαοάρςαρη
παοαμσθιόμ
και
παοαδξριακόμ
ιρςξοιόμ.
Οαοάλληλα με ςημ αμάπςσνη ςξσ Υάοςιμξσ Ηεάςοξσ, ξι ςευμίςεπ πειοαμαςίρςηκαμ και με ςιπ
κξϋκλεπ καςά ςξμ 18ξ και 19ξ αιόμα, εμό δεμ ήςαμ λίγξι ασςξί πξσ
με ςη υοήρη ςϊρξ ςξσ Ηεάςοξσ ϊρξ και με ςιπ κξϋκλεπ αμαβίχραμ
έογα ςξσ Mozart ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα.

α Λεςαλλικά Οαιυμίδια
Ζ παοαγχγή ςχμ μεςαλλικόμ παιυμιδιόμ άουιρε ςξ 19ξ αιόμα με
μικοέπ ξικξγεμειακέπ επιυειοήρειπ. Ρςημ αουή υοηριμξπξιήθηκαμ
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εογάςεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσπ. ςαμ ϊμχπ η ζήςηρη μεγάλχρε, η παοαγχγή πέοαρε ρςα
υέοια ςηπ βιξμηυαμίαπ. Ζ απελεσθέοχρη ςξσ εμπξοίξσ ςξ 1861 έδχρε ςημ εσκαιοία ρε μεγάλεπ
βιξμηυαμικέπ μξμάδεπ για ςημ παοαγχγή ςχμ παιυμιδιόμ ρε μεγάλεπ πξρϊςηςεπ. Ζ βελςίχρη
ςηπ παοαγχγήπ, η ποξηγμέμη ςευμξλξγία, η μεςαλλική
βατή ςχμ παιυμιδιόμ απξςέλεραμ λϊγξσπ πξσ έκαμαμ ςα
ρσγκεκοιμέμα παιυμίδια δημξτιλή. Ζ Γεομαμία απξςέλερε
ςξ κέμςοξ παοαγχγήπ ςξσπ με πξλλέπ πϊλειπ ρςημ Ασρςοία
μα ακξλξσθξϋμ. Ιαιμξϋογιεπ ρειοέπ απϊ αςμξκίμηςα,
ιπςάμεμα και με μηυαμιρμϊ οξλξγιξϋ παιυμίδια έδχραμ
ποϊρθεςη γξηςεία ρςα παιυμίδια. α κξσοδιρςά
μαιμξσδάκια, βαςοαυάκια, ρκσλάκια, ξι μηυαμέπ ςα
ασςξκιμηςάκια, ςα αεοξπλαμάκια και ξι ριδηοϊδοξμξι
απξςέλεραμ ςημ καιμξϋογια μϊδα ρςημ διαδικαρία ςξσ
παιυμιδιξϋ. Ξλϊκληοη η ζχή ςηπ πϊληπ απξςσπχμϊςαμ με
ςα μεςαλλικά παιυμίδια, ςα ξπξία μαζί με ςα κξσκλϊρπιςα
απξςελέραμ ςα πιξ πεοιζήςηςα παιυμίδια ςξσ 20ξσ αιόμα
μέυοι ςξ 1960 ϊπξσ η πλαρςική ϋλη αμςικαςέρςηρε ςξ
μέςαλλξ.

