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Διραγχγικϊ Ρημείχμα
Δ Έμχρη Βκπαιδεσςικόμ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ ραπ καλξρχοΪζει με
μεγΧλη υαοΧ ρςξ 2ξ ΝαμελλΩμιξ ΟσμΨδοιξ με ΔιεθμΩ ΟσμμεςξυΩ. Έμα ΟσμΨδοιξ ςξ ξπξΪξ
τιλξδξνξϋμε μα απξςελΨρει ζχμςαμΩ Ψκτοαρη ςξσ επιρςημξμικξϋ διαλϊγξσ. Δ διΧρςαρη ςξσ
ΟσμεδοΪξσ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ υοξμιΧπ 2006-2007 εΪμαι ποχςΪρςχπ επιρςημξμικΩ: πεοιΨλαβε
ρσμαμςΩρειπ ρε πξλλΨπ πεοιξυΨπ ςηπ ΒλλΧδαπ με ρσζηςΩρειπ, αμακξιμόρειπ, καλλιςευμικΧ
δοόμεμα, Ψμςσπεπ και ηλεκςοξμικΨπ εκδϊρειπ, ξογαμχςικΧ ρυΩμαςα για ςημ Ψοεσμα και ςημ
εκπαΪδεσρη.
ΛεκΪμηρε απϊ ςξμ ΟεπςΨμβοιξ ςξσ 2006 με ςιπ ποξρσμεδοιακΨπ διημεοΪδεπ και θα ξλξκληοχθεΪ
μαςαρσμεδοιακΧ με εκδϊρειπ και δοΧρειπ πξσ θα ακξλξσθΩρξσμ. Ηξιμϊπ παοαμξμαρςΩπ για ςιπ
δοΧρειπ μαπ η καιμξςξμΪα, η εμημΨοχρη, η ποξόθηρη ςηπ διεπιρςημξμικΩπ ρσμεογαρΪαπ, η
εσαιρθηςξπξΪηρη ςξσ κξιμξϋ και η δοαρςηοιξπξΪηρη για ςη ΙξσρικΩ ΏγχγΩ. Οςξ διαδϋκςιξ
καςαγοΧτεςαι ασςΩ η πξοεΪα, μΨρα μΧλιρςα απϊ διαθΨριμα ηλεκςοξμικΧ Ψμςσπα και επιρςημξμικΧ
δεδξμΨμα. Ωρςϊρξ, η επιρςημξμικΩ μεθξδξλξγΪα ξδεϋει ποξπ ςξμ ποαγμαςικϊ ςηπ ρκξπϊ, ϊςαμ ξ
αμθοόπιμξπ παοΧγξμςαπ βοΪρκεςαι ρε Νοόςη ΐαθμΪδα. ςαμ ςξ μεοΧκι ςχμ αμθοόπχμ γΪμεςαι
δϋμαμη για μα σπεοκεοαρςξϋμ ταιμξμεμικΧ αμσπΨοβληςξι ρκϊπελξι. ςαμ ξι καιοξΪ πξσ
δσρκξλεϋξσμ ςημ καθημεοιμΩ ρσμϋπαονη γΪμξμςαι ποϊκληρη για ρσμεογαςικϊςηςα και ξμαδικΩ
δοΧρη.
Ίρχπ ασςϊ μα εΪμαι ςξ κξιμϊ ρημεΪξ ςξσ ΟσμεδοΪξσ και ςηπ Έμχρηπ: και ςα δϋξ, ρςιπ απαουΨπ
ςξσπ, επιζηςξϋμ ςημ ξμαδικΩ δοαρςηοιϊςηςα πξσ μεςαρςοΨτει ςη δσρκξλΪα ρε ετϊδιξ, μποξρςΧ
ρςιπ ανΪεπ πξσ εμπμΨει η επιρςΩμη και η ςΨυμη ςξσ πεδΪξσ μαπ. Ιε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ςξ 2ξ
ΝαμελλΩμιξ ΟσμΨδοιξ ςελικΧ ρημαςξδξςεΪ αλλΧ και ρσμπσκμόμει ςξ ϊοαμα πξσ εν αουΩπ
υαοακςΩοιρε ςημ Έμχρη Βκπαιδεσςικόμ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ. ΏοχγξΪ
ρε ασςΩ ςημ ποξρπΧθεια γΪμξμςαι ποξρκεκλημΨμξι μξσρικξπαιδαγχγξΪ απϊ 6 διατξοεςικΨπ υόοεπ
με επιρςημξμικϊ λϊγξ και διΧθερη μα γΪμξσμ ποερβεσςΨπ ςχμ δικόμ ςξσπ εμπειοιόμ μΨρα και Ψνχ
απϊ ςημ ςΧνη.
Πξ 2Μ ΝαμελλΩμιξ ΟσμΨδοιξ με ΔιεθμΩ ΟσμμεςξυΩ αμξΪγει τΨςξπ ςιπ πϋλεπ ςξσ και καλεΪ ϊλξσπ
μποξρςΧ Ω πΪρχ απϊ ςξ Ψδοαμξ, ςξ Ψμςσπξ Ω ςημ ξθϊμη μα ρσμβΧλλξσμ πιρςξΪ ρςιπ
επιρςημξμικΨπ, επαγγελμαςικΨπ αμαζηςΩρειπ και αουΨπ ςξσπ. ΗαλεΪ ϊλξσπ μα απξλαϋρξσμ ςξ
ρσμεδοιακϊ τερςιβΧλ, μα βιόρξσμ ςα εογαρςηοιακΧ δοόμεμα, μα ρσμμεςΨυξσμ ρςη μΨθενη ςηπ
ιδιαΪςεοηπ ασςΩπ ρσμεϋοερηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ. Ιια ρσμεϋοερη, πξσ, βΨβαια, υΧοη ρςιπ
ςευμξλξγΪεπ ςξσ διαδικςϋξσ, ςχμ εκδϊρεχμ και ςχμ ρσμεογαριόμ, ϊλξ και μεγαλόμει. Πξ 2 ξ
ΟσμΨδοιξ και η Β.Β.Ι.Ώ.Ν.Β, μαπ καλξρχοΪζει λξιπϊμ…
Δ επιμελΩςοια ςηπ Ψκδξρηπ
ΛΑΠΘΑ ΑΠΓΣΠΘΞΣ
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ΏμςικεΪμεμξ ςξσ ΟσμεδοΪξσ
Δ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ ρςημ ΒλλΧδα ςξσ 21ξσ αιόμα καλεΪςαι μα επαμαποξρδιξοιρςεΪ όρςε μα
αμςιμεςχπΪρει ςιπ ποξκλΩρειπ ςχμ μΨχμ θερμικόμ πλαιρΪχμ, ςχμ κξιμχμικόμ αλλαγόμ, ςιπ
ρϋγυοξμεπ αμΧγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ςξσ μαθηςΩ. Πξ 2ξ ΟσμΨδοιξ ςηπ Έμχρηπ
Βκπαιδεσςικόμ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ (ΒΒΙΏΝΒ) Ψυει ρςϊυξ μα ποξρτΨοει
Ψμα βΩμα διαλϊγξσ, επικξιμχμΪαπ και γϊμιμξσ ποξβλημαςιρμξϋ για ςη μξσρικΩ παιδαγχγικΩ. Πξ
ρσμΨδοιξ απεσθϋμεςαι ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, ςηπ γεμικΩπ παιδεΪαπ κΧθε
βαθμΪδαπ και ειδικϊςηςαπ, ρςξσπ τξιςηςΨπ ςηπ ςοιςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ, ρςξσπ ρπξσδαρςΨπ και
καθηγηςΨπ χδεΪχμ. ΙΨρα απϊ ςιπ μΨεπ εοεσμηςικΨπ και ποακςικΨπ ποξρεγγΪρειπ πξσ θα
ποξκϋφξσμ, επιδιόκεςαι μα αμαδειυθξϋμ ξι ποξκλΩρειπ, ςα ποξβλΩμαςα και ξι ποξξπςικΨπ πξσ
αμςιμεςχπΪζει ξ εκπαιδεσςικϊπ ρςη διδαρκαλΪα ςηπ μξσρικΩπ. Βκςϊπ απϊ ςημ επιρςημξμικΩ
ρσμμεςξυΩ, ρςξ ρσμΨδοιξ δΪμεςαι βΩμα ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, εμθαοοϋμξμςαπ ςημ αμΧπςσνη
ποξβλημαςιρμόμ, ςημ κοιςικΩ, ςα ζηςΩμαςα πξσ αμςιμεςχπΪζξσμ ξι εκπαιδεσςικξΪ καςΧ ςη
διαδικαρΪα ςηπ μξσρικΩπ διδαρκαλΪαπ - μΧθηρηπ, καθόπ και ςιπ λϋρειπ πξσ αμαζΩςηραμ Ω
Ψδχραμ.

Ηεμαςικξί άνξμεπ
Ώμαζηςόμςαπ ςξ γϊμιμξ ποξβλημαςιρμϊ, ςη διαςϋπχρη ποξςΧρεχμ και πιθαμόμ λϋρεχμ ρε
διΧτξοξσπ ςξμεΪπ ςηπ μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ, ξι θεμαςικξΪ Χνξμεπ ςξσ ρσμεδοΪξσ ατξοξϋμ ρςη
διδαρκαλΪα ςηπ μξσρικΩπ ρε ρυΨρη με ρϋγυοξμα παιδαγχγικΧ ζηςΩμαςα και διαρςΧρειπ ςηπ
μξσρικΩπ εκπαΪδεσρηπ ϊπχπ:
ΔιδακςικΨπ μΨθξδξι, ςευμικΨπ, σλικΧ και μΨρα
ΏμαλσςικΧ και ημεοΩρια ποξγοΧμμαςα: ρυεδιαρμϊπ, σλξπξΪηρη, ανιξλϊγηρη
ΕερμικΧ πλαΪρια διεναγχγΩπ ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ μξσρικΩπ (ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ, μξσρικΧ ρυξλεΪα,
εσΨλικςη ζόμη, καιμξςϊμεπ δοΧρειπ, κλπ.)
ΒιδικΩ αγχγΩ
ΒκπαΪδεσρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ, δια βΪξσ και εν' απξρςΧρεχπ εκπαΪδεσρη
Έοεσμα και διδακςικΩ ποΧνη
Ώνιξλϊγηρη ςξσ μαθηςΩ και ςηπ μαθηριακΩπ διαδικαρΪαπ
Νξλσπξλιςιρμικϊςηςα / Διαπξλιςιρμικϊςηςα
Διαθεμαςικϊςηςα/ Διεπιρςημξμικϊςηςα
ΗξιμχμΪα ςηπ ΝληοξτξοΪαπ και ΚΨεπ ΠευμξλξγΪεπ
ΏγχγΩ ςχμ ΙΨρχμ και Νξλιςιρμϊπ
Μ εκπαιδεσςικϊπ χπ μΨλξπ ςηπ ρυξλικΩπ και ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ

Εισηγήσεις
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΐΏΟΖΘΖΗΔ ΠΡΞΜΐΜΘΏ

Λξσρικξ-υξοεσςικϊπ Πσθμϊπ, Ασςξ-έκτοαρη
και Αιρθηςική Αγχγη.
Οοξωπξθερειπ και μέθξδξι δημιξσογίαπ ςηπ καλλιςευμικήπ
υξοξγοατικήπ ρϋμθερηπ και ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ.
Μ οσθμϊπ εΪμαι Ψμα απϊ ςα δσμαςϊςεοα ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα ςξσ υξοξϋ και ςηπ μξσρικΩπ.
ΒΪμαι διξογαμχςΩπ και ςοϊπξπ αμςΪληφηπ. Ωπ διξογαμχςΩπ, ρσμδΨει ςα διΧτξοα ρςξιυεΪα ςξσ υξοξϋ
και ςηπ μξσρικΩπ ρε μΪα εμξπξιημΨμη και αομξμικΩ δξμΩ. Ωπ ςοϊπξπ αμςΪληφηπ, ρσμδΨεςαι με ςη
οσθμικΩ δξμΩ, η ξπξΪα με ςιπ επαμεμταμΪρειπ και ςα ποϊςσπΧ ςηπ ποξμξεΪ μΪα ξογΧμχρη πξσ
εκτοΧζει καθαοϊςηςα ρκΨφηπ και ξδηγεΪ ςξμ θεαςΩ μα αμςιλαμβΧμεςαι ςημ αιρθηςικΩ ποϊθερη. Δ
οσθμικΩ δξμΩ ςηπ κΪμηρηπ, Ω η επαμΧληφη ςηπ κΪμηρηπ ρςξ πλαΪριξ ςχμ μξςΪβχμ, ρσμβΧλλει
ρημαμςικΧ ρςημ αιρθηςικΩ ανΪα ετϊρξμ ξ οσθμϊπ παΪζει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ μξσρικξ-κιμηςικΩ
ξογΧμχρη ςξσ υξοξϋ και δΪμει διατΧμεια και καθαοϊςηςα ρε ϊλη ςη υξοεσςικΩ και μξσρικΩ τϊομα.
Δ ικαμϊςηςα ρϋμθερηπ ςχμ υξοεσςικόμ κιμΩρεχμ καςΧ ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ θεχοεΪςαι ςΨυμη, η
ξπξΪα απαιςεΪ δενιξςευμΪα ςϊρξ απϊ ςημ πλεσοΧ ςχμ μαθηςόμ ϊρξ και ςχμ δαρκΧλχμ. Νοϊκειςαι
για δενιξςευμΪα, η ξπξΪα ρσμσταΪμεςαι με ςημ Ψμμξια ςηπ δημιξσογικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ςημ
αιρθηςικΩ καλλιΨογεια μΨρχ ςξσ οσθμξϋ. ΒΪμαι γεγξμϊπ ϊςι αοκεςξΪ δΧρκαλξι και μαθηςΨπ ςξσ
υξοξϋ ρσμαμςξϋμ δσρκξλΪεπ ρςη διδαρκαλΪα και εκμΧθηρη αμςΪρςξιυα ασςΩπ ςηπ δημιξσογικΩπ
πλεσοΧπ ςξσ υξοξϋ εναιςΪαπ ςηπ πεοιξοιρμΨμηπ γμόρηπ ςξσ ρσγκεκοιμΨμξσ αμςικειμΨμξσ και ςχμ
καςεσθσμςΩοιχμ γοαμμόμ ςξσ. Νξιεπ εΪμαι ϊμχπ ασςΨπ ξι καςεσθσμςΩοιεπ γοαμμΨπ Ω ξι καμϊμεπ πξσ
ποΨπει μα ακξλξσθξϋμςαι απϊ ςξσπ δαρκΧλξσπ ποξκειμΨμξσ μα βξηθΩρξσμ ςξσπ μαθηςΨπ μα
δημιξσογΩρξσμ μΪα υξοξγοατικΩ ρϋμθερη ρςξ πλαΪριξ ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ και μα ςξσπ
καλλιεογΩρξσμ ςημ αιρθηςικΩ αμςΪληφη μΨρχ ςξσ οσθμξϋ;
Οκξπϊπ ασςΩπ ςηπ εογαρΪαπ εΪμαι μα ποξςεΪμει Ψμα μεθξδξλξγικϊ μξμςΨλξ διαρατΩμιρηπ ςχμ
ποξβλημαςιρμόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ παοαπΧμχ εοόςημα. Βιδικϊςεοα, με ατεςηοΪα ςη
διεσκοΪμιρη ςηπ ρυΨρηπ "δημιξσογικϊςηςα και αιρθηςικΩ" και κΧμξμςαπ ρσγκεκοιμΨμη αματξοΧ ρςξ
υξοϊ και ςη μξσρικΩ χπ μξοτΩ εμΨογειαπ και ασςϊ-Ψκτοαρηπ, η εογαρΪα ασςΩ ρςξυεϋει ρςημ
ποξβξλΩ εμϊπ μεθξδξλξγικξϋ μξμςΨλξσ αμΧλσρηπ και ρϋμθερηπ ςξσ μξσρικξ-υξοεσςικξϋ
ασςξρυεδιαρμξϋ, βαριζϊμεμξσ ρςημ παοΧμεςοξ ςξσ οσθμξϋ χπ βαρικξϋ πξιξςικξϋ ρςξιυεΪξσ ρςημ
καςαμϊηρη ςηπ δημιξσογικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ.

Διραγχγή
Δ ικαμϊςηςα ρϋμθερηπ ςχμ υξοεσςικόμ κιμΩρεχμ ςϊρξ καςΧ ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ ϊρξ και καςΧ ςημ
παοαγχγΩ μιαπ μΨαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ απαιςεΪ δενιξςευμΪα, η ξπξΪα ρσμσταΪμεςαι με ςημ
Ψμμξια ςηπ αιρθηςικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ςημ αιρθηςικΩ καλλιΨογεια. ΒΪμαι γεγξμϊπ ϊςι αοκεςξΪ
δΧρκαλξι και μαθηςΨπ ςξσ υξοξϋ ρσμαμςξϋμ δσρκξλΪεπ ρςη διδαρκαλΪα και εκμΧθηρη αμςΪρςξιυα
ασςΩπ ςηπ δημιξσογικΩπ πλεσοΧπ ςξσ υξοξϋ εναιςΪαπ ςηπ πεοιξοιρμΨμηπ γμόρηπ ςξσ
ρσγκεκοιμΨμξσ αμςικειμΨμξσ και ςχμ καςεσθσμςΩοιχμ γοαμμόμ ςξσ. Νξιεπ εΪμαι ϊμχπ ασςΨπ ξι
καςεσθσμςΩοιεπ γοαμμΨπ Ω ξι καμϊμεπ πξσ ποΨπει μα ακξλξσθξϋμςαι απϊ ςξσπ δαρκΧλξσπ
ποξκειμΨμξσ μα βξηθΩρξσμ ςξσπ μαθηςΨπ μα δημιξσογΩρξσμ μΪα υξοξγοατικΩ ρϋμθερη με βΧρη
ςη γμόρη "ςηπ ςευμικΩπ ςηπ ρσγκεκοιμΨμηπ ςΨυμηπ" και μα ςξσπ καλλιεογΩρξσμ ςημ αιρθηςικΩ
αμςΪληφη? Νξιξπ εΪμαι ξ οϊλξπ ςηπ μξσρικΩπ και ςξσ οσθμξϋ ρε ασςΩ ςη διαδικαρΪα? Ηαι πχπ
διαπλΨκεςαι ξ μξσρικξ-υξοεσςικϊπ οσθμϊπ με ςημ ασςξ-Ψκτοαρη, ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ, ςη
δημιξσογικϊςηςα, ςημ παοαγχγΩ μιαπ μΨαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ και ςημ αιρθηςικΩ αγχγΩ;
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Οκξπϊπ ασςΩπ ςηπ εογαρΪαπ εΪμαι μα ποξςεΪμει Ψμα μεθξδξλξγικϊ μξμςΨλξ διαρατΩμιρηπ ςχμ
ποξβλημαςιρμόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςα παοαπΧμχ εοχςΩμαςα. Βιδικϊςεοα, με ατεςηοΪα ςη
διεσκοΪμιρη ςηπ ρυΨρηπ "δημιξσογικϊςηςα και αιρθηςικΩ αγχγΩ" και κΧμξμςαπ ρσγκεκοιμΨμη
αματξοΧ ρςη μξσρικΩ και ςξ υξοϊ, χπ μξοτΨπ ςΨυμηπ, εμΨογειαπ και αιρθηςικΩπ ασςξ-Ψκτοαρηπ,
η εογαρΪα ασςΩ ρςξυεϋει ρςημ ποξβξλΩ εμϊπ μεθξδξλξγικξϋ μξμςΨλξσ αμΧλσρηπ και ρϋμθερηπ
ςξσ μξσρικξ-υξοεσςικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ, βαριζϊμεμξσ ρςημ παοΧμεςοξ ςξσ οσθμξϋ.
Οςη ρσγκεκοιμΨμη εογαρΪα ξ οσθμϊπ αμςιμεςχπΪζεςαι χπ αιρθηςικϊ ρςξιυεΪξ ςξσ υξοξϋ ετϊρξμ
κΧθε κΪμηρη Ω ρσμδσαρμϊπ ασςόμ καςΨυει μΪα ερχςεοικΩ ξογΧμχρη ςξσ υοϊμξσ, η ξπξΪα
αμςαπξκοΪμεςαι ποξπ ασςΩμ ςηπ μξσρικΩπ. Οςιπ διαδξυικΨπ κιμΩρειπ, η ερχςεοικΩ ξογΧμχρη ςξσ
υοϊμξσ σπϊ ςημ Ψμμξια ςξσ οσθμξϋ λειςξσογεΪ χπ μΨρξ ρσμξυΩπ και δσμαμικΩπ οξΩπ ςξσ υξοξϋ,
αιυμαλχςΪζει ςημ ποξρξυΩ ςξσ θεαςΩ, παοακιμεΪ και διαςηοεΪ ςξ εμδιατΨοξμ ςξσ. Οσμεπόπ, η
αμςΪληφη ςηπ Ψμμξιαπ ςξσ οσθμξϋ και η εκμΧθηρη ςξσ ςοϊπξσ υοΩρηπ ςξσ ρςξ ρσμδσαρμϊ
υξοεσςικόμ κιμΩρεχμ ρυεςΪζεςαι με ςημ καλλιΨογεια και ςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικΩπ
δοαρςηοιϊςηςαπ. Δ γμόρη ςξσ ςοϊπξσ ςηπ οσθμικΩπ ξογΧμχρηπ ςηπ ρσμξλικΩπ υξοεσςικΩπ
τϊομαπ και η ποξβξλΩ ςηπ ρςημ παοαγχγΩ μιαπ καλλιςευμικΩπ υξοξγοατΪαπ ρυεςΪζεςαι με ςη
δημιξσογικϊςηςα, ςημ ασςϊ-Ψκτοαρη και ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ "γμόρηπ ςηπ
ςευμικΩπ ςηπ ρσγκεκοιμΨμηπ ςΨυμηπ", δηλαδΩ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ αιρθηςικΩπ.
Πξ ποξςειμϊμεμξ μξμςΨλξ ρςηοΪζεςαι ρςη διδακςικΩ μΨθξδξ ςηπ καθξδηγξϋμεμηπ αμακάλσφηπ ή
ετεσοεςικϊςηςαπ, καςΧ ςημ ξπξΪα ξ δΧρκαλξπ ρυεδιΧζει και δημιξσογεΪ ςιπ καςΧλληλεπ ρσμθΩκεπ
ποξκειμΨμξσ μα επιςϋυει ςημ εμεογξπξΪηρη και ςη ρσμμεςξυΩ ςξσ μαθηςΩ ρςη διαδικαρΪα ςηπ
επιμϊηρηπ-αμακΧλσφηπ Ω ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ1. ΝαοΧλληλα, ρςηοΪζεςαι ρςιπ αουΨπ ςηπ μεθϊδξσ
αμΧλσρηπ ςηπ κΪμηρηπ ςξσ Laban χπ απαοαΪςηςηπ ποξωπϊθερηπ για ςη μελΨςη ςηπ αμθοόπιμηπ
κΪμηρηπ2, και ρσμακϊλξσθα χπ μΨρξσ καςαμϊηρηπ ςξσ ςοϊπξσ ρϋμθερηπ μιαπ υξοεσςικΩπ τϊομαπ
Ω υξοξγοατΪαπ. ΠΨλξπ, ςα παοαπΧμχ ρσμσταΪμξμςαι ρε διαλεκςικΩ ρυΨρη με ςιπ παοαμΨςοξσπ ςηπ
αιρθηςικΩπ αγχγΩπ και ρσγκεκοιμΨμα με:
α) ςημ απϊκςηρη γμόρεχμ ςχμ ρσγκεκοιμΨμχμ ςευμικόμ και δενιξςΩςχμ πξσ ρυεςΪζξμςαι με
ςημ αμςΪρςξιυη αιρθηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα3.
β) ςημ επατΩ και ενξικεΪχρη με ςξ υξοϊ, χπ εΪδξπ ςΨυμηπ4.
γ) ςη γμόρη ςχμ βαρικόμ καμϊμχμ και αιρθηςικόμ κοιςηοΪχμ ςξσ αμςΪρςξιυξσ εΪδξσπ
υξοξϋ5 και,
δ) ςη γμόρη ςξσ ςοϊπξσ Ω ςχμ ϊοχμ επιλξγΩπ Ω απϊκλιρηπ απϊ ςξσπ βαρικξϋπ καμϊμεπ 6
πξσ ιρυϋξσμ για ςξ αμςΪρςξιυξ εΪδξπ υξοξϋ.

1

M. Mosston & S. Asworth: Teaching Physical Education, Macmillan College, Publ. Co. Inc., U.S.A. 1994, και Ζ. ΕεξδχοΧκη & Ι.
Αξϋδα & Ώ. ΝαπαψχΧμμξσ: Ζ Χσυξλξγία ςηπ Τπεοξυήπ ρςξμ Αθληςιρμϊ, εκδ. ΣοιρςξδξσλΪδη, ΕερραλξμΪκη 2000, και Α. ΘσκερΧ: Ζ
Διδαρκαλία ςχμ Δλλημικόμ Παοαδξριακόμ Φξοόμ ρςημ Ποχςξβάθμια Δκπαίδεσρη με ςη Λέθξδξ ςηπ Λξσρικξκιμηςικήπ Αγχγήπ, διδ.
διαςοιβΩ, Π.Β..Ώ.Ώ. ΏοιρςξςΨλειξ ΝαμεπιρςΩμιξ, ΕερραλξμΪκη 2002.
2
R. Laban: Choreutics, Jarrold and Sons Ltd., 1968, και R. Laban: Effort: Economy of Human Movement, R. Laban & F.C. Laurence,
London 19742, και I. Bartenieff & M. Davis: Effort-Shape Analysis of Movement: The Unity of Function and Expression, A. Einstein
College of Medicine, New York, 1965, και I. Bartenieff: Four Adaptations of Effort Theory in Research and Teaching, Dance, Notation
Bureaux, U.S.A. 1970, και V. Preston-Dunlop: A Handbook for Modern Educational Dance, Macdonald and EvansLtd, U.S.A., 1989, και
Ι. Ηξσςρξϋμπα: ημειξγοατία ςηπ Φξοεσςικήπ Ιίμηρηπ. Σξ Πέοαρμα απϊ ςημ Ποξψρςξοία ρςημ Θρςξοία ςξσ Φξοξϋ, Νοξπξμπϊπ, ΏθΩμα
2005, και Η. ΟαβοΧμη: "ΞσθμικΩ ΏγχμιρςικΩ ΑσμμαρςικΩ και ΏιρθηςικΩ Ώνιξλϊγηρη", ρςξ: Δπςά Δξκίμια γα ςξ Φξοϊ, Νοξπξμπϊπ, ΏθΩμα
2000, ρρ. 168-192.
3
D. Best: "Can Creativity Be Taught?", British Journal of Educational Studies, 30/2, 1982:285.
4
T. Cohen: Dance as a Theatre Art, Harper & Row, London 1974, και H. B. Redfern: Dance, Art and Aesthetics, Dance Book Ltd,
London , 1983.
5
P. J. Arnold: "Creativity, Self-Expression and Dance", Journal of Aesthetic Education, 20/2, 1986: 49-58.
6
Μ. Ι. Chapman: "Creative Dance: Some Implications of the Concept", in Σhe Laban Art of Movement Quild Magazine 49, 1972: 1519.
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1. Αιρθηςική Αγχγή, Δημιξσογικϊςηςα και Ασςξ-Έκτοαρη.
ε γεμικέπ γοαμμέπ, ρκξπϊπ ςηπ αιρθηςικήπ αγχγήπ είμαι μα βξηθήρει ςξσπ μαθηςέπ μα
ξογαμόρξσμ δημιξσογικά και μα ενχςεοικεϋρξσμ με πληοϊςηςα ρε πξικίλεπ εκτοαρςικέπ μξοτέπ,
ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ εμπειοίεπ και ιδέεπ, ςα ρσμαιρθήμαςα ή ςη ταμςαρία ςξσπ και μα αμαπςϋνξσμ
ρςαδιακά ςημ εσαιρθηρία ςξσπ, αμςαπξκοιμϊμεμξι θεςικά απέμαμςι ρςα καλλιςευμικά
δημιξσογήμαςα. Ζ ποξρέγγιρη ςηπ ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ ςέυμηπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ, αμενάοςηςα
απϊ ςημ αμάγκη για δημιξσογία, ποξωπξθέςει ςημ απϊκςηρη γμόρηπ ςϊρξ ρςξ βιχμαςικϊεμπειοικϊ ϊρξ και ρςξ θεχοηςικϊ επίπεδξ, η ξπξία ποξκϋπςει ρε ρυέρη και αλληλξπλξκή με:
α) ςξ παιδαγχγικϊ κίμηςοξ, δηλαδΩ ςημ επατΩ ςξσ μαθηςΩ με ςιπ πμεσμαςικΨπ διαδικαρΪεπ και ςη
δημιξσογικΩ εμπειοΪα, η ξπξΪα απξκςΧςαι ρε Χμερη επατΩ με ςξμ πεοιβΧλλξμςα υόοξ καθόπ και
με ςημ καλλιΨογεια ςηπ ταμςαρΪαπ και ςηπ ικαμϊςηςΧπ ςξσ μα παοαςηοεΪ και μα απξςσπόμει ςιπ
εικϊμεπ.
β) ςξμ παιδαγχγικϊ ρςϊυξ, δηλαδΩ ςημ ειραγχγΩ ςξσ μαθηςΩ ρςη διαδικαρΪα μΧθηρηπ σπϊ ςξσπ
ϊοξσπ ςηπ ξμαδικϊςηςαπ και ρσλλξγικϊςηςαπ. Μι μαθηςΨπ μαθαΪμξσμ μα ακξϋμ, μα παοαςηοξϋμ,
μα μξιοΧζξμςαι ςιπ ιδΨεπ ςξσπ, μα δημιξσογξϋμ εμαομξμιζϊμεμξι με ςημ ξμΧδα και μα
αμαλαμβΧμξσμ ςιπ εσθϋμεπ ςξσπ
γ) ςξμ καλλιςευμικϊ ρςϊυξ, δηλαδΩ ςημ παοαγχγΩ και αμαπαοαγχγΩ ςχμ ιδεόμ ςξσ μαθηςΩ και
ςημ επενεογαρΪα και ςοξπξπξΪηρΩ ςξσπ ρϋμτχμα με ςη ρσμαιρθημαςικΩ ςξσ τϊοςιρη και ςη
γμόρη επιλξγΩπ, υοΩρηπ και ρϋμθερηπ ςχμ καςΧλληλχμ εκτοαρςικόμ μΨρχμ και σλικξ-ςευμικόμ
ρςξιυεΪχμ ποξκειμΨμξσ μα μεςαδόρει ςημ ποξρχπικΩ ςξσ εκτοαρςικΩ ποϊθερη.
Ώπϊ ςημ αμαρκϊπηρη ςηπ ρσματξϋπ βιβλιξγοατΪαπ ποξκϋπςει ϊςι ϊλεπ ξι επιρςημξμικΨπ θΨρειπ
ρσγκλΪμξσμ ρςημ Χπξφη ϊςι μΨρχ ςηπ αιρθηςικΩπ αγχγΩπ ποΨπει μα επιδιόκεςαι7:
α) η εμΪρυσρη ςηπ εσαιρθηρΪαπ ςξσ μαθηςΩ.
β) η καλλιΨογεια ςχμ αιρθΩρεχμ (αιρθηςικΩ καλλιΨογεια) και ςχμ αμςιληπςικόμ ικαμξςΩςχμ για
ςημ παοαγχγΩ δημιξσογικξϋ-καλλιςευμικξϋ απξςελΨρμαςξπ.
γ) η εμεογξπξΪηρη ςχμ δημιξσογικόμ δσμΧμεχμ ςξσ μαθηςΩ.
δ) η ενξικεΪχρη με ςημ καλλιςευμικΩ δημιξσογΪα.
ε) η απϊκςηρη εμπειοιόμ, γμόρεχμ δενιξςΩςχμ και ρςΧρεχμ απξδξυΩπ και εκςΪμηρηπ ςχμ
καλλιςευμικόμ δημιξσογημΧςχμ.
ρς) η αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
Δ αιρθηςικΩ αγχγΩ πεοιλαμβΧμει ϊλεπ ςιπ μξοτΨπ ςΨυμηπ και ρσμξπςικΧ αμςαπξκοΪμεςαι καςΧ
αμςΪρςξιυξ αμςικεΪμεμξ:
α) ρςημ εικαρςική αγχγή, μΨρχ ςηπ ξπξΪαπ διαμξοτόμεςαι και καλλιεογεΪςαι η δημιξσογικΩ
ικαμϊςηςα ςχμ μαθηςόμ ρε ρυΨρη με ςξσπ ςξμεΪπ ςηπ ζχγοατικΩπ, ςηπ γλσπςικΩπ, ςξσ ρυεδΪξσ,
ςηπ πλαρςικΩπ και γεμικϊςεοα με ςξμ ςξμΨα ςχμ υειοξςευμικόμ δοαρςηοιξςΩςχμ8.

7

ΐλ. εμδεικςικΧ: M. C. Beardsley: "The Aesthetic Point of View", in: H. E. Keifer &M. K. Munitz (edts), Perspectives in Education,
Religion and the Arts, Albany: State University of New York Press, 1970: 219-237, και Δ. Μsborn:The Art of Appreciation, Oxford
University Press, 1970, και ΐ. ΠσοξβξλΧ: "Μ Ναοαδξριακϊπ Σξοϊπ χπ ΙΨρξ ΏιρθηςικΩπ ΏγχγΩπ", Κϊγξπ και Ποάνη, 1989, 39:44-53, και
D. Swanger: Essays in Aesthetic Education, E. Mellen Press, U.S.A. 1991, και B. Reimer: A Philosophy of Music Education, Prentice
Hall, London 2002³, και R. Lachapell & D. Murray &S. Neim: "Aesthetic Understanding as Informed Experience: The Role of
Knowledge in Our Viewing Experiences", in: The Journal of Aesthetic Education, 37/3, 2003, και W. Bowman: "Musical Experience As
Aesthetic: What Cost the Label?", Contemporary Aesthetics: www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/artickle.php?
8
htpp:/209.85.135.104/search?q=cache:qjhqh3v1pmkJ:www.pi-schools.gr/epimorfosi/e…

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 15

β) ρςη μξσρική αγχγή, μΨρχ ςηπ ξπξΪαπ επιςσγυΧμεςαι η επατΩ ςξσ παιδιξϋ με ςξμ Ωυξ,
καλλιεογεΪςαι ξ οσθμϊπ και η οσθμικΩ Ψκτοαρη, εμιρυϋξμςαι η ακξσρςικΩ και
τχμηςικΩ καλλιΨογεια και εμεογξπξιξϋμςαι ξι δημιξσογικΨπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ μαθηςΩ9.
γ) ρςημ κιμηςική αγχγή, μΨρχ ςηπ ξπξΪαπ αμαπςϋρρεςαι η δημιξσογικΩ ρκΨφη, και βελςιόμξμςαι
ενελικςικΧ ξι κιμηςικΨπ και τσρικΨπ ικαμϊςηςεπ ςξσ μαθηςΩ10.
δ) ρςη θεαςοική αγχγή, μΨρχ ςηπ ξπξΪαπ μελεςΧςαι η ρχμαςικΩ ρσμπεοιτξοΧ, και καλλιεογεΪςαι
η Ψκτοαρη και η επικξιμχμΪα. Μι μαθηςΨπ γμχοΪζξσμ ςξμ κϊρμξ και ςιπ αουΨπ ςξσ θεΧςοξσ και
ξδηγξϋμςαι ρςαδιακΧ ρςη δημιξσογΪα μΨρα απϊ ςξσπ διατξοεςικξϋπ επικξιμχμιακξϋπ κόδικεπ,
ϊπχπ π.υ. ςημ κΪμηρη, ςξ λϊγξ, ςη μΪμηρη, ςη δοαμαςικΩ Ψκτοαρη, ςη θεαςοικΩ παοΧρςαρη και
ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ11.
ε) ρςη μίνη ςηπ μξσρικήπ και κιμηςικήπ αγχγήπ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ μξσρικξ-κιμηςικήπ αγχγήπ12
Χμερα ρσμσταρμΨμηπ με ςξ υξοϊ και ςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ, ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ και
ςη υξοεσςικΩ ασςξ-Ψκτοαρη. ΙΨρχ ςηπ μξσρικξ-κιμηςικΩπ αγχγΩπ επιςσγυΧμεςαι:
α) η αμςΪληφη-αΪρθηρη ςξσ υόοξσ και ςξσ υοϊμξσ
β) η γμόρη ςξσ ρόμαςξπ
γ) η αμςΪληφη ςξσ οσθμξϋ
δ) η μξσρικΩ και λεκςικΩ μμΩμη
ε) η επικξιμχμΪα
ρς) η εσαιρθηςξπξΪηρη και η ρσγκοϊςηρη-καςαμϊηρη ςηπ Ψμμξιαπ ςξσ "αμΩκειμ" ρε μΪα
ξμΧδα.
ζ) η ασςξ-Ψκτοαρη και,
η) η αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ταμςαρΪαπ ςξσ μαθηςΩ.
Οςξ πλαΪριξ ςηπ μξσρικξ-κιμηςικΩπ αγχγΩπ καθξοιρςικϊ οϊλξ παΪζει η αδιαυόοιρςη ρυΨρη
μελχδΪαπ-λϊγξσ-κΪμηρηπ με κξιμΩ ρσμιρςόρα ςξ οσθμϊ. Οσμεπόπ ρςϊυξπ ςηπ μξσρικξ-κιμηςικΩπ
αγχγΩπ εΪμαι η γμόρη ςηπ μξσρικΩπ και ςξσ οσθμξϋ ρε ρσμΧοςηρη με ςημ κΪμηρη, η αμΧδεινη ςχμ
αςξμικόμ εκτοαρςικόμ δσμαςξςΩςχμ ςξσ μαθηςΩ και η ποξαγχγΩ ςξσπ ρε δενιϊςηςεπ13. Δ
μξσρικξ-κιμηςικΩ αγχγΩ ρσμσταΪμεςαι με ςημ Ψμμξια ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ετϊρξμ ξ μαθηςΩπ
ακϊμα και εΧμ δεμ σπΧγεςαι ρςημ καςηγξοΪα ςχμ "υαοιρμαςικόμ" ποξρχπικξςΩςχμ μαθαΪμει μα
εΪμαι δημιξσογικϊπ μΨρα απϊ ςη διδαρκαλΪα ρσγκεκοιμΨμχμ δοαρςηοιξςΩςχμ. Μ υξοϊπ
ρσμδιαλΨγεςαι με ςη μξσρικξ-κιμηςικΩ αγχγΩ ρςξ επΪπεδξ μξσρικΩπ και κΪμηρηπ μΨρχ ςηπ
9
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Δκπαίδεσρη, ΝοακςικΧ Ώ' Διεθμξϋπ Βκπαιδεσςικξϋ ΟσμεδοΪξσ: CD Rom: ΖSBN 978-960-8373-10-5.
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ρσμειδηςξπξΪηρηπ ςξσ οσθμξϋ, ξ ξπξΪξπ απξκςΧςαι με ςιπ κιμηςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ και
εμπειοΪεπ. Δ ενξικεΪχρη ςξσ μαθηςΩ με ςιπ κιμηςικΨπ και αμςιληπςικξ κιμηςικΨπ δενιϊςηςεπ μΨρχ
ςξσ οσθμξϋ ςηπ μξσρικΩπ και ςηπ κΪμηρηπ ρσμεπΧγεςαι ςημ ενξικεΪχρΩ ςξσ ςϊρξ με ςημ καςηγξοΪα
ςχμ δενιξςΩςχμ πξσ ξοΪζξμςαι χπ "καθασςέπ καςηγξοίεπ κιμήρεχμ" ϊρξ και με ςημ καςηγξοΪα ςχμ
δενιξςΩςχμ πξσ ξοΪζξμςαι χπ "αμςιληπςικϊ ρυέδιξ" και ατξοξϋμ ρςημ πξιϊςηςα ςηπ κΪμηρηπ14. Μι
παοαπΧμχ καςηγξοΪεπ ςχμ δενιξςΩςχμ ρσμσταΪμξμςαι ατεμϊπ με ςη δημιξσογικϊςηςα και ςημ
αιρθηςικΩ αγχγΩ και ατεςΨοξσ με ςη δημιξσογικϊςηςα και ςξ υξοϊ (καλλιςευμικϊ Ω
εκπαιδεσςικϊ), χπ μξοτΩ αιρθηςικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ςΨυμηπ και ασςξ-Ψκτοαρηπ.
ΏπαοαΪςηςξ ρςξιυεΪξ ρςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ απξςελεΪ η δημιξσογικΩ ρκΨφη και η
δσμαςϊςηςα λΩφηπ απϊταρηπ15. ΔημιξσογικΩ ρκΨφη ρσμεπΧγεςαι, καςΧ βΧρη, απξκλΪμξσρα
ρκΨφη. μχπ απξκλΪμξσρα ρκΨφη απϊ ςι και με βΧρη πξιξ ρςξιυεΪξ? ΒΪμαι κξιμϊπ ςϊπξπ ϊςι η
απξκλΪμξσρα ρκΨφη, ρε αμςΪθερη με ςη ρσγκλΪμξσρα, επικεμςοόμεςαι ρςημ ποξραομξρςικϊςηςα,
ςημ ποχςξςσπΪα, ςη ρσμθεςικΩ εσυΨοεια και ςημ ικαμϊςηςα διεογαρΪαπ, δηλαδΩ απξςελεΪ μΪα
ρημαμςικΩ γμχρςικΩ ιδιϊςηςα ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ16. Ωπ ςΨςξια, ρσμσπΧουει με ςη γμχρςικΩ
ιδιϊςηςα ςηπ ταμςαρΪαπ17, η ξπξΪα παΪζει ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ
ετϊρξμ γετσοόμει ςξ γμχρςϊ με ςξ Χγμχρςξ, ςημ ποαγμαςικϊςηςα με ςξ αμϋπαοκςξ18. Δ
ταμςαρΪα απξςελεΪ ςημ ξσριαρςικΩ ποξωπϊθερη για ςη δημιξσογΪα κΧθε εΪδξσπ ςΨυμηπ Ω
καλλιςευμικΩπ ρϋμθερηπ19. Ωρςϊρξ, η μξσρικΩ και ξ υξοϊπ, παοΧ ςξσπ μξοτξλξγικξϋπ καμϊμεπ,
ςξσπ οσθμικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ Ω ςξ ποξγοαμμαςικϊ ςξσπ πεοιευϊμεμξ, εναιςΪαπ ςηπ ελεϋθεοηπ και
ατηοημΨμηπ στΩπ ςξσπ, ποξρτΨοξσμ ςιπ μεγαλϋςεοεπ δσμαςϊςηςεπ για ςημ ασθϊομηςη λειςξσογΪα
ςηπ ταμςαρΪαπ. Οςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη ςϊρξ η ταμςαρΪα ϊρξ και η απξκλΪμξσρα ρκΨφη
απξςελξϋμ πμεσμαςικΨπ ιδιϊςηςεπ και μαζΪ με ςη ρσμθεςικΩ εσυΨοεια ρσμςελξϋμ ρςη γΨμμηρη μιαπ
μΨαπ καλλιςευμικΩπ δημιξσογΪαπ Ω αμα-δημιξσογΪαπ. Οςη μξσρικΩ και ςξ υξοϊ, η καλλιςευμικΩ
δημιξσογΪα Ω αμα-δημιξσογΪα ρσμδΨεςαι με ιδιαΪςεοα μΨρα και ςευμικΨπ, ξι ξπξΪεπ ατξοξϋμ:
α) ςη ρχμαςικΩ Ψκτοαρη - ασςξ-Ψκτοαρη.
β) ςημ αιρθηριξ-κιμηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα
γ) ςη δσμαςϊςηςα μεςΧβαρηπ
ρσμδσαρμϊ ςξσπ και,

απϊ ςημ ελεϋθεοη ρςη ρσμςξμιρμΨμη κΪμηρη και ςξ

δ) ςημ ασςξρσγκΨμςοχρη και ςη υαλΧοχρη.

Ζ Ρχμαςική Έκτοαρη - Ασςξ-Έκτοαρη.
Πξ ρόμα τΨοεςαι χπ η κϋοια πηγΩ εσαιρθηςξπξΪηρηπ. ΒΪμαι βαρικϊ ϊογαμξ δοΧρηπ και ςϊπξπ
ρσμΧμςηρηπ ςξσ ερχςεοικξϋ με ςξμ ενχςεοικϊ κϊρμξ. Μι γμχρςικΨπ ρσμπεοιτξοΨπ και ξι
μαθηριακΨπ καςαρςΧρειπ πεομξϋμ ποόςα απϊ ςξ ρόμα, μΨρχ ςηπ κΪμηρηπ και ςηπ δοΧρηπ. Δ
γμχρςικΩ παοΧμεςοξπ αμαπςϋρρεςαι ατεμϊπ ρςξμ εκτοαρςικϊ άνξμα (π.υ. μιμικΩ, υξοϊπ,
μξσρικΩ) και ατεςΨοξσ ρςξ λειςξσογικϊ άνξμα (π.υ. πιΧμχ αμςικεΪμεμα)20. ΝαοΧλληλα, ςξ ρόμα
θεχοεΪςαι χπ μερΧζχμ ςηπ ρκΨφηπ ετϊρξμ δεμ ςημ ενσπηοεςεΪ αλλΧ ςημ εκτοΧζει. Οςημ
14

G. Graham & S. Holt-Hale & M. Parker: Children Moving. A Teachers Guide to Developing a Successful Physical Education Program,
Mayfield Publishing Co, Canada 1987², και Α. ΘσκερΧ κ.α.: "Δημιξσογικϊ ΙΧθημα Ναοαδξριακξϋ Σξοξϋ", ρρ. 86-87.
15
D. Plunkett: "The Creative Organization. An Empirical Investigation of the Importance of Participation in Decision-.Making", The
Journal of Creative Behavior, 24/2:140-148.
16
J. P. Guilford: The Nature of Human Intelligence, McGraw-Hill, New York, 1967, και Ν. ΕεξδχοΧκξσ: Δημιξσογική Γσμμαρςική,
ΏθΩμα 2000, ρ. 19.
17
. D. Moran &j. k. Sawyers &Y. R. Fu &R. M. Milgram: "Predicting Imaginative Play in Preschool Children", Gifted Child Quarterly,
28/2: 22-24, και Ν. ΕεξδχοΧκξσ: Δημιξσογική Γσμμαρςική, ρρ.19-20.
18
Ώ. Ηϊπλαμς: Λξσρική και Υαμςαρία, μςτο. Ι. ΑοηγξοΪξσ, ΚετΨλη 1980, ρρ. 21-103.
19
R. Scruton: Art and Imagination, Methuen, London, 1974.
20
ΐ. ΞΩγα: Ζ χμαςική Έκτοαρη, ΠσπχθΩςχ, ΏθΩμα 2001, ρ. 13.
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ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη, η Ψκτοαρη στΪρςαςαι χπ δσμαςϊςηςα επικξιμχμΪαπ και απξκαλϋπςει Ψμα
μΨοξπ ςηπ ρσμεΪδηρηπ. Οϋμτχμα με ςξμ Ώ. Ηesler21, "… ξ έλεγυξπ μιαπ ςευμικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ
λειςξσογεί ρσμήθχπ κάςχ απϊ ςξ επίπεδξ ςηπ ρσμείδηρηπ ρςξ ξπξίξ αμαπςϋρρεςαι ασςή η
δοαρςηοιϊςηςα…". Έςρι, η ξπξιαδΩπξςε κΪμηρη, απϊ ςημ κΪμηρη ςηπ απλΩπ καθημεοιμϊςηςαπ Ψχπ
ςημ Χκοχπ ενειδικεσμΨμη κΪμηρη ςξσ υξοεσςΩ καςΧ ςημ διΧοκεια μιαπ υξοεσςικΩπ παοΧρςαρηπ,
τΨοξμςαι χπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ εκτοΧζξσμ μεμ φσυικΨπ καςαρςΧρειπ αλλΧ, ςασςϊυοξμα,
επιςσγυΧμξσμ μΪα δοόρα καςΧρςαρη ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ πξσ αμαδϋεςαι ρςξ επΪπεδξ ςηπ
ρσμεΪδηρηπ. Οσμεπόπ, η ρχμαςικΩ Ψκτοαρη δεμ εΪμαι μϊμξ απελεσθΨοχρη ρσμαιρθημΧςχμ αλλΧ
παοΧλληλα, ρσμειδηςϊπ Ψλεγυξπ και κσοιαουΪα, ετϊρξμ η ξπξιαδΩπξςε επικξιμχμΪα μΨρχ ςηπ
ρχμαςικΩπ Ψκτοαρηπ, ποαγμαςξπξιεΪςαι με βΧρη ςξ ρσμειδηςϊ Ψλεγυξ και ςημ κσοιαουΪα ςξσ
ρόμαςξπ.
Οςξσπ γεμικξϋπ ξοιρμξϋπ ςηπ ρχμαςικΩπ Ψκτοαρηπ με βΧρη ςα ςοΪα βαρικΧ οεϋμαςα
υοηριμξπξΪηρΩπ ςηπ (ςξ οεϋμα ρκημικήπ έκτοαρηπ, ςξ παιδαγχγικϊ και ςξ
μεςατσρικϊ/μσρςικιρςικϊ)22, αμςιπαοαςΪθεμςαι ασςξΪ πξσ ξοΪζξσμ ςη ρχμαςικΩ Ψκτοαρη ρςξ
πλαΪριξ ςχμ καλλιςευμικόμ αμςαπξκοΪρεχμ και ρσμδΨξμςαι με ςξ οεϋμα ςηπ ρκημικήπ έκτοαρηπ.
Οςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη, ςξ εμδιατΨοξμ επικεμςοόμεςαι ρςιπ ςΨυμεπ και ιδιαΪςεοα ρςη
μεςΧδξρη μημσμΧςχμ ρςξσπ θεαςΨπ Ω ρςιπ Ψμμξιεπ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ αιρθαμςικϊςηςαπ
σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ αιρθηςικξϋ θεΧμαςξπ, δηλαδΩ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ αιρθηςικΩπ. ΗΧθε
Χμθοχπξπ μπξοεΪ μα διαθΨςει εγγεμεΪπ κιμηςικΨπ αμςιδοΧρειπ και μεγΧλξ Ω μικοϊςεοξ βαθμϊ
υξοεσςικόμ δσμαςξςΩςχμ. Ώσςϊ ρσμβαΪμει εναιςΪαπ δϋξ λϊγχμ:
α) ατεμϊπ γιαςΪ ςξ κιμηςικϊ ςξσ ρϋρςημα παοΨυει απϊ ςη τϋρη ςξσ Ψμμερη αμςΪληφη ςξσ
ρχρςξϋ Ω λΧθξσπ ςηπ κιμηςικΩπ αμςΪδοαρηπ.
β) ατεςΨοξσ, γιαςΪ ςξ μεσοικϊ ςξσ ρϋρςημα και η πξλσπλξκϊςηςα ςξσ εγκΨταλξσ, ςξμ
καθιρςξϋμ ικαμϊ μα ελΨγυει κΧθε κΪμηρη ςξσ ρόμαςξπ καςΧ απϊλσςη αμςαπϊκοιρη και
ρσμτχμΪα με ασςϊ πξσ βλΨπει, ακξϋει, ρκΨπςεςαι Ω αιρθΧμεςαι.
ΒΪμαι κξιμϊπ ςϊπξπ ϊςι ξι ρσμςξμιρςικξΪ μηυαμιρμξΪ ςξσ ρόμαςξπ βοΪρκξμςαι ρε πλΩοη
αμςαπϊκοιρη με ςιπ φσυικΨπ και κιμηςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ23. Ωρςϊρξ ρςημ πεοΪπςχρη ςξσ
καλλιςευμικξϋ Ω επαγγελμαςικξϋ υξοξϋ, ϊπξσ ξ ςελεσςαΪξπ αμςιμεςχπΪζεςαι χπ εΪδξπ ςΨυμηπ, ξι
Ψμτσςεπ ικαμϊςηςεπ ςξσ μαθηςΩ υοειΧζξμςαι ειδικΩ καλλιΨογεια ποξκειμΨμξσ μα επιςεσυθεΪ ςϊρξ
απϊ ςημ Χπξφη ςηπ ςευμικΩπ, μΨρχ ςηπ ρυημαςξπξΪηρηπ ςξσ αμςΪρςξιυξσ σλικξϋ, ϊρξ και απϊ ςημ
Χπξφη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ασςξ-Ψκτοαρηπ, Ψμα Χοςιξ αιρθηςικϊ απξςΨλερμα.
Πι ρημαΪμει ϊμχπ αιρθηςικϊ απξςΨλερμα; Πι διαρςΧρειπ παΪομει εδό η Ψμμξια ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ και ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ; Ηαι πξια η διατξοΧ μεςανϋ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ
εμϊπ μαθηςΩ ξ ξπξΪξπ αρυξλεΪςαι με ςξ υξοϊ και ςη υξοεσςικΩ κΪμηρη ρςξ πλαΪριξ ςηπ μξσρικξκιμηςικΩπ αγχγΩπ Ψμαμςι κΧπξιξσ Χλλξσ μαθηςΩ, ξ ξπξΪξπ αρυξλεΪςαι με ςη υξοεσςικΩ κΪμηρη και
ςξ υξοϊ ρςξ πλαΪριξ ςηπ "καλλιςευμικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ" ρϋμτχμα με ςη γμόρη ςηπ ςευμικΩπ Ω
με ςα κοιςΩοια ςξσ "καλξϋ" και "ρχρςξϋ" πξσ επιβΧλλξσμ ξι ϊοξι ςηπ ςΨυμηπ; ΡπΧουει διατξοΧ
ρςημ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα? ΒΧμ σπΧουει, πξια εΪμαι ασςΩ; Ηαι πξιξπ εΪμαι ξ οϊλξπ ςξσ
δαρκΧλξσ?
ΟσμξπςικΧ, θα μπξοξϋραμε μα πξϋμε, ϊςι ςξ μα εκτοαρθεΪ Ψμαπ μαθηςΩπ μΨρχ ςξσ
ρόμαςϊπ ςξσ ρημαΪμει:
α) μα Ψυει ςημ αΪρθηρη ςξσ υόοξσ και μα μπξοεΪ μα κιμηθεΪ Χμεςα ρε ασςϊμ.

21
22
23

Ώ. Ηesler: Ζ Ποάνη ςηπ Δημιξσογίαπ, ΣαςζημικξλΩ, ΏθΩμα 1978, Β. ΗξσοξσπΩ: Φξοϊπ, όμα, Ιίμηρη, εκδ. ΚετΨλη ΏθΩμα 1999, ρ. 7.
Β. ΗξσοξσπΩ: Φξοϊπ, όμα, Ιίμηρη, ρ. 14.
23
. T. Shawn: Every Little Movement, M. Witmark & Sons, U.S.A., 1910.
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β) μα αιρθΧμεςαι Χμεςα με ϊλα ςα μΨλη ςξσ ρόμαςϊπ ςξσ.
γ) μα αμακαλϋπςει ςξ κΨμςοξ βΧοξπ ςξσ ρόμαςξπ και ςχμ μελόμ καςΧ ςιπ ρςΧρειπ Ω ςιπ
μεςακιμΩρειπ ρςξ υόοξ.
δ) μα απελεσθεοόμει ρσμαιρθΩμαςα.
ε) μα απελεσθεοόμει εμΨογεια.
ρς) μα αμςιλαμβΧμεςαι ςξ οσθμϊ.
ζ) μα καςαμξεΪ ςξ ρσμβξλιρμϊ ςχμ κιμΩρεχμ και μΨρα απϊ ςη ρϋμθερη ασςόμ μα εκτοΧζει
ρσμαιρθΩμαςα και μα αμαπαοιρςΧ ςη βαρικΩ ιδΨα.

Ζ Αιρθηριξ-Ιιμηςική Δοαρςηοιϊςηςα
Δ αιρθηριξ-κιμηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα πεοιλαμβΧμει:
α) ςημ ελεϋθεοη κΪμηρη ρςξ υόοξ
β) ςημ κΪμηρη-αΪρθηρη με ςα πΨλμαςα, ςα υΨοια Ω Χλλα μΨλη ςξσ ρόμαςξπ
γ) ςιπ ελεϋθεοεπ τϊομεπ ρχμαςικΩπ Ψκτοαρηπ
δ) ςξσπ κιμηςικξϋπ ασςξρυεδιαρμξϋπ
ε) ςημ ασςξρσγκΨμςοχρη

Ζ Λεςάβαρη απϊ ςημ Δλεϋθεοη ρςη Ρσμςξμιρμέμη Ιίμηρη
Δ μεςΧβαρη απϊ ςημ ελεϋθεοη ρςη ρσμςξμιρμΨμη κΪμηρη γΪμεςαι με διΧτξοα μξσρικΧ και ηυηςικΧ
ακξϋρμαςα μΨρχ ςχμ ξπξΪχμ ξ μαθηςΩπ πεομΧ ρςαδιακΧ απϊ ςιπ ελεϋθεοεπ τϊομεπ κιμηςικΩπ
Ψκτοαρηπ ρε ρσμςξμιρμΨμη κιμηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα. Νοϊκειςαι για διαδικαρΪα, η ξπξΪα
ρςηοΪζεςαι ρςημ Ψμμξια ςξσ κιμηςικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ και ςημ απελεσθΨοχρη ρσμαιρθημΧςχμ
ετϊρξμ ρςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη δεμ κσοιαουεΪ η ασρςηοΩ γμόρη ςχμ αουόμ ςηπ ρϋμθερηπ
αλλΧ η ταμςαρΪα και ςξ ρσμαΪρθημα.
Ωρςϊρξ, η Ψκτοαρη ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ δεμ εΪμαι απαοαΪςηςα και ςΨυμη. Πξ μα απελεσθεοόμει ξ
μαθηςΩπ ρσμαιρθΩμαςα και μα εκτοΧζεςαι ρχμαςικΧ εΪμαι μΪα αιρθηςικΩ εμπειοΪα ςϊρξ για ςξμ
Ϊδιξ ϊρξ και για ςξμ απξδΨκςη, η ξπξΪα εμςΧρρεςαι γεμικΧ ρςξ πλαΪριξ ςηπ αιρθηςικΩπ αγχγΩπ. Δ
αομξμΪα ςηπ τσρικΩπ κΪμηρηπ Ω ςηπ τσρικΩπ ρχμαςικΩπ Ψκτοαρηπ μπξοεΪ μεμ μα εκςιμηθεΪ
αιρθηςικΧ (π.υ. ρςξ υξοϊ, ρςη γσμμαρςικΩ Ω ρςημ κξλϋμβηρη) ετϊρξμ εμπεοιΨυει ςημ Ψμμξια ςξσ
οσθμξϋ, ςηπ αομξμικΩπ υοΩρηπ ςχμ μελόμ ςξσ ρόμαςξπ και ςηπ μεςακΪμηρΩπ ςξσ ρςξ υόοξ, αλλΧ
ρςξ πλαΪριξ ςηπ ςΨυμηπ ςα κοιςΩοια εΪμαι διατξοεςικΧ. Βδό ςξ ζηςξϋμεμξ μεςαςΪθεςαι απϊ ςη
ρχμαςικΩ Ψκτοαρη και ςημ αιρθηριξ-κιμηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα Ω ςημ ποξξδεσςικΩ μεςΧβαρη απϊ
ςιπ ελεϋθεοεπ τϊομεπ κιμηςικΩπ Ψκτοαρηπ ρςιπ ρσμςξμιρμΨμεπ κιμηςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ρςημ
εκμΧθηρη ςξσ ςοϊπξσ ρϋμθερηπ μιαπ υξοξγοατικΩπ εμϊςηςαπ Ω υξοξγοατΪαπ, κΧμξμςαπ υοΩρη
ρσγκεκοιμΨμχμ καμϊμχμ και αιρθηςικόμ κοιςηοΪχμ. Νοϊκειςαι για καμϊμεπ και κοιςΩοια, πξσ
εμπεοιΨυξσμ μεμ ϊλεπ ςιπ ποξαματεοϊμεμεπ παοαμΨςοξσπ αλλΧ πξσ σπεοβαΪμξσμ ςξ απλϊ πλαΪριξ
ςηπ μξσρικξ-κιμηςικΩπ αγχγΩπ, ετϊρξμ η δημιξσογΪα μιαπ μΨαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ γΪμεςαι
με βΧρη ςιπ αουέπ ςιπ καλλιςευμικήπ ρϋμθερηπ24. Ώσςϊ σπξγοαμμΪζει ςη διατξοΧ μεςανϋ ςξσ υξοξϋ
και ςηπ ρϋμθερηπ Ω δημιξσογΪαπ εμϊπ υξοξϋ, μεςανϋ ςξσ οΩμαςξπ "υξοεϋχ" και "δημιξσογό μΪα
καλλιςευμικΩ υξοξγοατικΩ ρϋμθερη"25. ΙπξοεΪ ξ κΧθε μαθηςΩπ μα μαθαΪμει μα ρσμδσΧζει
24

J. M. Smith: Dance Composition, A&C Black, London 1985, ρ. 12
Αια ςξμ ςοϊπξ δημιξσογΪαπ μιαπ ρσμξλικΩπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ, βλ. και D. Humphrey: The Art of Making Dances (edt. by B.
Pollack), Grove Press Inc. , New York 1959.
25
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πξικΪλεπ κιμΩρειπ ασςξρυεδιΧζξμςαπ, μα διαρκεδΧζει υξοεϋξμςαπ Ω απελεσθεοόμξμςαπ ςα
ρσμαιρθΩμαςΧ ςξσ. Ωρςϊρξ ςξ μα δημιξσογΩρει Ψμα υξοϊ, δηλαδΩ μα ρσμθΨρει ςη υξοξγοατΪα
εμϊπ υξοεσςικξϋ Ψογξσ Ω μα ασςξρυεδιΧρει ρςξ επΪπεδξ ςηπ απαιςξϋμεμηπ "ςευμικΩπ ςηπ
ρσγκεκοιμΨμηπ ςΨυμηπ", απξςελεΪ καλλιςευμικΩ δημιξσογΪα ρςξ πλαΪριξ ςηπ ςΨυμηπ. Οϋμτχμα με
ςξσπ Redfern26 και H' Doubler27, η καςαμϊηρη ςξσ υξοξϋ χπ ςΨυμη νεκιμΧει "…ϊςαμ ξ
ποξβλημαςιρμϊπ δεμ πεοιξοΪζεςαι μϊμξ ρςημ απϊλασρη ςχμ υξοεσςικόμ κιμΩρεχμ Ω ςη ρχμαςικΩ
Ψκτοαρη αλλΧ ρςξ διαςσπχμΨμξ ρσμξλικϊ πλαΪριξ ςξσ υξοξϋ, Ψςρι όρςε ξι ρυΨρειπ και η ρσμξυΩ
ςχμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ και μεοόμ ςξσ μα εμταμΪζξσμ ποχςξςσπΪα και μα γΪμξμςαι πηγΩ
αιρθηςικξϋ εμδιατΨοξμςξπ και ρπξσδαιϊςηςαπ…".

2. Λέθξδξι Δημιξσογίαπ
2.1. ξ Λξοτξ-Ρσμςακςικϊ Ρςξιυεία ςξσ Υξοξϋ -Σλικξ-ευμικά ΡσρςαςικάΙίμηρη και Ρσμδσαρμξί Ιιμήρεχμ.
Αια ςημ ποαγμαςξπξΪηρη μιαπ μΨαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ Ω εμϊπ υξοεσςικξϋ ασςξρυεδιαρμξϋ
απαιςεΪςαι απϊ ςημ πλεσοΧ ςξσ μαθηςΩ η Χοςια γμόρη ςχμ βαρικόμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ ςηπ
κΪμηρηπ καθόπ και ςχμ σπϊλξιπχμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ ςχμ αμςΪρςξιυχμ ειδόμ υξοξϋ Ψςρι
όρςε μα εΪμαι ρε θΨρη μα κοΪμει πξια θα επιλΨνει και πχπ θα ςα ρσμθΨρει μεςανϋ ςξσπ. Δ
διαδικαρΪα ασςΩ ατεμϊπ ποξωπξθΨςει ςημ ατξμξΪχρη ασςόμ ςχμ ρςξιυεΪχμ ρε βιχμαςικϊ
επΪπεδξ28 και ατεςΨοξσ ςημ καςαμϊηρη ςηπ διαδικαρΪαπ και ςχμ μεθϊδχμ ρϋμθερηπ μΨρα απϊ ςημ
ενΧρκηρη. Οσμεπόπ εΪμαι ποξταμΨπ ϊςι η επιςσυΪα μιαπ μΨαπ υξοεσςικΩπ δημιξσογΪαπ Ω εμϊπ
ασςξρυεδιαρμξϋ πξσ θα επιυειοΩρει Ψμαπ μαθηςΩπ ρςξ πλαΪριξ ςηπ αιρθηςικΩπ ανιξλϊγηρηπ
εναοςΧςαι απϊ:
α) ςη γμόρη ςχμ βαρικόμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ ςηπ κΪμηρηπ.
β) ςη γμόρη ςχμ σπξλξΪπχμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ βΧρει ςχμ ξπξΪχμ ρσμςΪθεςαι ξ υξοϊπ
και ιδιαΪςεοα ςξμ ςοϊπξ αμαγμόοιρηπ και υοΩρηπ ςηπ ςανιμϊμηρηπ ςξσ υοϊμξσ, δηλαδΩ
ςξσ οσθμξϋ.
γ) ςη γμόρη ςχμ μεθϊδχμ ρϋμθερηπ, βΧρει ςχμ ξπξΪχμ ποξκϋπςει μΪα υξοξγοατΪα χπ
ςελικϊ ποξψϊμ και,
δ) ςη γμόρη ςξσ αμςΪρςξιυξσ ϋτξσπ πξσ επιλΨγει μα δόρει ρςη υξοξγοατικΩ ρϋμθερη.
ΒΪμαι ποξταμΨπ ϊςι ξ μαθηςΩπ ρςαδιακΧ πεομΧ απϊ ςξ ρςΧδιξ ςηπ ενΧρκηρηπ ρςξ ρςΧδιξ
ςηπ ρϋμθερηπ καςΧ ςξ ξπξΪξ μπξοεΪ μα υοηριμξπξιΩρει ρςξιυεΪα απϊ διΧτξοεπ τϊομεπ υξοξϋ Ω
τϊομεπ Χλλχμ ειδόμ ςΨυμηπ με ςιπ ξπξΪεπ Ψυει Ψοθει ρε επατΩ καςΧ ςξ ρςΧδιξ ςηπ ενΧρκηρηπ. Αια
παοΧδειγμα, υξοξγοατΪεπ μεγΧλχμ υξοξγοΧτχμ, μξσρικΨπ ρσμθΨρειπ διατϊοχμ ειδόμ μξσρικΩπ,
πΪμακεπ ζχγοατικΩπ, λξγξςευμικΧ κεΪμεμα Ω πξιΩμαςα κ.α. Δ διαδικαρΪα ασςΩ ςξμ βξηθΧ μα
διεσοϋμει ςξ πεδΪξ ςχμ ποξρλαμβαμϊμεμχμ εοεθιρμΧςχμ, εμςοστόμςαπ και καςαμξόμςαπ
ςασςϊυοξμα ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ μεθϊδξσπ ρϋμθερηπ ετϊρξμ μαθαΪμει, καςαμξεΪ και ατξμξιόμει
ςξμ ςοϊπξ αομξμικξϋ ρσμδσαρμξϋ ςχμ πξικΪλχμ και διατξοεςικόμ αιρθηςικόμ ρςξιυεΪχμ. ΒΪμαι
γεγξμϊπ ϊςι ακϊμα και ρςημ πεοΪπςχρη καςΧ ςημ ξπξΪα ξ μαθηςΩπ μεςατΨοει ασςξϋρια Ω
αμςιγοΧτει ρςξιυεΪα απϊ Ωδη παγιχμΨμεπ υξοξγοατικΨπ ρσμθΨρειπ, μαθαΪμει μα ακξλξσθεΪ ςξσπ
καμϊμεπ ςηπ καλλιςευμικΩπ δημιξσογΪαπ. Οσμεπόπ, η καθξδΩγηρη και η ποξρπΧθεια απϊ ςημ
26
27
28

H. B. Redfern: Concepts in Modern Educational Dance, H. Kimpton, London 1973.
M. N. H' Doubler: Dance: A Creative Art Experience, Wisconsin University Press, Wisconsin 1957.
Η. Orff: Documantation: His Life and his Work, trns. M. Murray, Schott‟s Music Corp., New York 1978.
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πλεσοΧ ςξσ δαρκΧλξσ ρςοΨτεςαι ποξπ ρσγκεκοιμΨμεπ καςεσθσμςΩοιεπ γοαμμΨπ ξι ξπξΪεπ
ρσμξπςικΧ λαμβΧμξσμ χπ δεδξμΨμξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι:
α) η γμόρη για ςξ υξοϊ μπξοεΪ μα ποξκϋφει απϊ ςη υξοεσςικΩ-βιχμαςικΩ εμπειοΪα ςξσ μαθηςΩ
ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ϊοξσπ δημιξσογΪαπ, παοξσρΪαρηπ και παοαςΩοηρΩπ ςξσ.
β) Μι βΧρειπ ρϋμθερηπ μιαπ καιμξςξμικΩπ υξοξγοατΪαπ Ω εμϊπ ασςξρυεδιαρμξϋ εναοςόμςαι απϊ:
ςξ επΪπεδξ ςηπ καλλιςευμΪαπ και ςημ Ψμπμεσρη ςξσ μαθηςΩ.
ςη υοΩρη μεγΧληπ πξικιλΪαπ κιμΩρεχμ, χπ μΨρξ Ψκτοαρηπ.
ςη γμόρη ςηπ δημιξσογΪαπ ςηπ δξμΩπ και μξοτΩπ μιαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ

2.1.1. α Βαρικά Ρσρςαςικά Ρςξιυεία ςηπ Ιίμηρηπ
λα ςα εΪδη κιμΩρεχμ μπξοξϋμ μα αμαλσθξϋμ ρςξ πλαΪριξ ςξσ ςεςοΧπςσυξσ "οξή - υόοξπ –
υοϊμξπ - δϋμαμη"29. ΗΧθε Ψμα απϊ ασςΧ ςα ρςξιυεΪα αμςιποξρχπεϋει μΪα βαρικΩ καςηγξοΪα, η
ξπξΪα εμπεοιΨυει, αμςΪρςξιυα, πξικΪλεπ εκδξυΨπ. Μ υξοϊπ εΪμαι εμέογεια πξσ σπΧουει ρςξ υόοξ
και ρςξ υοϊμξ. Μι πξιϊςηςεπ με ςιπ ξπξΪεπ λειςξσογεΪ ξ μαθηςΩπ για μα δημιξσογΩρει ςξ ςελικϊ
υξοεσςικϊ ποξψϊμ εΪμαι ξι παοαλλαγΨπ, ξι υειοιρμξΪ και ξι ξλξκληοόρειπ ασςόμ ςχμ ςοιόμ
ρςξιυεΪχμ. ΒναιςΪαπ ασςόμ, ξι ςσπικΨπ εκτΧμρειπ ςξσ υξοξϋ εΪμαι διαμξοτχμΨμεπ με ξογαμχμΨμη
πξλσπλξκϊςηςα, εκτοαρςικΩ Ψμςαρη και εμϊςηςα, ποξκειμΨμξσ μα δημιξσογΩρξσμ ςη δσμαμικΩ
μξοτΩ πξσ απξςελεΪ ξ υξοϊπ. Ηαθόπ ςξ ρόμα μεςακιμξϋμεμξ ρςξ υόοξ Ω παοεσοιρκϊμεμξ
ρςαςικΧ κιμεΪ Ψμα Ω πεοιρρϊςεοα απϊ ςα μΨοη ςξσ με πεοιξοιρμΨμη Ω απεοιϊοιρςη δσμαμικϊςηςα,
ςα Χοοηκςα ρσμδεδεμΨμα μεςανϋ ςξσπ ρςξιυεΪα "οξή-υόοξπ-υοϊμξπ-δϋμαμη", διαπλΨκξμςαι με
πξικιλϊμξοτξσπ ςοϊπξσπ ποξκειμΨμξσ μα παοαυθεΪ η υξοεσςικΩ/καλλιςευμικΩ επικξιμχμΪα.
Δ αμςιπαοαβξλΩ ςχμ Ωπιχμ οσθμικόμ αλλαγόμ και ςχμ πξικΪλχμ εμςΧρεχμ ςηπ
εμΨογειαπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ικαμϊςηςα υειοιρμξϋ ςξσ υόοξσ, δημιξσογεΪ δσμαμικΨπ εμςΧρειπ,
ξι ξπξΪεπ Ψυξσμ χπ απξςΨλερμα ςημ ποϊκληρη ςηπ υξοεσςικΩπ κΪμηρηπ και ςημ ενϋφχρη ςηπ
αιρθηςικΩπ εμπειοΪαπ ςξσ θεαςΩ. Βμ καςακλεΪδι, ςξ πλΩθξπ ςχμ υξοεσςικόμ τοΧρεχμ πξσ
εταομϊζξμςαι με ςη υξοεσςικΩ εκςΨλερη, πεοιγοΧτξσμ βαρικΧ αμςιληπςΧ ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα, ςα
ξπξΪα ρυεςΪζξμςαι με ςιπ τσρικΨπ δσμΧμειπ. Μι τσρικΨπ δσμΧμειπ με ςη ρειοΧ ςξσπ, δΪμξσμ ρςημ
κΪμηρη ςη νευχοιρςΩ ςηπ πξιϊςηςα και ςημ επικξιμχμιακΩ ςηπ δϋμαμη. ςαμ λΨμε ϊςι "ξ υξοεσςήπ
υχοίπ μα καςαβάλλει ιδιαίςεοη ποξρπάθεια αιχοξϋμςαμ ρςξμ αέοα", Ω ϊςι "εκςελξϋρε μεγάλα
πηδήμαςα ρςξ υόοξ", Ω ϊςι" κεμςξϋρε με ςα πϊδια", πεοιγοΧτξσμε ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξΪξ η
κΪμηρη, η εμΨογεια, ξ υόοξπ και ξ υοϊμξπ υοηριμξπξιξϋμςαι χπ αιρθηςικξΪ σπξδξυεΪπ30.

2.1. 2. Ιίμηςοξ: Ακξσρςικϊ Δοέθιρμα -Ξπςικϊ Δοέθιρμα - Ιιμαιρθηςικϊ
Δοέθιρμα - Απςϊ Δοέθιρμα - Κιμποέςξ/Ηεμαςικικϊ Σπϊβαθοξ ςξσ Υξοξϋ.
ΟσμΩθχπ η Ψμπμεσρη και η δημιξσογικϊςηςα Ψυξσμ χπ κιμηςΩοια ατεςηοΪα Ψμα εοΨθιρμα Ω
κΪμηςοξ, ςξ ξπξΪξ διεγεΪοει ςη ρκΨφη, παοακιμεΪ ςη δοΧρη και ποξκαλεΪ ςη ρσμπεοιτξοΧ. Οςημ
ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη, η Ψμμξια ςξσ κιμΩςοξσ σπεοβαΪμει ςξ ρυΩμα "κΪμηςοξ-αμςΪδοαρη" ςχμ
φσυξλξγικόμ θεχοιόμ και υοηριμξπξιεΪςαι, μεςατξοικΧ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ θεχοιόμ ςξσ L. S.
Vygotsky31, ρϋμτχμα με ςιπ ξπξΪεπ γΪμεςαι λειςξσογικΩ διΧκοιρη αμΧμερα ρςα "κΪμηςοα πξσ
ρσμιρςξϋμ αμςικεΪμεμα", ρςα ξπξΪα καςεσθϋμεςαι η εμΨογεια και ρςα "κΪμηςοα πξσ απξςελξϋμ
μΨρα", με ςη βξΩθεια ςχμ ξπξΪχμ ποαγμαςξπξιεΪςαι ασςΩ η εμΨογεια. Πημ ιδιϊςηςα ςχμ
29

R. Laban: Effort: Economy of Human Movement, R. Laban & F.C. Laurence, London 1974 2, και C. Dell: A Primer for Movement
Description Using Effort-Shape and Supplementary Concepts, Dance Notation Bureaux, New York 1979², και A. Hawkins: Creating
Through Dance, Dance Horizons Book, Princeton 1988, ρρ. 33-60.
30
ΐ. Η. ΠσοξβξλΧ:" "ΏμςιλΩφειπ ΝεοΪ ΏιρθηςικΩπ. Δϋξ ΠευμικΧ-ΏμαλσςικΧ ΝαοαδεΪγμαςα για ςξ Σξοϊ", ρςξ Λελχδία, Κϊγξπ, Ιίμηρη,
ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλημΪξσ ΟσμεδοΪξσ Θαψκξϋ Νξλιςιρμξϋ, ΟΨοοεπ 2001, ρ. 116.
31
L. S. Vygotsky: Μξσπ ρςημ Ιξιμχμία, μςτο. Ο. ΐξρμιΧδξσ, Gütenberg, ΏθΩμα 1997.
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ςελεσςαΪχμ ςημ Ψυξσμ ςα ρημεία Ω γμχοίρμαςα. Πξ εοΨθιρμα για μα νεκιμΩρει μΪα δημιξσογικΩ
διαδικαρΪα μπξοεΪ μα εΪμαι απςϊ, κιμαιρθηςικϊ, ξπςικϊ, η μεςΧδξρη μιαπ ιδΨαπ-μιαπ ιρςξοΪαπ Ω
ακξσρςικϊ.
Πξ ξπςικϊ μπξοεΪ μα ποξκληθεΪ απϊ Ψμα αμςικεΪμεμξ, μΪα εικϊμα, Ψμα πΪμακα ζχγοατικΩπ, Ψμα
γλσπςϊ, Ψμα πξΪημα, Ψμα θεαςοικϊ Ω υξοεσςικϊ Ψογξ κ.α. Αια παοΧδειγμα, Ψμα ςοαπΨζι Ω μΪα
κξσοςΪμα μπξοεΪ μα απξςελΨρει ςξ κΪμηςοξ μα εκτοαρθεΪ υξοεσςικΧ μΪα ιρςξοΪα ετϊρξμ παΪζει
οϊλξ η ξπςικΩ γχμΪα κΧςχ απϊ ςημ ξπξΪα θα ςα δει ξ μαθηςΩπ. ΗΧπξιξπ μπξοεΪ μα ςα δει απϊ ςημ
ξπςικΩ ςξσ ρυΩμαςξπ (γχμΪεπ-γοαμμΨπ-διακξρμηςικΧ ρυΨδια, υοόμα, σλικϊ). ΗΧπξιξπ Χλλξπ, μα
επικεμςοχθεΪ ρςη ρκξπιμϊςηςΧ ςξσπ π.υ. μα ςοχπ Ω μα μη ρε βλΨπει ξ γεΪςξμαπ. Βμό κΧπξιξπ
Χλλξπ, μπξοεΪ μα ςξ δει χπ παγΪδα, χπ Ψμα αμςικεΪμεμξ πξσ μπξοεΪ μα κοστςεΪ απϊ κΧςχ Ω απϊ
πΪρχ Ω χπ Ψμα αμσμςικϊ αμςικεΪμεμξ ποξκειμΨμξσ μα σπεοαρπιρςεΪ ςξμ εασςϊ ςξσ.
Πξ κιμαιρθηςικϊ εοΨθιρμα απξςελεΪ ςξ κΪμηςοξ για ςη δημιξσογΪα μιαπ ρϋμθερηπ, η ξπξΪα
βαρΪζεςαι μϊμξ ρε κιμΩρειπ Ω ρσμδσαρμξϋπ κιμΩρεχμ ρςξ επΪπεδξ μξςΪβχμ Ω τοΧρεχμ, ξι ξπξΪεπ
δεμ Ψυξσμ χπ ρςϊυξ ςη μεςΧδξρη ιδεόμ Ω μημσμΧςχμ. ΏμςΪθεςα, υαοακςηοΪζξμςαι απϊ Ψμα
ρσγκεκοιμΨμξ ϋτξπ και δσμαμιρμϊ και ρσγκοξςξϋμ ρσμθΨρειπ με μξμαδικϊ ρσρςαςικϊ ρςξιυεΪξ ςιπ
κιμΩρειπ και ςα πξιξςικΧ ςξσπ ρςξιυεΪα (υόοξπ-υοϊμξπ-δϋμαμη-οξΩ).
Πξ απςϊ εοΨθιρμα, ϊπχπ π.υ. η επατΩ με ςημ πξιϊςηςα Ω ςξ εΪδξπ εμϊπ στΧρμαςξπ Ω η επατΩ με
Ψμα ϊπλξ Ω μαυαΪοι, παοΧγει κιμαιρθηςικΩ αμςΪδοαρη, η ξπξΪα μεςαςοΨπεςαι ρε κΪμηςοξ για ςη
ρϋλληφη μιαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ.
Πξ λιμποέςξ Ω θεμαςικϊ σπϊβαθοξ ςξσ υξοξϋ Ω πεοιευϊμεμξ ςξσ υξοξϋ, ρυεςΪζεςαι με ςξ θέμα,
πξσ απξςελεΪ ςξ βαρικϊ κΪμηςοξ και λειςξσογεΪ καθξοιρςικΧ για κΧθε υξοεσςικϊ Ψογξ Ω
ασςξρυεδιαρμϊ. Πξ θΨμα αμαζηςΧ πΧμςα ςημ αμςΪρςξιυη τϊομα για μα εκτοαρθεΪ και σπαγξοεϋει
Ψμμερα ςξμ ςοϊπξ βΧρη ςξσ ξπξΪξσ ανιξπξιξϋμςαι ςα σπϊλξιπα ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα ςξσ υξοξϋ.
ΜπξιαδΩπξςε μξοτΩ ςΨυμηπ, και ιδιαΪςεοα ξ υξοϊπ, δεμ στΪρςαςαι υχοΪπ θΨμα. Ώκϊμα και ρςιπ
πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ςξσ απξδΪδεςαι κΧπξιξ ρσγκεκοιμΨμξ θΨμα, ξ υξοϊπ πΧμςα εμπεοικλεΪει
μξΩμαςα.
Πξ ακξσρςικϊ εοΨθιρμα αματΨοεςαι ρςη μξσρικΩ, ρςα μξσρικΧ ϊογαμα, κοξσρςΧ και μελχδικΧ,
ρςη τχμΩ, ρςιπ ιαυΨπ, ρςα κςσπΩμαςα υεοιόμ και πξδιόμ, ρςξσπ Ωυξσπ ςηπ τϋρηπ, ρςα ςοαγξϋδια
Ω ρςημ Ψμμεςοη απαγγελΪα. Μ μαθηςΩπ, ρςαδιακΧ, Ψουεςαι ρε επατΩ με ςα διΧτξοα εΪδη μξσρικΩπ
Ω Ωυχμ εμςοστόμςαπ και καςαμξόμςαπ ςη τϋρη και ιδιαιςεοϊςηςΧ ςξσπ. Ώσςϊ ςξμ βξηθΧ ρςημ
επιλξγΩ ςηπ καςΧλληληπ μξσρικΩπ ποξκειμΨμξσ μα ρσγκοξςΩρει ςη υξοξγοατΪα, ετϊρξμ βαρικΩ
ποξωπϊθερη για ςη δημιξσογΪα εμϊπ αιρθηςικξϋ απξςελΨρμαςξπ εΪμαι η μξσρικΩ μα ςαιοιΧζει με ςξ
θΨμα και ςξ κιμηςικϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ υξοξϋ και μα μη αμςιπαοαςΪθεςαι ρε ασςϊ. Δ μξσρικΩ και ξ
οσθμϊπ σπαγξοεϋξσμ ςξ εΪδξπ, ςξ ϋτξπ και ςημ Ψκςαρη ςηπ υξοξγοατΪαπ δΪμξμςαπ Ψμταρη ρε
ξλϊκληοη ςη υξοεσςικΩ τϊομα.
Πίμακαπ 1: Αουέπ ςηπ Χξοξγοατικήπ ύμθερηπ - Ασςξρυεδιαρμξύ32
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ΔΠΔΗΘΡΛΑ
Ώπϊταρη για ςξ εΪδξπ Σξοξϋ