Ξ Ριδηοϊδοξμξπ
Ζ ηλικία ςξσ ριδηοϊδοξμξσ άουιρε απϊ ςη ρςιγμή πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ ςανίδι μεςανϋ
Μσοεμβέογηπ και Τξσέοθ (Fuerth) ρςη Γεομαμία ςξ 1835. Αμέρχπ μεςά απϊ ασςϊ ςξ γεγξμϊπ,
μεςαλλικξί ριδηοϊδοξμξι έκαμαμ ςημ εμτάμιρη ςξσπ χπ παιυμίδια αμςιγοάτξμςαπ πιρςά ςιπ
ποχςϊςσπεπ καςαρκεσέπ. ξ 1891, η εςαιοεία Marklin καςαρκεϋαρε έμα ριδηοϊδοξμξ 8
απξρπόμεμχμ
κξμμαςιόμ
ςα
ξπξία
λειςξσογξϋραμ με μηυαμιρμϊ οξλξγιξϋ,
αςμϊ και μεοϊ. ξ 1927 ϊμχπ η ςευμξλξγία
ςχμ παιυμιδιόμ ποξυόοηρε, με απξςέλερμα
ξςιδήπξςε επικίμδσμξ για ςα παιδιά ρυεςικά
με
ςα
ρσγκεκοιμέμα
παιυμίδια
μα
ποξλητθεί
και
μα
δημιξσογηθξϋμ
μηυαμιρμξί ϊπξσ θα έλσμαμ ςξ ποϊβλημα
ςηπ κίμηρηπ ςχμ ςοέμχμ με 20volt
μηυαμήμαςα. Απϊ ςξ 1990 και μεςά η
ρϋγυοξμη ςευμξλξγία «επέβαλλε» ςη υοήρη
ςχμ
computers
ρςη
υοήρη
ςξσ
ριδηοϊδοξμξσ χπ παιυμιδιξϋ.
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Οαιυμίδια για αγϊοια
Οξλλά αγϊοια, ακξλξσθόμςαπ ςξ παοάδειγμα ςξσ παςέοα ςξσπ,
απαρυξλξϋμςαμ ρςημ ίδια εογαρία. Ωπ εκ ςξϋςξσ ςα παιυμίδια
καςαρκεσάζξμςαμ ρϋμτχμα με ςα ρσγκεκοιμέμα ποϊςσπα ςηπ
επαγγελμαςικήπ μελλξμςικήπ απαρυϊληρηπ μσόμςαπ καςά
κάπξιξ ςοϊπξ ςξσπ μεαοξϋπ ρςημ εογαρία. Ληυαμέπ, μεςαλλικά
κξσςιά
με
ςξσβλάκια,
ριδηοϊδοξμξι,
ρςοαςιχςάκια,
αουιςεκςξμικέπ καςαρκεσέπ διακξρμξϋραμ ςα παιδικά δχμάςια.
Θδιαίςεοα ςα παιυμίδια με θεμαςξλξγία ρςοαςξϋ βοίρκξμςαμ ρε
κάθε δχμάςιξ αγξοιξϋ. Ιάοςεπ και ρσμαομξλξγξϋμεμα
παιυμίδια ρε ϊλα ςα μεγέθη
και ςα ρυήμαςα βοίρκξμςαμ ρε
ποόςη ποξςίμηρη. μχπ ςα
αγϊοια έπαιζαμ και με κξϋκλεπ μςσμέμεπ ϊμχπ με αμδοικά
οξϋυα τιγξσοάοξμςαπ γϋοχ απϊ ςα αγξοίρςικά παιυμίδια. Ζ
αμάγκη ςηπ αμακάλσφηπ ςηπ πξλεμικήπ ςέυμηπ έβοιρκε
ικαμξπξίηρη ρε κξσςιά απϊ ρςοαςιχςάκια μσόμςαπ ςξσπ
μεαοξϋπ ρςιπ μάυεπ. Δπιπλέξμ, μέρα ρςα εμδιατέοξμςα ςξσπ
βοίρκξμςαμ: ξι βϊλξι, ξι μπάλεπ, αλλά και ςα μηυαμξκίμηςα
ςοίκσκλα και ασςξκιμηςάκια με ςημ αμακάλσφη ςηπ αλσρίδαπ
για ςα πξδήλαςα.