Ώπϊταρη για ςξ εΪδξπ
παοξσρΪαρηπ
ΏμαπαοΧρςαρη-Οσμβξλιρμϊπ

Ασςξρυεδιαρμϊπ
ΒκςΪμηρη ασςξρυεδιαρμξϋ

ΒπιλξγΩ και ΒπενεογαρΪα
ΛΞΘΒΞ

ΥΞΠΞΓΠΑΤΘΑ

2.1. 3. Ξ Πσθμϊπ χπ Αιρθηςικϊ Ρςξιυείξ
Μ οσθμϊπ τΨοεςαι χπ ςξ ρημαμςικϊςεοξ αιρθηςικϊ ρςξιυεΪξ ςξσ υξοξϋ και ςηπ μξσρικΩπ ετϊρξμ
λειςξσογεΪ χπ διξογαμχςΩπ και μΨρξ αμςΪληφηπ. Ωπ διξογαμχςΩπ, ρσμδΨει ςα διΧτξοα ρσρςαςικΧ
ρςξιυεΪα ςξσ υξοξϋ και ςηπ μξσρικΩπ ρε μΪα εμξπξιημΨμη και αομξμικΩ δξμΩ. Δ αομξμικΩ δξμΩ
αιρθηςξπξιεΪςαι χπ οσθμικΩ δξμΩ ςξσ υξοξϋ και λειςξσογεΪ χπ μΨρξ αμςΪληφηπ. Ιε ςα
επαμαλαμβαμϊμεμα ποϊςσπΧ ςηπ εκτοΧζει μΪα ξογΧμχρη και καθαοϊςηςα ρκΨφηπ και ξδηγεΪ ςξ
θεαςΩ μα αμςιλαμβΧμεςαι ςημ αιρθηςικΩ ποϊθερη. Οσμεπόπ ξ οσθμϊπ ποξβΧλλεςαι χπ βαρικϊ
πξιξςικϊ ρςξιυεΪξ ρςημ καςαμϊηρη ςηπ υξοεσςικΩπ κΪμηρηπ καθόπ και ςξσ ρσμδσαρμξϋ
υξοεσςικόμ κιμΩρεχμ ρςξ πλαΪριξ εσοϋςεοχμ μξσρικξ-κιμηςικόμ εμξςΩςχμ (μξςΪβχμ, τοΧρεχμ,
ςμημΧςχμ και μεοόμ) και ρσμςελεΪ ρςημ αιρθηςικΩ ανιξλϊγηρη ςηπ τϊομαπ. Ώσςϊ ρσμβαΪμει γιαςΪ
ξ οσθμϊπ παΪζει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςη μξσρικξ-κιμηςικΩ ξογΧμχρη ςξσ υξοξϋ, δΪμξμςαπ
διατΧμεια και καθαοϊςηςα ρε ϊλη ςη μξσρικξ-υξοεσςικΩ τϊομα.
ΗΧθε ρςιγμΩ ςξσ υξοξϋ στΪρςαςαι ρςη οξΩ ςξσ υοϊμξσ. Μ υοϊμξπ εμρχμαςόμεςαι ρςξ οσθμικϊ
παλμϊ, ρςη διακξπςϊμεμη Ω επαμαλαμβαμϊμεμη οξΩ, ρςξμ Ψμςξμξ οσθμϊ και ςη μξμξςξμΪα, ρςη
δξμΩ ςχμ κιμηςικόμ μξςΪβχμ, ρςα υαοακςηοιρςικΧ οσθμικΧ ποϊςσπα πξσ εμσπΧουξσμ μΨρα ρςξ
υξοϊ, ρςημ επιβοΧδσμρη και ςημ επιςΧυσμρη (εγοΩγξορη και ρσγκοΧςηρη). Δ ρυΨρη αμΧμερα ρςιπ
ιδιϊςηςεπ ςηπ κΪμηρηπ, δηλαδΩ ςηπ εγοΩγξορηπ και ςηπ ρσγκοΧςηρηπ και η μΨςοηρη ςχμ
ιδιξςΩςχμ, χπ γοΩγξοεπ και αογΨπ, στΪρςαςαι αμαγκαρςικΧ, εναιςΪαπ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι η
εγοΩγξορη (επιςΧυσμρη), υοηριμξπξιεΪςαι ποξκειμΨμξσ μα δόρει Ψμταρη ρςα ποϊςσπα πξσ
υαοακςηοΪζξμςαι απϊ γοΩγξοεπ κιμΩρειπ, εμό αμςΪθεςα η ρσγκοΧςηρη (επιβοΧδσμρη), για μα
ρσμξδεϋρει αμςΪρςξιυα ςα αογΧ κιμηςικΧ ποϊςσπα. Ωρςϊρξ η λειςξσογΪα ασςΩ εΪμαι αμενΧοςηςη
απϊ ςημ ςαυϋςηςα εκςΨλερηπ ςξσ υξοξϋ. Ώσςϊ ρσμβαΪμει γιαςΪ ρε Ψμα υξοϊ με ρςαθεοΩ ςαυϋςηςα
εκςΨλερηπ, μπξοξϋμ μα εμσπΧουξσμ πξικΪλεπ εμαλλαγΨπ ςχμ παοαπΧμχ ιδιξςΩςχμ. Δ γμόρη και
ξ ςοϊπξπ ελΨγυξσ ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ κΪμηρηπ απϊ ςξ μαθηςΩ με βΧρη ςα πξιξςικΧ υαοακςηοιρςικΧ
ςξσ υόοξσ ςξσ υοϊμξσ και ςηπ δϋμαμηπ καθξοΪζξσμ, ρε Ψμα μεγΧλξ βαθμϊ, ςημ αιρθηςικΩ
πξιϊςηςα ςχμ ρυΨρεχμ πξσ παοΧγξσμ ςημ αιρθηςικΩ διΧρςαρη ςξσ υξοξϋ.
Δ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ ρυΨρηπ υόοξσ-κΪμηρηπ ρε πεοαιςΨοχ αιρθηςικϊ λϊγξ επηοεΧζεςαι απϊ
ςη οσθμικΩ δξμΩ Ω ςη υοξμικΩ διΧοκεια ςηπ κΪμηρηπ πξσ στΪρςαςαι ρςξ υόοξ. Μ υόοξπ εΪμαι
ακΪμηςξπ και Ωρσυξπ Ψχπ ϊςξσ η κΪμηρη και η επαμΧληφΩ ςηπ ρυεςιζϊμεμη με ςξ οσθμϊ και ςημ
Ψμςαρη ςηπ εμΨογειαπ ςξσ δόρει ζχΩ και καλλιςευμικΩ Ψκτοαρη. Οσμεπόπ, η διΧοκεια ςηπ κΪμηρηπ
Ω ςηπ εμΨογειαπ ποξκαλεΪ Ψμα ρσμβΧμ ρςξ υόοξ αλλΧζξμςαπ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ πεοιβΧλλξμςξπ. ΏσςΩ
η αλλαγΩ αιρθηςξπξιεΪςαι μΨρχ ςηπ υοξμικΩπ διΧοκειαπ και γΪμεςαι αμςιληπςΩ ρε υοξμικΨπ
πεοιϊδξσπ, ξι ξπξΪεπ διαιοξϋμ και ςανιμξμξϋμ ςξ ρσμξλικϊ υοϊμξ μιαπ υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ.
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Δ ςανιμϊμηρη ςξσ υοϊμξσ μΨρχ ςηπ επαμΧληφηπ και ςχμ διαδξυικόμ αλλαγόμ ποξβΧλλεςαι χπ
υξοεσςικϊ ρσμβΧμ. Οςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη ξι επαμαλαμβαμϊμεμεπ κιμΩρειπ ρυημαςΪζξσμ Ψμα
ποϊςσπξ ρσγκεκοιμΨμξσ υοξμικξϋ διαρςΩμαςξπ με ρσγκεκοιμΨμη ςανιμϊμηρη ςξσ υοϊμξσ, δηλαδΩ
μΪα οσθμικΩ δξμΩ. Μ μαθηςΩπ ποΨπει μα καςαμξΩρει ςημ αιρθηςικΩ ανΪα ςξσ οσθμξϋ Ω ςξ οσθμικϊ
ρςξιυεΪξ ρςξ υξοϊ, αμακαλϋπςξμςαπ, μΨρχ ςηπ κιμαιρθηςικΩπ αμςΪληφηπ, ςη πξιϊςηςα ςηπ κΪμηρηπ
πξσ δημιξσογεΪςαι απϊ ςη διΧοκεια, ςξ υοϊμξ και ςημ ςαυϋςηςα εκςΨλερηπ. Οσμεπόπ, Ψμα απϊ ςα
ποχςαουικΧ ρημεΪα πξσ ποΨπει μα καςαμξΩρει εΪμαι η αιρθηςικΩ ανΪα ςξσ οσθμικξϋ ρςξιυεΪξσ ρςη
υξοξγοατικΩ ρϋμθερη, γεγξμϊπ πξσ επιςσγυΧμεςαι με ςΨρρεοιπ ςοϊπξσπ:
α) με ςημ κιμαιρθηςικΩ εμπειοΪα ςξσ μαθηςΩ, χπ ποχςαουικξϋ ρςαδΪξσ επατΩπ με ςξ
οσθμικϊ ρςξιυεΪξ μΨρχ ςηπ δικΩπ ςξσ υξοεσςικΩπ κΪμηρηπ.
β) μΨρχ ςηπ κιμαιρθηςικΩπ αμςΪληφηπ και καςαμϊηρηπ απϊ ςξ μαθηςΩ ςηπ αιρθηςικΩπ ανΪαπ
ςξσ οσθμικξϋ ρςξιυεΪξσ ρςημ κΪμηρη, ποιμ ςημ επατΩ ςξσ με ςη μξσρικΩ.
γ) με ςημ εμςοϋτηρη ρςξ οσθμικϊ ρςξιυεΪξ μΨρχ ςχμ γεμικϊςεοχμ υξοεσςικόμ εμπειοιόμ
ςξσ, ξι ξπξΪεπ ςξμ βξηθξϋμ μα αμςιλαμβΧμεςαι ςξ οσθμϊ ςξσ ρτσγμξϋ, ςηπ αμαπμξΩπ, ςη
υοξμικΩ διΧοκεια και ςξμ ςξμιρμϊ και ςΨλξπ,
δ) με ςημ κιμαιρθηςικΩ εμπειοΪα και ςημ παοΧλληλη ρπξσδΩ ςξσ οσθμικξϋ
ρςξιυεΪξσ ςηπ μξσρικΩπ. Δ ςελεσςαΪα παοΧμεςοξπ αμαπςϋρρεςαι πεοαιςΨοχ με ςη ρςαδιακΩ
ειραγχγΩ ςξσ μαθηςΩ ρε ϊλεπ ςιπ παοαμΨςοξσπ ςξσ οσθμξϋ ρε ρσμΧοςηρη με ςξ οσθμϊ
ςηπ κΪμηρηπ, ςξσ υξοξϋ και ςηπ μξσρικΩπ, δΪμξμςαπ Ψμταρη ρςημ κιμαιρθηςικΩ
αμςΪληφη33. λα ςα παοαπΧμχ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ καθξδΩγηρη ρςξ
πλαΪριξ ςξσ πειοαμαςιρμξϋ και ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ, ρσμπεοιλαμβΧμξμςαπ, απϊ ςημ
πλεσοΧ ςξσ δαρκΧλξσ, και σπϊ μξοτΩ παοξσρΪαρηπ, παοαδεΪγμαςα απϊ ποξηγξϋμεμεπ
ρσματεΪπ διδακςικΨπ εμπειοΪεπ.
Πίμακαπ 2: Παοάμεςοξι ςξσ οσθμξύ
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Πξ επϊμεμξ ρςΧδιξ ατξοΧ ςημ καςαμϊηρη ςξσ οσθμξϋ ρςξ πλαΪριξ ςηπ μξσρικΩπ και ςξσ
αομξμικξϋ ρσμδσαρμξϋ ςξσπ με ςιπ υξοεσςικΨπ κιμΩρειπ. Νοϊκειςαι για μΪα γμόρη απαοαΪςηςη
ρςξ μαθηςΩ ετϊρξμ:
α) ποΨπει μα γμχοΪζει και μα σπξδεικμϋει με ρατΩμεια ρςξ μξσρικϊ ςη οσθμικΩ δξμΩ ςχμ
κιμΩρεχμ καθόπ και ςα ϊοια ςχμ μξςΪβχμ Ω υξοεσςικόμ τοΧρεχμ καςΧ ςημ αμΧπςσνη
ςηπ υξοξγοατΪαπ ςξσ και,
β) ποΨπει μα γμχοΪζει ςη οσθμικΩ δξμΩ ξλϊκληοηπ ςηπ υξοεσςικΩπ τϊομαπ ποξκειμΨμξσ μα
ςη ρσζηςΧ με ςξ μξσρικϊ.
Οςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη η αρταλΩπ ποξρΨγγιρη οσθμξϋ-υξοξϋ και μξσρικΩπ απϊ ςημ πλεσοΧ
ςξσ μαθηςΩ, θα μπξοξϋρε μα ποξκϋφει ρε ρυΨρη με ςημ παοΧλληλη γμόρη ςχμ βαρικόμ αουόμ
ςηπ μξσρικΩπ. Ωρςϊρξ, εΧμ ασςϊ δεμ εΪμαι απϊλσςα ετικςϊ, ξ μαθηςΩπ θα ποΨπει ςξσλΧυιρςξμ μα
γμχοΪζει ςξσπ βαρικξϋπ ϊοξσπ ςηπ μξσρικΩπ και ςη υοΩρη ςχμ μξσρικόμ ρσμβϊλχμ ςχμ τθϊγγχμ
διαοκεΪαπ ποξκειμΨμξσ μα εΪμαι ρε θΨρη μα καςαγοΧφει αμαλσςικΧ ςη οσθμικΩ δξμΩ ςηπ
υξοξγοατικΩπ δημιξσογΪαπ ςξσ. Ώσςϊ εΪμαι απαοαΪςηςξ εΪςε ποϊκειςαι για υξοξγοατΪα πξσ
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ρςηοΪζεςαι ρε ποξωπΧουξσρα μξσρικΩ, εΪςε για υξοξγοατΪα ςηπ ξπξΪαπ η ρϋμθερη ποξηγεΪςαι
ςηπ μξσρικΩπ εΪςε ποϊκειςαι για μξσρικΩ ρϋμθερη πξσ Ψυει γΪμει για ςιπ αμΧγκεπ ςηπ υξοξγοατΪαπ
Ω ςξ αμςΪθεςξ.

2.2. Λξσρική, Πσθμϊπ και Υξοεσςική Τϊομα
Οςη υξοξλξγικΩ ποακςικΩ, ξ ϊοξπ "τϊομα" υοηριμξπξιεΪςαι απξκλειρςικΧ με ςημ Ψμμξια ςηπ
ρϋμθερηπ. δηλαδΩ ςηπ ερχςεοικΩπ διεσθΨςηρηπ ςχμ ρσρςαςικόμ ρςξιυεΪχμ και μεοόμ ςξσ υξοξϋ,
πξσ ρσμδσΧζει ςημ κΪμηρη ςξσ αμθοχπΪμξσ ρόμαςξπ με ςη μξσρικΩ και ςξ οσθμϊ και ξδηγεΪ ρςημ
Ψκτοαρη. Έμαπ υξοϊπ Ω εσοϋςεοα, μΪα υξοξγοατΪα υξοξϋ, δεμ εΪμαι μΪα απλΩ Ψμχρη ρσρςαςικόμ
ρςξιυεΪχμ, αλλΧ Ψμα δξμημΨμξ ρϋμξλξ, ςξ ξπξΪξ ξτεΪλει ςη μξοτΩ και ςημ ρπξσδαιϊςηςΧ ςξσ ρςιπ
ρυΨρειπ και αλληλεναοςΩρειπ αμΧμερα ρςα ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα και ςα διΧτξοα μΨοη ςξσ. Μ
ρχρςϊπ ξοιρμϊπ ςηπ τϊομαπ απαιςεΪ ςημ αμΧλσρη ςηπ δξμΩπ ςξσ υξοξϋ μΨυοι και ςα μικοϊςεοα
δξμικΧ-ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα ςξσ, γιαςΪ η τϊομα ποξρδιξοΪζεςαι ρχρςΧ μϊμξμ ατξϋ ποξηγξσμΨμχπ
Ψυει ποξηγηθεΪ μΪα "αμΧλσρη ρε βΧθξπ" και Ψυει καθξοιρθεΪ ξ ςοϊπξπ ξογΧμχρηπ ασςόμ ςχμ
ρςξιυεΪχμ.
Οςη υοηρςικΩ ςηπ διΧρςαρη, η Ψμμξια ςηπ "τϊομαπ" παοξσριΧζεςαι μΨρα απϊ δϋξ ποξξπςικΨπ:
α) χπ δξμημΨμξ και αμαγμχοΪριμξ ρϋμξλξ εμϊπ υξοξϋ με βΧρη ςα ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα, ςα
μΨοη και ςα δξμικΧ ςξσ επΪπεδα ρε ρσμδσαρμϊ με ςη μξσρικΩ ρσμξδεΪα και,
β) χπ ςξ μξμςΨλξ πξσ ποξκϋπςει με βΧρη ςημ αμΧλξγη διεσθΨςηρη ςχμ παοαπΧμχ
υαοακςηοιρςικόμ ρε ρυΨρη με ςημ επαμαληπςικϊςηςα, ςημ αλλαγΩ, ςημ επιμΩκσμρη Ω ςη
διεϋοσμρΩ ςξσπ.
Μ μαθηςΩπ, πειοαμαςιζϊμεμξπ με ςη ρϋμθερη μιαπ μΨαπ υξοξγοατΪαπ ποξγοαμμαςΪζει ρςξ
υοϊμξ. Ιξλξμϊςι δξμεΪ ςμημαςικΧ ςη υξοξγοατΪα εμ ςξϋςξιπ Ψυει πλΩοη αμςΪληφη ςχμ υοξμικόμ
πεοιϊδχμ ςηπ κΪμηρηπ καθόπ και ςχμ εσοϋςεοχμ δξμικόμ εμξςΩςχμ ςξσ υξοξϋ. Δ επιςσυΪα μιαπ
υξοξγοατικΩπ ρϋμθερηπ εναοςΧςαι ρε μεγΧλξ βαθμϊ απϊ ςξμ ςοϊπξ πξσ διαυειοΪζεςαι ςξ υοϊμξ
ετϊρξμ ξ ςελεσςαΪξπ ρσμσταΪμεςαι ρε παοΧλληλη αμΧπςσνη με ασςϊμ ςηπ μξσρικΩπ. Νοξπ ασςΩ
ςημ καςεϋθσμρη ςξμ βξηθξϋμ ξι εμπειοΪεπ ρυεςικΧ με ςη υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ, χπ πηγΩ Ψμπμεσρηπ
και δημιξσογΪαπ. Νοϊκειςαι για εμπειοΪα πξσ απξκςΧςαι ρςαδιακΧ και ατξϋ Ψυει ποξηγηθεΪ μΪα
βαθιΧ εμςοϋτηρη ρςξσπ ςοϊπξσπ Ψκτοαρηπ ςηπ βαρικΩπ ιδΨαπ ςξσ υξοξϋ μΨρχ ςξσ ρσμδσαρμξϋ
ςχμ κιμΩρεχμ ρςξ πλαΪριξ ςχμ μξςΪβχμ καθόπ και ςχμ εσοϋςεοχμ δξμικόμ επιπΨδχμ. Δ επιλξγΩ
ςηπ καςΧλληληπ μξσρικΩπ για ςιπ αμΧγκεπ ςηπ υξοξγοατΪαπ εΪμαι πξλϋ ρημαμςικΩ ατεμϊπ γιαςΪ
ποΨπει μα αμςαπξκοΪμεςαι ρςξ επΪπεδξ ςχμ ικαμξςΩςχμ ςξσ μαθηςΩ και, ατεςΨοξσ, γιαςΪ ποΨπει
μα σπξρςηοΪζει ςη υξοξγοατΪα. Ώσςϊ ποξωπξθΨςει γμόρη ςηπ δξμΩπ ςξσ υξοεσςικξϋ και
μελχδικξϋ οσθμξϋ και αμςΪληφη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςηπ διΧθερηπ ςηπ μξσρικΩπ. Πα λαμβαμϊμεμα
εοεθΪρμαςα απϊ ςη μξσρικΩ υοηριμξπξιξϋμςαι χπ τϊμςξ Ω χπ βΧρη για ςημ αμΧπςσνη ςηπ
υξοξγοατΪαπ και ϊυι απαοαΪςηςα χπ πηγΩ Ψμπμεσρηπ. Ώσςϊ ρημαΪμει ϊςι ξ μαθηςΩπ ποΨπει μα
μΧθει μα δξσλεϋει αμςιμεςχπΪζξμςαπ ςξ υξοϊ χπ ασςϊμξμη ξλϊςηςα. Ωρςϊρξ, για ςημ επΪςεσνη
εμϊπ αομξμικξϋ και αιρθηςικξϋ απξςελΨρμαςξπ, εΪμαι απαοαΪςηςη η παοΧλληλη επενεογαρΪα ςηπ
δξμΩπ υξοξϋ και μξσρικΩπ, χπ αλληλξρσμπληοξϋμεμεπ ξμςϊςηςεπ.
Πξ ξπξιξδΩπξςε εΪδξπ υξοξϋ εΪμαι υξοξγοατημΨμξ, δηλαδΩ ποξκειμΨμξσ μα ρσγκοξςηθεΪ
ρε Ψμα ξογαμικϊ ρϋμξλξ, δξμεΪςαι Ω μξοτξπξιεΪςαι απϊ καςεσθσμϊμεμεπ κιμΩρειπ καθόπ και απϊ
ςα σπϊλξιπα ρσρςαςικΧ ρςξιυεΪα. ΒπξμΨμχπ η υξοξγοατΪα απξςελεΪ ςημ εμξπξιημΨμη-ςελειχμΨμη
τϊομα ςξσ υξοξϋ και εΪμαι ςξ μεγαλϋςεοξ ρσμθεςικϊ ρϋμξλξ ρςξ πλαΪριξ ςξσ ξπξΪξσ ϊλα ςα
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ρσρςαςικΧ και ςα δξμικΧ επΪπεδα εμόμξμςαι ρε Ψμα κλειρςϊ, πλΩοεπ ρυΨδιξ 34. ΝΪρχ απϊ κΧθε μΨα
υξοξγοατΪα σπΧουει Ψμαπ δημιξσογϊπ, Ψμαπ υξοξγοΧτξπ. ΏμενΧοςηςα ποξπ ςη διαδικαρΪα
παοαγχγΩπ ςηπ υξοξγοατΪαπ, ξ υξοξγοΧτξπ εΪμαι ξ Χμερα σπεϋθσμξπ για ςξ ςελικϊ απξςΨλερμα.
Δ διαδικαρΪα παοαγχγΩπ ςηπ υξοξγοατΪαπ εμπεοιΨυει ςημ Ψμμξια ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και ςχμ
αιρθηςικόμ ποξςιμΩρεχμ. ΒΧμ ξοιρθεΪ η αιρθηςικΩ χπ Ψμα ρϋμξλξ κοιςηοΪχμ, ςα ξπξΪα ποΨπει μα
ακξλξσθηθξϋμ ποξκειμΨμξσ μα παοαυθεΪ μΪα καλλιςευμικΩ Ψκτοαρη πξλιςιρμικΧ απξδεκςΩ, ςϊςε η
δημιξσογικϊςηςα μπξοεΪ μα ποξρδιξοιρθεΪ χπ η πξιξςικΩ ικαμϊςηςα πξσ επιςοΨπει ρςξ μαθηςΩ,
επαμαρσμδΨξμςαπ Ω σπεοβαΪμξμςαπ ασςΧ ςα κοιςΩοια, μα αμα-δημιξσογΩρει μΪα καιμξϋογια
καλλιςευμικΩ Ψκτοαρη, η ξπξΪα χρςϊρξ ενακξλξσθεΪ μα εΪμαι πξλιςιρμικΧ απξδεκςΩ. ΙΪα
δημιξσογικΩ υξοξγοατΪα υαοακςηοΪζεςαι κσοΪχπ απϊ ςοειπ παοαμΨςοξσπ ρσγκοϊςηρηπ35:
α) απϊ ςξμ επαμαρσμδσαρμϊ παοαδξριακόμ ρςξιυεΪχμ με μΨξσπ ςοϊπξσπ
β) απϊ ςημ ειραγχγΩ μΨχμ ρςξιυεΪχμ και,
γ) απϊ ςημ αλλαγΩ ςξσ εϋοξσπ ςχμ μελχδικόμ και υξοεσςικόμ τοΧρεχμ. Δ δημιξσογΪα
μιαπ ενξλξκλΩοξσ μΨαπ υξοξγοατΪαπ και ιδΨαπ, απξςελεΪ παγκϊρμια Ψμα, ρυεςικΧ,
ρπΧμιξ ταιμϊμεμξ.
Δ διαδικαρΪα μΨρχ ςηπ ξπξΪαπ ρσγκοξςεΪςαι μΪα υξοξγοατΪα, καθξοΪζεςαι:
α) απϊ ςημ ιδιαΪςεοη ποξςΪμηρη για ρσγκεκοιμΨμεπ μεθϊδξσπ ρϋμθερηπ.
β) απϊ ςη υοΩρη μεθϊδχμ πξσ παοΧγξσμ ρατΩ απξςελΨρμαςα, ϊπχπ για παοΧδειγμα η
μΨθξδξπ ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ.
γ) απϊ ςημ ποξρχπικϊςηςα και ςημ ικαμϊςηςα ςξσ Ϊδιξσ χπ υξοεσςΩ Ω ςχμ υξοεσςόμ πξσ
εμδευξμΨμχπ υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ παοξσρΪαρη ςηπ υξοξγοατΪαπ.
δ) απϊ ςξμ παοΧγξμςα υοϊμξ (οσθμϊπ, υοξμικΨπ πεοΪξδξι, οσθμικΩ δξμΩ) και,
ε) απϊ ςξ θΨμα και ςξ ρκξπϊ ςξσ υξοεσςικξϋ Ψογξσ.
Δ επικξιμχμΪα μεςανϋ δαρκΧλξσ και μαθηςΩ Ω υξοξγοΧτξσ και υξοεσςΩ πεοιγοΧτεςαι χπ μΪα
αδιΧκξπη αλληλεπΪδοαρη και αλληλενΧοςηρη και παΪζει ρημαμςικϊ οϊλξ ρςξμ καθξοιρμϊ ςξσ
υξοξγοατικξϋ απξςελΨρμαςξπ. ΜοιρμΨμεπ τξοΨπ Ψμαπ μαθηςΩπ-υξοεσςΩπ ρσμειρτΨοει απϊλσςα
δημιξσογικΧ ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ υξοξγοατΪαπ. Ώσςϊ εΪμαι Χμερα και εϋκξλα παοαςηοξϋμεμξ
ρςξμ κλαρικϊ, θεαςοικϊ και μξμςΨομξ ρϋγυοξμξ υξοϊ, ϊπξσ ξ δΧρκαλξπ-υξοξγοΧτξπ δοα χπ
αιρθηςικϊπ βξηθϊπ. Έμα ρσματΨπ μεθξδξλξγικϊ παοΧδειγμα ατξοΧ ρςη λειςξσογΪα ςξσ Alwin
Nikolais, ξ ξπξΪξπ ποξςεΪμει ρςξσπ υξοεσςΨπ Ω μαθηςΨπ ςξσ ασςξρυεδιαρςικξϋπ ποξβλημαςιρμξϋπ
και καςϊπιμ ρσγκεμςοόμει και διεσθεςεΪ ςξ ποξςειμϊμεμξ απ' ασςξϋπ κιμηριξλξγικϊ σλικϊ36.
Νοϊκειςαι για διαδικαρΪα πξσ Χπςεςαι ςηπ διδακςικΩπ μεθϊδξσ ςηπ καθξδηγξϋμεμηπ αμακάλσφηπ
ή ετεσοεςικϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ υξοξγοΧτξπ, ϊπχπ ξ δΧρκαλξπ, ρυεδιΧζει και δημιξσογεΪ ςιπ
καςΧλληλεπ ρσμθΩκεπ ποξκειμΨμξσ μα επιςϋυει ςημ εμεογξπξΪηρη και ςη ρσμμεςξυΩ ςξσ μαθηςΩ Ω
υξοεσςΩ ρςη διαδικαρΪα ςηπ επιμϊηρηπ-αμακΧλσφηπ Ω ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ.
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Ρσμπεοάρμαςα
Βμ καςακλεΪδι, η δημιξσογικϊςηςα εΪμαι μΪα διαοκΩπ αμαζΩςηρη. Οςϊυξπ ςηπ δημιξσογΪαπ εΪμαι η
ξλξκλΩοχρη και ξ λξγικϊπ ρυεδιαρμϊπ. ΗΧθε κξμμΧςι ςξσ ρσμϊλξσ εΪμαι μξμαδικϊ και απξςελεΪ
απαοαΪςηςξ και αμαπϊρπαρςξ ςμΩμα ςηπ ρσμξλικΩπ υξοεσςικΩπ ρϋμθερηπ. Πξ εοΨθιρμα Ω κΪμηςοξ
απξςελεΪ ςξμ ιρςϊ γϋοξ απϊ ςξμ ξπξΪξ πλΨκεςαι η αμαλσςικΩ καςαρκεσΩ ςηπ υξοξγοατικΩπ
ρϋμθερηπ Ω ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ. Δ ρσμειδηςΩ υξοξγοατικΩ ρϋμθερη καθόπ και ξ
ασςξρυεδιαρμϊπ εμδΨυεςαι μα ρσμπεοιλαμβΧμξσμ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ εοεθΪρμαςα Ω και ϊλα ςα
παοαπΧμχ, ςα ξπξΪα αλληλξπλΨκξμςαι, επηοεΧζξσμ ςη δξσλειΧ ςξσ μαθηςΩ και ποξβΧλλξμςαι
καςΧ Χμερξ Ω Ψμμερξ ςοϊπξ ρςξ ςελικϊ απξςΨλερμα, χπ ρσμξλικΩ υξοεσςικΩ τϊομα. Πξ
ρημαμςικϊςεοξ εοΨθιρμα απξςελεΪ η μξσρικΩ και γεμικϊςεοα ξ Ωυξπ πξσ ρσμξδεϋει ςξ υξοϊ. Πξ
ακξσρςικϊ εοΨθιρμα ρσμσταΪμεςαι με ςξ οσθμϊ ετϊρξμ κΧθε ρςιγμΩ ςξσ υξοξϋ στΪρςαςαι ρςη οξΩ
ςξσ υοϊμξσ. Μ μαθηςΩπ, μαθαΪμει μα αμαγμχοΪζει ςξ οσθμϊ χπ ςοϊπξ εμιρυσμΨμηπ Ψμςαρηπ ρςη
διαδξυικΩ κΪμηρη και μα ςξμ υοηριμξπξιεΪ χπ μΨρξ ρσμξυΩπ και δσμαμικΩπ οξΩπ ρςξ υξοϊ. Μ
οσθμϊπ ποξβΧλλεςαι ρςη υξοεσςικΩ κΪμηρη χπ αιρθηςικϊ ρςξιυεΪξ. ΏιρθηςξπξιεΪςαι και
καλλιεογεΪςαι ρςξ μαθηςΩ, ϊπχπ και ςα Χλλα πξιξςικΧ ρςξιυεΪα ςηπ κΪμηρηπ, μΨρα απϊ ειδικΨπ
γμχρςικΨπ διαδικαρΪεπ Χμερα αμςαπξκοιμϊμεμεπ ρςξ επΪπεδξ ςηπ απαιςξϋμεμηπ "ςευμικΩπ ςηπ
ρσγκεκοιμΨμηπ ςΨυμηπ".
Μ υξοϊπ εΪμαι μΪα αιρθηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα. Μ δΧρκαλξπ ξτεΪλει μα διδΧνει ρςξ μαθηςΩ
ςξσπ καμϊμεπ ρϋμθερηπ, δηλαδΩ μα ςξμ βξηθΩρει μα καςαμξΩρει ςα μΨρα και ςιπ ςευμικΨπ ςηπ
ρσγκεκοιμΨμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ποξκειμΨμξσ μα ςξμ ξδηγΩρει ρςη μξσρικξ-υξοεσςικΩ ασςξΨκτοαρη, χπ αιρθηςικϊ εΪδξπ. Οςημ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα η ασςξ-Ψκτοαρη εμπεοιΨυει ςϊρξ
ςημ Ψμμξια ςηπ ελεσθεοΪαπ ϊρξ και ςηπ πειθαουΪαπ. ΒλεσθεοΪα απϊ ςημ πλεσοΧ ςηπ ταμςαρΪαπ, ςηπ
Ψμπμεσρηπ και ςχμ επιλξγόμ. ΝειθαουΪα χπ ποξπ ςημ καςαμϊηρη ςχμ ςευμικόμ και ςχμ
αιρθηςικόμ καμϊμχμ καθόπ και εΪδξσπ και ςξσ ςοϊπξσ ρϋμθερηπ ςχμ επιλξγόμ. Ιξλξμϊςι η
αιρθηςικΩ ασςξ-Ψκτοαρη και η δημιξσογικϊςηςα ρςημ απϊλσςη αΪρθηρΩ ςξσπ ρσμεπΧγξμςαι ςημ
σπΨοβαρη ςχμ καμϊμχμ, εμ ςξϋςξιπ η σπΨοβαρη ςχμ καμϊμχμ ποξωπξθΨςει ςη γμόρη ςξσπ37. Μι
καςΧλληλεπ ςευμικΨπ γμόρειπ και δενιϊςηςεπ διεσοϋμξσμ ςξμ ξοΪζξμςα ςχμ επιλξγόμ, εμιρυϋξσμ
ςη δημιξσογικϊςηςα και ρε ρσμδσαρμϊ με ςη ταμςαρΪα και ςημ Ψμπμεσρη
ξδηγξϋμ ρςη
δημιξσογικΩ υξοξγοατικΩ ρϋμθερη σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ αιρθηςικΩπ. ΣχοΪπ ςημ καςαμϊηρη ςχμ
εγγεμόμ πξιξςΩςχμ ςξσ υξοξϋ, ςχμ καμϊμχμ και ςχμ αουόμ ρϋμθερΩπ ςξσ, η αιρθηςικΩ ασςξΨκτοαρη, κΧςχ απϊ ξπξιαδΩπξςε Ψμμξια ςηπ αιρθηςικΩπ εκπαΪδεσρηπ, καθΪρςαςαι αδϋμαςη.
ΠΨλξπ, ασςϊ πξσ θα ποΨπει μα ποξρδξκΧ Ψμαπ δΧρκαλξπ απϊ ςξ μαθηςΩ εΪμαι μΪα ποχςϊςσπη
υξοεσςικΩ ρϋμθερη πξσ ποξκϋπςει χπ απξςΨλερμα ελεϋθεοχμ μεμ επιλξγόμ και απξκλΪρεχμ απϊ
ςιπ ρσμηθιρμΨμεπ μϊομεπ, αλλΧ βαριρμΨμχμ ρςιπ αιρθηςικΨπ πξιϊςηςεπ, ξι ξπξΪεπ ποξβΧλλξμςαι
χπ αιρθηςικΧ αμςιληπςικΩ και αςξμικΩ Χπξφη.
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ΚΖΗΔ ΙΏΟΠΞΜΗΏΘΜΡ
ΔΔΙΔΠΞΔΟ ΣΏΠΓΔΣΏΞΖΟΠΜΟ

Πσθμική ακοίβεια και οσθμική διαςηοηριμϊςηςα,
ρε παιδιά ηλικίαπ 6 εχπ 9 εςόμ.
Οεοίληφη
Οκξπϊπ ςηπ Ψοεσμαπ Ωςαμ μα διεοεσμΩρει ςη οσθμικΩ ακοΪβεια και ςη οσθμικΩ διαςηοηριμϊςηςα
αγξοιόμ και κξοιςριόμ 6 Ψχπ 9 εςόμ, ρε αογΩ και γοΩγξοη ρσυμϊςηςα κΪμηρηπ (tempo). Δ οσθμικΩ
ακοΪβεια και η οσθμικΩ διαςηοηριμϊςηςα απξςελξϋμ ςιπ πξρξςικξπξιΩριμεπ ρσμιρςόρεπ ςηπ
οσθμικΩπ ικαμϊςηςαπ ςχμ αςϊμχμ, ρε ϊςι ατξοΧ ςημ κιμηςικΩ ςξσπ ρσμπεοιτξοΧ. Δ Ψοεσμα ενΨςαρε
ςημ επΪδοαρη ςχμ δϋξ tempo, ςξσ τϋλξσ και ςηπ ηλικΪαπ ρςη οσθμικΩ ακοΪβεια και ρςη οσθμικΩ
διαςηοηριμϊςηςα και διεοεϋμηρε ςη ρυΨρη μεςανϋ ςξσπ. Πξ ςσυαΪξ δεΪγμα πξσ υοηριμξπξιΩθηκε,
απξςΨλεραμ 85 αγϊοια και 85 κξοΪςρια, 6 Ψχπ 9 εςόμ, πξσ Ωςαμ μαθηςΨπ ρςιπ ςοειπ ποόςεπ ςΧνειπ
δημξρΪχμ δημξςικόμ ρυξλεΪχμ ςηπ μξςιξαμαςξλικΩπ ΏθΩμαπ. Δ απϊδξρη ςχμ αγξοιόμ δεμ
διατξοξπξιΩθηκε απϊ ασςΩ ςχμ κξοιςριόμ ϊρξμ ατξοΧ ρςη μΨςοηρη ςηπ οσθμικΩπ ακοΪβειαπ και
ςηπ οσθμικΩπ διαςηοηριμϊςηςαπ, ςϊρξ ρςξ αογϊ ϊρξ και ρςξ γοΩγξοξ tempo. Δ ηλικΪα απξςΨλερε
παοΧγξμςα διατξοξπξΪηρηπ ρςξ αογϊ tempo, ϊυι ϊμχπ και ρςξ γοΩγξοξ tempo. ΝαοαςηοΩθηκε
ρημαμςικΧ καλϋςεοη απϊδξρη ρςξ γοΩγξοξ tempo ρε ρϋγκοιρη με ςξ αογϊ, ςϊρξ ρςη μΨςοηρη ςηπ
οσθμικΩπ ακοΪβειαπ ϊρξ και ςηπ οσθμικΩπ διαςηοηριμϊςηςαπ. Δ ρϋγκοιρη μεςανϋ ςηπ απϊδξρηπ ρςη
οσθμικΩ ακοΪβεια και ςηπ απϊδξρηπ ρςη οσθμικΩ διαςηοηριμϊςηςα και ρςα δϋξ tempo, αογϊ και
γοΩγξοξ, αμΨδεινε ςημ ποόςη αμόςεοη ςηπ δεϋςεοηπ.
Πα απξςελΨρμαςα ασςΧ αμξΪγξσμ Ψμαμ εμδιατΨοξμςα εοεσμηςικϊ ξοΪζξμςα ϊρξμ ατξοΧ ςη οσθμικΩ
ικαμϊςηςα και ςιπ ρσμιρςόρεπ ςηπ, ςη οσθμικΩ ακοΪβεια και ςη οσθμικΩ διαςηοηριμϊςηςα, εμό
ποξλειαΪμξσμ ςξ Ψδατξπ για ςη διαμϊοτχρη καςΧλληλα ποξραομξρμΨμχμ ποξγοαμμΧςχμ πξσ
απξρκξπξϋμ ρςημ αμΧπςσνη ςηπ οσθμικΩπ ικαμϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ ρςη ρυξλικΩ ηλικΪα.

Διραγχγή
Δ ΞσθμικΩ Ζκαμϊςηςα (ΞΖ) χπ ρσμαομξρςικΩ ικαμϊςηςα, εΪμαι Ψμτσςη ρςξμ Χμθοχπξ (Haskell,
1993) και αματΨοεςαι ρςημ καςαμϊηρη, ςημ απξμμημϊμεσρη και ςημ παοξσρΪαρη ςχμ ρςξιυεΪχμ
ςηπ υοξμξδσμαμικΩπ δξμΩπ ςχμ κιμΩρεχμ διαμξοτόμξμςαπ κας‟ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ εκςΨλερη
ςηπ κΪμηρηπ (Martin, Carl, & Lehnertz, 1991). Δ αμΧπςσνη ςηπ ΞΖ ποξωπξθΨςει ςημ καλλιΨογεια
ςηπ αΪρθηρηπ ςξσ οσθμξϋ πξσ απξςελεΪ κξιμϊ ρημεΪξ αματξοΧπ για ςη μξσρικΩ, ςημ κΪμηρη και ςξ
λϊγξ και επιςσγυΧμεςαι μΨρχ ςχμ μξσρικξκιμηςικόμ ρσρςημΧςχμ (Keetman, 1974; Gersdorf,
1981; Bachmann, 1991; ΙαςΨω, 1992).
Δ μελΨςη ςηπ ΞΖ Ψυει εμπξδιρςεΪ απϊ ςη ρημειξλξγΪα ςηπ γλόρραπ (Schwanda, 1969). Ναλαιϊςεοεπ
Ψοεσμεπ αρυξλΩθηκαμ με ςημ αμςΪληφη ςχμ οσθμικόμ ποξςϋπχμ και ςη οσθμικΩ διακοιςϊςηςα,
ϊπξσ ϊμχπ σπΩουε μικοΩ ρυΨρη με ςημ κιμηςικΩ απϊδξρη (Schwanda, 1969; Huff, 1972), εμό
κΧπξιεπ Χλλεπ (Huff, 1972; Smoll, 1973; Thomas & Moon, 1976), ποξρεγγΪζξσμ ςημ Ψμμξια ςηπ
ΞσθμικΩπ ΏκοΪβειαπ (ΞΏ), η ξπξΪα ρϋμτχμα με ςξσπ Zachopoulou & Mantis (2001, p.118) και
Zachopoulou, Mantis, Serbezis, Teodosiou and Papadimitriou (2000, p.221) εΪμαι: « η ικαμϊςηςα
ρσγυοξμιρμξϋ ςχμ κιμΩρεχμ ςξσ ρόμαςξπ με Ψμα οσθμικϊ εοΨθιρμα». Μι πιξ ρϋγυοξμεπ Ψοεσμεπ
(Derri, Kioumourtzoglou, & Tzetzis , 1998; Γαυξπξϋλξσ, Ηιξσμξσοςζϊγλξσ, ΙΧμςηπ, &
ΠανιλδΧοηπ, 1999; Zachopoulou, et al., 2000; Zachopoulou & Mantis, 2001) πξρξςικξπξιξϋμ και
ςημ Ψμμξια ςηπ ΞσθμικΩπ Διαςηοηριμϊςηςαπ (ΞΔ), η ξπξΪα ρϋμτχμα με ςξσπ Zachopoulou & Mantis
(2001, p.118) και Zachopoulou και ρσμεογΧςεπ (2000, p.221) εΪμαι: «η ικαμϊςηςα για ρσμευϊμεμη
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αμαπαοαγχγΩ εμϊπ οσθμικξϋ μξςΪβξσ υχοΪπ ςημ παοξσρΪα οσθμικξϋ εοεθΪρμαςξπ». Μι δϋξ ασςΨπ
ρσμιρςόρεπ ςηπ ΞΖ ρατόπ δε τιλξδξνξϋμ μα καλϋφξσμ ϊλξ ςξ εμμξιξλξγικϊ τΧρμα ςηπ,
απξςελξϋμ ϊμχπ βαρικΩ ποξρΨγγιρΩ ςηπ.
Μ Smoll (1975a) ειρΧγει επιπλΨξμ ςημ Ψμμξια ςξσ ποξρχπικξϋ οσθμξϋ χπ ςη ΞΖ εκςΨλερηπ ςηπ
κΪμηρηπ ρε ποξςιμόμεμη και ϊυι ρε ποξςειμϊμεμη / επιβαλλϊμεμη ρσυμϊςηςα. Πα υαοακςηοιρςικΧ
πξσ απξδΪδξμςαι απϊ ςξ Smoll (1975a) ρςξμ ποξρχπικϊ οσθμϊ εΪμαι η αςξμικΩ ποξςΪμηρη. ΏσςΩ η
εκςΪμηρη επιβεβαιόμεςαι απϊ ςξσπ Kumai & Sugai (1997), ϊπξσ απξταΪμξμςαι για μεοξληφΪα ρςημ
κΪμηρη, πξσ επηοεΧζει ςημ κιμηςικΩ απϊκοιρη ρε επιβαλλϊμεμα οσθμικΧ εοεθΪρμαςα. Οςημ
παοξϋρα Ψοεσμα δεμ αοκξϋμαρςε ρςη μεοξληπςικΩ διΧρςαρη ςξσ οσθμξϋ ςηπ κΪμηρηπ ϊπχπ ασςϊπ
ξοΪζεςαι ραμ ποξρχπικϊπ οσθμϊπ, αλλΧ ρςημ εσοϋςεοη Ψμμξια ςξσ οσθμξϋ ϊπχπ ασςΩ καθξοΪζει
ςη ΞΖ χπ «ρσμεπΩ αμαπαοαγχγΩ κιμηςικξϋ ποξςϋπξσ με υχοικΩ και υοξμικΩ ακοΪβεια, βΧρει ςηπ
ικαμϊςηςαπ αμςΪληφηπ ςξσ οσθμικξϋ εοεθΪρμαςξπ» (Thomas & Moon, 1976, p.20).
Έμαπ παοΧγξμςαπ πξσ ρυεςΪζεςαι με ςη ΞΏ και ςη ΞΔ εΪμαι ςξ τϋλξ. Πα απξςελΨρμαςα ςχμ
εοεσμόμ εΪμαι αμςικοξσϊμεμα χπ ποξπ ςξ εΧμ ςα κξοΪςρια σπεοςεοξϋμ Ω ϊυι Ψμαμςι ςχμ αγξοιόμ.
Έοεσμεπ πξσ Ψγιμαμ ρε παιδιΧ πξσ αρυξλξϋμςαμ με ςξμ αθληςιρμϊ, Ψδειναμ ϊςι καμΨμα τϋλξ δεμ
σπεοςεοεΪ ρημαμςικΧ Ψμαμςι ςξσ Χλλξσ (Smoll , 1975a; Thomas & Moon, 1976; Γαυξπξϋλξσ, &
ρσμ., 1999; Zachopoulou, et al., 2000; Derri, et al., 2001a). ΏμςιθΨςχπ ξι Weikart (1987) και
Schleuter & Schleuter (1985) εμςϊπιραμ ςημ σπεοξυΩ ςχμ κξοιςριόμ Ψμαμςι ςχμ αγξοιόμ ρε
Ψοεσμεπ πξσ διενΩγαγαμ ρε παιδιΧ ποξρυξλικΩπ ηλικΪαπ πξσ δεμ αρυξλξϋμςαμ με ςξμ αθληςιρμϊ.
Οϋμτχμα με ςξσπ Zachopoulou και ρσμεογΧςεπ (2000) ξι διατξοΨπ αμΧ τϋλξ μειόμξμςαι μΨρχ
ςηπ ποξπϊμηρηπ. Μι Derri και ρσμεογΧςεπ (2001a) επιρημαΪμξσμ ϊςι η ΞΖ ςχμ τϋλχμ επηοεΧζεςαι
και απϊ ςη ρσμθεςϊςηςα ςξσ οσθμικξϋ ποξςϋπξσ, σπΨο ςχμ κξοιςριόμ.
Έμαπ ακϊμη παοΧγξμςαπ πξσ ρυεςΪζεςαι με ςη ΞΏ και ςη ΞΔ εΪμαι η ηλικΪα, ϊπξσ ρϋμτχμα με
ςξσπ Rosenbusch & Gardner (1968), «ξ μηυαμιρμϊπ αμςΪληφηπ ςξσ υοϊμξσ μπξοεΪ λειςξσογικΧ μα
εΪμαι όοιμξπ ρςημ ηλικΪα ςχμ 5-12 εςόμ, αλλΧ η κοΪρη πξσ εναοςΧςαι απϊ ασςϊ ςξμ μηυαμιρμϊ,
μπξοεΪ μα βελςιχθεΪ ρημαμςικΧ ραμ επακϊλξσθξ ςηπ ποακςικΩπ» (p.1275). Μ Smoll (1975b, p.140)
επιρημαΪμει ϊςι παοαςηοεΪςαι «ρημαμςικΩ μεΪχρη ςξσ μΨρξσ μεςαβληςξϋ ρτΧλμαςξπ ρςη υοξμικΩ
και υχοικΩ ακοΪβεια με ςημ αϋνηρη ςηπ ηλικΪαπ» Χπξφη ρςημ ξπξΪα ρσμηγξοξϋμ και ξι
Rosenbusch & Gardner (1968). Δ Beisman (1967) παοαςηοεΪ μεγαλϋςεοξ βαθμϊ βελςΪχρηπ ρςημ
απϊδξρη ϊρξ μικοϊςεοη εΪμαι η ηλικΪα.
Πξ tempo απξςελεΪ παοΧγξμςα πξσ ρυεςΪζεςαι με ςη ΞΏ και ςη ΞΔ και ατξοΧ ρςη διΧοκεια ςχμ
υοξμικόμ διαρςημΧςχμ πξσ παοεμβΧλλξμςαι μεςανϋ ςχμ υςϋπχμ. Οϋμτχμα με ςξ Madison (2001),
ρςξ μικοϊςεοξ διΧρςημα (γοΩγξοξ tempo) η επενεογαρΪα γΪμεςαι με ςξ μηυαμιρμϊ ςηπ αμςΪληφηπ,
ϊπξσ η αΪρθηρη ςξσ υοϊμξσ και αμςΪρςξιυα η απϊκοιρη, αματΨοξμςαι κΧθε τξοΧ ρςξ
ποξηγξϋμεμξ γεγξμϊπ, με μΪα ρειοιακΩ ενΧοςηρη, σπϊ ςημ ξπξΪα Ψμα δεδξμΨμξ υοξμικϊ διΧρςημα
ςσπικΧ επηοεΧζεςαι απϊ ςα ποξηγξϋμεμΧ ςξσ. Πα μακοϋςεοα υοξμικΧ διαρςΩμαςα ϊμχπ (αογϊ
tempo), επενεογΧζξμςαι με ποϊρθεςεπ διαδικαρΪεπ, με γμχριακϊ ςοϊπξ, γι‟ ασςϊ και
παοξσριΧζξσμ μικοϊςεοη ΞΏ. ΝειοαμαςικΧ, υΧμεςαι Ω αΪρθηρη και ξ υοϊμξπ λειςξσογεΪ αρϋμδεςα.
Μι 44 – 240 υςϋπξι ςξ λεπςϊ καλϋπςξσμ ςημ αιρθηςηοιακΩ διΧοκεια διΧκοιρηπ η ξπξΪα
ποξρδιξοΪζεςαι απϊ ςξ Madison (2001) ρςξ εϋοξπ ςχμ 250 Ψχπ 850 msec ρε ϊςι ατξοΧ ςημ
κιμηςικΩ απϊδξρη. Πξ tempo ρυεςΪζεςαι και με ςημ ηλικΪα, ϊπξσ ρϋμτχμα με ςξσπ Kumai &
Sugai (1997) ςα παιδιΧ επιλΨγξσμ (ποξςιμόμεμξ tempo) και απξδΪδξσμ καλϋςεοα ρε tempo πξσ
ςα υοξμικΧ διαρςΩμαςα κσμαΪμξμςαι απϊ 350 Ψχπ 500 msec. ρξ μΧλιρςα μεγαλόμει η υοξμικΩ
απϊκλιρη ςξσ ποξςιμόμεμξσ tempo απϊ ςξ ποξςειμϊμεμξ, ςϊρξ μειόμεςαι και η απϊδξρη ρε ϊςι
ατξοΧ ςημ καςαγοατΩ ςηπ ΞΖ (Grose, 1969; Smoll, 1975a; Smoll & Schutz, 1982; Kumai & Sugai,
1997). Οςη παοξϋρα Ψοεσμα ςα επιλευθΨμςα tempo Ωςαμ 75 και 140 υςϋπξι ςξ λεπςϊ, πξσ
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αμαλξγξϋμ ρε υοξμικΧ διαρςΩμαςα 800 και 429 msec αμςιρςξΪυχπ. Πα δϋξ ασςΧ tempo εΪμαι
εϋκξλα αμαγμχοΪριμα απϊ ςα παιδιΧ και δεμ κσμαΪμξμςαι ρςα ϊοια ςηπ αιρθηςηοιακΩπ διΧοκειαπ
διΧκοιρηπ (Madison, 2001). Πξ Ψμα tempo δεμ απξςελεΪ πξλλαπλΧριξ ςξσ Χλλξσ, ποξπ απξτσγΩ
πιθαμΩπ ρϋγυσρηπ πξσ μπξοεΪ μα ποξκληθεΪ απϊ ςημ αμςΪληφη ςξσ υοϊμξσ πξσ βαρΪζεςαι ρε
απξθηκεσμΨμεπ παοαρςΧρειπ διαρςημΧςχμ ρςημ εμεογξπξιημΨμη μμΩμη (Rao, Mayer, &
Harrington, 2001). ΠΨλξπ, ςξ ποξςειμϊμεμξ γοΩγξοξ tempo αμΩκει ρςξ εϋοξπ υοξμικόμ
διαρςημΧςχμ πξσ εΪμαι ποξςιμόμεμξ απϊ ςα παιδιΧ, εμό ςξ αογϊ ϊυι.
Οκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ Ψοεσμαπ εΪμαι μα διεοεσμΩρει ςη ΞΏ και ςη ΞΔ ρε αγϊοια και κξοΪςρια
ηλικΪαπ 6 Ψχπ 9 εςόμ, καθόπ και μα ρσγκοΪμει ςη οσθμικΩ απϊδξρη ςχμ παιδιόμ ρε ποξςιμόμεμξ
και μη ποξςιμόμεμξ για ασςΧ tempo. Οϋμτχμα με ςη βιβλιξγοατικΩ αμαρκϊπηρη ρε ασςϊ
ακοιβόπ ςξ ρημεΪξ εμςξπΪζεςαι βιβλιξγοατικϊ κεμϊ ρε ϊςι ατξοΧ ςη ΞΏ και ΞΔ ςχμ παιδιόμ.

Λεθξδξλξγία
Δείγμα
Μι δξκιμαζϊμεμξι (Κ=170) Ωςαμ μαθηςΨπ και μαθΩςοιεπ απϊ ςημ Ώ΄, ΐ΄ και Α΄ ςΧνη ςσυαΪα
επιλεγμΨμχμ δημξςικόμ ρυξλεΪχμ ςηπ ΏθΩμαπ. ΟσμμεςεΪυαμ 28 αγϊοια και 28 κξοΪςρια απϊ ςημ Ώ΄
ςΧνη, 29 αγϊοια και 27 κξοΪςρια απϊ ςη ΐ΄ ςΧνη και 28 αγϊοια και 30 κξοΪςρια απϊ ςη Α΄ ςΧνη. Πξ
ρσμξλικϊ δεΪγμα απξςελεΪςξ απϊ 85 κξοΪςρια (Σ = 7,8 υοϊμια, ρ = 0,9) και 85 αγϊοια (Σ = 7,9
υοϊμια, ρ = 0,3).

Λεςοήρειπ
Δ ρσλλξγΩ ςχμ δεδξμΨμχμ πξσ ατξοξϋμ ρςη ΞΖ, ποαγμαςξπξιΩθηκε με Ψμα ειδικΧ διαμξοτχμΨμξ
ρϋρςημα καςαγοατΩπ ςξσ ακοιβξϋπ υοϊμξσ ςξμιρμξϋ ςηπ κΪμηρηπ και επενεογαρΪαπ ςξσ, βΧρει
ςχμ απαιςΩρεχμ πξσ αμςαπξκοΪμξμςαι ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα. . Πξ ϊογαμξ ασςϊ ακξλξσθεΪ ςη
λξγικΩ ςχμ ξογΧμχμ μΨςοηρηπ πξσ αματΨοεςαι ρςη βιβλιξγοατΪα (Simpson, 1958; Grose, 1969;
Derri, et al., 1998; Γαυξπξϋλξσ, & ρσμ., 1999; Zachopoulou, et al., 2000; Zachopoulou & Mantis,
2001) και ατξοΧ δαπεδξαιρθηςΩοεπ, εμό σπξρςηοΪζεςαι απϊ ειδικϊ λξγιρμικϊ. Πξ ρϋρςημα ασςϊ
ξμξμΧρςηκε Οϋρςημα ΏμΧλσρηπ ΞσθμικΩπ Ζκαμϊςηςαπ (ΟΏΞΖ). Δ ανιξπιρςΪα ςξσ Ωςαμ 0,95 για ςξ
γοΩγξοξ tempo και 0,90 για ςξ αογϊ tempo.

Διαδικαρία
Μι δξκιμαζϊμεμξι, πξσ με ςσυαΪα επιλξγΩ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ ρσμμεςεΪυαμ ρςιπ
μεςοΩρειπ, Ωςαμ Ψνι (6) αγϊοια και Ψνι (6) κξοΪςρια για κΧθε ςΧνη αμΧ ρυξλεΪξ. Μι δόδεκα (12)
ασςξΪ δξκιμαζϊμεμξι, αμΧ ςΧνη και ρυξλεΪξ, απξςΨλεραμ ξμΧδα ρςημ ξπξΪα διδΧυθηκε ςξ
ποχςϊκξλλξ ςχμ μεςοΩρεχμ, για ςξ ξπξΪξ εΪυαμ ποαγμαςξπξιηθεΪ πιλξςικΨπ μεςοΩρειπ, ϊπξσ
καςΨδειναμ ςημ εγκσοϊςηςα ςηπ δξκιμαρΪαπ ρςξ απλϊ κιμηςικϊ ποϊςσπξ. Μι μεςοΩρειπ Ψγιμαμ για
κΧθε ξμΧδα με αλταβηςικΩ ρειοΧ.
Μ δξκιμαζϊμεμξπ αμΨβαιμε ρςξ ΟΏΞΖ και επΨλεγε ςξ πϊδι με ςξ ξπξΪξ επιθσμξϋρε μα εκςελΨρει ςημ
κΪμηρη και αμΧλξγα Ψπαιομε θΨρη ρςξ ϊογαμξ. Οςη ρσμΨυεια ςξσ ςξπξθεςξϋμςαμ ακξσρςικΧ απϊ
ςα ξπξΪα ελΧμβαμε μαγμηςξτχμημΨμεπ ξδηγΪεπ για ςημ εκςΨλερη ςξσ ποχςξκϊλλξσ. Μι ξδηγΪεπ
ασςΨπ Ωςαμ Ϊδιεπ για ϊλξσπ ςξσπ δξκιμαζϊμεμξσπ. ΏουικΧ, Χκξσγε ςξ μεςοξμϊμξ και εκςελξϋρε με
ςη μεγαλϋςεοη δσμαςΩ ρσμΨπεια (ακοΪβεια) χπ ποξπ ςξ Χκξσρμα ςξσ μεςοξμϊμξσ, Ψνη
δξκιμαρςικΧ παςΩμαςα ςα ξπξΪα δεμ καςαγοΧτξμςαμ. Οςη ρσμΨυεια εκςελξϋρε 15 παςΩμαςα με
ςξμ Ϊδιξ ακοιβόπ ςοϊπξ και υχοΪπ καμΪα διακξπΩ ξ δξκιμαζϊμεμξπ ρσμΨυιζε για 35 ακϊμη
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παςΩμαςα, υχοΪπ ϊμχπ ςξ ηυηςικϊ εοΨθιρμα ςξσ μεςοξμϊμξσ. Δ διαδικαρΪα ασςΩ
επαμαλαμβαμϊςαμ για μΪα ακϊμη τξοΧ, αλλΧ ρε διατξοεςικϊ tempo. Πα επιλευθΨμςα tempξ Ωςαμ
75 υςϋπξι αμΧ λεπςϊ και 140 υςϋπξι αμΧ λεπςϊ. Μ κΧθε δξκιμαζϊμεμξπ εκςελξϋρε και ςα δϋξ
tempξ με ςξ Ϊδιξ πϊδι.

Αμάλσρη
ΗαςαγοΧτξμςαι 50 παςΩμαςα για κΧθε tempo, ρε κΧθε δξκιμαζϊμεμξ και η αμΧλσρη ατξοΧ ρςξμ
σπξλξγιρμϊ ςχμ υοξμικόμ διαρςημΧςχμ (dt= t2-t1), πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ κξοστΨπ ςηπ
κσμαςξμξοτΩπ, ξι ξπξΪεπ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ςξμιρμϊ ςξσ κΧθε παςΩμαςξπ. Δ διατξοΧ ασςόμ ςχμ
υοξμικόμ διαρςημΧςχμ απϊ ςα ρςαθεοΧ διαρςΩμαςα ςξσ μεςοξμϊμξσ για κΧθε tempo, αθοξΪζεςαι
ρε απϊλσςεπ ςιμΨπ για ςα ποόςα 15 παςΩμαςα ρε ϊςι ατξοΧ ςη ΞΏ και ςα σπϊλξιπα 35 για ςη ΞΔ
και μαπ δΪμει ςξ υοϊμξ απϊκλιρηπ απϊ ςξ ιδεαςϊ ςξσ μεςοξμϊμξσ. Μ ρςαςιρςικϊπ ρυεδιαρμϊπ
πεοιΨλαβε ςη υοΩρη ελΨγυξσ Student t και ςημ αμΧλσρη διαρπξοΧπ με διϊοθχρη καςΧ Bonferroni.
Πo επΪπεδξ ελΨγυξσ ςηπ ρςαςιρςικΩπ ρημαμςικϊςηςαπ ςχμ σπξθΨρεχμ εΪμαι ςξ α=0,01.

Απξςελέρμαςα
Μι μεςοΩρειπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ οσθμικΩπ ικαμϊςηςαπ (ΞΖ) ατξοξϋραμ ςιπ δϋξ ρσμιρςόρεπ
ςηπ, ςη οσθμικΩ ακοΪβεια (ΞΏ) και ςη οσθμικΩ διαςηοηριμϊςηςα (ΞΔ), ρε αογϊ και γοΩγξοξ
tempo.Αια ςιπ μεςαβληςΨπ ασςΨπ και ρςα δϋξ tempo, σπξλξγΪρθηκαμ ξι μΨρξι ϊοξι και ξι ςσπικΨπ
απξκλΪρειπ ϊλξσ ςξσ δεΪγμαςξπ, αλλΧ και καςΧ τϋλξ και ςΧνη, ϊπξσ παοαθΨςξμςαι ρςξμ ΝΪμακα
1.

Πίμακαπ 1: Πεοιγοατικά ρςαςιρςικά ΡΑ και ΡΔ ρε αογό και γοήγξοξ tempo
ΦΤΛΟ
Κνξίηζηα

Αγόξηα

ΤΝΟΛΟ

ΡΑ 75 (sec)

ΡΓ 75 (sec)

ΡΑ 140 (sec)

ΡΓ 140 (sec)

ΣΑΞΗ

Μ

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Α

2,56

2,12

6,57

2,66

1,05

0,56

3,98

2,63

Β

1,71

0,88

5,63

2,19

1,24

0,77

4,77

4,48

Γ

1,69

1,04

4,66

1,91

0,99

0,60

3,70

3,03

ύλνιν

1,98

1,49

5,60

2,38

1,09

0,65

4,13

3,44

Α

2,93

2,71

6,70

2,95

1,13

0,82

5,26

4,58

Β

1,82

1,18

5,94

1,90

0,88

0,66

3,49

3,38

Γ

1,52

0,62

4,99

2,31

1,01

0,73

3,25

3,15

ύλνιν

2,09

1,82

5,97

2,53

1,00

0,74

3,99

3,82

Α

2,75

2,41

6,78

2,79

1,09

0,70

4,62

3,76

Β

1,77

1,04

5,79

2,03

1,05

0,73

4,11

3,97

Γ

1,61

0,86

4,82

2,10

1,00

0,66

3,48

3,07

ΤΝΟΛΟ

2,04

1,66

5,79

2,45

1,05

0,69

4,06

3,62
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ΝοξκειμΨμξσ μα γΪμει ξ Ψλεγυξπ ςηπ σπϊθερηπ ϊςι ξι μΨρξι αμΧ τϋλξ και ςΧνη εΪμαι Ϊρξι μεςανϋ
ςξσπ, εταομϊρθηκε η μξμξμεςαβληςΩ αμΧλσρη διαρπξοΧπ και η μεςα – αμΧλσρη με διϊοθχρη
καςΧ Bonferroni. πχπ παοξσριΧζεςαι ρςξμ ΝΪμακα 2 ςα κοιςΩοια F πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ
αμΧλσρη διαρπξοΧπ, καςαδεικμϋξσμ ςη ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩ διατξοΧ μεςανϋ ςχμ ςΧνεχμ, ςϊρξ
για ςη ΞΏ, ϊρξ και για ςη ΞΔ (p<0,001) για ςξ αογϊ tempo, ϊυι ϊμχπ και για ςξ γοΩγξοξ. Οε ϊςι
ατξοΧ ςξ τϋλξ και ςημ αλληλεπΪδοαρη τϋλξσ και ςΧνηπ δεμ παοαςηοεΪςαι ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩ
διατξοΧ και ρςα δϋξ tempo .
Πίμακαπ 2: ANOVA ςηπ ΡΑ και ΡΔ ρε αογό και γοήγξοξ tempo
ΡΑ 75 (sec)

ΡΓ 75 (sec)

ΡΑ 140 (sec)

ΡΓ 140 (sec)

F2,164

F2,164

F2,164

F2,164

X θύιν

0,182

0,975

0,683

0,074

Υ ηάμε

8,392(***)

9,957(***)

0,276

1,443

0,416

0,010

1,722

1,856

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ

Φύιν Υ ηάμε
(***) p<0,001

Δ μεςα-αμΧλσρη με διϊοθχρη καςΧ Bonferroni πξσ παοξσριΧζεςαι ρςξμ ΝΪμακα 3, εμταμΪζει
ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩ ςη διατξοΧ ςηπ επΪδξρηπ ρςη ΞΏ και ρςη ΞΔ ρςξ αογϊ tempo (p<0.001),
μεςανϋ ςηπ Ώ΄ και ςηπ Α΄ ςΧνηπ, εμό η ρςαςιρςικΩ ρημαμςικϊςηςα πξικΪλει για ςξσπ σπϊλξιπξσπ
ρσμδσαρμξϋπ πξσ ατξοξϋμ ςξ αογϊ tempo.
Πίμακαπ 3: Μεςα – ANOVA ςηπ ΡΑ και ΡΔ ρε αογό και γοήγξοξ tempo

Bonferroni

ΠΑ 75

ΠΔ 75

ΠΑ 140

ΠΔ 140

(I) άνη

(J) άνη

MD(I-J)

MD(I-J)

MD(I-J)

MD(I-J)

A

B

0,98(**)

1,00

0,04

0,51

Α

1,14(***)

1,97(***)

0,10

1,13

Ώ

-0,98(**)

-1,000

-0,04

-0,51

Α

0,16

0,97

0,06

0,62

Ώ

-1,14(***)

-1,97(***)

-0,10

-1,13

ΐ

-0,16

-0,97

-0,06

-0,62

ΐ

Α

(*) p<0,05, (**) p< 0,01, (***) p<0,001

Οε ϊςι ατξοΧ ςξ γοΩγξοξ tempo εμταμΪζεςαι ρςαςιρςικΩ βεβαιϊςηςα (p=1,00) για ςη μη ϋπαονη
διατξοΧπ μεςανϋ ςχμ διαδξυικόμ ςΧνεχμ, ςϊρξ ρςη ΞA ϊρξ και ρςη ΞΔ. Ιεςανϋ ςχμ Ώ΄ και Α΄
ςΧνεχμ επιρημαΪμεςαι η μη ϋπαονη ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩπ διατξοΧπ (pΞΏ= 1,000, pΞΔ= 0,284).
Οϋμτχμα με ςξμ ΝΪμακα 4, βεβαιόμεςαι (p=0,000) η ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩ διατξοΧ μεςανϋ ςχμ
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δϋξ tempo, ςϊρξ για ςη ΞΏ ϊρξ και για ςη ΞΔ. Πξ αομηςικϊ ποϊρημξ επιρημαΪμει ςημ σπεοξυΩ
ρςημ απϊδξρη ςξσ γοΩγξοξσ tempo.
ΟΘΜΑΙΑΡ 4: ϋγκοιρη ςχμ δϋξ tempo ρςη ΡΑ και ΡΔ
Γιαθορά
Ho

Μέζων

t

ΡΑ140-ΡΑ75=0

-0,99

-7,083(***)

ΡΓ140-ΡΓ75=0

-1,72

-5,478(***)

(***) p<0,001

ΝοξκειμΨμξσ μα ελεγυθεΪ αμ ρςξ μΨρξ ϊοξ η μΨρη υοξμικΩ απϊκλιρη ςχμ 15 ποόςχμ παςημΧςχμ
(ΞΏ) εΪμαι Ϊρη με ςη μΨρη υοξμικΩ απϊκλιρη ςχμ σπξλξΪπχμ 35 παςημΧςχμ (ΞΔ),
μεςαρυημαςΪρθηκαμ ξι αουικΨπ ςιμΨπ αμΧ δξκιμαζϊμεμξ ρε μΨρξσπ ςχμ απξκλΪρεχμ απϊ ςξ tempo
ςξσ μεςοξμϊμξσ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ (ΞΏ και ΞΔ). Ιε βΧρη ασςϊμ ςξ γοαμμικϊ
μεςαρυημαςιρμϊ παοξσριΧζεςαι ξ ΝΪμακαπ 5, ϊπξσ με βεβαιϊςηςα (p=0,000) η ΞΔ Ψυει ρςαςιρςικΧ
ρημαμςικΩ διατξοΧ απϊ ςη ΞΏ, σπΨο ςηπ δεϋςεοηπ. Ώσςϊ διαπιρςόμεςαι και για ςα δϋξ tempo.

Πίμακαπ 5: ύγκοιρη ΡΑ και ΡΔ,ρε αογό και γοήγξοξ tempo
Γιαθορά
Ho

Μέζων

t

ΡΑ75(Μ0)-ΡΓ75(ΜΟ)=0

-0,03

-4,415(***)

ΡΑ140(Μ0)-ΡΓ140(ΜΟ)=0

-0,05

-8,29(***)

(***) p<0,001

Ρσζήςηρη
Δ διατξοΧ ςχμ δϋξ τϋλχμ δεμ Ωςαμ ρςαςιρςικΧ ρημαμςικΩ, ςϊρξ ρςξ αογϊ, ϊρξ και ρςξ γοΩγξοξ
tempo. Πξ απξςΨλερμα ασςϊ βοΪρκεςαι ρε ρσμτχμΪα με ςη ρυεςικΩ βιβλιξγοατΪα πξσ ατξοΧ
δεΪγμα παιδιόμ με διατξοεςικΩ ηλικΪα (Thomas & Moon, 1976; Γαυξπξϋλξσ, & ρσμ., 1999;
Zachopoulou, et al., 2000; Derri, et al., 2001a), εμό Ψουεςαι ρε αμςΪθερη με ςη Weikart (1987)
και ςξσπ Schleuter & Schleuter (1985), ϊπξσ επερΩμαμαμ ςημ σπεοξυΩ ςχμ κξοιςριόμ καςΧ ςημ
ποξρυξλικΩ ηλικΪα. Μι λϊγξι πξσ ποξκαλξϋμ ασςΩμ ςημ αμςΪταρη ρςη βιβλιξγοατΪα εΪμαι δσμαςϊ
μα γΪμξσμ αμςιληπςξΪ, εΧμ λητθεΪ σπ‟ ϊφιμ η μεθξδξλξγΪα ασςόμ ςχμ εοεσμόμ. Πξ δεΪγμα ςχμ
εοεσμόμ πξσ καςαλΩγξσμ ρε ιρϊςιμη απϊδξρη αγξοιόμ και κξοιςριόμ Ωςαμ παιδιΧ 8 Ψχπ 10 εςόμ
πξσ παοακξλξσθξϋραμ κΧπξιξ κιμηςικϊ ποϊγοαμμα. Δ παοξϋρα Ψοεσμα δεμ απΨκλειρε παιδιΧ
πξσ αρυξλξϋμςαμ με κΧπξια κιμηςικΩ δοαρςηοιϊςηςα. Δ μικοΩ ηλικΪα ςχμ δξκιμαζϊμεμχμ ϊμχπ
ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα καςαςΧρρει ςξ δεΪγμα ρςημ καςηγξοΪα ςηπ απξσρΪαπ ςηπ ποξπξμηςικΩπ
ηλικΪαπ, ϊπχπ ακοιβόπ ρσμβαΪμει και ρςημ Ψοεσμα ςχμ Derri και ρσμεογαςόμ (2001a), με
αμςΪρςξιυα απξςελΨρμαςα για ςημ ποξρυξλικΩ ηλικΪα. ΙΪα Χλλη παοΧμεςοξπ πξσ
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αμςιπαοαβΧλλεςαι εΪμαι ςξ κιμηςικϊ ποϊςσπξ, ϊπξσ η ρσμθεςϊςηςΧ ςξσ λειςξσογεΪ σπΨο ςχμ
κξοιςριόμ (Derri, et al., 2001a). Δ παοξϋρα Ψοεσμα, καθόπ και ξι Ψοεσμεπ ασςΨπ πξσ εΪυαμ
αμςΪρςξιυα απξςελΨρμαςα ακξλξϋθηραμ απλϊ κιμηςικϊ ποϊςσπξ, ξπϊςε η ιρϊςιμη απϊδξρη ςχμ
δϋξ τϋλχμ κοΪμεςαι χπ αμαμεμϊμεμη.
Δ ηλικΪα απξςΨλερε παοΧγξμςα διατξοξπξΪηρηπ ςηπ ΞΏ και ςηπ ΞΔ ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα, για ςξ
αογϊ tempo. H βιβλιξγοατΪα ρσμηγξοεΪ χπ ποξπ ςη βαρικΩ ασςΩ παοαδξυΩ (Rosenbusch &
Gardner, 1968; Smoll, 1974; Smoll, 1975b; Rainbow, 1981; Schleuter & Schleuter, 1985; Haskell,
1993; Kumai & Sugai, 1997) και επιβεβαιόμει ϊςι η αϋνηρη ςηπ ηλικΪαπ ρσμεπΧγεςαι μεΪχρη ςηπ
υοξμικΩπ απϊκλιρηπ. Δ κξιμΩ ασςΩ διαπΪρςχρη ϊμχπ σπειρΨουεςαι και ρε ιδιαιςεοϊςηςεπ χπ ποξπ
ςξμ ςοϊπξ και ςξ μΨγεθξπ ςηπ επΪδοαρηπ ςηπ ηλικΪαπ ρςη ΞΖ. Δ αμΧπςσνη ςηπ ΞΖ ποξωπξθΨςει ςημ
χοΪμαρη ςχμ βαρικόμ λειςξσογιόμ ςξσ ΗΚΟ και ιδιαΪςεοα ςξσ μηυαμιρμξϋ αμςΪληφηπ ςξσ υοϊμξσ,
εμό η εμεογξπξΪηρη και η κοΪρη πξσ εναοςΧςαι απϊ ςξ μηυαμιρμϊ ασςϊ, επιςσγυΧμεςαι με ςημ
ενΧρκηρη (Rosenbusch & Gardner, 1968; Martin, et al., 1991; Haskell, 1993; Madison, 2001; Rao,
et al., 2001). Δ εναςξμικεσμΨμη διΧρςαρη ςηπ ΞΖ χπ Ψμτσςηπ ικαμϊςηςαπ, καθόπ και ςξ ιρςξοικϊ
ςξσ κΧθε παιδιξϋ ρε ϊςι ατξοΧ ςημ ποξπξμηςικΩ ςξσ ηλικΪα, επιδοξϋμ ρςξμ παοΧγξμςα ηλικΪα –
χοΪμαρη, χπ ποξπ ςη ΞΖ. Οϋμτχμα με ςη βιβλιξγοατΪα (Martin, et al., 1991; Γαυξπξϋλξσ,
Ηιξσμξσοςζϊγλξσ, Ζςξϋδηπ, ΙΧμςηπ, Ακξδϊλιαπ, & ΠανιλδΧοηπ, 1998; Γαυξπξϋλξσ, & ρσμ., 1999;
Derri, Tsapakidou, Zachopoulou, & Kioumourtzoglou, 2001b; Zachopoulou, Derri, Chatzopoulos,
& Ellinoudis, 2003) η Χρκηρη εΪμαι απξςελερμαςικΩ χπ ποξπ ςη ΞΖ , μϊμξμ ϊςαμ εΪμαι
ενειδικεσμΨμη χπ ποξπ ςξ οσθμϊ, μΨρχ ειδικΧ διαμξοτχμΨμχμ ποξγοαμμΧςχμ. Δ ϋπαονη, η
Ψκςαρη και ςξ εΪδξπ ςηπ Χρκηρηπ, επιδοΧ και ρσμεπικξσοεΪ με ςημ ηλικΪα για ςημ εμεογξπξΪηρη
ςξσ μηυαμιρμξϋ απϊκοιρηπ ρςξ οσθμϊ (Beisman, 1967; Rosenbusch & Gardner, 1968; Smoll,
1974; Smoll, 1975b ; Rainbow, 1981; Schleuter & Schleuter, 1985; Haskell, 1993; Kumai & Sugai,
1997; Lucchetti, Caccio, &De Beni, 1997; Derri, et al., 2001a). Δ ρημαμςικΩ διατξοΧ πξσ
ρημειόθηκε μεςανϋ ςχμ ςΧνεχμ ρςξ αογϊ tempo, αλλΧ ϊυι και ρςξ γοΩγξοξ βοΪρκει ςημ εομημεΪα
ςηπ ρςη μεγαλϋςεοη δσρκξλΪα πξσ παοξσριΧζει ςξ αογϊ tempo Ψμαμςι ςξσ γοΩγξοξσ, ϊπχπ ασςϊ
διαταΪμεςαι απϊ ςα απξςελΨρμαςα. Μ ρσγκεοαρμϊπ χοΪμαρηπ, Χρκηρηπ και βαθμξϋ δσρκξλΪαπ
ςηπ εκςΨλερηπ ςηπ κΪμηρηπ, εομημεϋει πληοΨρςεοα ςξμ παοΧγξμςα ηλικΪα ρε ρυΨρη με ςη ΞΏ και
ςη ΞΔ, ϊπχπ επαληθεϋεςαι απϊ ςημ παοξϋρα Ψοεσμα.
Δ ΞΏ και η ΞΔ, παοξσριΧζξσμ εμιαΪα ρσμπεοιτξοΧ χπ ποξπ ςξ tempo. Πξ γοΩγξοξ tempo
σπεοΨυει ρε απϊδξρη απϊ ςξ αογϊ και ςξ απξςΨλερμα ασςϊ θεχοεΪςαι αμαμεμϊμεμξ βΧρει ςηπ
βιβλιξγοατΪαπ (Kumai & Sugai, 1997; Γαυξπξϋλξσ, & ρσμ., 1999; Zachopoulou, et al., 2000;
Madison, 2001; Rao, et al., 2001). ςαμ ςα υοξμικΧ διαρςΩμαςα εΪμαι μεγαλϋςεοα (αογϊ tempo)
ςϊςε σπϊκειμςαι ρε γμχριακϊ ςοϊπξ επενεογαρΪαπ πΨοαμ ςξσ μηυαμιρμξϋ αμςΪληφηπ (Madison,
2001). Ώπϊοοξια ασςΩπ ςηπ επιπλΨξμ δσρκξλΪαπ πξσ παοξσριΧζεςαι ρςξ αογϊ tempo, εΪμαι η
ελλειμμαςικΩ απϊδξρη ρςξ tempo ασςϊ, Ψμαμςι ςξσ γοΩγξοξσ tempo, ϊπχπ ακοιβόπ
καςαγοΧτηκε και ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα. Έμαπ ακϊμη λϊγξπ πξσ ρσμηγξοεΪ ρςημ επιπλΨξμ
δσρκξλΪα πξσ παοξσριΧζει ςξ αογϊ tempo για ςα παιδιΧ ιδιαΪςεοα, εΪμαι ϊςι δεμ αμΩκει ρςξμ
ποξρχπικϊ ςξσπ οσθμϊ (ποξςιμόμεμξ tempo). Έυει σπξλξγιρθεΪ ϊςι ςα παιδιΧ επιλΨγξσμ γοΩγξοα
tempo χπ ποξρχπικϊ οσθμϊ και απξδΪδξσμ
καλϋςεοα ρε ποξςειμϊμεμα tempo πξσ
υαοακςηοΪζξμςαι χπ γοΩγξοα (Kumai & Sugai, 1997). Ήςαμ αμαμεμϊμεμξ λξιπϊμ ξι δξκιμαζϊμεμξι
ςηπ παοξϋραπ Ψοεσμαπ μα απξδόρξσμ καλϋςεοα ρςξ tempo πξσ πληριΧζει πεοιρρϊςεοξ ςξμ
ποξρχπικϊ ςξσπ οσθμϊ, πξσ χπ παιδιΧ μικοΩπ ηλικΪαπ, ασςϊ Ωςαμ ςξ γοΩγξοξ.
Δ ρυΨρη μεςανϋ ςχμ δϋξ ρσμιρςχρόμ ςηπ ΞΖ, ςηπ ΞΏ και ςηπ ΞΔ, απξςελεΪ Ψμα εΪδξπ
εμδξρκϊπηρηπ για ςημ ικαμϊςηςα ασςΩ. Δ αμςΪληφη, η καςαγοατΩ και η απϊκοιρη ρςα υοξμικΧ
διαρςΩμαςα πξσ παοεμβΧλλξμςαι μεςανϋ ςχμ ρςαθεοόμ υςσπημΧςχμ ςξσ μεςοξμϊμξσ, ατξοΧ
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πεοιρρϊςεοξ ςξμ «ερχςεοικϊ υοξμξμεςοηςΩ» ςξσ εγκετΧλξσ, ϊπχπ ασςϊπ ποξρλαμβΧμει ςα
υοξμικΧ δεδξμΨμα (Madison, 2001). Δ πεοαιςΨοχ ϊμχπ υοξμικΩ επενεογαρΪα πξσ απαιςεΪςαι για
ςη ΞΔ, δηλαδΩ η ικαμϊςηςα ςηπ ςΩοηρηπ ςχμ υοξμικόμ διαρςημΧςχμ για μεγαλϋςεοη υοξμικΩ
διΧοκεια υχοΪπ ςξ ακξσρςικϊ εοΨθιρμα, εμεογξπξιεΪ ρςξμ εγκΨταλξ ςξσπ μηυαμιρμξϋπ πξσ εΪμαι
σπεϋθσμξι για ςημ ποξρξυΩ και ςη μμΩμη (Rao, et al., 2001). Δ ποϊρθεςη ασςΩ διαδικαρΪα πξσ
εμεογξπξιεΪςαι ποξκειμΨμξσ μα αμςεπενΨλθει ξ δξκιμαζϊμεμξπ ρςη ΞΔ, αιςιξλξγεΪ ςξ Ψλλειμμα ςηπ
ΞΔ χπ ποξπ ςη ΞΏ, ϊπχπ νεκΧθαοα διαταΪμεςαι και ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα. Πα ρσμπεοΧρμαςα
ασςΧ ποξδιαγοΧτξσμ Ψμα ποϊρτξοξ πεδΪξ Ψοεσμαπ πξσ ατξοΧ ρςη διεοεϋμηρη ςηπ ΞΖ, εμό
δΪμεςαι Ψμασρμα για ςη διαμϊοτχρη και εταομξγΩ καςΧλληλχμ ποξγοαμμΧςχμ αμΧπςσνηπ ςηπ ΞΖ
πξσ θα ρσμςελΨρξσμ ρςημ πληοΨρςεοη μξσρικξκιμηςικΩ αμΧπςσνη ςχμ παιδιόμ.
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ΕΒΏΚΩ ΗΜΡΠΟΜΡΝΖΔΜΡ