Τςιάυμξμςαπ καςαρκεσέπ με ςξσβλάκια
ξ ποόςξ μιρϊ ςξσ 19ξσ αιόμα, ςα ςξσβλάκια απϊ πέςοα και
μέςαλλξ απξςέλεραμ ςξ επίκεμςοξ ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ
καςαρκεσαρςόμ για παιυμίδια και ρςημ πξοεία ςχμ εςόμ η
ρσμαομξλϊγηρή ςξσπ πήοε διάτξοα ξμϊμαςα. Ζ γεμικϊςεοη
ιδέα
ήςαμ
η
δημιξσογική
καςαρκεσή
διάτξοχμ
αουιςεκςξμημάςχμ με ςη βξήθεια αουικά ςηπ άμμξσ, ςηπ
κιμχλίαπ και ςξσ μηυαμικξϋ λαδιξϋ. Ρςη ρσμέυεια, η
αμάπςσνη ςηπ αουιςεκςξμικήπ καςαρκεσήπ αλλά και
γεμικϊςεοα ςηπ μηυαμικήπ έδχρε μέα πμξή ρςιπ καςαρκεσέπ
ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ. Ξι ετεσοέρειπ ςξσ 20ξσ αιόμα και ιδιαίςεοα
απϊ ςξ 1950 και μεςά έδχραμ μέα διάρςαρη ρςιπ καςαρκεσέπ
πξσ ριγά ριγά αμςικαςαρςάθηκαμ και ασςέπ απϊ ςημ πλαρςική
ϋλη. Ξι καιμξϋογιεπ καςαρκεσέπ σπξρςηοίζξμςαι και ασςέπ
απϊ ηλεκςοξμικέπ μξοτέπ ςηπ μέαπ ςευμξλξγίαπ.
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α παιυμίδια ςξσ «Ραλξμιξϋ» και ξι κάοςεπ
Αμαμτιρβήςηςα αμήκξσμ ρςα ρςσλ και ςιπ παοαδϊρειπ ϊλχμ ςχμ αιόμχμ και ςχμ κξσλςξϋοχμ.
Ζ τιλξρξτία ςξσπ ερςιάζει ρςη ρσγκέμςοχρη ςηπ ποξρξυήπ, ςηπ δημιξσογίαπ ρςοαςηγικόμ
αλλά και ςηπ αμάπςσνηπ ςηπ μξημξρϋμηπ. Οαοϊλα ςαϋςα σπάουει
και η διάθερη ςξσ ςζϊγξσ ϊςαμ ποϊκειςαι για παιυμίδια πξσ έυξσμ
μα κάμξσμ με ςξ πξμςάοιρμα και ςη λξςαοία. α παιυμίδια με ςιπ
κάοςεπ ήοθαμ απϊ ςημ Θμδία, ςημ Ιίμα και ςημ Θαπχμία μέρχ
Θρπαμόμ εμπϊοχμ εμό η αμάπςσνη ςηπ λιθξγοατίαπ και ςηπ
ςσπξγοατίαπ ςιπ έκαμε εσοέχπ γμχρςέπ και με διαρκεσέπ για
διάτξοα θέμαςα.
Ρςα παιυμίδια ςξσ ραλξμιξϋ ρσγκαςαλέγεςαι και ςξ ρκάκι, αλλά και
άλλα παιυμίδια πξσ εμιρυϋξσμ ςημ αμάπςσνη ςηπ διπλχμαςίαπ αλλά
και ςηπ ρςοαςηγικήπ καςάκςηρηπ εμϊπ ρςϊυξσ: παζλ, μςϊμιμξ,
ςοίλιζα.

Νϋλιμα παιυμίδια
ξ νϋλξ απξςέλερε για αιόμεπ ςημ ποόςη ϋλη καςαρκεσήπ αμςικειμέμχμ για ςξ μξικξκσοιϊ
αλλά και για ςημ καθημεοιμϊςηςα. Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ 18ξσ και 19ξσ αιόμα ξι ξικξγέμειεπ
απαρυξλξϋμςαμ χπ εογαςικϊ δσμαμικϊ ρε επιυειοήρειπ ϊπξσ
καςαρκεσάζξμςαμ
νϋλιμα
παιυμίδια
ϊπχπ:
κξϋκλεπ,
ρτσοίυςοεπ, καοξςράκια, άμανεπ με αλξγάκια. μχπ, μϊμξ ρςα
μεγάλα αρςικά κέμςοα ξι πχλήρειπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ
παιυμιδιόμ έκαμαμ πλξϋριξσπ ςξσπ πχληςέπ ςξσπ, μέρα απϊ
πξικιλίεπ πξλϋυοχμχμ παιυμιδιόμ πξσ διακξρμξϋραμ ςιπ
βιςοίμεπ,
ρσυμά εκδξςικόμ ξίκχμ. Ξι καςαρκεσαρςέπ ςξσπ
ήςαμ άμθοχπξι πξσ νέμεμαμ απϊ δξσλειά ςιπ κοϋεπ πεοιϊδξσπ
ςξσ υειμόμα και ιδιαίςεοα άμθοχπξι πξσ δξϋλεσαμ ρςα
μασπηγεία. Ρςα ξοειμά, αμθοακχοϋυξι με γμόρη ρςημ
καςεογαρία ςξσ νϋλξσ και ςξσ κάοβξσμξσ ανιξπξιξϋραμ ςιπ
γμόρειπ ςξσπ ρςημ καςαρκεσή παιυμιδιόμ δίμξμςαπ ςξσπ
μξοτέπ ζόχμ. Έςρι, καςϊοθχμαμ μα επιβιόρξσμ ακϊμα και
ϊςαμ ξι καλλιέογειέπ ςξσπ δεμ μπξοξϋραμ μα ςξσπ
εναρταλίρξσμ ςα απαοαίςηςα για ςημ επιβίχρη. Οξλλά νϋλιμα
παιυμίδια απϊ ςημ Δλβεςία, ςη Βξημία, ςη Πχρία και ςη
Ρλξβεμία εκςίθεμςαι ρςξ υόοξ ςξσ Λξσρείξσ.

Οαιυμίδια για κξοίςρια
α παιυμίδια ρσυμά αμςιγοάτξσμ ςημ ποαγμαςικϊςηςα ςχμ μεγάλχμ ρε μικοή κλίμακα με ςη
μξοτή μιμιαςξϋοαπ. Για ςα κξοίςρια ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ρςοέτεςαι ποξπ ςιπ ξικιακέπ εογαρίεπ:
κξϋκλεπ, κξσκλϊρπιςα, ρϋμεογα ξικιακόμ εογαριόμ, μικοά βιβλιαοάκια μαγειοικήπ και ϊςι
είμαι απαοαίςηςξ για μα εμςάνει ςξ μικοϊ παιδί ρςξμ κϊρμξ ςχμ εμηλίκχμ. Θδιαίςεοα καςά ςημ
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πεοίξδξ ςηπ Αμαγέμμηρηπ και ςξσ Λπαοϊκ, ςα κξσκλϊρπιςα
έδειυμαμ ςξμ κϊρμξ μέρα απϊ ςιπ μιμιαςξϋοεπ σπϊ ςη μξοτή, θα
λέγαμε, εμϊπ show, καλϋπςξμςαπ ςημ πεοιέογεια για ςξμ
εσοϋςεοξ κϊρμξ. Ξι κξϋκλεπ και ςα οξϋυα ςξσπ αμςιποξρόπεσαμ
ςημ ςελεσςαία λένη ςηπ μϊδαπ, παοξσριάζξμςαπ ςιπ ςάρειπ ρςξ
μςϋριμξ κάθε επξυήπ. Έςρι, ξι κξϋκλεπ έπαιζαμ ςξ οϊλξ ςχμ
μαμεκέμ «επιβάλλξμςαπ» ςη ρϋγυοξμη μϊδα ρςξσπ κξιμχμικξϋπ
κϋκλξσπ ςηπ κάθε επξυήπ υχοίπ μα νετεϋγξσμ απϊ ςα
καθιεοχμέμα ποϊςσπα ςχμ ρςεοεξςϋπχμ ςηπ «αδϋμαςηπ» και
καλξμςσμέμηπ κσοίαπ, γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόμει και η ϋπαονη
ςηπ Barbie μέυοι ρήμεοα. μχπ η λειςξσογία ςηπ κξϋκλαπ άλλανε
με ςξμ καιοϊ καθόπ
ςα
ποϊρχπά και ςα οξϋυα ςξσπ
αμςικαςαρςάθηκαμ ριγά ριγά
απϊ παιδικά ποϊρχπα. ξ
«μχοϊ» κξϋκλα απξςελεί
ξσ
ετεϋοερη ςξσ 20 αιόμα κι ασςϊ γιαςί ςξ μεαοϊ κξοίςρι θα
έποεπε μα γαλξσυηθεί χπ μηςέοα και χπ ρχρςή μξικξκσοά
με ϊλα ςα απαοαίςηςα ρσμξδεσςικά ανερξσάο και ρςξ
παιυμίδι. α παιυμίδια για κξοίςρια έποεπε μα εμπμέξσμ
ςημ έμμξια για ςξ μξικξκσοιϊ δημιξσογόμςαπ ςιπ
«αρταλείπ» ποξωπξθέρειπ για ςη διαυείοιρη ςξσ
μελλξμςικξϋ ςξσπ ρπιςιξϋ.