Ανιξλϊγηρη ςηπ Λξσρικήπ Δημιξσογικϊςηςαπ
ρςημ Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη
Οεοίληφη
Δ δημιξσογικϊςηςα ρσυμΧ ςασςΪζεςαι με ςη ταμςαρΪα, ςξ σπξρσμεΪδηςξ, ςημ ελεϋθεοη Ψκτοαρη.
ΒΪμαι μια διαδικαρΪα πξσ εμεογξπξιεΪ πξλλαπλξϋπ μηυαμιρμξϋπ ςξσ μσαλξϋ και πξσ Ψυει
απξςελΨρει πεδΪξ Ψοεσμαπ για πξλλξϋπ μελεςηςΨπ, αμ και πςσυΨπ ςηπ παοαμΨμξσμ αμενεοεϋμηςεπ.
ΒκςεμΩπ Ψοεσμα, κσοΪχπ ρςξ πεδΪξ ςηπ φσυξλξγΪαπ (π.υ. Wallas, 1926. Taylor, 1959. Guilford,
1967. Torrance, 1974. Sternberg, 1988/2000), Ψυει ποαγμαςξπξιηθεΪ ρυεςικΧ με ςη
δημιξσογικϊςηςα και ςιπ διΧτξοεπ παοαμΨςοξσπ ςηπ (ςξ δημιξσογικϊ πεοιβΧλλξμ, ςξ δημιξσογικϊ
Χςξμξ, ςη δημιξσογικΩ διαδικαρΪα Ω ςξ ποξψϊμ). Οςη μξσρικΩ, η Ψοεσμα Ψυει επικεμςοχθεΪ ρςα
ρςΧδια ςηπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ (π.υ. Swanwick & Tillman, 1986. Kratus, 1991. Gordon,
1997), αλλΧ και ρςιπ διατξοΨπ μεςανϋ δημιξσογικΩπ διαδικαρΪαπ και ςελικξϋ ποξψϊμςξπ (π.υ.
Webster, 1983. Kratus, 1989). Δ ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ απξςελεΪ
ποϊκληρη για ςξμ εκπαιδεσςικϊ ςηπ ποχςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ. Δ μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα ςχμ
παιδιόμ ςξσ δημξςικξϋ και ιδιαΪςεοα ςχμ ποόςχμ βαθμΪδχμ Ψυει ασςξρυεδιαρςικϊ κσοΪχπ
υαοακςΩοα και η ελεσθεοΪα Ψκτοαρηπ πξσ ποξωπξθΨςει ξ ασςξρυεδιαρμϊπ καθιρςΧ ςημ ανιξλϊγηρη
ακϊμα πιξ ποξβλημαςικΩ. Δ παοξϋρα ειρΩγηρη πεοιγοΧτει ςιπ βαρικΨπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ
μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ και επιρημαΪμει ςα πλεξμεκςΩμαςα και ςα μειξμεκςΩμαςΧ
ςξσπ. ΒοεσμΧ επιπλΨξμ ςξσπ παοΧγξμςεπ πξσ επηοεΧζξσμ ςημ επΪδξρη ςχμ παιδιόμ ϊρξμ ατξοΧ ςη
δημιξσογικΩ ςξσπ ρκΨφη ρςη μξσρικΩ, ϊπχπ ξ οϊλξπ ςξσ δαρκΧλξσ και ςξ διατξοεςικϊ κξιμχμικξπξλιςιρμικϊ σπϊβαθοξ. ΠΨλξπ, ποξςεΪμεςαι ϊςι η ανιξλϊγηρη απξςελεΪ πξλϋςιμξ εογαλεΪξ για ςξμ
εκπαιδεσςικϊ, ατξϋ ςξμ βξηθΧ μα αμαπςϋνει ςιπ διδακςικΨπ ςξσ ρςοαςηγικΨπ και επξμΨμχπ μα
βελςιόρει ςημ πξιϊςηςα ςηπ μξσρικΩπ μΧθηρηπ.

Διραγχγή
Δ δημιξσογικϊςηςα ρςη μξσρικΩ εΪμαι ρσμσταρμΨμη με ςημ ελεϋθεοη Ψκτοαρη και ςη γΨμμηρη
καιμξϋοιχμ ιδεόμ. Ηϋοιεπ μξοτΨπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ απξςελξϋμ ξ ασςξρυεδιαρμϊπ και η
ρϋμθερη, παοϊλξ πξσ ρΩμεοα η Ψοεσμα Ψυει επεκςαθεΪ και ρε Χλλεπ μξοτΨπ, ϊπχπ ςη
δημιξσογικΩ μξσρικΩ ακοϊαρη και μξσρικΩ εκςΨλερη. ΏπαοαΪςηςη ποξωπϊθερη ςηπ μξσρικΩπ
δημιξσογικϊςηςαπ εΪμαι η ταμςαρΪα. Ιια δοαρςηοιϊςηςα ϊμχπ δεμ αοκεΪ μα υαοακςηοΪζεςαι απϊ
ταμςαρΪα για μα θεχοηθεΪ δημιξσογικΩ. ΣοειΧζεςαι μα Ψυει επΪρηπ μϊημα, δηλαδΩ μα
καςεσθϋμεςαι ποξπ ςημ επΪςεσνη εμϊπ ρςϊυξσ, και μα ξδηγεΪ ρςη γΨμμηρη εμϊπ ποχςϊςσπξσ
ποξψϊμςξπ αιρθηςικΩπ ανΪαπ.
Δ δημιξσογικϊςηςα μπξοεΪ μα ενεςαρςεΪ με βΧρη ςΨρρεοιπ ποξωπξθΨρειπ ςηπ: ςξ δημιξσογικϊ
πεοιβάλλξμ, ςξ δημιξσογικϊ άςξμξ, ςη δημιξσογικΩ διαδικαρία, και ςξ δημιξσογικϊ ποξψϊμ
(Taylor, 1988. Sternberg, 1988β). Έμα δημιξσογικϊ πεοιβΧλλξμ ποΨπει μα παοΨυει πξικιλΪα
εσκαιοιόμ και εοεθιρμΧςχμ για δημιξσογικϊςηςα, εμό ρσγυοϊμχπ μπξοεΪ μα ρυεςΪζεςαι με ςξ
εκπαιδεσςικϊ και κξιμχμικξ-πξλιςιρμικϊ σπϊβαθοξ ςξσ δημιξσογξϋ. Πξ δημιξσογικϊ Χςξμξ εΪμαι
Ψςξιμξ μα πΧοει οΪρκα, εΪμαι αμενΧοςηςξ και εσΨλικςξ, με ποξρχπικΧ κΪμηςοα (Tardif &
Sternberg, 1988. Torrance, 1988). Δ δημιξσογικΩ διαδικαρΪα πεοιλαμβΧμει ςιπ διαμξηςικΨπ
ρςοαςηγικΨπ πξσ επιρςοαςεϋξμςαι, ϊπχπ ςη λϋρη ποξβλημΧςχμ και ςη λΩφη απξτΧρεχμ. Πξ
δημιξσογικϊ ποξψϊμ εΪμαι ςξ ςελικϊ απξςΨλερμα ςηπ δημιξσογικΩπ διαδικαρΪαπ, πξσ, ρϋμτχμα με
ςξμ Torrance (1988), ποΨπει μα επιδεικμϋει Ψμα βαθμϊ καιμξςξμΪαπ, η ξπξΪα καθξοΪζεςαι ρε ρυΨρη
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με ςημ κξιμχμΪα και ςημ κξσλςξϋοα μΨρα ρςημ ξπξΪα αμαπςϋρρεςαι. ΒΪμαι «μη ρσμμξοτόριμξ»
ρε καμϊμεπ, αληθιμϊ και ποξκαλεΪ Ψκπληνη.
ΔιΧτξοξι μηυαμιρμξΪ εμεογξπξιξϋμςαι καςΧ ςη δημιξσογικΩ διαδικαρΪα. Μ Wallas (1926) ποξςεΪμει
ςΨρρεοιπ τΧρειπ πξσ παοαςηοξϋμςαι καςΧ ςη δημιξσογικΩ διαδικαρΪα: ςημ ποξεςξιμαρία
(καθξοιρμϊπ ποξβλΩμαςξπ), ςημ επόαρη (εϋοερη πιθαμόμ λϋρεχμ), ςημ παοξσρίαρη (γΨμμηρη
μΨαπ ιδΨαπ) και ςημ ςοξπξπξίηρη (επενεογαρΪα ςηπ ιδΨαπ μΨυοι μα τςΧρει ρςημ ςελικΩ ςηπ
μξοτΩ).
Πξ μξμςΨλξ ασςϊ Χρκηρε ρημαμςικΩ επιοοξΩ ρε μεςαγεμΨρςεοα μξμςΨλα
δημιξσογικϊςηςαπ. Ιε βΧρη ςξ μξμςΨλξ ςξσ Wallas, ξ Webster (1983) ποξςεΪμει Ψμα μξμςΨλξ
δημιξσογικΩπ ρκΨφηπ ρςη μξσρικΩ πξσ απξςελεΪςαι απϊ ςοειπ τΧρειπ: ςιπ ποξθΨρειπ, ςη
διαδικαρΪα ρκΨφηπ και ςξ δημιξσογικϊ ποξψϊμ. Δ διαδικαρΪα ρκΨφηπ απαιςεΪ μξσρικΩ ικαμϊςηςα,
ταμςαρΪα, εμμξιξλξγικΩ καςαμϊηρη, αιρθηςικΩ εσαιρθηρΪα, κΪμηςοξ και καςΧλληλξ πεοιβΧλλξμ.
Ναοϊμξια μξμςΨλα αμαπςσυθΩκαμ απϊ ςξμ Kratus (1989) και ςημ Amabile (1990).

Λέςοηρη ςηπ μξσρικήπ δημιξσογικϊςηςαπ
Μ ασςξρυεδιαρμϊπ και η ρϋμθερη απξςελξϋμ ςιπ βαρικΨπ μξοτΨπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ.
ΒΪμαι ϊμχπ και δϋξ μξοτΨπ πξσ δϋρκξλα μπξοξϋμ μα ενεςαρςξϋμ νευχοιρςΧ ρςημ παιδικΩ ηλικΪα.
Δ μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ ςξσ δημξςικξϋ ρυξλεΪξσ, ιδιαΪςεοα ρςα ποόςεπ ςΧνειπ,
δε μπξοεΪ μα υαοακςηοιρςεΪ χπ ρϋμθερη, επειδΩ δεμ εΪμαι ακϊμα ρε θΨρη μα καςαγοΧτξσμ ςιπ
μξσρικΨπ ςξσπ ιδΨεπ υοηριμξπξιόμςαπ μξσρικΧ ρϋμβξλα, ξϋςε μπξοξϋμ μα επενεογαρςξϋμ και μα
επαμαλΧβξσμ ςιπ ιδΨεπ ςξσπ λϊγχ Ψλλειφηπ μξσρικΩπ εμπειοΪαπ και ρυεςικόμ γμχρςικόμ
δενιξςΩςχμ. Δ μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ ςηπ ηλικΪαπ ασςΩπ Ψυει πεοιρρϊςεοξ ςη
μξοτΩ ασςξρυεδιαρμξϋ, εμό ρε μεγαλϋςεοεπ ηλικΪεπ αουΪζξσμε μα βλΨπξσμε ςιπ ποόςεπ εμδεΪνειπ
μεςΧβαρηπ απϊ ςξμ ασςξρυεδιαρμϊ ρςη ρϋμθερη. Μ Pratt (1995) αματΨοεςαι ρε ςΨρρεοα ρςΧδια
ρϋμθερηπ, μεςανϋ ςχμ ξπξΪχμ και ξ ασςξρυεδιαρμϊπ, και ϊυι ρε αμενΧοςηςεπ μξοτΨπ μξσρικΩπ
δημιξσογικϊςηςαπ. ΏσςΩ εΪμαι μια διατξοεςικΩ ποξρΨγγιρη ςχμ δϋξ δημιξσογικόμ μξοτόμ και
Ϊρχπ και η πιξ καςΧλληλη για ςημ καςαμϊηρη ςηπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ.
Δ ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ απξςελεΪ αμτιλεγϊμεμξ ζΩςημα για ςξσπ εοεσμηςΨπ. Δ
ανιξλϊγηρη ρςιπ ςΨυμεπ Ψυει «καςηγξοηθεΪ» για ςξ ϊςι εμπξδΪζει ςη ταμςαρΪα, ςημ ελεσθεοΪα, ςξ
πΧθξπ, ςη γξηςεΪα και ςη λξγικΩ (Ross, 1986: 92), εμό η ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ
πιρςεϋεςαι ϊςι «εΪμαι δσρκξλϊςεοη απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ αμςικειμεμικΩπ γμόρηπ» (NACCCE,
1999). Ωρςϊρξ, ατξϋ η δημιξσογικϊςηςα μπξοεΪ μα καλλιεογηθεΪ και μα αμαπςσυθεΪ καςΧ ςη
διΧοκεια ςηπ ζχΩπ εμϊπ αςϊμξσ, η αμΧγκη μΨςοηρηπ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ρσμξφΪζεςαι απϊ ςξσπ
Mooney and Razik (1967): «ςαμ η δημιξσογικϊςηςα ιρξδσμαμεΪ με ςη διΧμξια και η δημιξσογικΩ
διαδικαρΪα αμςιμεςχπΪζεςαι χπ μσρςΩοια, δεμ σπΧουει αμΧγκη για μΨςοηρη ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ. ςαμ ϊμχπ η δημιξσογικϊςηςα θεχοεΪςαι ανιϊλξγη πιθαμϊςηςα για ϊλξσπ και η
αμΧπςσνΩ ςηπ κξιμχμικΩ αμΧγκη, ςϊςε η μΨςοηρΩ ςηπ καθΪρςαςαι ρημαμςικΩ» (ρ. 217).
Δ μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα απξςελεΪ Ϊρχπ ςξ πιξ δϋρκξλξ ρημεΪξ ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ παιδιόμ,
ατξϋ υαοακςηοΪζεςαι απϊ ςημ ελεσθεοΪα Ψκτοαρηπ και ςημ καλλιΨογεια ςηπ ταμςαρΪαπ. Δ
ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ απξςελεΪ ποϊκληρη για ςξμ εκπαιδεσςικϊ ςηπ
ποχςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ. ΡπΧουξσμ χρςϊρξ κΧπξιεπ καςεσθσμςΩοιεπ γοαμμΨπ ρϋμτχμα με ςιπ
ξπξΪεπ ξ διδΧρκξμςαπ μπξοεΪ μα ανιξλξγΩρει ςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικΩπ ρκΨφηπ ςχμ
παιδιόμ ρςη μξσρικΩ. Μι Ψοεσμεπ ρυεςικΧ με ςη μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα Ψυξσμ καςαλΩνει ρε
ρσγκεκοιμΨμα υαοακςηοιρςικΧ πξσ ξοΪζξσμ Ψμα μξσρικϊ ποξψϊμ δημιξσογικϊ, με βαρικϊςεοα ςα
ενΩπ: (i) ρυεςικϊςηςα με ςξ αμςικεΪμεμξ και ρυεςικϊςηςα με ςη δημιξσογικϊςηςα γεμικΧ (Amabile,
1990), (ii) καιμξςϊμξ, «μη ρσμμξοτόριμξ» ρε καμϊμεπ, αληθιμϊ, ποξκαλεΪ Ψκπληνη, εμπεοιΨυει
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μια δημιξσογικΩ διαδικαρΪα (Torrance, 1988), και (iii) καλλιεογεΪ ςη ταμςαρΪα, Ψυει ρκξπϊ, εΪμαι
γμΩριξ, Ψυει ανΪα (NACCCE, 1999).
Δ πξιξςική Ψοεσμα απξςελεΪ μια ρσυμΩ ποξρΨγγιρη ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ και
επικεμςοόμεςαι ρςημ πεοιγοατΩ ςχμ διατξοεςικόμ δημιξσογικόμ δσμαςξςΩςχμ ςχμ παιδιόμ ρε
διατξοεςικΨπ ηλικιακΨπ τΧρειπ. Οςξυεϋει ρςημ καςαμϊηρη ςηπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ ςχμ
παιδιόμ μΨρα απϊ ςημ ενεοεϋμηρη ςχμ μηυαμιρμόμ πξσ εμεογξπξιξϋμςαι καςΧ ςιπ διαδικαρΪεπ
λΩφηπ απξτΧρεχμ και λϋρηπ ποξβλημΧςχμ ρε παιδιΧ διατξοεςικόμ ηλικιόμ, ικαμξςΩςχμ και
σπξβΧθοχμ. Μ αμαρςξυαρμϊπ και η ασςϊ-ανιξλϊγηρη απξςελξϋμ επΪρηπ αμαπςσρρϊμεμξ πεδΪξ
πξιξςικΩπ Ψοεσμαπ (π.υ. Kanellopoulos, 1999. Burnard, 2000α. 2000β. Webster, 2003) και
εμθαοοϋμξμςαι απϊ ςα ρϋγυοξμα εκπαιδεσςικΧ ρσρςΩμαςα. Μι δΧρκαλξι εμθαοοϋμξμςαι μα
σπξρςηοΪζξσμ και μα ποξχθξϋμ ςημ ασςϊ-ανιξλϊγηρη ςχμ μαθηςόμ ρςιπ ςΨυμεπ μΨρχ ςξσ
«διαλϊγξσ μαθηςΩ και δαρκΧλξσ: ανιξλϊγηρη καςΧ και μΨρχ ςξσ διαλϊγξσ» (Ross et al., 1993:
xi). Ωρςϊρξ, η μΨθξδξπ ασςΩ ανιξλϊγηρηπ Ψυει ςξ μειξμΨκςημα ϊςι απαιςεΪ πξλϋ υοϊμξ και εΪμαι
δϋρκξλξ μα βαθμξλξγηθεΪ με πξρξςικΨπ μεθϊδξσπ (Hargreaves et al., 1996: 200).
Δ μΨςοηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ μΨρα απϊ πξρξςικέπ μελΨςεπ Ψυει καςακοιθεΪ πξλλΨπ τξοΨπ και
Ψυει διυΧρει ςξσπ εοεσμηςΨπ. Πα ςερς δημιξσογικϊςηςαπ ρσυμΧ καςακοΪμξμςαι για ςξ ϊςι δεμ
απξδεικμϋξσμ ςη ρυΨρη μεςανϋ ςηπ παοξσρΪαρηπ (performance) και ςηπ ποαγμαςικΩπ ζχΩπ
(Torrance, 1975: 284). ΒπιπλΨξμ, «η δημιξσογικΩ διαδικαρΪα πεοιλαμβΧμει μια πξικιλΪα
ταιμξμΨμχμ πξσ εμταμΪζξμςαι ασθϊομηςα και αλληλεπιδοξϋμ» (Torrance, 1975: 285). ΒπξμΨμχπ,
Ψμα ςερς δε μπξοεΪ μα εΪμαι εμςελόπ αμςιποξρχπεσςικϊ ςηπ δημιξσογικΩπ ικαμϊςηςαπ εμϊπ
αςϊμξσ. Μ Hargreaves και ξι ρσμεογΧςεπ ςξσ (1996), με ςημ εοεσμηςικΩ μελΨςη DELTA
(DEvelopment of Learning and Teaching in the Arts) ανιξλϊγηρηπ ςχμ παιδιόμ ποχςξβΧθμιαπ
εκπαΪδεσρηπ ρςιπ δημιξσογικΨπ ςΨυμεπ, καςΨληναμ ρςξ ρσμπΨοαρμα ϊςι ϊςαμ ξι ρςϊυξι ςχμ
δημιξσογικόμ δοαρςηοιξςΩςχμ γΪμξμςαι νεκΧθαοξι ρςα παιδιΧ, η πξρξςικΩ ανιξλϊγηρη
καθΪρςαςαι πιξ ακοιβΩπ. ΒπιπλΨξμ, η πξρξςικΩ ανιξλϊγηρη εΪμαι απαοαΪςηςη ρε πεοιπςόρειπ ϊπξσ
καλξϋμαρςε μα ανιξλξγΩρξσμε επιοοξΨπ διατξοεςικόμ παοαγϊμςχμ ρςη δημιξσογικϊςηςα. Ώσςϊ
επιςσγυΧμεςαι μΨρα απϊ εοεσμηςικΨπ μελΨςεπ πξσ βαρΪζξμςαι ρςξ πειοαμαςικϊ ρυεδιαρμϊ και πξσ
μπξοξϋμ μα εναρταλΪρξσμ ρσμπεοΧρμαςα βαριρμΨμα ρε μεγΧλξσπ αοιθμξϋπ ρσμμεςευϊμςχμ.
Δ μΨςοηρη ςηπ δημιξσογικΩπ ρκΨφηπ μπξοεΪ μα γΪμει με διΧτξοεπ μεθϊδξσπ, πξρξςικΨπ Ω
πξιξςικΨπ, Ω με ρσμδσαρμϊ ςχμ δϋξ: (i) με ςα παοαδξριακΧ φσυξμεςοικά ςερς, π.υ. ςξ Περς
ΙΨςοηρηπ ςηπ ΔημιξσογικΩπ ΟκΨφηπ (Measure of Creative Thinking in Music) ςξσ Webster
(1987/1994), βαριρμΨμξ ρςα φσυξμεςοικΧ ςερς δημιξσογικϊςηςαπ ςξσ Torrance (1974), (ii) με ςη
μΨθξδξ ςηπ εμμξιξλξγικήπ ανιξλϊγηρηπ (Conceptual Assessment Technique), πξσ βαρΪζεςαι ρςημ
ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικΩπ ρκΨφηπ απϊ ξμΧδα ειδικόμ επιρςημϊμχμ μΨρα απϊ ρσμδσαρμϊ
πξρξςικόμ και πξιξςικόμ εογαλεΪχμ (Amabile, 1983), (iii) με ςη μΨθξδξ portfolio, πξσ ανιξλξγεΪ
ςη δημιξσογικϊςηςα με βΧρη μια ρσλλξγΩ δειγμΧςχμ δημιξσογικΩπ Ψκτοαρηπ (Gardner,
1991/1993), (iv) με ανιξλϊγηρη απϊ τΪλξσπ Ω ρσμεογΧςεπ (peer assessment), Ω (v) με ςημ πιξ
ποϊρταςα αμεπςσγμΨμη μΨθξδξ ςηπ ασςξ-ανιξλϊγηρηπ.

Ανιξλϊγηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ ρςξ ρυξλείξ
Δ ανιξλϊγηρη ςηπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ ρςξ ρυξλεΪξ απξςελεΪ ρσυμΧ δϋρκξλη διαδικαρΪα
για ςξ δΧρκαλξ: εΪμαι μια δημιξσογικΩ εογαρΪα ποχςϊςσπη ρε ρυΨρη με ποξηγξϋμεμη εογαρΪα
ςξσ παιδιξϋ πξσ ανιξλξγξϋμε Ω ρε ρυΨρη με ςημ εογαρΪα Χλλχμ παιδιόμ; Ή ακϊμη, εΪμαι η
εογαρΪα ποχςϊςσπη ρε ρυΨρη με κΧπξια ποϊςσπα πξσ Ψυξσμ Ωδη κεοδΪρει ςημ αμαγμόοιρη ςξσ
κξιμξϋ; Ιε βΧρη ςη διΧκοιρη μεςανϋ φσυξλξγικΩπ και ιρςξοικΩπ ποχςξςσπΪαπ (Boden, 1990), η
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δημιξσογικϊςηςα μπξοεΪ μα μελεςηθεΪ και μα ανιξλξγηθεΪ απϊ δϋξ διατξοεςικΨπ ρκξπιΨπ: ρε
ρυΨρη με ςημ ποξηγξϋμεμη δημιξσογικΩ ρσμπεοιτξοΧ ςξσ παιδιξϋ πξσ ανιξλξγξϋμε (φσυξλξγικΩ
ποχςξςσπΪα), Ω ρε ρυΨρη με ςξ ςι εΪμαι κξιμχμικΧ και πξλιςιρμικΧ απξδεκςϊ χπ ποχςϊςσπξ
(ιρςξοικΩ ποχςξςσπΪα).
ςαμ ανιξλξγξϋμε ςη δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ ρςξ δημξςικϊ ρυξλεΪξ, εμδεΪκμσςαι η
φσυξλξγικΩ διΧρςαρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ, η ανιξλϊγηρη δηλαδΩ ςξσ παιδιξϋ με βΧρη
ποξηγξϋμεμεπ δημιξσογικΨπ ςξσ εογαρΪεπ και η εϋοερη ςχμ ρςξιυεΪχμ εκεΪμχμ πξσ
διατξοξπξιξϋμ ςημ καιμξϋοια εογαρΪα απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη. Νιξ ρσγκεκοιμΨμα, η ανιξλϊγηρη
μπξοεΪ μα ατξοΧ ςημ αμΧπςσνη ςξσ οσθμξϋ, ςηπ μελχδΪαπ, ςηπ δξμΩπ, ςχμ γμόρεχμ μξσρικΩπ
θεχοΪαπ, καθόπ και ςιπ αιρθηςικΨπ επιλξγΨπ ςχμ παιδιόμ. Μ Brophy (2000) παοαθΨςει
ρσγκεκοιμΨμα υαοακςηοιρςικΧ πξσ μπξοξϋμε μα ανιξλξγΩρξσμε ρςξσπ μξσρικξϋπ
ασςξρυεδιαρμξϋπ ςχμ παιδιόμ:
Λελχδία: Έκςαρη, ςϊμξπ κλειρΪμαςξπ, υοΩρη μελχδικόμ μξςΪβχμ, επαμΧληφη μελχδικόμ
μξςΪβχμ, υοΩρη κλΪμακαπ
Ρσθμϊπ: ΙΨςοξ, οσθμικΨπ ανΪεπ και παϋρειπ, οσθμικΧ ρυΩμαςα, οσθμικΧ μξςΪβα, επαμΧληφη
οσθμικόμ μξςΪβχμ
Δξμή: ϊομα (υοΩρη αμςΪθεςχμ ςμημΧςχμ), τοΧρειπ, αΪρθηρη ςΨλξσπ
Ηεχοία: ΗλΪμακα, ςξμικϊ ϋφξπ, αομξμικΨπ διατξοξπξιΩρειπ, ρημειξγοατΪα
Αιρθηςικέπ επιλξγέπ: ΡπξκειμεμικΧ υαοακςηοιρςικΧ (ρσμαιρθΩμαςα, διαθΨρειπ, εμςσπόρειπ),
υοΩρη δσμαμικΩπ, Χοθοχρη (staccato, legato), κΪμηρη (θΨρη ρόμαςξπ, αΪρθηρη υόοξσ,
ιρξοοξπΪα, καςαλληλϊςηςα κιμΩρεχμ).
ΖδιαΪςεοη ρημαρΪα καςΧ ςημ ανιξλϊγηρη μπξοεΪ μα δξθεΪ επΪρηπ ρςξμ ςοϊπξ εκςΨλερηπ ςχμ
μξσρικόμ ξογΧμχμ, π.υ. παοαδξριακϊπ ςοϊπξπ εκςΨλερηπ Ω επιμϊηρη καιμξϋοιχμ μεθϊδχμ
παοαγχγΩπ Ωυξσ απϊ Ψμα ϊογαμξ, και ρςη ρυΨρη ςξσπ με ςξ θΨμα Ω ςημ ιδΨα πξσ
υοηριμξπξιΩθηκε χπ ατϊομηρη για ασςξρυεδιαρμϊ.

Οαοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςη μξσρική δημιξσογικϊςηςα
ΔιΧτξοξι κξιμχμικξΪ και φσυξ-κξιμχμικξΪ παοΧγξμςεπ μπξοξϋμ μα επηοεΧρξσμ ςη μξσρικΩ
δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ. Δ μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα μπξοεΪ μα εκδηλχθεΪ μΨρα ρςξ
ασρςηοϊ πλαΪριξ ςξσ ρυξλεΪξσ, ρςξμ καθημεοιμϊ υόοξ παιυμιδιξϋ (Harwood, 1998), Ω μΨρα απϊ
ςημ επατΩ ςχμ παιδιόμ με «αρσμΩθιρςεπ» μεθϊδξσπ μΧθηρηπ, ϊπχπ ςημ ςευμξλξγΪα (Folkestad,
2005). Μι δημιξσογικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη μξσρικΩ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρε αςξμικϊ Ω
ρε ξμαδικϊ επΪπεδξ, με Χςξμα πξσ ποξΨουξμςαι απϊ διΧτξοεπ υόοεπ, κξσλςξϋοεπ, θοηρκεΪεπ και
παοαδϊρειπ. Ώπϊ κξιμχμιξλξγικΩ ρκξπιΧ, ϊλξι ξι παοαπΧμχ παοΧγξμςεπ θεχοξϋμςαι πξλϋ
ρημαμςικξΪ για ςη δημιξσογικΩ μξσρικΩ Ψκτοαρη ςχμ παιδιόμ.
Πα παιδιΧ αμςιμεςχπΪζξσμ ςη μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα διατξοεςικΧ αμΧλξγα με ςξ αμ
δημιξσογξϋμ αςξμικΧ Ω χπ μΨλη μιαπ ξμΧδαπ. Δ Burnard (2002) αματΨοεςαι ρςα «παιδιΧασςξρυεδιαρςΨπ», πξσ «μξιοΧζξμςαι Ψμα ρκξπϊ». Πα παιδιΧ, μΨρα απϊ ςη διαδικαρΪα ςηπ
ρσλλξγικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ σιξθεςξϋμ διατξοεςικξϋπ οϊλξσπ, καςεσθϋμξσμ Ω ακξλξσθξϋμ ςημ
ξμΧδα, και απξκςξϋμ «μξσρικΩ επΪγμχρη ςχμ Χλλχμ». Ιε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ϊυι μϊμξ ςξ ςελικϊ
ποξψϊμ αλλΧ και ξι αλληλεπιδοΧρειπ ςχμ παιδιόμ καςΧ ςη δημιξσογικΩ διαδικαρΪα, καθόπ και η
ρσμεογαρΪα ςξσπ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ παοξσρΪαρηπ-εκςΨλερηπ, απξςελξϋμ καθξοιρςικξϋπ
παοΧγξμςεπ ςηπ πξιϊςηςαπ και ςξσ επιπΨδξσ ςηπ μξσρικΩπ ςξσπ δημιξσογΪαπ.
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Πξ εθμικϊ και πξλιςιρμικϊ σπϊβαθοξ εμϊπ παιδιξϋ μπξοεΪ μα επηοεΧρει ρημαμςικΧ ςη ρςΧρη ςξσ
απΨμαμςι ρςη μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα. Αια παιδιΧ απϊ ρσγκεκοιμΨμα πξλιςιρμικΧ σπϊβαθοα ξ
ασςξρυεδιαρμϊπ απξςελεΪ μΨοξπ ςηπ καθημεοιμΩπ ζχΩπ και βοΪρκεςαι ρςημ καοδιΧ κΧθε
δοαρςηοιϊςηςαπ (Blacking, 1973; Nettl, 1974), εμό ρςιπ δσςικξεσοχπαψκΨπ υόοεπ ςα παιδιΧ δεμ
εΪμαι ποϊθσμα μα ασςξρυεδιΧρξσμ και υαοακςηοΪζξμςαι απϊ Ψλλειφη ασςξπεπξΪθηρηπ. Μ Torrance
(1967) αματΨοει κΧπξιεπ επιπλΨξμ «πξλιςιρμικΨπ διατξοΨπ πξσ επηοεΧζξσμ ςη δημιξσογικΩ
αμΧπςσνη» (ρ.187), ϊπχπ ςημ κξιμχμικΩ εμθΧοοσμρη Ω απϊοοιφη, ςημ παοεμπϊδιρη ςηπ
ενεοεϋμηρηπ ρςη ρυξλικΩ ςΧνη, ςη λαμθαρμΨμη ποξκαςΧληφη ϊρξμ ατξοΧ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ
πξσ εΪμαι «επιςοεπςΨπ» για ςα αγϊοια και ςα κξοΪςρια, καθόπ και ςξ ρσυμϊ ρσρυεςιρμϊ ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ με ρσμπεοιτξοΨπ πξσ δεμ εγκοΪμξμςαι απϊ ςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ. λα ςα
παοαπΧμχ, καςαλΩγει, δημιξσογξϋμ μια «ςσοαμμΪα» πξλιςιρμικόμ πιΨρεχμ, πξσ εμπξδΪζξσμ ςξσπ
δαρκΧλξσπ μα βξηθΩρξσμ ςα παιδιΧ όρςε μα αμαπςϋνξσμ ςξ δημιξσογικϊ ςξσπ δσμαμικϊ. ΟυεςικΨπ
μελΨςεπ ειρηγξϋμςαι ϊςι παιδιΧ ρςα ξπξΪα δε δΪμξμςαι εσκαιοΪεπ μα αμαπςϋνξσμ ςξ δημιξσογικϊ
ςξσπ δσμαμικϊ απϊ μικοΩ ηλικΪα πιθαμόπ μα υΧρξσμ ςξ δσμαμικϊ ασςϊ ϊςαμ μεγαλόρξσμ
(Sternberg, 1988β; Mills, 1991; Joubert, 2001). Αι‟ ασςϊ η αμΧγκη εμρχμΧςχρηπ ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ ρςξμ κξομϊ ςξσ ποξγοΧμμαςξπ καθΪρςαςαι ιδιαΪςεοα επιςακςικΩ ρςη ρυξλικΩ
αγχγΩ.