Ξ Kasperl η δακςσλϊκξσκλα
Απξςελεί ςξμ κεμςοικϊ ήοχα ρςιπ παοαρςάρειπ πξσ δίμξμςαι εμςϊπ ςξσ Λξσρείξσ για 2 τξοέπ
ςημ εβδξμάδα. Δίμαι μια δακςσλϊκξσκλα πξσ ποξκαλεί ςη ρσμπάθεια ςχμ παιδιόμ με ςημ
καλξρϋμη ςξσ και ςη διάθερη μα βξηθήρει ϊπξιξμ έυει
αμάγκη. Λπεοδεϋεςαι με μάγιρρεπ και νϊοκια για μα
απελεσθεοόρει ςημ ποιγκίπιρρα και μα αμακαλϋφει ςα
κλεμμέμα κξρμήμαςα, ποξρπαθόμςαπ μα διαλϋρει ςη
ρϋγυσρη πξσ έυει δημιξσογηθεί. Ζ παοάρςαρη ακξλξσθεί
ςη δξμή εμϊπ θεαςοικξϋ έογξσ με ςοειπ ποάνειπ: ςημ
παοξσρίαρη ςξσ ήοχα, ςη δοαμαςική κλιμάκχρη και ςέλξπ,
ςημ παοαπλάμηρη και ςξ υαοξϋμεμξ ςέλξπ ρςξ ρπίςι ςηπ
γιαγιάπ πξσ μξιοάζει κξσλξσοάκια, κατέ και μικοέπ ηθικέπ
ρσμβξσλέπ. Έςρι, ςα παιδιά έυξσμ ςημ εσκαιοία μα
παοαδειγμαςιρςξϋμ μέρα απϊ ςα έογα για ςξ ςι ποέπει και
ςι δεμ ποέπει δίμξμςαπ έμα τιλί ρςξμ Kasperl για μα κλείρει
με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ η επίρκεφη ρςξ μξσρείξ. Ζ Annette
Walther γοάτει ςα έογα και παίζει με ςιπ δακςσλϊκξσλεπ
ρςιπ παοαρςάρειπ απϊ ςξ 1981, αμακαλϋπςξμςαπ κάθε
τξοά διατξοεςική πλξκή και διαλϊγξσπ. Ξι δακςσλϊκξσκλεπ καςαρκεσάζξμςαι απϊ ςημ
ξικξγεμειακή ςηπ επιυείοηρη με ςη βξήθεια ςηπ κϊοηπ ςηπ και ςξσ ρσζϋγξσ ςηπ, εμό πάμχ απϊ
© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET
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Tν Μνπζείν Παηρληδηώλ ηνπ Salzburg

80 υειοξπξίηςεπ κξϋκλεπ και 30 ρεμάοια βοίρκξμςαι ρςξ μξσρείξ ποξπ ενσπηοέςηρη ςχμ
παοαρςάρεχμ.

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ
http://www.salzburgmuseum.at/212.html
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6ο Διεθνές υνέδριο της Ελληνικής
Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση
3ο ΓΙΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ

Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει
30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009,
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Απϊ ςημ Ε Λ Ι   Α Β Ε Σ Π Ε Ρ Α Κ Α Κ Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΜΟΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ
ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
θαη ηελ
ΜΔΓΑΛΗ ΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
"ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΤΓΟΤΡΗ"
"Μοσζική: παιδεύει, εκπαιδεύει,
θεραπεύει"

Σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ, Δια Βίξσ Λάθηρηπ και
Ηοηρκεσμάςχμ, ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ και ςξσ Σπξσογείξσ
Οξλιςιρμξϋ τιλξνεμήθηκε ρςξ Λέγαοξ Λξσρικήπ Αθημόμ ςξ 6ξ Ρσμέδοιξ
ςηπ Δλλημικήπ Έμχρηπ για ςη Λξσρική Δκπαίδεσρη (ΔΔΛΔ).
Ρσμδιξογαμχςέπ ήςαμ ξ Ξογαμιρμϊπ Λεγάοξσ Λξσρικήπ Αθημόμ και η
Λεγάλη Λξσρική Βιβλιξθήκη ςηπ Δλλάδξπ «Κίλιαμ Βξσδξϋοη». ξ
ιδιαίςεοα εσοϋ θέμα ςξσ Ρσμεδοίξσ «Λξσρική: παιδεϋει, εκπαιδεϋει,
θεοαπεϋει» έδχρε ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ ρϋμεδοξσπ απϊ ςημ Δλλάδα και
άλλεπ 15 υόοεπ μα παοακξλξσθήρξσμ: 3 κεμςοικέπ ξμιλίεπ, 59
επιρςημξμικέπ αμακξιμόρειπ, 3 ρςοξγγσλέπ ςοάπεζεπ, 17 εογαρςήοια,
5 αμαοςημέμεπ αμακξιμόρειπ (posters), 18 καλλιςευμικέπ εκδηλόρειπ
και μία νεμάγηρη ρςξ υόοξ ςηπ Βιβλιξθήκηπ «Κίλιαμ Βξσδξϋοη».
Ιεμςοικξί ξμιληςέπ ήςαμ ξ Ιαθηγηςήπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Κξμδίμξσ
Graham Welch, ξ ξπξίξπ ερςίαρε ρςα «Μεσοξφσυξβιξλξγικά
υαοακςηοιρςικά ςηπ μξσρικήπ ρσμπεοιτξοάπ και αμάπςσνηπ», η
Ξμϊςιμη Ιαθηγήςοια ςξσ μήμαςξπ Λξσρικόμ Ρπξσδόμ ςξσ Θξμίξσ
Οαμεπιρςημίξσ Κέμια Ρέογη, η ξπξία αμέλσρε ςξ οϊλξ πξσ
διαδοαμαςίζει η μξσρική ρςη διαμϊοτχρη ςηπ αμθοόπιμηπ
ποξρχπικϊςηςαπ και ςη ρημαρία κας΄ επέκςαρη ςηπ μξσρικήπ
εκπαίδεσρηπ και ξ Ιαοδιξυειοξσογϊπ και Ρσμθέςηπ Ηαμάρηπ Δοίςραπ. Ζ
παοξσρίαρή ςξσ πέοα απϊ ςξ επιρςημξμικϊ μέοξπ, ϊπξσ καςέγοατε ςα
απξςελέρμαςα
ςηπ
έοεσμαπ
πξσ
διενήυθη
ρςξ
Ωμάρειξ
Ιαοδιξυειοξσογικϊ Ιέμςοξ και ήςαμ ποξραμαςξλιρμέμη ρςη ρημαρία
ςηπ μξσρικήπ, ϊςαμ παοεμβαίμει ρσμπληοχμαςικά χπ θεοαπεσςικϊ
εογαλείξ ρε αρθεμείπ με καοδιξλξγικά ποξβλήμαςα, πεοιελάμβαμε και
βιχμαςική ρσμμεςξυή ςχμ ρσμέδοχμ. Οαοξσρίαρε σπέοξυεπ εικϊμεπ και
ςιπ ρσμϊδεφε με ασςξρυεδιαρμϊ ρςξ πιάμξ. ξ απξςέλερμα ήςαμ
υαλαοχςικϊ (υοειαζϊςαμ ρε ϊλξσπ!), εκπληκςικϊ και τσρικά
καςαυειοξκοξςήθηκε!!
Ξι αμακξιμόρειπ και ξι ρςοξγγσλέπ ςοάπεζεπ, κάπξιεπ ρςα
ελλημικά και κάπξιεπ ρςα αγγλικά (σπήουε ςασςϊυοξμη μεςάτοαρη απϊ
ακξσρςικά) ατξοξϋραμ θεχοηςικά, εοεσμηςικά και ποακςικά θέμαςα,
ποξχθξϋραμ ςημ εκπαιδεσςική ρκέφη και έδιμαμ ςοξτή για πεοαιςέοχ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, 30 - 31
Οθησβξίνπ θαη 1 Ννεκβξίνπ 2009
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6ν Γηεζλέο Σπλέδξην ηεο Διιεληθήο Έλσζεο
γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε

ρσζήςηρη μέρα και ένχ απϊ ςιπ αίθξσρεπ. λεπ ήςαμ σφηλξϋ επιρςημξμικξϋ επιπέδξσ και
παοξσριάρςηκαμ απϊ πξλλξϋπ μέξσπ επιρςήμξμεπ. ξ ρςξιυείξ ασςϊ είμαι ιδιαίςεοα
εμθαοοσμςικϊ για ςξ υόοξ ςηπ Λξσρικήπ Οαιδαγχγικήπ και ςημ ενέλινή ςηπ χπ επιρςήμη ρςη
υόοα μαπ.
Ζ θεμαςξλξγία ςχμ εογαρςηοίχμ κάλσπςε και ςξσπ ςοειπ άνξμεπ ςξσ ςίςλξσ ςξσ
Ρσμεδοίξσ («παιδεϋει, θεοαπεϋει, εκπαιδεϋει»), είυαμ ςα πεοιρρϊςεοα διαθεμαςικϊ υαοακςήοα
και κάλσπςαμ ϊλεπ ςιπ πςσυέπ ςηπ Λξσρικήπ Δκπαίδεσρηπ. Ζ ρσμμεςξυή ήςαμ εμεογηςική και
δϊθηκαμ πξλϋςιμεπ ιδέεπ για δοάρη ρςημ ςάνη πξσ μπξοξϋραμ «άμερα» μα εταομξρςξϋμ,
δεδξμέμξσ ϊςι ςξ ρσμέδοιξ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ αουή ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ.
Ξι πεοιλήφειπ ςχμ ειρηγήρεχμ, ςχμ εογαρςηοίχμ και ςχμ αμαοςημέμχμ αμακξιμόρεχμ
καθόπ και ξι καλλιςευμικέπ εκδηλόρειπ πξσ έλαβαμ υόοα είμαι διαθέριμεπ ρςημ ηλεκςοξμική
διεϋθσμρη: www.eeme.gr/6th/downloads/Programma_2009_GR_T.pdf. α ποακςικά ςξσ ςϊρξ
εμδιατέοξμςξπ επιρςημξμικξϋ ασςξϋ ρσμεδοίξσ, διαςίθεμςαι ρε έκδξρη CD-ROM και για ςημ
απϊκςηρή ςξσπ μπξοεί μα απεσθσμθεί καθέμαπ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Έμχρηπ www.eeme.gr.
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Προδιαγραφές Άρθρων
Η δημξρίεσρη ςωμ εογαριώμ σπόκειςαι ρε ανιξλόγηρη από ςη ρσμςακςική ξμάδα ςξσ
πεοιξδικξύ, η ξπξία διαςηοεί ςξ δικαίωμα αλλαγώμ ρε επίπεδξ μξοτξπξίηρηπ για λόγξσπ
ξμξιξγέμειαπ ςηπ εμτάμιρηπ. Παοακαλξύμςαι ξι ρσγγοατείπ μα ςηοξύμ με ακοίβεια ςιπ
ποξδιαγοατέπ και ςημ μξοτξλξγία ςωμ δεδξμέμωμ πξσ ςξσπ ζηςξύμςαι για ςημ καλύςεοη
ανιξπξίηρη και επικξιμωμία ςηπ εογαρίαπ ςξσπ.