Ρσμπεοάρμαςα
Πξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ ρςξ ρυξλεΪξ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ εικαρςικόμ, ςηπ
κΪμηρηπ και ςξσ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ, βξηθΧ ςα παιδιΧ μα αμαπςϋνξσμ ςη δημιξσογικΩ ςξσπ
ρκΨφη μΨρα απϊ ςημ ενεοεϋμηρη, ςξμ πειοαμαςιρμϊ, ςη μΪμηρη, ςημ αμςαλλαγΩ ιδεόμ και ςημ
καλλιΨογεια ςηπ ταμςαρΪαπ ςξσπ. Μ εκπαιδεσςικϊπ ποΨπει μα εκτοΧζει και μα μεςαδΪδει ιδΨεπ,
ρκΨφειπ και ρσμαιρθΩμαςα υοηριμξπξιόμςαπ πξικιλΪα σλικόμ, καςΧλληλα εογαλεΪα, κΪμηρη,
ρυεδιαρμϊ και ποακςικΨπ εταομξγΨπ, πξικιλΪα ςοαγξσδιόμ και μξσρικόμ ξογΧμχμ. ΝοΨπει ακϊμα
μα εκτοΧζει ρσμαιρθΩμαςα και ποξςιμΩρειπ για ρσγκεκοιμΨμα μξσρικΧ κξμμΧςια, μα κΧμει
ρσγκοΪρειπ και ρσρυεςιρμξϋπ και μα ζηςΧ απϊ ςα παιδιΧ μα κΧμξσμ ςξ Ϊδιξ. Ναοϊλξ πξσ η
ενεοεϋμηρη και ξ πειοαμαςιρμϊπ ποΨπει μα ποξχθξϋμςαι ρςξ δημξςικϊ ρυξλεΪξ, κΧπξια
καθξδΩγηρη εΪμαι επΪρηπ ρημαμςικΩ όρςε ςα παιδιΧ μα μπξοΨρξσμ μα αμαπςϋνξσμ ρσγκεκοιμΨμεπ
ικαμϊςηςεπ. Ιε ςξ πΨοαρμα ςξσ υοϊμξσ η καθξδΩγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ καθΪρςαςαι ϊλξ και
λιγϊςεοξ αμαγκαΪα, ατξϋ ςα παιδιΧ αμαπςϋρρξμςαι πμεσμαςικΧ και μξσρικΧ και απξκςξϋμ
βαρικΨπ γμόρειπ και δενιϊςηςεπ.
ΏπαοαΪςηςη ποξωπϊθερη για ςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ απξςελεΪ η εναρτΧλιρη εμϊπ
καςΧλληλξσ πεοιβΧλλξμςξπ διδαρκαλΪαπ και μΧθηρηπ. Πα παιδιΧ υοειΧζξμςαι υοϊμξ για μα
ενεοεσμΩρξσμ σλικΧ, ιδΨεπ και δοαρςηοιϊςηςεπ. ΝοΨπει επΪρηπ μα μιόθξσμ ριγξσοιΧ και
ασςξπεπξΪθηρη για μα δξκιμΧρξσμ καιμξϋοιεπ εμπειοΪεπ. ΣοειΧζξμςαι δΪπλα ςξσπ εμΩλικεπ πξσ θα
ςξσπ παοΨυξσμ εσκαιοΪεπ μα αμαπςϋνξσμ ςιπ ιδΨεπ ςξσπ, πξσ θα εκςιμξϋμ ςημ ποξρχπικΩ Ψκτοαρη
κΧθε παιδιξϋ και πξσ θα ρσμεογΧζξμςαι και θα ςα σπξρςηοΪζξσμ καςΧ ςη διΧοκεια ςχμ
δημιξσογικόμ ςξσπ αμαζηςΩρεχμ. Δ παοξυΩ εσκαιοιόμ για δημιξσογικΩ εμαρυϊληρη με ςη
μξσρικΩ παΪζει ρημαμςικϊ οϊλξ για ςημ αμΧπςσνη ςηπ δημιξσογικΩπ ρκΨφηπ κΧθε παιδιξϋ
(Koutsoupidou, 2006). ΡπΧουξσμ πξλλΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για
ςημ ποξόθηρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ. Δ διαθεμαςικΩ ποξρΨγγιρη μΨρα απϊ ςξμ ρσμδσαρμϊ ςχμ
«δημιξσογικόμ» μαθημΧςχμ (κΪμηρη-υξοϊπ, μξσρικΩ, εικαρςικΧ, θΨαςοξ) εμθαοοϋμεςαι ιδιαΪςεοα
ςα ςελεσςαΪα υοϊμια με ςξ ρυεδιαρμϊ δοαρςηοιξςΩςχμ πξσ απαιςξϋμ ςξ ρσμςξμιρμϊ ϊλχμ ςχμ
αιρθΩρεχμ και πξσ απξρκξπξϋμ ρε μια πιξ ρταιοικΩ ποξρΨγγιρη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ.
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Δ ανιξλϊγηρη απξςελεΪ ρημαμςικϊ κξμμΧςι ςηπ εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ. Δ διαδικαρΪα ςηπ
ανιξλϊγηρηπ ρςη μξσρικΩ επιςοΨπει ϊυι μϊμξ ςξμ Ψλεγυξ ςηπ γμόρηπ πξσ απξκςΩθηκε, αλλΧ και
ςη ρσμειδηςξπξΪηρη ςχμ Ϊδιχμ ςχμ μαθηςόμ ςηπ μΧθηρηπ και ςηπ ποξϊδξσ ςξσπ. ΙΨρα απϊ ςη
διαδικαρΪα ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ μξσρικΩπ δημιξσογικϊςηςαπ πιξ ρσγκεκοιμΨμα, ξ εκπαιδεσςικϊπ
μπξοεΪ μα ελΨγνει ςϊρξ ςη γμόρη πξσ Ψυει απξκςηθεΪ ρε μξσρικϊ επΪπεδξ ϊρξ και ςημ ικαμϊςηςα
ςχμ μαθηςόμ για λΩφη αιρθηςικόμ απξτΧρεχμ, για κοιςικΩ και δημιξσογικΩ ρκΨφη. Δ ρσμευΩπ
Ψοεσμα και επιμϊοτχρη ρε ρυΨρη με ςη διδακςικΩ ςηπ μξσρικΩπ, ςημ εμρχμΧςχρη ςηπ
δημιξσογικϊςηςαπ ρςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ και ςημ ανιξλϊγηρΩ ςηπ καθιρςΧ ςξμ εκπαιδεσςικϊ
ικαμϊ μα ακξλξσθΩρει ςιπ ρϋγυοξμεπ ενελΪνειπ και επξμΨμχπ μα εταομϊρει ρχρςΨπ και
απξςελερμαςικΨπ μεθϊδξσπ διδαρκαλΪαπ και ανιξλϊγηρηπ.
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Εισηγήσεις
ΕΘΝΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ «ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΧΟ»

ΒΖΞΔΚΔ ΕΒΜΔΜΟΜΝΜΡΘΜΡ

Ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικήπ χπ μέλξπ ςηπ ρυξλικήπ και
ςξπικήπ κξιμϊςηςαπ: μια εθμξμξσρικξλξγική ποξρέγγιρη
Οεοίληφη
Οςξ πλαΪριξ ςηπ ειρηγΩρεχπ ασςΩπ αμαπςϋρρεςαι μια ξλϊκληοη ποξβλημαςικΩ ρυεςικΧ με ςημ
πξλϋπλεσοη και οεσρςΩ ιδιϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ ποόςξμ, χπ διδΧρκξμςα,
δεϋςεοξμ, χπ εοεσμηςΩ - διδΧρκξμςα, ςοΪςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ, ςΨςαοςξμ, χπ
μΨλξσπ ςηπ κξιμϊςηςαπ (Ω ςχμ κξιμξςΩςχμ) βΧρει ςηπ ξπξΪαπ (Ω ςχμ ξπξΪχμ) Ψυει απξκςΩρει
πξλιςιρμικΧ βιόμαςα και πΨμπςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ χπ
εκπαιδεσςικϊπ μξσρικΩπ ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ. Πξ ζΩςημα ενεςΧζεςαι απϊ
εθμξμξσρικξλξγικΩ ρκξπιΧ.
ΒνεςΧζξμςαι ζηςΩμαςα πξσ ρυεςΪζξμςαι: α΄) με ςημ πξλιςιρμικΩ ςασςϊςηςα και εςεοϊςηςα ρε αςξμικϊ
και ξμαδικϊ επΪπεδξ, β΄) με ςξμ ασςξποξρδιξοιρμϊ και εςεοξποξρδιξοιρμϊ ςξσ ιδΪξσ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ και ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικΩπ και ςηπ εκΧρςξςε ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ απϊ
ςξσπ «Χλλξσπ», γ΄) με ςη διαπξλιςιρμικϊςηςα και ςη πξλσπξλιςιρμικϊςηςα, δ΄) με ςημ
ποξβλημαςικΩ ςηπ «ρσμμεςξυικΩπ παοαςΩοηρηπ» και ςηπ βιχμΨμηπ παοΧδξρηπ, ε΄) με ςη γμόρη
ςξσ παοϊμςξπ και ςξσ παοελθϊμςξπ ϊρξμ ατξοΧ διατξοεςικξϋπ μξσρικξϋπ πξλιςιρμξϋπ και
κξσλςξϋοεπ, ρς΄) με ςη διαδικαρΪα ςηπ «μΧθηρηπ» (ϊρξμ ατξοΧ και ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ
μαθηςΨπ) μΨρχ ςξσ σλικξϋ ςηπ «μςϊπιαπ» μξσρικΩπ παοΧδξρηπ, ζ΄) με ςημ ποξβλημαςικΩ ποόςξμ,
ςηπ αμςικειμεμξπξΪηρηπ ςξσ «Χλλξσ» (πεοιπςόρειπ ϊπξσ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ εογΧζεςαι
ρε «ςϊπξ» απϊ ςξμ ξπξΪξ Ψυει πλξϋρια μακοξυοϊμια βιόμαςα), δεϋςεοξμ, ςηπ ειραγχγΩπ ρςη
ρυξλικΩ αΪθξσρα ρςξιυεΪχμ, σλικξϋ και μΨρχμ πξσ ποξΨουξμςαι απϊ διατξοεςικΨπ - ποξπ ςη
κξιμϊςηςα ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ - κξιμϊςηςεπ (εμδευξμΨμχπ «ξικεΪεπ» ρςξμ
εκπαιδεσςικϊ απϊ ποξηγξϋμεμα βιόμαςα) και ςοΪςξμ, ςηπ σιξθΨςηρηπ και ειραγχγΩπ ρςξιυεΪχμ απϊ
ςημ «μςϊπια» κξσλςξϋοα ςηπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα διδΧρκει, «ειδχμΨμη» ϊμχπ με ςα μΧςια εμϊπ
«ενχςεοικξϋ παοαςηοηςΩ» μΨρχ π.υ. ςηπ ρσμμεςξυικΩπ παοαςΩοηρηπ.

Οςξ πλαΪριξ ςηπ ειρηγΩρεχπ ασςΩπ αμαπςϋρρξμςαι βαρικΨπ παοΧμεςοξι ςηπ ποξβλημαςικΩπ ςηπ
πξλϋπλεσοηπ και οεσρςΩπ ιδιϊςηςαπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ ποόςξμ, χπ διδΧρκξμςα,
δεϋςεοξμ, χπ εοεσμηςΩ - διδΧρκξμςα, ςοΪςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ, ςΨςαοςξμ, χπ
μΨλξσπ ςηπ κξιμϊςηςαπ (Ω ςχμ κξιμξςΩςχμ) βΧρει ςηπ ξπξΪαπ (Ω ςχμ ξπξΪχμ) Ψυει απξκςΩρει
πξλιςιρμικΧ βιόμαςα και πΨμπςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ χπ
εκπαιδεσςικϊπ μξσρικΩπ ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ. Πξ ζΩςημα ενεςΧζεςαι απϊ
εθμξμξσρικξλξγικΩ ρκξπιΧ (Nettl, 2002).
ΒνεςΧζξμςαι ζηςΩμαςα πξσ ρυεςΪζξμςαι: α΄) με ςημ πξλιςιρμικΩ ςασςϊςηςα και εςεοϊςηςα ρε
αςξμικϊ και ξμαδικϊ επΪπεδξ, β΄) με ςξμ ασςξποξρδιξοιρμϊ και εςεοξποξρδιξοιρμϊ ςξσ ιδΪξσ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ και ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικΩπ και ςηπ εκΧρςξςε ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ
απϊ ςξσπ «Χλλξσπ», γ΄) με ςη διαπξλιςιρμικϊςηςα και ςη πξλσπξλιςιρμικϊςηςα, δ΄) με ςημ
ποξβλημαςικΩ ςηπ «ρσμμεςξυικΩπ παοαςΩοηρηπ» και ςηπ βιχμΨμηπ παοΧδξρηπ, ε΄) με ςη γμόρη
ςξσ παοϊμςξπ και ςξσ παοελθϊμςξπ ϊρξμ ατξοΧ διατξοεςικξϋπ μξσρικξϋπ πξλιςιρμξϋπ και
κξσλςξϋοεπ, ρς΄) με ςη διαδικαρΪα ςηπ «μΧθηρηπ» (ϊρξμ ατξοΧ και ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ
μαθηςΨπ) μΨρχ ςξσ σλικξϋ ςηπ «μςϊπιαπ» μξσρικΩπ παοΧδξρηπ, ζ΄) με ςημ ποξβλημαςικΩ ποόςξμ,
ςηπ αμςικειμεμξπξΪηρηπ ςξσ «Χλλξσ» (πεοιπςόρειπ ϊπξσ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ εογΧζεςαι
ρε «ςϊπξ» απϊ ςξμ ξπξΪξ Ψυει πλξϋρια μακοξυοϊμια βιόμαςα), δεϋςεοξμ, ςηπ ειραγχγΩπ ρςη
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ρυξλικΩ αΪθξσρα ρςξιυεΪχμ, σλικξϋ και μΨρχμ πξσ ποξΨουξμςαι απϊ διατξοεςικΨπ - ποξπ ςη
κξιμϊςηςα ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ - κξιμϊςηςεπ (εμδευξμΨμχπ «ξικεΪεπ» ρςξμ
εκπαιδεσςικϊ απϊ ποξηγξϋμεμα βιόμαςα) και ςοΪςξμ, ςηπ σιξθΨςηρηπ και ειραγχγΩπ ρςξιυεΪχμ
απϊ ςημ «μςϊπια» κξσλςξϋοα ςηπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα διδΧρκει, «ειδχμΨμη» ϊμχπ με ςα μΧςια
εμϊπ «ενχςεοικξϋ παοαςηοηςΩ» μΨρχ π.υ. ςηπ ρσμμεςξυικΩπ παοαςΩοηρηπ.
ρξμ ατξοΧ ςη διεθμΩ βιβλιξγοατΪα, εμςξπΪζξμςαι αοκεςΧ βιβλΪα πξσ ρυεςΪζξμςαι με ςξ θΨμα ςηπ
ρυΨρεχπ παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ (διατϊοχμ λαόμ) και εκπαΪδεσρηπ. (Αια παοΧδειγμα Campbell,
1991 / Lundquist, 1998). Πα πεοιρρϊςεοα απξςελξϋμ ξδηγξϋπ για καθηγηςΨπ ρυξλεΪχμ διατϊοχμ
βαθμΪδχμ, παοΨυξμςαπ ρςξιυεΪα για ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ρε διΧτξοεπ υόοεπ ρε επΪπεδξ
ξογαμχμΨμηπ παιδεΪαπ και ρε επΪπεδξ λαψκΩπ παιδεΪαπ, ρυξλιΧζξμςαπ και εομημεϋξμςαπ μεθϊδξσπ
για ςημ ειραγχγΩ ςχμ μαθηςόμ ρε Ψμμξιεπ πξλσπξλσςιρμικϊςηςαπ και λαψκξϋ πξλιςιρμξϋ. Άλλεπ
μελΨςεπ βαρΪζξμςαι ρε εθμξγοατικΨπ Ψοεσμεπ ρςημ παιδαγχγικΩ εομημεϋξμςαπ καςΧ πεοΪπςχρη
μξΩμαςα ρε ποξρχπικϊ και κξιμχμικϊ επΪπεδξ ρε ρυξλεΪα ποχςξβΧθμιαπ και δεσςεοξβΧθμιαπ
εκπαΪδεσρηπ. ΒμδιατΨοξμ παοξσριΧζξσμ Ψοεσμεπ πξσ ενεςΧζξσμ διαλεκςικΧ μξσρικΨπ
ρσμπεοιτξοΨπ μαθηςόμ πξσ ενξικειόμξμςαι με διατξοεςικΧ εΪδη μξσρικΩπ απϊ διΧτξοξσπ
πξλιςιρμξϋπ. Μι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ασςΨπ ςιπ μελΨςεπ πεοιλαμβΧμξσμ διατξοεςικΨπ ποξρεγγΪρειπ
ϊρξμ ατξοΧ διΧτξοεπ κξσλςξϋοεπ ρσρςΩμαςα μξσρικΩπ παιδεΪαπ και εκπαΪδεσρηπ.
Ωρςϊρξ, ρςξ πλαΪριξ ςηπ ελλημικΩπ αλλΧ και νΨμηπ βιβλιξγοατΪαπ δεμ σπΧουξσμ πξλλΨπ
ρϋγυοξμεπ μελΨςεπ ρυεςικΨπ με ςημ πξλσπλξκϊςηςα ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ
χπ μΨλξσπ διατξοεςικόμ κξιμξςΩςχμ: ςηπ ρυξλικΩπ και εκΧρςξςε ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ.
Δ κξιμχμΪα, η εκπαΪδεσρη και η ςΨυμη βοΪρκξμςαι ρε ρσμευΩ «διΧλξγξ» και αλληλενΧοςηρη
(Ομχλ, 1983). Δ ρυξλικΩ κξιμϊςηςα εμςΧρρεςαι ρςημ εκΧρςξςε εσοϋςεοη ςξπικΩ κξιμϊςηςα και
«διαλΨγεςαι» μαζΪ ςηπ. Δ μξσρικΩ επιςελεΪ λειςξσογΪεπ ρςξ πλαΪριξ και ςχμ δϋξ κξιμξςΩςχμ, με
διατξοεςικϊ ϊμχπ ςοϊπξ. Πα μΨλη ςηπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ (μαθηςΨπ, διδακςικϊ ποξρχπικϊ
κ.λπ.) απξςελξϋμ επΪρηπ και μΨλη ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ και στΪρςαμςαι ςιπ επιδοΧρειπ ςηπ
εκΧρςξςε ςξπικΩπ λαψκΩπ Ω παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ ςξσ δοόμςξπ κξιμχμικξϋ γΪγμερθαι.
Μ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ, ρςξ πλαΪριξ ςηπ γεμικΩπ Ω μξσρικΩπ εκπαΪδεσρηπ, καλεΪςαι μα
επιςελΨρει διατξοεςικξϋπ οϊλξσπ και λειςξσογΪεπ ρςξ πλαΪριξ ςηπ ρυξλικΩπ και ςξπικΩπ
κξιμϊςηςαπ.
Οςα ρυξλεΪα γεμικΩπ παιδεΪαπ, ρσυμΧ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ βοΪρκεςαι αμςιμΨςχπξπ με δϋξ
απϊ ςιπ βαρικΨπ ςξσ ιδιϊςηςεπ: ασςΩ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και εκεΪμη ςξσ εοεσμηςΩ – διδΧρκξμςα
(Ομχλ, 1983). Ηι ασςϊ, διϊςι ξ διδΧρκαλξπ δεμ εΪμαι απλΧ Ψμαπ μεςατξοΨαπ γμόρηπ αλλΧ ρσυμΧ
και εοεσμηςΩπ ρςξ βαθμϊ πξσ εοεσμΧ π.υ. ςη μξσρικΩ παοΧδξρη μιαπ γεχπξλιςιρμικΩπ πεοιξυΩπ.
ρξμ ατξοΧ ςξ κξμμΧςι ςηπ διδαρκαλΪαπ πξσ ατξοΧ ςξ δημξςικϊ ςοαγξϋδι, ξ εοεσμηςΩπ –
διδΧρκξμςαπ ρσυμΧ Ψουεςαι αμςιμΨςχπξπ με ςη οεσρςΩ και πξλϋπλεσοη ιδιϊςηςα χπ μΨλξσπ
διατξοεςικόμ κξιμξςΩςχμ: ποόςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ρσγκεκοιμΨμηπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ ρςημ
ξπξΪα σπηοεςεΪ χπ εκπαιδεσςικϊπ ρςξμ ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ, δεϋςεοξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ
εσοϋςεοηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ, βιόμξμςαπ εμδευξμΨμχπ ςημ ςξπικΩ λαψκΩ και παοαδξριακΩ
μξσρικΩ, ςοΪςξμ, χπ μΨλξσπ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ρυξλικόμ κξιμξςΩςχμ ρςιπ ξπξΪεπ σπηοΨςηρε
ποξηγξϋμεμα Ψςη απϊ ςιπ ξπξΪεπ Ψυει απξκξμΪρει αοκεςΧ βιόμαςα ρυεςικΧ με ςημ ςξπικΩ μξσρικΩ
και ςξμ ςοϊπξ μεςΧδξρηπ γμόρεχμ ρςξσπ μαθηςΨπ ςξσ, ςΨςαοςξμ, χπ μΨλξσπ ςχμ ςξπικόμ
κξιμξςΩςχμ ρςιπ ξπξΪεπ σπηοΨςηρε ρςξ παοελθϊμ χπ εκπαιδεσςικϊπ, εμδευξμΨμχπ για μεγΧλξ
υοξμικϊ διΧρςημα και πΨμπςξμ, χπ μΨλξσπ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ βΧρει ςηπ ξπξΪαπ μεγΧλχρε
και απΨκςηρε πλξϋρια βιόμαςα (λϊγχ καςαγχγΩπ, ρσγγΨμειαπ, ερχςεοικΩπ μεςαμΧρςεσρηπ,
ποξηγξϋμεμηπ εοεσμηςικΩπ Ω Χλληπ δοαρςηοιϊςηςαπ κ.λπ.).
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ΗαθΨμαπ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ εκΧρςξςε ρυξλεΪξσ τΨοει βιόμαςα και ακξϋρμαςα απϊ μξσρικΨπ
παοαδϊρειπ επΪρηπ διατξοεςικόμ εμδευξμΨμχπ πεοιξυόμ: ςηπ πεοιξυΩπ καςαγχγΩπ ςξσ Ω
καςαγχγΩπ ςχμ δικόμ ςξσ, ςηπ πεοιξυΩπ ϊπξσ εμςΧρρεςαι η ρυξλικΩ κξιμϊςηςα ςηπ ξπξΪαπ
απξςελεΪ μΨλξπ (π.υ. βιόμαςα και ακξϋρμαςα πξσ απΨκςηρε μΨρχ ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσ Ω μΨρχ
ςχμ δαρκΧλχμ ςξσ ρςξ πλαΪριξ Χλλχμ μαθημΧςχμ), εμδευξμΨμχπ ςηπ πεοιξυΩπ ρςημ ξπξΪα Ψζηρε
ξοιρμΨμα υοϊμια ςηπ ζχΩπ ςξσ, ςηπ πεοιξυΩπ ςηπ εσοϋςεοηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα ζει
ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ.
ΏμΧλξγα και με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςηπ κΧθε πεοιξυΩπ ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ
μξσρικΩπ και ρςημ ξπξΪα ζξσμ και δοξσμ ξι μαθηςΨπ και ξι σπϊλξιπξι διδΧρκξμςεπ (αρςικϊ κΨμςοξ,
υχοιϊ, ρσμξοιακΩ πεοιξυΩ, ηπειοχςικΩ Ω μηριχςικΩ ΒλλΧδα κ.λπ.) σπΧουει οεσρςϊ ςξ ρςξιυεΪξ
ςηπ παοΧδξρηπ (ΏσδΪκξπ, 2001). Πα μΨλη ςηπ εκΧρςξςε ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ εμδΨυεςαι μα εΪμαι κι
ασςξΪ τξοεΪπ διατξοεςικόμ παοαδϊρεχμ. Βκςϊπ απϊ ςα βιόμαςα πξσ Ψυξσμ απξκςΩρει μΨρχ ςηπ
ρσγκεκοιμΨμηπ κξιμϊςηςαπ εμδΨυεςαι μα Ψυξσμ πεοΧρει Ψμα μεγΧλξ μΨοξπ ςηπ ζχΩπ ςξσπ ρε Χλλα
μΨοη ςηπ ΒλλΧδαπ Ω ςξσ ενχςεοικξϋ και μα Ψυξσμ βιόρει «εκ ςχμ Ψρχ» διατξοεςικΨπ μξσρικΨπ
παοαδϊρειπ.
Βδό σπειρΨουεςαι ςξ ζΩςημα ςηπ πξλιςιρμικΩπ ςασςϊςηςαπ (ποαγμαςικΩπ, ταμςαριακΩπ και
ρσμβξλικΩπ), (ΘΨκκαπ, 2003, b), ςξ ζΩςημα καςαρκεσΩπ ςηπ ςασςϊςηςαπ (ΝαπαςανιΧουηπ, 1996)
αλλΧ και εκεΪμξ ςξσ ασςξποξρδιξοιρμξϋ και εςεοξποξρδιξοιρμξϋ ςχμ μελόμ μιαπ ξπξιαρδΩπξςε
κξιμϊςηςαπ μΨρχ ςξσ «Χλλξσ» (Αια παοΧδειγμα, Stokes, 1997 / ΘΨκκαπ, 2003, b). Οϋμτχμα με ςα
παοαπΧμχ, η πξλσπξλσςιρμικϊςηςα και διαπξλιςιρμικϊςηςα ρςξ πλαΪριξ εμϊπ ξπξιξσδΩπξςε
ρυξλεΪξσ γεμικΩπ Ω μξσρικΩπ παιδεΪαπ εΪμαι δεδξμΨμη. Μ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ αλλΧ και
ϊλα ςα μΨλη ςηπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ (διδΧρκξμςεπ, μαθηςΨπ, σπΧλληλξι καθαοιϊςηςξπ κ.λπ.)
καθόπ και ςα μΨλη ςηπ εσοϋςεοηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ασςξποξρδιξοΪζξμςαι μΨρχ ςξσ
εςεοξποξρδιξοιρμξϋ ςξσπ απϊ ςξσπ Χλλξσπ, μεςατΨοξμςαπ ξ καθΨμαπ ςημ ποξηγξϋμεμη γμόρη
και ςα παλαιϊςεοα βιόμαςα. Πξ ςξπικϊ ρσμδΨεςαι με ςξ σπεοςξπικϊ διαλεκςικΧ και ςξ παοϊμ
ρσυμΧ διαλΨγεςαι με ςξ παοελθϊμ και ςξ αμςΪρςοξτξ. Δ γμόρη ςξσ παοϊμςξπ και ςξσ
παοελθϊμςξπ (ΗΧβξσοαπ, 1994) ρσμδΨεςαι με διαλεκςικϊ ςοϊπξ μΨρχ ςχμ διατξοεςικόμ
ιδιξςΩςχμ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικΩπ και ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ.
Πα ποΧγμαςα πεοιπλΨκξμςαι ακϊμη πιξ πξλϋ, ρσμςελόμςαπ ρςημ πξλσπξλσςιρμικϊςηςα και
εμδευξμΨμχπ και ρςη διαπξλιςιρμικϊςηςα ρε αςξμικϊ και ξμαδικϊ επΪπεδξ, εΧμ ξ εκπαιδεσςικϊπ
ςηπ μξσρικΩπ Ψυει και ςημ ιδιϊςηςα ςξσ λαξγοΧτξσ, παιδαγχγξϋ, εθμξγοΧτξσ, αμθοχπξλϊγξσ
(για παοΧδειγμα, ΟητΧκηπ, 2002 / ΟΨογη, 1987 / ΝηγιΧκη, 2004 / ΚιςριΧκξπ, 2001 /
Ναμϊπξσλξπ, 2005) Ω εθμξγοΧτξσ – εθμξμξσρικξλϊγξσ (ΗΧβξσοαπ, 1997) και μελεςΧ ρςξ
πεοιβΧλλξμ ϊπξσ εογΧζεςαι Ω εκςϊπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ Ω ρςξ πλαΪριξ Χλληπ γεχπξλιςιρμικΩπ
πεοιξυΩπ, ςη ρυΨρη κξιμχμΪαπ – μξσρικΩπ. Πα ςοΪα «παοϊμςα» ςξσ εθμξμξσρικξλϊγξσ (ΑκΨτξσ –
Ιαδιαμξϋ, 1999) ρ‟ ασςΩ ςημ πεοΪπςχρη λειςξσογξϋμ αμαρςξυαρςικΧ (Clifford – Marcus, 1986)
και διαλεκςικΧ: ςξ παοϊμ ςηπ Ψοεσμαπ, ςξ παοϊμ ςηπ εκΧρςξςε διδαρκαλΪαπ και ςξ παοϊμ ςηπ
ρσγγοατΩπ εμϊπ εθμξγοατικξϋ κειμΨμξσ ρσμσπΧουξσμ μαζΪ με ςα βιόμαςα ςξσ εθμξγοΧτξσ ρε
μια διαλεκςικΩ ρυΨρη μεςανϋ ςξσπ, ϊμςαπ ςα Ϊδια «αμαπαοαρςΧρειπ» (ΑκΨτξσ – Ιαδιαμξϋ, 1999).
Δ διαλξγικϊςηςα (Bakhtin, 1937 / Clifford και Marcus, 1986) πξσ αμαπςϋρρει ςϊςε ξ
εκπαιδεσςικϊπ ποόςξμ, με ςξ σλικϊ ςηπ Ψοεσμαπ ςξσ, δεϋςεοξμ, με ςξ σλικϊ ςηπ ςξπικΩπ
κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα σπηοεςεΪ, ςοΪςξμ, με ςα Ϊδια ςξσ ςα «κεΪμεμα» και ςΨςαοςξμ, με ςα κεΪμεμα
Χλλχμ ρσγγοατΨχμ ρσματόμ επιρςημξμικόμ υόοχμ εΪμαι υοΩριμη και βξηθηςικΩ ρςξ Ψογξ ςξσ
χπ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ.
Δ μακοξυοϊμια παοαμξμΩ ρ‟ Ψμαμ ςϊπξ και η ρσμμεςξυικΩ παοαςΩοηρη, ασςΩ η αμςιταςικΩ
Ψμμξια πξσ υαοακςηοΪζει ςξμ εθμξγοΧτξ απξδΪδξμςαπ ςξσ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ παοαςηοηςΩ και
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ςασςϊυοξμα και ςξσ ρσμμεςΨυξμςξπ ρςημ κξιμχμΪα χπ δοόμςξπ σπξκειμΨμξσ (ΑκΨτξσ – Ιαδιαμξϋ,
1999 / Ναμϊπξσλξπ, 2005) και Χοα ςξσ διδΧρκξμςα – εοεσμηςΩ Ω ςξσ διδΧρκξμςα πξσ ακξϋει και
παοακξλξσθεΪ ςα ακξϋρμαςα ςηπ πεοιξυΩπ ρςημ ξπξΪα καςξικεΪ και εογΧζεςαι, μπξοεΪ μα
λειςξσογΩρξσμ ρςη διδαρκαλΪα ρςημ ςΧνη. Πξ Ϊδιξ ιρυϋει και για ςξμ υξοϊ (μΨρα και Ψνχ απϊ ςξ
ρυξλεΪξ) (Cowan, 1998 / ΓχγοΧτξσ, 1989 / Ηξσςρξϋμπα, 2000).
Δ επιλξγΩ απϊ πλεσοΧπ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ, εμϊπ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ ποξκειμΨμξσ μα
ςξ μεςαδόρει και μα ςξ διδΧνει ρςξσπ μαθηςΨπ ςξσ δεμ εΪμαι καθϊλξσ εϋκξλη σπϊθερη, σπΧουξσμ
ϊμχπ πξλλΧ δεδξμΨμα πξσ μπξοεΪ μα ανιξπξιηθξϋμ καςΧλληλα (Chrysostomou, 2004). ΒπΪρηπ,
Ψμα μΧθημα ρυεςικϊ με ςημ παοαδξριακΩ μξσρικΩ ςηπ ΒλλΧδαπ παοξσριΧζει μεμ εμδιατΨοξμ αλλΧ
και αοκεςξϋπ «κιμδϋμξσπ» λϊγχ ςηπ «πξλσπξλσςιρμικϊςηςαπ» πξσ αμαπςϋρρεςαι ξϋςχπ Ω Χλλχπ
ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοΨπ ρςξ πλαΪριξ μιαπ ρυξλικΩπ κξιμϊςηςαπ.
Ώπ σπξθΨρξσμε ϊςι Ψμαπ εκπαιδεσςικϊπ καςΧγεςαι απϊ ςη ΟςεοεΧ ΒλλΧδα, π.υ. απϊ ςημ Άμχ
ΠιθξοΨα θιόςιδξπ, απ‟ ϊπξσ Ψυει πλξϋρια βιόμαςα, ρςξ παοελθϊμ Ψυει σπηοεςΩρει ρςξ ΞΨθσμμξ
(ρσμεπόπ Ψυει ακξϋρμαςα απϊ ςη ρσγκεκοιμΨμη πεοιξυΩ) και ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ Ψυει
ςξπξθεςηθεΪ ρε ρυξλεΪξ ςηπ ΗξοηρΪαπ ΗΨαπ Κ. ΗσκλΧδχμ. Μ ρσγκεκοιμΨμξπ εκπαιδεσςικϊπ τΨοει
ακξϋρμαςα απϊ διατξοεςικΨπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ: ασςΩ ςηπ καςαγχγΩπ ςξσ (Άμχ ΠιθξοΨα
θιόςιδξπ), ασςΩ ςξσ ποξρχοιμξϋ ςϊπξσ διαμξμΩπ και σπηοΨςηρηπ ςξσ (Κξμϊπ Ξεθϋμμηπ) και
εκεΪμη ςξσ ςοΨυξμςξπ ςϊπξσ διαμξμΩπ και εογαρΪαπ ςξσ (Κξμϊπ ΗσκλΧδχμ).
Βδό λξιπϊμ ςΪθεμςαι διΧτξοα ζηςΩμαςα ποξπ ρσζΩςηριμ: ςξ ζΩςημα ςηπ ποξβλημαςικΩπ ποόςξμ,
ςηπ αμςικειμεμξπξΪηρηπ ςξσ «Χλλξσ», δεϋςεοξμ, ςηπ πεοιπςόρεχπ διδαρκαλΪαπ ρςξιυεΪχμ ςηπ
παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ χπ μΨρξσ γμόρηπ και αιρθηςικΩπ καλλιΨογειαπ ρε μαθηςΨπ πξσ αμΩκξσμ
ρε διατξοεςικΩ – χπ ποξπ ςημ κξιμϊςηςα Ω ςιπ κξιμϊςηςεπ ςχμ βιχμΧςχμ ςξσ διδΧρκξμςα ςηπ
μξσρικΩπ – κξιμϊςηςα, ςοΪςξμ, ςηπ ποξβλημαςικΩπ ςηπ πξλιςιρμικΩπ ςασςϊςηςαπ («ποαγμαςικΩπ»
και καςαρκεσαρμΨμηπ) και ςξσ εμδιατΨοξμςξπ ςχμ δοόμςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ μΧθημα,
ςΨςαοςξμ, ςηπ ποξβλημαςικΩπ ςηπ πξλσπξλσςιρμικϊςηςαπ και διαπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςξ ρυξλεΪξ
αλλΧ και ρςξ ςξπικϊ πεοιβΧλλξμ και πΨμπςξμ, ςηπ ποξβλημαςικΩπ ςηπ Ϊδιαπ ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξσ
δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ ρςη ρυξλικΩ ςΧνη.
ΟσυμΧ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ πξσ καςΧγεςαι απϊ μια ρσγκεκοιμΨμη πεοιξυΩ ςηπ ΒλλΧδαπ,
ρσμηθΪζει μα μεςατΨοει χπ «εκ ςχμ Ψρχ» τξοΨαπ μιαπ παοΧδξρηπ, ςημ παοΧδξρη ασςΩ ρςξσπ
μαθηςΨπ, μεςαδΪδξμςαπ ςξσπ γμόρειπ ρυεςικΨπ με ςημ παοΧδξρη ασςΩ αλλΧ και ποξρπαθόμςαπ μα
ςξσπ μΧθει δημξςικΧ ςοαγξϋδια πξσ ποξΨουξμςαι «απϊ» μια πεοιξυΩ ςημ ξπξΪα γμχοΪζει καλΧ.
ΒΪμαι ϊμχπ κξιμξΪ ξι κόδικεπ επικξιμχμΪαπ μεςανϋ διδΧρκξμςα και μαθηςόμ;
ΒΪμαι αοκεςϊ μα γμχοΪζει καμεΪπ καλΧ μια παοΧδξρη εμϊπ ςϊπξσ; Ηαι αμςιρςοϊτχπ: εΧμ ξ
εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ δεμ γμχοΪζει «εκ ςχμ Ψρχ» ςημ κξσλςξϋοα και ςη μξσρικΩ παοΧδξρη
μιαπ πεοιξυΩπ, μπξοεΪ μα διδΧνει ρυεςικΧ ρςξιυεΪα ρςξσπ μαθηςΨπ ςξσ; ΗαςΧ πϊρξ μια κξιμϊςηςα
απξκαλϋπςει ςξμ εασςϊ ςηπ μΨρα απϊ ρςξιυεΪα ςηπ και καςΧ πϊρξ ςα ρςξιυεΪα ασςΧ γΪμξμςαι
αμςιληπςΧ ρςξσπ «ενχςεοικξϋπ» παοαςηοηςΨπ, ξπξιξιδΩπξςε κι αμ εΪμαι ασςξΪ (Kavouras, 1994);
Δεϋςεοξμ, καςΧ πϊρξμ Ψμα δημξςικϊ ςοαγξϋδι διδΧρκεςαι «Ψνχ» απϊ ςξ πεοιβΧλλξμ ςξσ; Ηαι
αμςΪρςοξτα: καςΧ πϊρξμ υοειΧζεςαι η διδαρκαλΪα εμϊπ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ «εμςϊπ» ςηπ
ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ρςημ ξπξΪα ασςϊ στΪρςαςαι και λειςξσογεΪ; Ηαι αμ εΪμαι ρκϊπιμη μια ςΨςξια
διδαρκαλΪα, με πξιξμ ςοϊπξ και πξια μΨρα επιςσγυΧμεςαι;
ΠοΪςξμ, πξια ρςξιυεΪα απϊ ςημ ξογαμξλξγΪα ϊρξμ ατξοΧ ςα παοαδξριακΧ μξσρικΧ ϊογαμα (κι
εδό σπειρΨουεςαι η ποξβλημαςικΩ πεοΪ παοαδξριακξϋ, μςϊπιξσ, ασθεμςικξϋ) και ςημ εκΧρςξςε
ςξπικΩ ξογαμξπξιΪα (ΠρατςαοΪδηπ, 2005) θα Ωςαμ δσμαςϊμ μα εμςαυθξϋμ ρςη διδαρκαλΪα ρςημ
ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη; Ο‟ Ψμα δεϋςεοξ επΪπεδξ, με πξιξμ ςοϊπξ «ςξ μςϊπιξ σλικϊ» θα
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μπξοξϋρε ποόςξμ, μα ανιξπξιηθεΪ ρςξ πλαΪριξ ςηπ εκπαΪδεσρηπ και αμςΪρςοξτα, μα καςαρςεΪ
ανιξπξιΩριμξ μΨρχ ςηπ Ψοεσμαπ και ςξσ εμδιατΨοξμςξπ γι‟ ασςϊ, ςχμ Ϊδιχμ ςχμ μαθηςόμ π.υ.
μΨρχ λΩφηπ ρσμεμςεϋνεχμ;
ΠΨςαοςξμ, ςι εμμξξϋμε με ςη τοΧρη «διδαρκαλΪα δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ»; Βμμξξϋμε ςημ
εκμΧθηρη εμϊπ δημξςικξϋ ςοαγξσδιξϋ (ρςΪυχμ και μξσρικΩπ) Ω ςη βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςξσ
πξλιςιρμικξϋ πλαιρΪξσ ςξσ ςοαγξσδιξϋ και ςηπ λειςξσογΪαπ ςξσ ρςξ ρϋγυοξμξ παοϊμ αλλΧ και ρςξ
παοελθϊμ ςξσ, ςημ εμδευϊμεμη ρϋμδερη ςξσ με ςξμ υξοϊ, ςα ρςξιυεΪα ασςξρυεδιαρμξϋ
(ΠσοξβξλΧ, 1999) πξσ εμπεοιΨυει και ςξ πλαΪριξ ρςξ ξπξΪξ ασςϊ λειςξσογεΪ Ω λειςξσογεΪ
πξλλαπλΧ (Εεξδξρξπξϋλξσ, 2003);
ΝΨμπςξμ, ξι κόδικεπ επικξιμχμΪαπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι ρςημ επιςΨλερη εμϊπ ςοαγξσδιξϋ, ξι
κόδικεπ επικξιμχμΪαπ ρ‟ Ψμα γλΨμςι, ξ ςοϊπξπ μεςαβΪβαρηπ εμςϊπ και εκςϊπ κξιμϊςηςαπ ρκξπόμ
και ςοαγξσδιόμ, η ιεοΧουηρη ρκξπόμ ρςημ επιςΨλερη, ξι ακξλξσθΪεπ ρκξπόμ ρε διΧτξοεπ
επιςελερςικΨπ ρσμθΩκεπ, ξ ςοϊπξπ ρϋμδερηπ λϊγξσ – μΨλξσπ ρε ρκξπξϋπ (ΏμαογιαμΧκηπ, 1994), η
μξοτΩ ςξσ ρκξπξϋ (Εεξδξρξπξϋλξσ, 2004), η διατξοξπξΪηρη ρςημ επιςΨλερη αμΧλξγα με ςξ
τϋλξ Ω ςημ ηλικΪα ςχμ ςελερςόμ, η αμΧδεινη ςξσ «λϊγξσ» ςχμ τξοΨχμ ςηπ παοΧδξρηπ, ςχμ
μςϊπιχμ, ρυεςικΧ με ςη μξσρικΩ ςξσπ παοΧδξρη κ.λπ. εΪμαι ρςξιυεΪα πξσ διδΧρκξμςαι Ω «ποΨπει»
μα διδΧρκξμςαι μΨρα ρςημ ςΧνη ρε καθεμιΧ απϊ ςιπ παοαπΧμχ πεοιπςόρειπ; Ή διατξοεςικΧ, ςξ
Ϊδιξ μπξοεΪ καμεΪπ μα γμχοΪζει διατξοεςικΨπ κξσλςξϋοεπ και πξλιςιρμξϋπ και με ςξμ Ϊδιξ ςοϊπξ
μπξοεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ μα ειρΧγει ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ ρςημ πξλσπλξκϊςηςα
ζηςημΧςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ ελλημικΩ παοαδξριακΩ μξσρικΩ; (Εεξδξρξπξϋλξσ, 2003).
Έκςξμ, ρε πξια μξσρικΩ αματεοϊμαρςε; Οςημ μξσρικΩ ςχμ επαγγελμαςιόμ, ρ‟ εκεΪμη πξσ
ακξϋγεςαι ρςα μΨρα μαζικΩπ επικξιμχμΪαπ, ρςη μξσρικΩ πξσ ακξϋμε για διδακςικξϋπ λϊγξσπ ρςα
ρυξλεΪα (π.υ. δσςικξεσοχπαψκΩ μξσρικΩ), ρςημ παοαδξριακΩ μξσρικΩ, ρςη λαψκΩ μξσρικΩ και ρ‟
Ψμα δεϋςεοξ επΪπεδξ, ςι ρημαΪμει «παοαδξριακΩ» μξσρικΩ, πξια εΪμαι η διατξοΧ ςηπ απϊ Χλλα
«εΪδη» μξσρικΩπ (ΘΨκκαπ, 2003, a), πόπ ποξΨκσφαμ ασςΨπ ξι ειδξλξγικΨπ καςαςΧνειπ και ςι
«ξτΨλη» απξκξμΪζει ςελικΧ ξ μαθηςΩπ ςηπ ποχςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ λαμβΧμξμςαπ ςΨςξιεπ
γμόρειπ;
Έβδξμξμ, ξ μαθηςΩπ μπξοεΪ και «ποΨπει» μα λειςξσογΩρει χπ «ρσλλξγΨαπ ποχςξγεμξϋπ σλικξϋ /
εθμξγοΧτξπ» ρςξ πλαΪριξ ςηπ πεοιξυΩπ ϊπξσ μαθηςεϋει; ΒΪμαι ποξςιμϊςεοη η ρσμμεςξυΩ ςξσ ρε
μια διαδικαρΪα μΧθηρηπ (ΠρατςαοΪδηπ, 2006) Ω ποξςιμΧςαι η «Ψςξιμη» γμόρη απϊ ςξμ
διδΧρκξμςα – εοεσμηςΩ; Ιε πξιξμ ςοϊπξ θα μπξοξϋρε μα σλξπξιηθεΪ μια διαδικαρΪα
«ρσμμεςξυικΩ» εμςϊπ Ω εκςϊπ ρυξλεΪξσ ρε ξογαμχμΨμξ Ω αςξμικϊ επΪπεδξ όρςε μα μπξοεΪ ξ
μαθηςΩπ μα ρσμειδηςξπξιεΪ και μα «ακξϋει» ασςΧ πξσ ρσμβαΪμξσμ «γϋοχ ςξσ»;
γδξξμ, πξια εΪμαι η πξλιςιρμικΩ τσριξγμχμΪα ςηπ εκΧρςξςε ςΧνηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ
μξσρικΩπ; Μι μαθηςΨπ ρςξσπ ξπξΪξσπ απεσθϋμεςαι τΨοξσμ ςα Ϊδια με ασςϊμ βιόμαςα Ω ϊυι; Οατόπ
η διδαρκαλΪα μξσρικόμ «ποξψϊμςχμ» (ςοαγξσδιόμ) διατξοεςικόμ μξσρικόμ παοαδϊρεχμ απϊ
εκεΪμηπ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ ςξσ ρυξλεΪξσ, παοξσριΧζει ιδιξμξοτΪεπ και υοΩζει ιδιαΪςεοηπ
ποξρξυΩπ. Ώπϊ ςημ Χλλη, η διδαρκαλΪα ρςξιυεΪχμ ςηπ μςϊπιαπ παοΧδξρηπ (ςηπ εκΧρςξςε ςξπικΩπ
κξιμϊςηςαπ ϊπξσ εμςΧρρεςαι και ςξ ρυξλεΪξ) υχοΪπ ςημ βαθϋςεοη γμόρη ςξσ παοϊμςξπ και ςξσ
παοελθϊμςξπ απϊ ςημ πλεσοΧ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ, εγκσμξμεΪ επΪρηπ κιμδϋμξσπ
παοαμϊηρηπ και λΧθξπ διαδικαριόμ και επενεογαριόμ, κσοΪχπ μΧλιρςα ρςημ πεοΪπςχρη πξσ ξ
εκπαιδεσςικϊπ δεμ Ψυει παοαμεΪμει για μεγΧλξ υοξμικϊ διΧρςημα ρςξμ ςϊπξ πξσ σπηοεςεΪ ρςξ
ρσγκεκοιμΨμξ υχοϊυοξμξ χπ εκπαιδεσςικϊπ, ρσμμεςΨυξμςαπ και παοΧλληλα παοαςηοόμςαπ χπ
αμςικειμεμικϊπ και παοΧλληλα χπ σπξκειμεμικϊπ παοαςηοηςΩπ ςα μξσρικΧ δοόμεμα. Πα
ποξηγξϋμεμα βιόμαςα ςξσ ρατόπ ςξμ επηοεΧζξσμ ρςιπ επϊμεμεπ μξσρικΨπ και υξοεσςικΨπ
εμπειοΪεπ ςξσ.
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Οςξ ρημεΪξ ασςϊ λξιπϊμ σπειρΨουεςαι η ποξβλημαςικΩ ςηπ διδαρκαλΪαπ «Χλλχμ» παοαδϊρεχμ
ειδχμΨμχμ ϊμχπ με ςα μΧςια εμϊπ «ενχςεοικξϋ» (αμςικειμεμικξϋ Ω σπξκειμεμικξϋ) Ω
«ερχςεοικξϋ» παοαςηοηςΩ (Marvin 1976).
Μ ςοϊπξπ ποϊρληφηπ ςηπ εκΧρςξςε ςξπικΩπ λαψκΩπ Ω παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ απϊ ςξμ
εκπαιδεσςικϊ ςηπ μξσρικΩπ αλλΧ και απϊ ςξσπ μαθηςΨπ καςΧ ςη διδαρκαλΪα ςξσπ ρςξμ υόοξ ςξσ
ρυξλεΪξσ αλλΧ και Ψνχ απϊ ασςϊ, ρςξ πλαΪριξ ςηπ ςξπικΩπ Ω σπεοςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ (ΑκΨτξσ –
Ιαδιαμξϋ, 1999), η Ψμμξια ςξσ παοαδξριακξϋ και η διΧκοιρη ςξσ απϊ Χλλα «εΪδη» μξσρικΩπ, ξι
αλληλεπιδοΧρειπ μεςανϋ διδΧρκξμςα και Χλλχμ μελόμ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ και η ειραγχγΩ
ρςξ ρυξλεΪξ μΨρχμ και μεθϊδχμ διδαρκαλΪαπ απϊ ςημ εμπειοΪα ςηπ ςξπικΩπ παοαδξριακΩπ
κξιμϊςηςαπ ρςημ ςΧνη απξςελξϋμ ζηςΩμαςα ποξπ ρσζΩςηρη ρςξ πλαΪριξ μιαπ ξικξσμεμικΩπ και
παοΧλληλα μιαπ ςξπικΩπ κξιμχμΪαπ.
Ηαι ϊλα ασςΧ, ρσμδσαρμΨμα με ςημ δσςικξϋ ςϋπξσ παιδεΪα απϊ ςημ ξπξΪα νεκΪμηραμ και ρςημ
ξπξΪα παοΨμειμαμ ποξρηλχμΨμξι (καλόπ Ω κακόπ) εκπαιδεσςικξΪ ςηπ μξσρικΩπ καθ‟ ϊλη ςη
διΧοκεια ςηπ σπηοΨςηρηπ ςξσπ ρε διΧτξοεπ πεοιξυΨπ ςηπ ΒλλΧδαπ, μη ανιξπξιόμςαπ εμδευξμΨμχπ
ςξ «μςϊπιξ» σλικϊ. Πι ρημαΪμει παοαδξριακΩ και λαψκΩ μξσρικΩ για καθΨμαμ απϊ εμΧπ, πξια εΪμαι
η πξλιςιρμικΩ μαπ ςασςϊςηςα, πξια εΪμαι ςα ακξϋρμαςα αλλΧ και ςα βιόμαςα πξσ εΪυαμε ξι Ϊδιξι
χπ μαθηςΨπ, τξιςηςΨπ κ.λπ., πξια μξσρικΩ ακξϋμε ξι Ϊδιξι και θεχοξϋμε ξι Ϊδιξι χπ «αμόςεοη»
εΪμαι παοΧγξμςεπ πξσ ρσμςελξϋμ ρςξμ ςοϊπξ και ςα μΨρα διδαρκαλΪαπ αλλΧ και ρςξμ ςοϊπξ
Ψοεσμαπ πξσ ειρΧγξσμε (εΧμ ειρΧγξσμε) ςελικΧ ρςιπ ρυξλικΨπ αΪθξσρεπ.
Οςημ πεοΪπςχρη ςχμ μξσρικόμ ρυξλεΪχμ σπειρΨουεςαι ακϊμη μΪα παοΧμεςοξπ πξσ ρυεςΪζεςαι με
ςημ ιδιϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικΩπ χπ μξσρικξϋ – δοόμςξπ σπξκειμΨμξσ ρςξ πλαΪριξ
ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ. Αια παοΧδειγμα, ξ δΧρκαλξπ ςηπ οεθσμμιόςικηπ λϋοαπ (Crinno Music II,
2004-2006) εΪμαι και ξ Ϊδιξπ ξογαμξπαΪυςηπ. ΝαΪζει ρε γλΨμςια, γΧμξσπ και Χλλεπ πεοιρςΧρειπ,
τΨοξμςαπ παοΧλληλα και ςημ ιδιϊςηςα ςξσ επαγγελμαςΪα Ω ημι-επαγγελμαςΪα ξογαμξπαΪυςη και
ρκξπόμςαπ ξοιρμΨμα ρςξιυεΪα ςηπ κξσλςξϋοαπ ςηπ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ απϊ «μΨρα»,
αμςικειμεμξπξιόμςαπ και ςξμ εασςϊ ςξσ αλλΧ και ςξσπ Χλλξσπ. Οςημ πεοΪπςχρη ασςΩ, η ιδιϊςηςα
ςξσ χπ μΨλξσπ ςηπ ρυξλικΩπ και ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ γΪμεςαι ακϊμη πεοιρρϊςεοξ πξλϋπλεσοη
δεδξμΨμξσ ϊςι «ατξσγκοΧζεςαι» εκ ςχμ Ψρχ ςη μξσρικΩ κξσλςξϋοα ςξσ ςϊπξσ ρςξμ ξπξΪξ δοα χπ
διδΧρκχμ και χπ μξσρικϊπ. ΏλλΧ και ξι Χλλξι (μΨλη ςηπ ρυξλικΩπ και ςξπικΩπ κξιμχμΪαπ)
αμςιμεςχπΪζξσμ ξ καθΨμαπ ρϋμτχμα με ςα βιόμαςα ςξσ εμδευξμΨμχπ καςΧ ςοϊπξ διατξοεςικϊ
ςξμ διδΧρκξμςα – μξσρικϊ, διδΧρκξμςα μη επαγγελμαςΪα μξσρικϊ, διδΧρκξμςα – εοεσμηςΩ κ.λπ.,
εςεοξποξρδιξοΪζξμςαπ ςξμ μΨρχ ςχμ διατξοεςικόμ ιδιξςΩςχμ ςξσ.
Δ ειραγχγΩ ρςη διδαρκαλΪα ρςξιυεΪχμ πξσ ποξΨουξμςαι απϊ εοεσμηςικΧ ποξγοΧμμαςα ρε βΧρειπ
δεδξμΨμχμ πξσ βοΪρκξμςαι καςαυχοιρμΨμεπ ρςξ διαδΪκςσξ (ΗξσοΩ, 2007), ξι μΨεπ ποξξπςικΨπ πξσ
αμξΪγξμςαι ρςξσπ μαθηςΨπ μΨρχ και ασςΩπ ςηπ δσμαςϊςηςαπ ποξρΨγγιρηπ ςηπ παοΧδξρηπ μΨρχ
και ςηπ πληοξτξοικΩπ (ΟπσοΪδηπ, 1997) και η ποξβλημαςικΩ ςηπ ςασςϊςηςαπ ρε αςξμικϊ και
ξμαδικϊ επΪπεδξ ϊρξμ ατξοΧ ρςη παοαδξριακΩ μξσρικΩ μΨρχ διαδικςϋξσ απξςελξϋμ ζηςΩμαςα
για πεοαιςΨοχ διΧλξγξ ρε πξλλΧ επΪπεδα.
Δεμ εΪμαι μια Ω δσξ ξι «κξιμϊςηςεπ» πξσ τΨοει μΨρα ςξσ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ, εΪμαι
εμδευξμΨμχπ πξλϋ πεοιρρϊςεοεπ. Πξ Ϊδιξ ιρυϋει και για ςα σπϊλξιπα μΨλη ςηπ ρυξλικΩπ (μαθηςΨπ,
διδΧρκξμςεπ, σπΧλληλξι κ.λπ.) και ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ (Ω κξιμξςΩςχμ για μα εΪμαρςε
ακοιβΨρςεοξι): δεμ εΪμαι τξοεΪπ μιαπ μϊμξ παοΧδξρηπ Ω μιαπ μϊμξ ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ. Δ
πξλσπξλσςιρμικϊςηςα, η ποξβλημαςικΩ ςηπ ςασςϊςηςαπ και ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξσ «παοαδξριακξϋ»
Ω ςξσ «λαψκξϋ» κ.λπ. ρςημ ςΧνη εΪμαι ζηςΩμαςα ποξπ ρσζΩςηριμ ρςξ πλαΪριξ ςξσ μΨξσ
πεοιβΧλλξμςξπ ςξσ ρυξλεΪξσ ςξσ εικξρςξϋ ποόςξσ αιόμα. Δ ποξβλημαςικΩ ςχμ μΨχμ
ποξκλΩρεχμ αλλΧ και ςχμ ποξβλημΧςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ ϊςαμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικΩπ
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διδΧρκει «ςξ δημξςικϊ ςοαγξϋδι» υχοΪπ μα μεςατΨοει ρςξσπ μαθηςΨπ ςξσ και πξλϋ πεοιρρϊςεοξ
υχοΪπ μα γμχοΪζει «εκ ςχμ Ψρχ» ςημ κξσλςξϋοα ςξσ ςοαγξσδιξϋ και ςηπ κξιμϊςηςαπ, η
ποξβλημαςικΩ ςηπ αμςικειμεμξπξΪηρηπ ςξσ Χλλξσ και η διαδικαρΪα ςηπ μΧθηρηπ ςξσ ιδΪξσ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ αλλΧ και ςχμ μαθηςόμ μΨρχ ςηπ μςϊπιαπ παοΧδξρηπ απξςελξϋμ ζηςΩμαςα για
πεοαιςΨοχ ρσζΩςηρη και ποξβλημαςιρμϊ.
Πξ εοόςημα επξμΨμχπ πξσ ςΪθεςαι και ρςξ ξπξΪξ καλεΪςαι ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ μα
απαμςΩρει εΪμαι ςξ ενΩπ: Νξιξπ εΪμαι ξ ρςϊυξπ μιαπ διδαρκαλΪαπ βαριρμΨμηπ ρςη ρυΨρη λαψκξϋ
πξλιςιρμξϋ και κξιμχμΪαπ και πξια η ρυΨρη λαψκξϋ πξλιςιρμξϋ (μξσρικΩπ) και εκπαΪδεσρηπ; Νξιεπ
ξι ποξδιαγοατΨπ μιαπ καλΩπ διδαρκαλΪαπ βαριρμΨμηπ ρςξ «μςϊπιξ» σλικϊ; Οε πξιξ «γηγεμΨπ»
σλικϊ αματεοϊμαρςε και μπξοξϋμε μα βαριρςξϋμε ποξκειμΨμξσ μα ςξ ανιξπξιΩρξσμε κΧθε τξοΧ;
(Ο‟ Ψμα πξλσπξλσςιρμικϊ ρυξλεΪξ, για παοΧδειγμα, πξιξ εΪμαι ςξ μςϊπιξ σλικϊ;) Ηαι ακϊμη: Νξια
εΪμαι η ιδιϊςηςα Ω ξι ιδιϊςηςεπ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικΩπ και ςξπικΩπ κξιμϊςηςαπ πξσ μπξοεΪ μα
διεοεσμηθξϋμ και μα ανιξπξιηθξϋμ;
Οςϊυξπ ςξσ παοαπΧμχ κειμΨμξσ Ωςαμ μα θιυςξϋμ ξοιρμΨμα μϊμξ βαρικΧ ζηςΩμαςα ρυεςικΧ με ςημ
πξλϋπλεσοη και οεσρςΩ ιδιϊςηςα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ χπ μΨλξσπ διατξοεςικόμ ρυξλικόμ και
ςξπικόμ κξιμξςΩςχμ ποξκειμΨμξσ μα δξθεΪ Ψμα ακϊμη Ψμασρμα για πεοαιςΨοχ γϊμιμξ διΧλξγξ και
ποξβλημαςιρμϊ.
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«Ριχπηοέπ Δογαρίεπ», «διάπλαριπ» και «άρκηριπ ςηπ ακξήπ»:
ξ ηυηςικϊ ςξπίξ ρςξ ελλημικϊ ρυξλείξ ςξσ 20ξσ αιόμα.
Οεοίληφη
Δ Ψμμξια ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ εΪμαι ρυεςικΧ ποϊρταςη. ΟυεςΪζεςαι με ςημ εσοϋςεοη
εσαιρθηςξπξΪηρη ςχμ ςελεσςαΪχμ δεκαεςιόμ, πΧμχ ρε θΨμαςα πεοιβαλλξμςικόμ Ωυχμ και ακξΩπακοϊαρηπ. ΒιδικΧ η Ψμμξια ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ ρςξ ρυξλεΪξ, μΨρα και Ψνχ απϊ ασςϊ, εΪμαι
ποϊρτξοη για παοαγχγικΩ μελΨςη, καθόπ ρυεςΪζεςαι με ςξ ποαγμαςικϊ πεοιβΧλλξμ ςηπ
εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ και ςξσ διαμξηςικξϋ Ψογξσ πξσ επιςελεΪςαι μΨρα ρςξ ρυξλεΪξ.
Οςημ εογαρΪα μαπ κΧμξσμε μια αματξοΧ ρςημ ενΨλινη ςξσ ρυξλικξϋ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ ςηπ υόοαπ
καςΧ ςξμ 20ξ αιόμα, χπ ποαγμαςικϊςηςα και χπ αμςικεΪμεμξ μελΨςηπ, μΨρα απϊ πηγΨπ ςηπ
ελλημικΩπ βιβλιξγοατΪαπ. Πξ ηυηςικϊ ςξπΪξ μεςενελΪυθηκε απϊ ςξ Ωρσυξ αγοξςικϊ ςξπΪξ ρςξ
θξοσβόδεπ αρςικϊ ςξπΪξ. ΏμςΪρςοξτα ξι θϊοσβξι απϊ ςημ αςανΪα ςχμ παιδιόμ μεςενελΪυθηκαμ ρςημ
ηρσυΪα ςχμ μαθηςόμ πξσ επιςελξϋμ «ριχπηοΨπ εογαρΪεπ».
Δ Ψμταρη ςηπ εκπαΪδεσρηπ ρςξμ εγγοαμμαςιρμϊ καςΨρςειλε ςη δσμαςϊςηςα ςξσ ρυξλεΪξσ μα εΪμαι
ρε επατΩ με ςημ ποξτξοικϊςηςα και ςημ ηυηςικΩ ποϊρληφη ςξσ κϊρμξσ. Μ Ωυξπ ρςημ ποαγμαςικΩ
ςξσ διΧρςαρη, χπ ρςξιυεΪξ ςηπ πεοιοοΨξσραπ αςμϊρταιοαπ, αγμξΩθηκε υΧοιμ μξοτόμ
εγγοαμμαςιρμξϋ και απϊκςηρηπ ρσρςημαςικόμ γμόρεχμ, ακϊμη και ϊςαμ ςα διδακςικΧ αμςικεΪμεμα
ςξμ εμΨςαναμ ρςξ ποϊγοαμμΧ ςξσπ.
Ώσςϊ ταΪμεςαι μα αμαρςοΨτεςαι ρςιπ μΨοεπ μαπ, καθόπ η «εμεογηςικΩ ακοϊαρη» και η μελΨςη ςχμ
πεοιβαλλξμςικόμ Ωυχμ Ψουεςαι ρςξ ποξρκΩμιξ. Έςρι η Ψμμξια ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ μπξοεΪ μα
απξβεΪ Ψμα υοΩριμξ εογαλεΪξ καςαμϊηρηπ και διαοοϋθμιρηπ ςηπ εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ.