Οδηγίεπ για ςξσπ Σσγγοατείπ
Τα παιδαγχγικά άοθοα ποξπ σπξβξλή θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξσμ:


Τίςλξπ άοθοξσ: μέυοι 15 λένειπ



Ομξμαςεπώμσμξ / Ιδιόςηςα ρσγγοατέα



Διεύθσμρη / ςηλέτχμξ / email ρσγγοατέα



Βιξγοατικό ρημείχμα: 80 - 150 λένειπ



Πεοίληφη: 100 - 200 λένειπ



Λένειπ κλειδιά: 3 - 8



Έκςαρη: 2.000 - 4.000 λένειπ



Μξοτή εγγοάτξσ: word



Γοαμμαςξρειοά: Times New Roman, με 12 γοαμμαςξρειοά, με 1,5 διάρςιυξ και
αοιρςεοή ρςξίυιρη.



Δικόμεπ / διαγοάμμαςα / τχςξγοατίεπ: θα ποέπει μα είμαι εμρωμαςωμέμα ρςξ κείμεμξ
αλλά και απξθηκεσμέμα ρε νευωοιρςά αουεία γοατικώμ (μξοτή jpg) με αμάλσρη
ςξσλάυιρςξμ 300 dpi.

Σε πεοίπςωρη πξσ σπάουξσμ πεοιρρόςεοξι από έμαμ ρσγγοατέα, δηλώμεςαι έμα όμξμα
και μια διεύθσμρη αλληλξγοατίαπ (ςαυσδοξμική και ηλεκςοξμική) εκ μέοξσπ ςηπ
ρσγγοατικήπ ξμάδαπ για πεοαιςέοω επικξιμωμία.
Για μα σπξβάλλεςε άοθοξ, καςεβάρςε ςη ρυεςική τόομα από ςξ link:
http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35

Για ςα ρυέδια εογαρίαπ ιδιαίςεοα είμαι ρκόπιμξ μα ακξλξσθηθεί η ενήπ δξμή:


Θέμα



Χοξμξδιάγοαμμα αμάπςσνηπ ςξσ ρυεδίξσ εογαρίαπ



Σκξπξί-ρςόυξι ςξσ ρυεδίξσ εογαρίαπ ή ςηπ ποξςειμόμεμηπ διδαρκαλίαπ, ρύμτωμα με ςξ
Αμαλσςικό Ποόγοαμμα Μξσρικήπ (Δκςέλερη-Μξσρική Δημιξσογία-Ανιξλόγηρη)



Υλικά ή μέρα απαοαίςηςα για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ μαθήμαςξπ



Αμαλσςική παοξσρίαρη διδακςικήπ μεθξδξλξγίαπ



Διαδικαρία Ανιξλόγηρηπ
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Πεδία ρύμδερηπ με ςξ αμαλσςικό ποόγοαμμα
Για μα σπξβάλλεςε ρυέδιξ εογαρίαπ, καςεβάρςε ςη ρυεςική τόομα από ςξ link:

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35

Βιβλιξγοατικέπ παοαπξμπέπ και βιβλιξγοατία
Οι ρσγγοατείπ ςόρξ για ςη βιβλιξγοατία όρξ και για ςη ρσγγοατή ςωμ άοθοωμ ςξσπ
παοακαλξύμςαι μα ακξλξσθξύμ ςιπ ξδηγίεπ ρσγγοατήπ επιρςημξμικώμ εογαριώμ A.P.A.
(Publication Manual of the American Psychological Association). Οι βιβλιξγοατικέπ
παοαπξμπέπ ρςξ κείμεμξ ζηςξύμε μα αματέοξμςαι δίμξμςαπ ςξ όμξμα ςξσ ρσγγοατέα και ςη
υοξμξλξγία ςηπ έκδξρηπ ρε παοέμθερη, π.υ. Swanwick (2001) ή (Swanwick, 2001) αμάλξγα.
Αμ αματέοξμςαι πξλλέπ εκδόρειπ ςηπ ίδιαπ υοξμξλξγίαπ, ςόςε ποξρςίθεμςαι ςα γοάμμαςα a,
b, c, ή α, β, γ, κ.ξ.κ. μεςά ςη υοξμξλξγία (2001a).

Όλεπ ξι παοαπξμπέπ ςξσ κειμέμξσ θα ποέπει μα αματέοξμςαι ρςη βιβλιξγοατία ρςξ
ςέλξπ ςξσ άοθοξσ αλταβηςικά ρύμτωμα με ςημ παοακάςω μξοτή:

Ι. Βιβλία
Όμξμα ρσγγοατέα (επίθεςξ, αουικό ςξσ ξμόμαςξπ/ξμξμάςωμ), υοξμξλξγία έκδξρηπ
βιβλίξσ ρε παοέμθερη (αμ δεμ σπάουει ρημειώμξσμε υ.υ.), πλήοηπ ςίςλξπ βιβλίξσ (με πλάγια
γοαμμαςξρειοά), αμ ποόκειςαι για μεςάτοαρη, ρημειώμξσμε ςξ όμξμα ςξσ μεςατοαρςή, αμ
ποόκειςαι για αμέκδξςη πςσυιακή, μεςαπςσυιακή ή διδακςξοική εογαρία ςξ αματέοξσμε,
ςόπξπ έκδξρηπ (αμ δεμ σπάουει ρημειώμξσμε υ.ς.), εκδόςηπ, ςημ 1η έκδξρη ςξσ έογξσ, αμ η
έκδξρη πξσ υοηριμξπξιήραμε είμαι μεςαγεμέρςεοη.
Σέογη, Λ. (1994). Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής. Αθήμα: Gutenberg
Cambell, P.S. (1998). Songs in their heads: music and its meaning in children΄s lives. New York &
Oxford: Oxford University Press
Chianis, S. (1967). The Vocal and Instrumental Tsamiko of Roumeli and the Peloponnesus.
Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Los Angeles: University of California
Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. Μςτ. C.N.W. Klint. Athens: National Bank
of Greece

ΙΙ. Άοθοα
Ομξμαςεπώμσμξ ρσγγοατέα, Χοξμξλξγία έκδξρηπ άοθοξσ ρε παοέμθερη, Τίςλξπ
άοθοξσ ρε ειραγωγικά, Τίςλξπ πεοιξδικξύ ρε πλάγια γοαμμαςξρειοά, Τόμξπ, Τεύυξπ (αμ
σπάουει), Σελίδεπ ςξσ άοθοξσ.
Kwami, R. (1998) "Non-Western Musics in Education: Problems and Possibilities", British Journal
of Music Education, 15: 161-170.
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ΙΙΙ. Κετάλαια ρε ποακςικά ρσμεδοίωμ και ρσλλξγικξύπ ςόμξσπ
Ομξμαςεπώμσμξ ρσγγοατέα, Χοξμξλξγία έκδξρηπ ςξσ ςόμξσ ρε παοέμθερη, Τίςλξπ
άοθοξσ ρε ειραγωγικά, Όμξμα Δπιμεληςή (Δπιμ.) ή (Ed.), Τίςλξπ βιβλίξσ ρε πλάγια
γοαμμαςξρειοά, Αμ ποόκειςαι για ρσμέδοιξ αμαγοάτεςαι ξ ςίςλξπ ςξσ ρσμεδοίξσ, Σελίδεπ ςξσ
άοθοξσ ή κεταλαίξσ, Τόπξπ έκδξρηπ, Δκδόςηπ
Rice, T. (1985) "Music Learned but Not Taught: The Bulgarian Case", ρςξ D. P. McAllester (Δd.), Music
Educators National Conference: Becoming Human Through Music. The Wesleyan Symposium on
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