Θ. Διραγχγή
Πξ ρημεοιμϊ ρυξλεΪξ υαοακςηοΪζεςαι απϊ ςημ ςΧνη, μια ξμΧδα Ωρσυχμ, αθϊοσβχμ παιδιόμ ςημ
όοα ςξσ μαθΩμαςξπ και απϊ Ψμα θξοσβόδεπ πεοιβΧλλξμ, με δοϊμξσπ ρσυμΧ πξλσρϋυμαρςξσπ μα
πλαιριόμξσμ ςξ κςΪοιξ. Οςα ρημεοιμΧ ρυξλεΪα ςξπξθεςξϋμςαι ηυξμξμχςικξΪ σαλξπΪμακεπ αμςΪ για
κΧγκελα. Πα παιδιΧ χρςϊρξ, αμ και ρε θξοσβόδεπ πεοιβΧλλξμ, διαβΧζξσμ ριχπηοΧ, κΧμξσμ
αρκΩρειπ ριχπηοΨπ, παοακξλξσθξϋμ ςξ μΧθημα. Πημ όοα ςξσ διαλεΪμμαςξπ ςα παιδιΧ νευϋμξμςαι
ρςξ ποξαϋλιξ και, για λΪγα λεπςΧ, η γειςξμιΧ ρεΪεςαι απϊ ςξμ αυϊ ςχμ παιδικόμ τχμόμ. Πξ
ρυξλεΪξ εΪμαι Ψμαπ ιδιαΪςεοξπ υόοξπ ηυηςικόμ ςξπΪχμ, με μεγΧλεπ αμςιτΧρειπ ρςημ κλΪμακα ςχμ
εμςΧρεχμ και μια ιδιαΪςεοη δσμαμικΩ ρςη διαμϊοτχρΩ ςξσπ. Δ πξοεΪα ςχμ ηυηςικόμ ςξπΪχμ ςξσ
ρυξλεΪξσ ρςξμ εικξρςϊ αιόμα εΪμαι ρσμσταρμΨμη με ςιπ παιδαγχγικΨπ μεθϊδξσπ εκ ςχμ Ψρχ και
με ςξ διαμξοτξϋμεμξ αρςικϊ Ω αγοξςικϊ πεοιβΧλλξμ εκ ςχμ Ψνχ. Οςημ εογαρΪα μαπ θα
αματεοθξϋμε ρε μεοικΨπ πςσυΨπ ςηπ πξοεΪαπ ασςΩπ, με ρκξπϊ μα καςαμξΩρξσμε καλϋςεοα ςξ
οϊλξ ςξσ ρυξλικξϋ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ ρςημ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα.

ΘΘ. «Ρόπα δάρκαλε μ’ ακξϋρξσμε ςξ πξσλί»: ςξ ρυξλείξ ςξσ
εγγοαμμαςιρμξϋ
Αια μα καςαμξΩρξσμε ςη μεςαβξλΩ πξσ σπΨρςη ςξ ηυηςικϊ ςξπΪξ ςξσ ρυξλεΪξσ, καθόπ ασςϊ
μεςατεοϊςαμ ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ ρςξ αμαπςσρρϊμεμξ αρςικϊ (ηυηςικϊ) ςξπΪξ, παοαπΨμπξσμε
ρςξ ρςιγμιϊςσπξ απϊ ςημ «ΏματξοΧ ρςξ ΑκοΨκξ», ςξσ ΚΪκξσ ΗαζαμςζΧκη (2005 [1956]):
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...Λια μέοα, ήςαμ άμξινη, υαοά Ηεξϋ, ςα παοάθσοα ήςαμ αμξιυςά κι έμπαιμε η μσοχδιά
απϊ μια αμθιρμέμη μαμςαοιμιά ρςξ αμςικοιμϊ ρπίςι · ςξ μσαλϊ μαπ είυε γίμει κι ασςϊ μια
αμθιρμέμη μαμςαοιμιά και δεμ μπξοξϋραμε πια μ‟ ακξϋμε για ξνείεπ και πεοιρπχμέμεπ. Ιι
ίρια ίρια έμα πξσλί είυε καθίρει ρςξ πλαςάμι ςηπ ασλήπ ςξσ ρυξλειξϋ και κελαηδξϋρε. Σϊςε
πια έμαπ μαθηςήπ υλχμϊπ, κξκκιμξμάλληπ, πξϋ‟ υε έοθει ετέςξ απϊ ςξ υχοιϊ, Μικξλιϊ ςξμ
έλεγαμ, δε βάρςανε, ρήκχρε ςξ δάυςσλξ: όπα, δάρκαλε, τόμανε · ρόπα, δάρκαλε, μ‟
ακξϋρξσμε ςξ πξσλί…
Ώπϊ ςη μΪα o εκπαιδεσςικϊπ ςξσ ρυξλεΪξσ πξσ εΪμαι ποξρηλχμΨμξπ ρςξμ εγγοαμμαςιρμϊ με
μξμξμεοΩ ςοϊπξ (Postman - Weingartner 1975), πξσ αμαπαοΧγει ςα επιμξημΨμα απϊ ςξμ
διατχςιρμϊ γμχρςικΧ εογαλεΪα,38 απξςελόμςαπ ποϊδοξμξ ςξσ ρημεοιμξϋ «πξλιςιρμξϋ ςηπ
εικϊμαπ», ϊπχπ υαοακςηοΪζεςαι η επξυΩ μαπ (Mirzoeff 1998). Ώπ‟ ςημ Χλλη, ξι μαθηςΨπ με ςξ
«βΪχμα ςηπ ποξτξοικϊςηςαπ» (Calvet 1995), ζόμςαπ ςξ παοϊμ ςξσπ, κοαςόμςαπ επατΩ με ςξ
ηυηςικϊ, ςξ ξρμηςικϊ, ςξ απςικϊ πεοιβΧλλξμ. ΘξγξςευμικΧ ξ ΚΪκξπ ΗαζαμςζΧκηπ μαπ παοξσριΧζει
ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ ρυξλεΪξσ πξσ καςαπξλεμΧ ςξμ αμαλταβηςιρμϊ: διδΧρκξμςαι ξι «ξνεΪεπ και
ξι πεοιρπχμΨμεπ». ΒμεΪπ γμχοΪζξσμε ϊςι δεκαεςΪεπ αογϊςεοα ςξ ρυξλεΪξ θα απαομηθεΪ ςξ κξμμΧςι
ασςϊ ςηπ εγγοΧμμαςηπ γμόρηπ, καθόπ θα ειραυθεΪ Ψμα Χλλξ ςξμικϊ ρϋρςημα. Οε κΧθε πεοΪπςχρη
ϊμχπ ξ αλταβηςιρμϊπ - Ψμμξια ρσμόμσμη ςηπ ρϋγυοξμηπ «εγγοαμμαςιρμϊπ» (literacy) υοηριμξπξιΩθηκε ρςημ ελλημικΩ βιβλιξγοατΪα απϊ ςα μΨρα ςξσ 20ξσ αιόμα και εΪμαι μια
ποξςεοαιϊςηςα ςηπ ρυξλικΩπ εκπαΪδεσρηπ. ρξ η αμΧπςσνη ςξσ αλταβηςιρμξϋ και εμϊπ
«εκπξλιςιρμξϋ» πξσ γΪμεςαι ρσμόμσμξπ με ςημ αρςικξπξΪηρη γΪμεςαι ποχςεϋχμ ρςϊυξπ ςηπ
εκπαΪδεσρηπ39, παοαγκχμΪζξμςαι ϊλεπ εκεΪμεπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ρσμδΨξμςαι με ςημ αγοξςικΩ
ζχΩ, ςη τϋρη, ςξ πεοιβΧλλξμ. Δ τθΪμξσρα αοιθμηςικΩ πξοεΪα ςχμ «ρυξλεΪχμ ςηπ σπαΪθοξσ»,
καςαδεικμϋει και ρςαςιρςικΧ ςημ ςΧρη ασςΩ, πξσ καςαγοΧτεςαι ςξσλΧυιρςξ ςΨρρεοιπ δεκαεςΪεπ
ποιμ (Λσοξςϋοηπ 1971). Οσμεπόπ ξι αιρθΩρειπ δεμ ποΨπει μα εΪμαι ποξρηλχμΨμεπ ρςξ
πεοιβΧλλξμ, για ςημ ακοΪβεια θα ποΨπει μα ςξ αγμξΩρξσμ, γιαςΪ ςξ πεοιβΧλλξμ εΪμαι αςιθΧρεσςξ,
ευθοικϊ απΨμαμςι ρςιπ μξοτΨπ ξογΧμχρηπ και ςιπ σπξδξμΨπ ςξσ ςευμικξϋ πξλιςιρμξϋ. Οςιπ μΨοεπ
μαπ βΨβαια, ξι ποξςεοαιϊςηςεπ ασςΨπ Ψυξσμ αμαρςοατεΪ. Δ ποξρξυΩ μαπ Ψυει ρςοατεΪ ρςξ
πεοιβΧλλξμ, καθόπ Ψυξσμε πλΨξμ και «πεοιβαλλξμςικΩ αγχγΩ», και ξι Ψμμξιεπ πξσ ρσμαοςόμςαι
με ςξ ηυηςικϊ ςξπΪξ και ςημ εμεογηςικΩ ακοϊαρη εΪμαι νεκΧθαοα ςξπξθεςημΨμεπ μΨρα ρςα
ρϋγυοξμα αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα. ΒκεΪ κϋοιξπ εκπαιδεσςικϊπ ρςϊυξπ εΪμαι ςα παιδιΧ «μα
αμςιλαμβΧμξμςαι ςη τϋρη μΨρα απϊ ϊλεπ ςιπ αιρθΩρειπ ςξσπ» (Ν.Ζ. 2001:640), εμό η εμεογηςικΩ
ακοϊαρη ποξςεΪμεςαι χπ «ςοϊπξπ επικξιμχμΪαπ» (Ν.Ζ. 2001:631).
Δ απξμΧκοσμρη ςηπ εκπαΪδεσρηπ απϊ ςξμ Ωυξ και ςη ρσγυοξμικΩ επατΩ με ςξ «πεοιβΧλλξμ ςχμ
πΨμςε αιρθΩρεχμ» δεμ ταΪμεςαι μα Ωςαμ ζΩςημα επιλξγΩπ, ξϋςε ρσμΨβαιμε κας‟ αμΧγκη ρςξ
ρυξλεΪξ ςξσ ποόςξσ μιρξϋ ςξσ 20ξσ αιόμα, ϊπχπ θα δξϋμε. ΏμςΪρςοξτα ϊμχπ Ωςαμ ζΩςημα
επιλξγΩπ Ψμα ρυξλεΪξ πξσ ρςξυεϋει ρςημ εμΪρυσρη μιαπ ρσλλξγικΩπ, εθμικΩπ ςασςϊςηςαπ
βαριρμΨμηπ ρςιπ ςοΨυξσρεπ επιρςημξμικΨπ ενελΪνειπ, πξσ αμαπϊτεσκςα ρσγκοξςξϋμ ςη γμόρη με
πξλϋ ρσγκεκοιμΨμξ ςοϊπξ40. Αια μα καςαμξΩρξσμε ςημ ςΧρη ασςΩ με Ψμα παοΧδειγμα, απ
αμαλξγιρςξϋμε ϊςι ρςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ, ρςιπ αουΨπ ςξσ αιόμα, ϊςαμ ςξ μΧθημα απξκςΧ ςξ
ποόςξ ςξσ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, ποξΨυει ξι μαθηςΨπ μα μΧθξσμ μα ςοαγξσδξϋμ και μΧλιρςα ςα
δΨξμςα ςοαγξϋδια, πξσ αμςλξϋμςαι απϊ ςημ εθμικΩ παοΧδξρη (ΏμςχμΪξσ 1988). Δ παοςιςξϋοα
κΧμει ςημ εμτΧμιρΩ ςηπ χπ διδακςικϊ μΨρξ (Αεχογϊπξσλξπ 1928) και κΧθε Ωυξπ πξσ δεμ
καςαγοΧτεςαι ρ‟ ασςΩ δεμ Ψυει θΨρη ρςη διδαρκαλΪα ςχμ Ωυχμ.
38

ΒμδεικςικΧ για ςη ρυΨρη ςξσ διατχςιρμξϋ, ςχμ εθμικόμ κοαςόμ και ςχμ αμαδσϊμεμχμ ρυξλεΪχμ ςξσπ: (ΝαπακχμρςαμςΪμξσ 1991).
ΒμδεικςικΩ βιβλιξγοατΪα ςηπ επξυΩπ: ΗεοαμΪδαπ 1965, ΐξϋζηπ 1963, ΟχςηοΪξσ 1946.
40
Μ ςϋπξπ ασςϊπ ρυξλεΪξσ, πξσ Ωςαμ και ασςϊ πξσ επικοΧςηρε ρςα εθμικΧ κοΧςη αματΨοεςαι ςημ επξυΩ εκεΪμη χπ ςξ «ρυξλεΪξ
γμόρεχμ», ϊπχπ θα δξϋμε παοακΧςχ (ΗαοαυοΩρςξπ 1929:1).
39
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Πι ρημαΪμει ασςϊ ποακςικΧ; ςι κϋοια μΨοιμμα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ εΪμαι η ξοθξτχμΪα, η αμΧγμχρη
ςξσ μξσρικξϋ κειμΨμξσ, πξσ τσρικΧ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ αμΧγμχρη ςχμ ρςΪυχμ θα ξδηγΩρει
ςξσπ μαθηςΨπ ρςξ ςοαγξϋδι. Δεμ μιλξϋμε για «Χρκηρη» ςηπ ακξΩπ, αλλΧ για «διΧπλαρη»
(Αεχογϊπξσλξπ 1928), πξσ ρςξυεϋει απξκλειρςικΧ ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ «μξσρικόμ
διαρςημΧςχμ» αμΧμερα ρςιπ μϊςεπ.
Δ Χρκηρη ςηπ ακξΩπ, με ςη ρημεοιμΩ Ψμμξια ςηπ αμςΪληφηπ ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ μΨρα απϊ μια
ρσμξλικΧ εμεογηςικΩ ακοϊαρη, εμταμΪζεςαι ρςιπ αουΨπ ςξσ εικξρςξϋ αιόμα ρςημ εκπαΪδεσρη
μΨρα απϊ μια ρσγκεκοιμΨμη παιδαγχγικΩ αμςΪληφη. Νοξκϋπςει απϊ ςη ρςοξτΩ ρςιπ «αιρθΩρειπ»
πξσ αμΧμερα ρςα Χλλα ποϊςειμε η παιδαγχγικΩ αμςΪληφη ςξσ «ρυξλεΪξσ εογαρΪαπ». ΏσςΩ
διαμξοτόθηκε ρςη υόοα μαπ ρςιπ αουΨπ ςξσ αιόμα απϊ ςξμ Ε. ΗΧρςαμξ, (1986), σιξθεςΩθηκε
κσοΪχπ ρε πειοαμαςικϊ επΪπεδξ ρε διδαρκαλεΪα ϊπχπ ςξ ΙαοΧρλειξ (ΗαοαυοΩρςξπ 1929) και Ωςαμ
ρϋγυοξμη με ςξ αμςΪρςξιυξ παγκϊρμιξ οεϋμα, πξσ εΪυε κϋοιξ εκτοαρςΩ ςξμ Rudolf Steiner.
Λεκιμόμςαπ απϊ μια ξλϊκληοη τιλξρξτΪα αμςΪληφηπ ςηπ ρυξλικΩπ ξογΧμχρηπ, ςξ «ρυξλεΪξ
εογαρΪαπ» τςΧμει ρε Ψμα ρσγκεκοιμΨμξ ςοϊπξ αμςιμεςόπιρηπ ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ - ξ ϊοξπ
βΨβαια δεμ σπΩουε αλλΧ ςξ απξςΨλερμα εΪμαι ςξ Ϊδιξ - μΨρα και Ψνχ απϊ ςξ ρυξλεΪξ.

ΘΘΘ. Ζ «βαθϋςαςη ριχπή»: «ρυξλείξ εογαρίαπ» και «ριχπηοέπ εογαρίεπ»
Πξ 1929 ξ ΔιεσθσμςΩπ ςξσ ΙαοαρλεΪξσ ΔιδαρκαλεΪξσ ΚΪκξπ ΗαοαυοΩρςξπ ενΨδχρε ρε ςϊμξσπ ςξ
Ψογξ ςξσ «ΔιδακςικΩ ςξσ ΟυξλεΪξσ ΒογαρΪαπ». «ΟυξλεΪξ ΒογαρΪαπ», κας‟ ασςϊμ, εΪμαι ςξ ϊμξμα
πξσ «πεοιρρϊςεοξμ επικοΧςηρε», για Ψμα ρυξλεΪξ πξσ «αμαςοΨπει εμςελόπ ςημ ερχςεοικΩμ
λειςξσογΪαμ ςχμ Χυοι ςξϋδε ρυξλεΪχμ, καλξσμΨμχμ ρσμΩθχπ „ρυξλεΪχμ γμόρεχμ‟» (1929:1).
ΙΨρα απϊ ςη ΔιδακςικΩ ασςΩ, ξ ΗαοαυοΩρςξπ, με πξλϋ ρσγκεκοιμΨμα και παοαρςαςικΧ
παοαδεΪγμαςα, πεοιγοΧτει ςξ «ρυξλεΪξ εογαρΪαπ», ϊπχπ δξμΩθηκε ρςξ ΙαοΧρλειξ ΔιδαρκαλεΪξ.
Ναοαςηοόμςαπ κΧθε παιδαγχγικΩ και διδακςικΩ δοαρςηοιϊςηςα με διΧθερη πξσ θα καλξϋραμε
«κοιςικΩ», καθόπ «δεμ ενεςΧζει μϊμξ εν‟ αουΩπ ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ ενσπηοεςεΪ αλλΧ και ςι
πιρςεϋξσμ ςα σπξκεΪμεμα ϊςι ενσπηοεςεΪ» (Baynham 2000), αρυξλεΪςαι ακϊμη και με ςημ
ερχςεοικΩ ξογΧμχρη ςχμ υόοχμ και ςηπ ςΧνηπ.
«(…)ςξ ΙαοΧρλειξ ΔιδαρκαλεΪξ», μαπ αματΨοει «μξμΪζει, ϊςι εΪμαι μεγΧλη ατοξρϋμη μα θΨλει
καμΨμαπ, παο‟ ϊλαπ ασςΧπ ςαπ διατξοΧπ (ςχμ μαθηςόμ μεςανϋ ςξσπ) μα κοαςΩ επΪ μΪαμ
ξλϊκληοξμ διδακςικΩμ όοαμ ειπ κξιμΩμ μϊμξμ διδαρκαλΪαμ πξλλΧ παιδιΧ, και μΧλιρςα μικοΧπ
ηλικΪαπ, μϊμξμ και μϊμξμ διϊςι εΪμαι ειπ ςημ ασςΩμ ςΧνιμ και διϊςι ςξ λΨγει ςξ ποϊγοαμμα» (1929:
26).
Νιξ ποιμ μαπ Ψυει καςαγοΧφει ςημ ηυηςικΩ διΧρςαρη ςξσ ταιμξμΨμξσ ασςξϋ, ϊπχπ ρσμβαΪμει
ρςξσπ μαθηςΨπ ςξσ Νοξςϋπξσ ρυξλεΪξσ ςξσ ΙαοαρλεΪξσ ΔιδαρκαλεΪξσ:
«Σξ ρυξλείξ πξσ ήοθαμ, ήςαμ μικςϊ εναςάνιξμ δημξςικϊμ ρυξλείξμ, ςξ Ποϊςσπξμ ςξσ
Λαοαρλείξσ Διδαρκαλείξσ, υχοίπ νευόοιρμα ςχμ παιδιόμ καςά ιδιξτσΐαπ και υχοίπ
βξηθηςικάπ ςάνειπ. Σξ δχμάςιξμ ςηπ Α΄ ςάνηπ είμαι μεγάλξ, τχςειμϊ και υαοξϋμεμξ. Λέρα
ήςαμ 15 δίεδοα θοαμία και απέμαμςι ςξ ςοαπέζι ςξσ διδαρκάλξσ, ξ πίμακαπ, κιμχλίεπ,
ρτξσγγάοι.
Ιάςχ ειπ ςημ ασλήμ ςα παιδιά ασςά ήςαμ μια απειθάουηςη υελιδχμξτχλιά, με 30 λξγιόμ
τχμέπ, άλλεπ άγοιεπ και άλλεπ ήμεοεπ και ρσγυοϊμχπ με πξλλά και ζχηοά ρκιοςήμαςα και
άλλεπ κιμήρειπ. Λέρα ειπ ςα θοαμία ϊμχπ ςα παιδιά ασςά γίμξμςαι βχβά και ακίμηςα, ίρχπ
ςξ ιδιϊοοσθμξμ δχμάςξμ με ςημ παοάνεμημ επίπλχρίμ ςξσ μα ήρκει επάμχ ειπ ασςά
δερμεσςική επίδοαριμ». (1929:10).
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ΐοιρκϊμαρςε ρςη ρςιγμΩ πξσ θα κΧμει ςημ εμτΧμιρΩ ςηπ η «ηρσυΪα» μΨρα ρςημ ςΧνη, ρςα πλαΪρια
ςξσ ρυξλεΪξσ εογαρΪαπ:
«Διπ ςημ αουήμ ελάυιρςα παιδιά ήθελαμ ςημ ηρσυίαμ. Ολίγξμ αογϊςεοα ϊμχπ, με ςαπ
μικοξρσρκέφειπ και ιδίχπ με ςαπ εσυάοιρςξσπ υειοξςευμικάπ εογαρίαπ, ήουιρε μα επικοαςή
ειπ ςαπ ςάνειπ ριγά-ριγά ηρσυία. Ύρςεοα απϊ έμαμ πεοίπξσ μήμα ή ήρσυη εογαρία ήοερε
πξλϋ ειπ ςα παιδιά. Δμ ςξϋςξιπ ϊλχπ παοέμειμαμ ειπ κάθε ςάνιμ 2-3 παιδιά, πξσ και ϋρςεοα
απϊ εν μήμαπ ήςαμ ςα ίδια, ϊπχπ και καςά ςημ ποόςημ ημέοαμ. Ασςά ςα παιδιά εσοίρκξμςξ
ειπ ςα ϊοια ςηπ παθξλξγικήπ καςαρςάρεχπ. Ιαλϊμ θα ήςαμ μα χδηγξϋμςξ ςα παιδιά ασςά
ειπ νευχοιρςά ρυξλεία, θεοαπεσςήοια». (1929:24).(…) Σέλξπ ιδιαιςέοα υαοά εσοίρκξσμ ςα
παιδιά ειπ ςημ άρκηριμ ςχμ αιρθήρεόμ ςχμ. Ζ άρκηριπ ασςόμ γίμεςαι ϊπχπ ςα παιγμιδάκια
ςχμ ξικξγεμειακόμ ρσμαμαρςοξτόμ».
Έςρι, γΪμεςαι η ρϋμδερη με ςα ζηςΩμαςα ςηπ ακξΩπ, καθόπ γι‟ ασςΩμ ατιεοόμει Ψμα νευχοιρςϊ
κξμμΧςι. ΡπΧουει η Χρκηρη για κΧθε αΪρθηρη, ρσμεπόπ και η «Χρκηρη ςηπ ακξΩπ»:
«Έμα χοαίξ αμξινιάςικξ ποχί πηγαίμξσμ ςα παιδιά με ςξμ διδάρκαλξμ ειπ ςξ Εάππειξμ, μα
υαοξϋμ ςημ εσμξοτία ςηπ αμξινιάςικηπ ημέοαπ. Σοαγξσδξϋμ ςα αμξινιάςικα ςοαγξϋδια και
έπειςα κάθξμςαι ϊλχπ διϊλξσ ριχπηλά. Ιλείμξσμ ςα μάςια ςχμ, όρςε μα μη βλέπξσμ ςίπξςε
· και ςόοα ακξϋμ: έμα πξσλάκι · έμα ελατοϊ-ελατοϊ αεοάκι ρςα δέμδοα · μια αμθοόπιμη
τχμή · έμα γέλιξ · ςόοα είμαι βαθϋςαςη ριγή · ςόοα ακξϋμ ςξ μεοϊ, πξσ πεομά ρςξ ασλάκι
· ςόοα άλλξ πξσλάκι · ϋρςεοα ςη ρκαπάμη ςξσ κηπξσοξϋ κλπ. ασςϊ επαμαλαμβάμεςαι
πξλλέπ τξοέπ ειπ κάθε εκδοξμήμ και ιδίχπ ειπ ςαπ νευχοιρςάπ εκδοξμάπ ςηπ ςάνεόπ ςχμ».
Οι ποακςικέπ ασςέπ, ποξρξμξιάζξσμ με ςξσπ ρϋγυοξμξσπ «ηυξπεοιπάςξσπ» (soundwalks) πξσ
ποξςείμει ξ ειρηγηςήπ ςηπ Ακξσρςικήπ Οικξλξγίαπ M. Schaffer (1977) με ςημ καςαρκεσή
«ηυξζχγοατιόμ» πξσ καςαγοάτξσμ χπ ηυηςικξί υάοςεπ ςξ άμερξ πεοιβάλλξμ (αοοήπ 2006) και
με πξλλέπ εοεσμηςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ με ατξομή ςξ «ηυηςικϊ ςξπίξ», πξσ μπξοεί μα ποξςείμει ξ
εκπαιδεσςικϊπ ρςημ ςάνη (αοοήπ 2007).
Ατεμϊπ παοαςηοξϋμε ςξ ςξπίξ ςχμ ήυχμ ςξσ Εαππείξσ, πξσ καςαγοάτεςαι ιρςξοικά πξλϋ
διατξοεςικϊ απϊ ςξ ρημεοιμϊ. Σξ αρςικϊ ηυηςικϊ ςξπίξ ςχμ αουόμ ςξσ 20ξσ αιόμα δε διατέοει
απϊ ςξ ρημεοιμϊ ηυηςικϊ ςξπίξ ςξσ ρυξλείξσ ςηπ σπαίθοξσ. Τπάουξσμ και ρςιγμέπ «βαθϋςαςηπ
ριγήπ», κάςι πξσ δεμ μπξοεί πια μα σπάουει μέρα ή κξμςά ρςα αρςικά κέμςοα. ςιπ μέοεπ μαπ
«ριχπή» είμαι ςξ ελάυιρςξ ρςαθεοϊ επίπεδξ θξοϋβξσ ρςξ πεοιβάλλξμ, είμαι ξ «αυϊπ» ςηπ πϊληπ
πξσ δεμ ρβήμει πξςέ. (αοοήπ 2001). Όλα ασςά ϊμχπ γίμξμςαι αμςιληπςά μέρα απϊ μια
εσαιρθηςξπξιημέμη «εμεογηςική» ακξή. Ο Ιαοαυοήρςξπ καςαγοάτει ςη διδακςική μέθξδξ με ςημ
ξπξία ξ εκπαιδεσςικϊπ θα ςημ ειράγει ρςημ ςάνη:
Θδιαιςέοχπ ένξυξμ είμαι ςξ ϊςι ςα παιδιά αρκξϋμςαι μα βλέπξσμ χοαία ποάγμαςα και μα
ακξϋμ χοαίξσπ ήυξσπ και ϊςαμ ακϊμη δεμ έυξσμ ςα ποάγμαςα μποξρςά ςχμ. Ο διδάρκαλξπ
ϋρςεοα απϊ εκδοξμήμ ςξσ με ςα παιδιά ειπ ςξ Εάππειξμ λέγει: «Ιλείμχ ςα μάςια μξσ και
ςόοα βλέπχ ςη μικοή ςοιαμςατσλλιά με ςα κϊκκιμα λξσλξϋδια, πξσ ήςαμ κξμςά ρςη λίμμη ·
ακξϋχ και ςξ μεοϊ πξσ υϋμεςαι · ακξϋχ και ςξ αηδϊμι πξσ κελαηδεί». Ιαι ϊλα ςα παιδάκια
κλείμξσμ ςα μάςια ςχμ μαζί ςξσ. Έμα παιδάκι τχμάζει, «Δδό είμαι · μα, ςα βλέπχ». Ιαι ςα
άλλα «και εγό! και εγό!». Έςρι κάμει ξ διδάρκαλϊπ ςχμ πξλλέπ τξοέπ. Ακϊμη και ςημ
μηςέοα, πξσ είμαι ρςξ ρπίςι, μπξοξϋμ ςα παιδιά μα ςη ρκετςξϋμ εδό ρςξ ρυξλείξμ, με ςα
ζερςά υέοια ςηπ, πξσ ςα υαψδεϋξσμ. Λε ςα μάςια ςηπ, πξσ ςα κξιςάζξσμ με υαοά, μα κάπξςε
και με ασρςηοϊςηςα, με ςη τχμή ςηπ, πξσ είμαι ήρσυη, ϊςαμ είμαι καλά, μα κάπξςε και
δσμαςή ϊςαμ κάμξσμ αςανίεπ. Ακϊμη και ςη γιαγιά και ςξμ παππξϋ, πξσ πέθαμαμ, μπξοξϋμ
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ςα παιδιά μα ςξσπ ρκετςξϋμ ςόοα ειπ ςξ ρυξλείξμ. Αογϊςεοα και ειπ ςημ αμάγμχριμ πξλλέπ
τξοέπ ταμςάζξμςαι ςα παιδιά μεοικά ποάγμαςα ςϊρξμ ζχμςαμά, όρςε ςξ έμα ή ςξ άλλξ
τχμάζει «ςα βλέπχ! Σα ακξϋχ!».(1929:41).
Οςξ υόοξ ςξσ ρυξλεΪξσ η «ριχπΩ» χπ απξσρΪα Ωυχμ εΪμαι Ψμα απϊ ςα «σλικΧ» ςξσ εκπαιδεσςικξϋ
- ϊυι απαοαΪςηςα ςξσ μξσρικξϋ - ποξκειμΨμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεΪ η εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα.
Αια ςξμ λϊγξ ασςϊ, η Ψμμξια ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ, και η μΨοιμμα για ςημ καςαμϊηρη και ςημ
καςΧλληλη διαμϊοτχρΩ ςξσ εΪμαι ποχςαουικΩπ ρημαρΪαπ. Οε ϊλη ςη διΧοκεια ςξσ 20ξσ αιόμα,
εΪδαμε ϊςι ςξ ρυξλεΪξ (σπαΪθοξσ) μεςαςξπΪζεςαι ποξπ ςα αρςικΧ κΨμςοα, αλλΧ και ασςΧ,
πξλεξδξμικΧ ποξεκςεΪμξμςαι και ςξ αγκαλιΧζξσμ. Πξ ςξπΪξ μεςαβΧλλεςαι, γΪμεςαι θξοσβόδεπ και
με ασνημΨμεπ εμςΧρειπ, αλλΧ η αμΧγκη για ςη δσμαςϊςηςα ριχπΩπ δεμ παϋει μα σπΧουει. Ώσςϊ
πξσ καςαδεικμϋει εν αουΩπ ςξ «ρυξλεΪξ εογαρΪαπ» ρςη ρσμΨυεια θα καςαρςεΪ εκπαιδεσςικΩ
αμΧγκη. ΘΪγξ αογϊςεοα, θα θερπιρςξϋμ ρςξ ρυξλεΪξ ξι «ριχπηοΨπ εογαρΪεπ», χπ ποακςικΩ
αμΧγκη αλλΧ και χπ εκπαιδεσςικΩ μεθξδξλξγΪα. Μ Ν. ΗαρριμΧςηπ αματΨοει ρυεςικΧ με ςξμ
υαοακςΩοα ςξσπ (1963):
Οι ριχπηοέπ εογαρίεπ είμαι μέθξδξπ διδαρκαλίαπ, αλλά και αμάγκη. Δίμαι μέθξδξπ γιαςί η
άρκηρη ςχμ παιδιόμ ρςξ μα ρκέπςξμςαι κοαςόμςαπ ριχπή και μα κάμξσμ κάςι υχοίπ μα
μιλξϋμ ή με ηρσυία, έυει πξλϋ μεγάλη παιδαγχγική ρημαρία. Ιάμξμε ςξ υξλείξ μαπ
ιδαμικϊ ρυξλείξ ηρσυίαπ και ριχπήπ. Ζ μέθξδξπ ςχμ ιχπηοόμ Δογαριόμ πεοιξοίζει ςημ
μεγάλη εκςίμηρη ςξσ λϊγξσ και ςημ άρκηρη ρ‟ ασςϊμ · πεοιξοίζει ςημ τλσαοία και ςη
μικοξλξγία, πξσ ςϊρξ βαραμίζει ακϊμη ςα υξλεία μαπ. Ιαι η άρκηρη ασςή ρςη ριχπή και
ςημ ηρσυία είμαι ξσριαρςική ποξωπϊθερη για κάθε αμθοόπιμη μϊοτχρη και μάθηρη.
Λπαίμει κάπξιξπ τοαγμϊπ ρςξ λϊγξ ςξσ δαρκάλξσ με ςιπ ιχπηοέπ Δογαρίεπ, δίμεςαι
ελεσθεοία ρςημ ασςεμεογϊ μάθηρη και διαοοσθμίζεςαι η ρυξλική ζχή με καιμξϋογιξ και
διατξοεςικϊςεοξ απϊ ςξ ρσμηθιρμέμξ ςοϊπξ. Λε ςιπ ιχπηοέπ Δογαρίεπ θα ρσμηθίρξμε ςα
παιδιά ρςημ ςάνη, ρςημ πειθαουία και ρςξμ αλληλξρεβαρμϊ. (…)
Ώμ και ξ ΗαρριμΧςηπ επιυειοημαςξλξγεΪ σπΨο ςχμ «ριχπηοόμ εογαριόμ», ςχμ εογαριόμ δηλαδΩ
πξσ με ςημ ασςξ-απαρυϊληρη ςξσ μαθηςΩ ενξικξμξμξϋμ εμΨογεια και υοϊμξ ρςξ μΧθημα,
βλΨπξσμε ϊςι ξσριαρςικΧ αματΨοεςαι ρςη γεμικϊςεοη «ανΪα ςηπ ριχπΩπ». Οςημ ανΪα ςηπ απξσρΪαπ
λϊγξσ χπ μια ποΧνη απξτσγΩπ ςχμ δειμόμ ςηπ τλσαοΪαπ και ςηπ αδιΧκοιςηπ ξμιλΪαπ. Πημ Ϊδια
ασςΩ ανΪα ςηπ ριχπΩπ εΪυαμ εκςιμΩρει και ξι μαθηςΨπ πξσ μαπ αμΧτεοε ξ ΗαοαυοΩρςξπ δεκαεςΪεπ
ποιμ (1929: 24). Δ ριχπΩ ρσμδΨεςαι με ςημ ςΧνη, ςημ πειθαουΪα και ςξμ αλληλξρεβαρμϊ.
Ώμαγξοεϋεςαι ρε μια «πξλιςικΩ ανΪα» με ςημ αοιρςξςελικΩ Ψμμξια ςξσ ϊοξσ, μια ανΪα ςξσ
«πξλιςικόπ ρσμσπΧουειμ». Άλλχρςε ρςιπ μΨοεπ μαπ η «αγχγΩ ςξσ πξλΪςη» εΪμαι μΨοιμμα ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ρσρςΩμαςξπ.

IV. Ρσμπεοάρμαςα
Λεκιμόμςαπ απϊ ςημ ςελεσςαΪα παοαςΩοηρη, μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι η μελΨςη και η μΨοιμμα ςχμ
Ωυχμ αγγΪζει κξιμχμικΨπ ποξεκςΧρειπ ςηπ καθημεοιμϊςηςΧπ μαπ. Μ Ωυξπ δηλόμει παοξσρΪα, εΪςε
Χμερα με ςξσπ Ωυξσπ ςχμ αμθοόπχμ εΪςε Ψμμερα με ςξσπ Ωυξσπ πξσ ποξκαλξϋμ ξι Χμθοχπξι.
Έςρι (ρσμ) σπΧουξσμε κξιμχμικΧ μΨρα απϊ ςξσπ Ωυξσπ μαπ. Μ Ωυξπ Ω η ριχπΩ ςξσ παιδιξϋ μΨρα
ρςξ ρυξλεΪξ εΪμαι μια ποΧνη ποξρδιξοιρμξϋ χπ ποξπ ςημ ξμαδικϊςηςα ρςημ εκπαιδεσςικΩ
διαδικαρΪα. Δ ριχπΩ εμιρυϋει ςημ ξμαδικϊςηςα ασςΩ ρςξ βαθμϊ πξσ ασνΧμει ςη ρσμμεςξυΩ ρςημ
εκΧρςξςε διαδικαρΪα. Δ «παοΧδξρη» ςχμ ριχπηοόμ εογαριόμ καςαλαβαΪμξσμε ϊςι ρημαςξδϊςηρε
Ψμα μΨξ μξμςΨλξ εογαρΪαπ ρςξ ρυξλεΪξ. ΟΩμεοα γμχοΪζξσμε ϊςι ασςΩ η ριχπΩ κσοιαουεΪ ρςιπ
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διδακςικΨπ ποακςικΨπ. ΏμςΪρςοξτα, η Ψμςανη ςξσ ρυξλεΪξσ ρε Ψμα θξοσβόδεπ πεοιβΧλλξμ εκ ςχμ
ποαγμΧςχμ ςξ απξδσμαμόμει κξιμχμικΧ και λειςξσογικΧ. ΒΪδαμε ϊςι ϊρξ ρςξμ εικξρςϊ αιόμα ςξ
ρυξλεΪξ καςακςΧ ςξμ Ψλεγυξ ςξσ ηυηςικξϋ ςξσ ςξπΪξσ εκ ςχμ Ψρχ, ασςϊπ υΧμεςαι εκ ςχμ Ψνχ.
μχπ η επιβξλΩ ρςη διαμϊοτχρη ςξσ ηυηςικξϋ ςξπΪξσ δεμ εΪμαι ασςξρκξπϊπ (παοαμΨμει Ψμα
ζΩςημα ρυεδιαρμξϋ και δϊμηρηπ ςξσ κςηοΪξσ) καθόπ ρκξπϊπ ςηπ Ψοεσμαπ και ςηπ μελΨςηπ εΪμαι η
καςαμϊηρη ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ. Δ ασςξρσμειδηρΪα για ςα ζηςΩμαςα ςξσ Ωυξσ εΪμαι λξιπϊμ ςξ
ποχςεϋξμ ζΩςημα και ϊπχπ τΧμηκε ρςιπ μΨοεπ μαπ ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα ρςξυεϋει ποξπ ςα
εκεΪ ρε διΧτξοα διδακςικΧ αμςικεΪμεμα. Ώσςϊ εμςΧρρεςαι ρε Ψμα εσοϋςεοξ οεϋμα ςχμ επιρςημόμ,
μα εσαιρθηςξπξιξϋμςαι ρςα ζηςΩμαςα ηυηςικξϋ πεοιβΧλλξμςξπ και εμεογηςικΩπ ακοϊαρηπ. Πξ
ηυηςικϊ ςξπΪξ (soundscape - (ηυξςξπΪξ) καςΧ ςξμ M. Schafer (1977)) εΪμαι πλΨξμ Ψμα δϊκιμξ
εογαλεΪξ καςαμϊηρηπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ, και μπξοξϋμε μα πεοιμΨμξσμε πξλλΧ απϊ ςημ ενΨλινη
ςηπ καςαμϊηρΩπ ςξσ.
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Εισηγήσεις
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΏΞΖΗΘΒΖΏ ΠΟΜΗΏΚΔ

Λϋθξπ και Λξσρική: Αουέγξμεπ έυμεπ ηπ Διδαυήπ
Οεοίληφη
ΡπΧουξσμ πξλιςιρμξΪ ρςξσπ ξπξΪξσπ εΪμαι εδοαΪα η πεπξΪθηρη ϊςι η μξσρικΩ καςΧγεςαι απϊ ςη
μαγικΩ επΪκληρη. Οςξ ςοαγξϋδι και ρςημ πξΪηρη αμαγμχοΪζξμςαι ξι απαουΨπ ςηπ δσμαςϊςηςαπ ςξσ
αμθοόπξσ μα επικξιμχμεΪ με ςιπ σπεοτσρικΨπ δσμΧμειπ. Οε αμςΪθερη λξιπϊμ με ςξμ ρϋγυοξμξ
θεχοηςικϊ μξσ, πξσ ρςξ ποϊρχπξ ςξσ δενιξςΨυμη μξσρικξϋ δεμ βλΨπει παοΧ Ψμαμ καςαρκεσαρςΩ
Ωυχμ, οσθμόμ και μελχδιόμ, ξ μσθικϊπ μξσπ θεχοεΪ ϊςι Ψμαπ μξσρικϊπ, ϊπχπ εΪμαι ξ ΜοτΨαπ, δεμ
εΪμαι μϊμξ Ψμα Χςξμξ ποξικιρμΨμξ με ςξ υΧοιρμα ςηπ παοαγχγΩπ εμϊογαμχμ και τχμηςικόμ Ωυχμ.
ΒΪμαι επιπλΨξμ Ψμαπ μΧγξπ, ικαμϊπ ϊυι μϊμξ μα δερμεϋει ςη θΨληρη ςχμ ακοξαςόμ ςξσ, αλλΧ και μα
μεςακιμεΪ ακϊμη και ςα Χφσυα με ςξσπ Ωυξσπ ςηπ λϋοαπ και ςηπ τχμΩπ ςξσ. Οςημ ξμιλΪα ασςΩ θα
δξϋμε πχπ ςΪθεςαι, ρςξ πλαΪριξ ςηπ αουαΪαπ ελλημικΩπ μσθικΩπ παοΧδξρηπ, ςξ ζΩςημα ςηπ μαγικΩπ
διΧρςαρηπ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ καθόπ και με πξιξ ςοϊπξ η αουαΪα ελλημικΩ ρκΨφη και πξιηςικΩ
δημιξσογΪα, με ατξομΩ ςξμ μϋθξ για ςξμ απξκεταλιρμϊ ςηπ ΙΨδξσραπ, ποξβΧλει ςη μξσρικΩ χπ
ςΨυμη πξλιςικΩ.

Έυει ιδιαΪςεοη ρημαρΪα ρςιπ μΨοεπ μαπ μα επαμενεςΧρξσμε χπ εκπαιδεσςικξΪ ςη ρυΨρη ςηπ
μσθικΩπ παοΧδξρηπ ϊυι ςϊρξ με ςιπ διδακςικΨπ μεθϊδξσπ, ϊρξ με ςημ εσοϋςεοη δσμαςϊςηςα ςηπ
μξσρικΩπ εκπαΪδεσρηπ μα διαμξοτόρει Ψμα Ωθξπ ρςξ ξπξΪξ μα ρσμδσΧζεςαι η ςΨυμη ςχμ Ωυχμ με
ςημ ςΨυμη ςξσ βΪξσ.
Οςημ ελλημικΩ αουαιϊςηςα ασςϊπ ξ ρσμδσαρμϊπ θεχοεΪςαι απαοΧβαςξπ ϊοξπ για ςη ρσγκοϊςηρη
ςηπ ρσμεΪδηρηπ ςξσ πξλΪςη, κΧςι πξσ ρςημ επξυΩ μαπ δεμ θεχοεΪςαι καθϊλξσ ασςξμϊηςξ. ΏλλΧ
ασςϊ ακοιβόπ, η απξκξπΩ ςηπ ειδικΩπ γμόρηπ απϊ ςημ ϊλη αγχγΩ, Ω αλλιόπ η ασςξμϊμηρη
ςηπ μΧθηρηπ πξσ ξδηγεΪ ρε μια δενιϊςηςα, για παοΧδειγμα ςξσ ξογαμξπαΪκςη, απϊ ςη μΧθηρη
πξσ ατξοΧ ςξμ κϊρμξ μΨρα ρςξμ ξπξΪξ ξ ξογαμξπαΪκςηπ ςΨοπει ςξσπ ακοξαςΨπ ςξσ,
εκτοΧζξμςαπ Ϊρχπ και ςξμ εασςϊ ςξσ ρσγυοϊμχπ, ασςΩ λξιπϊμ η ασςξμϊμηρη ταΪμεςαι μα εΪμαι
η αιςΪα για πξλλΧ απϊ ςα ποξβλΩμαςα ςηπ ρϋγυοξμηπ εκπαΪδεσρηπ. Δεμ θα αματεοθξϋμε ρ‟
ασςΧ. Οκξπϊπ μαπ εΪμαι μα καςεσθσμθξϋμε ποξπ ςα πΪρχ, ρςιπ απαουΨπ
ασςόμ ςχμ
ζηςημΧςχμ, μΨρα ρςξμ αουαψκϊ κϊρμξ ςξσ ελλημικξϋ μϋθξσ, ςξμ γεμΧςξ απϊ αουεςσπικΨπ
μξοτΨπ και απϊ ςιπ ρσγκοξϋρειπ μεςανϋ ςξσπ.
ΒνεςΧζξμςαπ ασςϊ ςξ παλλϊμεμξ απϊ δοΧρη ρϋμπαμ, καςξικημΨμξ απϊ αγαθξπξιΨπ και
κακξπξιΨπ ξμςϊςηςεπ, θα ποξρπαθΩρξσμε μα δεΪνξσμε πόπ αλληλξρσμδΨξμςαι η δημιξσογΪα
ςηπ μξσρικΩπ ςΨυμηπ και ςξσ μϋθξσ και πόπ αμτϊςεοα αμςαπξκοΪμξμςαι ρςη βαθϋςεοη
αμθοόπιμη αμΧγκη ςηπ ασςξδιδαυΩπ, ςημ αμΧγκη, με Χλλα λϊγια, ςξσ αμθοχπΪμξσ ϊμςξπ μα
ςοξπξπξιεΪ ςα ¨δεδξμΨμα¨ ςηπ ϋπαονΩπ ςξσ.
Ώπ νεκιμΩρξσμε με ςη θεμελιόδη παοαςΩοηρη ϊςι ρςημ ελλημικΩ μσθξλξγΪα ςϊρξ η ςΨυμη ςξσ
μϋθξσ: η αλληγξοικΩ, ϊρξ και η μξσρικΩ Ψυξσμ θεψκΩ ποξΨλεσρη. Ηαι ξι δσξ ςΨυμεπ εΪμαι
δόοα ςχμ θεόμ ποξπ ςξσπ αμθοόπξσπ και απξςελξϋμ ρημαμςικΧ επιςεϋγμαςα ςα ξπξΪα ξι
Ϊδιξι ξι θεξΪ Ψυξσμ ποξηγξσμΨμχπ δξκιμΧρει με ςη δοΧρη ςξσπ. Δσξ εΪμαι ξι βαρικΨπ πηγΨπ
απϊ ςιπ ξπξΪεπ θα αμςλΩρξσμε ςα ρυεςικΧ ρςξιυεΪα. Ώπϊ ςξμ ρξτιρςΩ ιλϊρςοαςξ Ψουεςαι η
ποόςη μαοςσοΪα για ςη ρϋμδερη ςηπ μσθξλξγΪαπ με ςξμ ΒομΩ και απϊ ςξμ ξμηοικϊ ϋμμξ ρςξμ
Ϊδιξ θεϊ μαθαΪμξσμε ϊςι ξ θεϊπ ασςϊπ ξ ξπξΪξπ ρσμδΨεςαι με ςη γΨμερη ςηπ μσθξπλαρςικΩπ
ςΨυμηπ, εΪμαι
και ξ δημιξσογϊπ ςηπ λϋοαπ. Πξ γεγξμϊπ ασςϊ, ϊπχπ παοξσριΧζεςαι ρςημ
ελλημικΩ μσθξλξγΪα εΪμαι ανιξρημεΪχςξ απϊ ςημ Χπξφη
ϊςι η θεϊςηςα πξσ δημιξσογεΪ ςη
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μξσρικΩ και ςξμ μϋθξ δεμ ποξρδιξοΪζεςαι κσοΪχπ απϊ ςα Ψογα ςηπ ασςΧ καθόπ κιμεΪςαι ρ‟ Ψμα
εσοϋ πεδΪξ δοαρςηοιξςΩςχμ.
ΒπιπλΨξμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ ελλημικϊπ μϋθξπ αμαγμχοΪζει
διαυοξμικΧ ςα ποχςεΪα ςηπ μξσρικΩπ ρςξμ Διϊμσρξ και ςξμ Ώπϊλλχμα – αμ και με διατξοεςικΩ
Ψμμξια ρςξμ καθΨμα -καθιρςΧ αιμιγμαςικΩ ςημ πληοξτξοΪα ϊςι η Δογάμη ΏθημΧ, η θεΧ ςηπ
ΟξτΪαπ, εΪμαι εκεΪμη πξσ δημιξσογεΪ ςξμ ασλϊ. Έςρι ποξκϋπςει ςξ παοΧδξνξ ςα κας‟ ενξυΩμ
πιξ ρημαμςικΧ για ςημ αουαιξελλημικΩ παοΧδξρη ϊογαμα, ςα μελχδικΧ : η λϋοα και ξ ασλϊπ,
αμςΪ μα καςαρκεσΧζξμςαι απϊ ςξμ Διϊμσρξ και ςξμ Ώπϊλλχμα,
μα τΨοξσμ ςη ρτοαγΪδα θεόμ
ξι ξπξΪξι δεμ διαδοαμαςΪζξσμ ιδιαΪςεοξ οϊλξ ρςημ πεοαιςΨοχ υοΩρη ςξσπ ξϋςε και η ςασςϊςηςΧ
ςξσπ καθξοΪζεςαι απ‟ ασςΧ.
Έςρι ρςη μσθικΩ ατΩγηρη η λϋοα και ξ ασλϊπ δεμ εμταμΪζξμςαι χπ ποξψϊμςα ςηπ Ψμρκξπηπ
δοΧρηπ ςχμ θεόμ ξι ξπξΪξι ςα επιμϊηραμ. Δεμ εΪμαι καοπξΪ μιαπ ξοιρμΨμηπ διαδικαρΪαπ η
ξπξΪα καςαςεΪμει ειδικΧ ρ‟ασςΩ ςημ καςαρκεσΩ. Εα Ψλεγε καμεΪπ ϊςι ετεσοΪρκξμςαι ςσυαΪα, μΨρα
ρςξ νεδΪπλχμα μιαπ εμΨογειαπ η ξπξΪα ποξξοΪζεςαι μα εκπληοόρει Χλλξσπ ρκξπξϋπ. Οϋμτχμα
λξιπϊμ με ςημ ατΩγηρη ξ ΒομΩπ καςαρκεσΧζει ςη λϋοα εμό ξδεϋει βιαρςικϊπ και αμσπϊμξμξπ
για μα βοει ςιπ ιεοΨπ αγελΧδεπ ςξσ αδελτξϋ ςξσ Ώπϊλλχμξπ, ςιπ ξπξΪεπ ξμειοεϋεςαι μα
σταοπΧνει με δϊλξ. ΗαςΧ ςημ ενϊομηρΩ ςξσ ξ θεϊπ θα ρσμαμςΩρει ςημ αβλαβΩ υελόμα
και θα αμςιλητθεΪ ςημ εσκαιοΪα, πξσ ςξσ ποξρτΨοει η ρσμΧμςηρη μαζΪ ςηπ, για μα αμςλΩρει
απϊ εκεΪμη μια ρημαμςικΩ μελλξμςικΩ χτΨλεια, αμ απξταρΪρει μα ςημ θσριΧρει επΪ ςϊπξσ.41 Πξ
θεψκϊ βοΨτξπ - ξ ΒομΩπ εΪμαι μϊλιπ μεξγΨμμηςξπ- θα διαγμόρει αμΨρχπ ϊςι ςξ ποόςξ ασςϊ
ρσμβΧμ ςηπ επΪγειαπ ζχΩπ ςξσ ςξϋ αμξΪγει ςξμ δοϊμξ, όρςε μα αμαδεΪνει ςημ ασςξτσΩ
ικαμϊςηςα ςξϋ εμφσυχςΩ πξσ διαθΨςει μΨρα ςξσ. Έςρι, επ‟ εσκαιοΪα εμϊπ ταιμξμεμικΧ
αρΩμαμςξσ πεοιρςαςικξϋ, ξ ΒομΩπ θα θελΩρει μα ταμεοόρει ςη δσμαμικΩ πλεσοΧ ςηπ ξλϋμπιαπ
καςαγχγΩπ ςξσ, ςημ ικαμϊςηςΧ ςξσ μα μεςαμξοτόμει ςη τϋρη ςχμ ποαγμΧςχμ. Πξ ρςξΪυημα
πξσ ταΪμεςαι μα κεοδΪζει απϊ ςα ποόςα ςξσ κιϊλαπ βΩμαςα ξ θεϊπ ατξοΧ κΧςι πξλϋ
ρημαμςικϊ. ΏτξοΧ ςξ ζΩςημα ςηπ αθαμαρΪαπ, ςηπ δσμαςϊςηςαπ πξσ Ψυει η ςΨυμη, και μΧλιρςα
η μξσρικΩ, μα μεςξσριόμει ϊ,ςι αγγΪζει. Ώπ‟ ασςΩ ςημ ποόςη ςξσ επατΩ με ςξμ Ψμβιξ, Ψμφσυξ
κϊρμξ ξ ΒομΩπ αμςιλαμβΧμεςαι ϊςι θα ποΨπει μα δόρει μιαμ Χμερη απΧμςηρη ρςξ επΪμαυξ
ζΩςημα ςηπ μεςαμϊοτχρηπ ςχμ ϊμςχμ δια ςηπ ςευμικΩπ.
Μ ξμηοικϊπ ϋμμξπ εΪμαι πλξϋριξπ ρε διδΧγμαςα ϊυι μϊμξ επειδΩ ποξρτΨοει ςημ ατξομΩ
για μα αμαλξγιρθεΪ καμεΪπ πΧμχ ρςξ ζΩςημα ςηπ θσριαρςικΩπ ποακςικΩπ -κεμςοικϊ θΨμα ςξσ
ϋμμξσ - αλλΧ και για μα διεοεσμΩρει ςημ αιςΪα για ςημ ξπξΪα η ποακςικΩ ςηπ θσρΪαπ ρςημ
ελλημικΩ παοΧδξρη ρσμδΨεςαι με ςη μξσρικΩ δημιξσογΪα. Δ ρσρςημαςικΩ ασςΩ ρϋμδερη
παοαςηοεΪςαι ςϊρξ ρςξμ σπϊ ρσζΩςηρη ξμηοικϊ ϋμμξ, ϊρξ και ρ‟ Ψμαμ ακϊμη ποχςϊμσθξ ςηπ
ελλημικΩπ μσθξλξγΪαπ - πξσ ατηγεΪςαι ςξμ απξκεταλιρμϊ ςηπ ΙΨδξσραπ απϊ ςξμ ΝεορΨα.42
ΒΪμαι ϊμχπ η ρςιγμΩ μα νεςσλΪνξσμε ςξ μΩμα ςηπ ατΩγηρηπ πξσ εμταμΪζει ςξμ ΒομΩ ϊυι μϊμξ
χπ Ψμαμ απϊ ςξσπ βαρικξϋπ ποχςεογΧςεπ ςηπ μξσρικΩπ ςευμξγμχρΪαπ, αλλΧ και χπ ποξπΧςξοα
ςξσ μϋθξσ.
Ώπ πΧοξσμε λξιπϊμ ςα ποΧγμαςα απϊ ςημ αουΩ, νεκιμόμςαπ απϊ μια μαοςσοΪα πξσ θα
μπξοξϋρε μα απξςελεΪ θασμΧρια ςξμ ποϊλξγξ ςξσ ξμηοικξϋ ϋμμξσ ρςξμ ΒομΩ. Νοϊκειςαι για
ςημ μαοςσοΪα πξσ μεςατΨοεςαι απϊ μια ρσζΩςηρη ρςξ Ψογξ ςξσ ρξτιρςΩ ιλϊρςοαςξσ
41

πχπ δεΪυμξσμ ςα λϊγια ςξσ θεξϋ ποξπ ςημ υελόμα : «ΣαΪοε ανιαγΧπηςη μξοτΩ υξοεσςαοξϋ, ρσμςοϊτιρρα ταγξπξςιόμ /
εσυΧοιρςα πξσ ταμεοόθηπ μποξπ μξσ• πξϋθε ς‟ χοαΪξ ςξϋςξ ρςϊλιρμα/ ςξ αυςιδξβϊλξ ρξσ ϊρςοακξ ςϊυειπ μςσθεΪ, υελόμα ρςα
βξσμΧ πξσ ζειπ; / αλλΧ ρςξμ ξΪκξ θα ρε πΧχ παΪομξμςΧπ ρε• κΧπξιξ ϊτελϊπ μξσ θΧραι,/ δεμ θα ρε σπξςιμΩρχ• αλλΧ κι ερϋ εμΨμα
ποόςα-ποόςα θα χτελΩρειπ. /Οςξ ρπΪςι μΨρα εΪμαι καλϋςεοα, γιαςΪ εΪμαι βλαβεοϊ ςξ Ψνχ• /ποαγμαςικΧ θΧραι ςξ εμπϊδιξ ρςημ
ξλΨθοια μαγγαμεΪα/ϊρξ θα ζειπ• και ραμ πεθΧμειπ ςϊςε χοαΪα πξλϋ θα ςοαγξσδΧπ.». Ομηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ Δομή, μςοτ.ΔημΩςοηπ
Ν.ΝαπαδΪςραπ, ΒλΨμη ΘαδιΧ, Βκδ. ΐιβλιξπχλεΪξ ςηπ ΒρςΪαπ, ΏθΩμα 1997, ρςιυ.31-38, ρελ. 69-70.
42
Τν δήηεκα απηό έρνπκε αλαπηύμεη ιεπηνκεξώο ζε πξόζθαηε κειέηε καο κε ηίηιν : «Η θξαπγή ηεο Μέδνπζαο -από ηνλ κύζν ζηε κνπζηθή»,
εθδ. Αιέμάλδξεηα, Αζήλα 2006.
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ρυεςικΧ με ςξμ βΪξ ςξσ Ώπξλλόμιξσ ΠσαμΨχπ.43 Οςξ πλαΪριξ ασςΩπ ςηπ ρσζΩςηρηπ αμΧμερα
ρςξμ Ώπξλλόμιξ και ςξσπ τΪλξσπ ςξσ για ςξ πεοιευϊμεμξ και ςημ ανΪα ςηπ μσθξλξγΪαπ ξ
ιλϊρςοαςξπ, δια ςξσ ρςϊμαςξπ ςξσ ΏπξλλχμΪξσ, θσμΪζει ςημ παλαιΧ δξναρΪα ρϋμτχμα με
ςημ ξπξΪα ξ ΒομΩπ δχοΪζει ρςξμ ΏΪρχπξ ςημ ςΨυμη ςηπ μσθξλξγΪαπ ςημ ςελεσςαΪα ρςιγμΩ•
λΪγξ ποιμ ςελειόρει η διαδικαρΪα απξμξμΩπ ςχμ δόοχμ ξ ΒομΩπ, εμό Ψυει Ωδη δαπαμΩρει
ςα ποξξοιρμΨμα για ςξσ θμηςξϋπ πλξϋςη ςξσ, θσμΧςαι ςξμ πςχυϊ βξρκϊ πξσ ςξσ ποξρΨτεοε
αμελλιπόπ ρςξμ βχμϊ ςξσ μια υξϋτςα κεοΪ, μεοικΧ Χμθη ςξσ αγοξϋ και λΪγξ γΧλα απϊ ςξ
πξΪμμιϊ ςξσ. ΒΪμαι αμτΪβξλξ ϊςι ξ κεοδόξπ θεϊπ - πξσ μξΪοαρε ςα αγαθΧ ςηπ τιλξρξτΪαπ, ςηπ
μξσρικΩπ, ςηπ αρςοξμξμΪαπ κ.ς.λ. ρε πιρςξϋπ πξσ ςξσ ποξρΨτεοαμ ακοιβϊςεοα δόοα – θα
θσμϊςαμ ςξμ ΏΪρχπξ, εΧμ η ταιμξμεμικΧ πεμιυοΩ ποξρτξοΧ ςξσ πξιμΨμξπ ποξπ ςξμ θεϊ δεμ
Ωςαμ πξλϋςιμη γι‟ ασςϊμ. Πα δόοα ςξσ Ώιρόπξσ, ποΨπει μα ατϋπμιραμ ρςη θεψκΩ ρσμεΪδηρη
εμπειοΪεπ και μξΩμαςα καθξοιρςικΧ για ςη διαμϊοτχρΩ ςηπ, διατξοεςικΧ δεμ θα αμαγμόοιζε ξ
θεϊπ ςημ παοΧλειφΩ ςξσ ποξπ ςξμ βξρκϊ και δεμ θα απξτΧριζε μα ςξμ αμςαμεΪφει.
ΝοΧγμαςι, η ποξρκξμιδΩ ςξσ Ώιρόπξσ ρςξμ βχμϊ ςξσ ΒομΩ πεοιλαμβΧμει σλικΧ απαοαΪςηςα
για ςημ ποόςη θοΨφη και ςημ ποόςη υαοΧ ςηπ ζχΩπ. Οςημ τΧρη ασςΩ ξ γεμμημΨμξπ απϊ ςημ
ΙαΪα, ρε απϊκοστη ρπηλιΧ, μϊθξπ γιϊπ ςξϋ Διϊπ εμό ποξτσλΧρρεςαι επιμελόπ απϊ ςξ
επΪβξσλξ βλΨμμα ςηπ Ήοαπ, θα δευςεΪ ρςξ ρκξςειμϊ ρπΩλαιξ
ςξ ποόςξ γΧλα ςηπ τσρικΩπ
και πμεσμαςικΩπ ςξσ ςοξτΩπ απϊ ςιπ παοαμΧμεπ οεπ• απ‟ ασςΩ ςημ ποόςη ςοξτΩ θα αμςλΩρει
δσμΧμειπ για μα δόρει μεςΨπειςα Χμθη και καοπξϋπ η σφηλΩ διΧμξιΧ ςξσ. Οςξμ Ϊδιξ επΪρηπ ςϊπξ
ςξ μΩπιξ θα δευςεΪ ςημ παοηγξοηςικΩ θαλπχοΩ πξσ ποξρτΨοει η ενιρςϊοηρη. Ιε
ποχςαγχμΪρςοια μια αγελΧδα πξσ ατηγεΪςαι ρε κΧπξιξμ Χμθοχπξ ςη ρυΨρη ςηπ με ςη γη
πΧμχ ρςημ ξπξΪα ζει, ξι οεπ αμαμεςαδΪδξσμ ςξμ μσθικϊ λϊγξ ςξσ ζόξσ ραγημεϋξμςαπ με
ςξμ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ ςξ θεΪξ βοΨτξπ. Μι ςοξτξΪ ςξσ μεξγΨμμηςξσ δεμ εΪμαι παοΧ ςα Ϊδια ςα
ςΨκμα ςξσ υοϊμξσ. Έςρι ξ ΒομΩπ αμαςοΨτεςαι σπϊ ςημ επιρςαρΪα μιαπ μσθικΩπ ξμςϊςηςαπ,
πξσ ςξσ απξκαλϋπςεςαι διαμΨρξσ ςχμ θσγαςΨοχμ ςξσ Ωοόμ. Μ Σοϊμξπ εΪμαι λξιπϊμ ξι όοεπ
πξσ ποξρμεςοόμςαι απϊ ςημ ενιρςϊοηρη ρσμβΧμςχμ, ποαγμαςικόμ Ω/και ταμςαρςικόμ. Ηι
ασςΩ η εμξπξιηςικΩ ατηγημαςικΩ διαδικαρΪα πξσ ποξρδΪδει ξμςξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ ρςη
υοξμικΩ διΧοκεια δεμ εΪμαι παοΧ μια μξσρικΩ διαδικαρΪα. Έςρι ξι Ωοεπ με ςξμ ατηγημαςικϊ
οσθμϊ ςξσπ ποξρτΨοξσμ ςημ ποόςη ρςΨοεη βΧρη για μα αμαπςσυθεΪ η λειςξσογΪα ςηπ
μμΩμηπ, μια νευχοιρςΩ λειςξσογΪα πξσ ςημ ανΪα ςηπ θα αμακαλϋφει αογϊςεοα μϊμξπ ςξσ ξ
θεϊπ δημιξσογόμςαπ ςξ Χρμα με ςη ρσμξδεΪα ςηπ λϋοαπ. ρςε ξι παοαμΧμεπ οεπ παοηγξοξϋμ
ςξ βοΨτξπ με ςξμ σπξβληςικϊ μϋθξ ςηπ αγελΧδαπ απϊ ςιπ ποόςεπ κιϊλαπ ρςιγμΨπ ςηπ ζχΩπ
ςξσ. Νξιξ Ωςαμ Χοαγε ςξ ακοιβΨπ πεοιευϊμεμξ ςξσ μϋθξσ; Μ ιλϊρςοαςξπ ποξρπεομΧ ςξ
ζΩςημα• ταΪμεςαι μα ςξμ εμδιατΨοει πεοιρρϊςεοξ ςξ γεγξμϊπ ςηπ Ϊδιαπ ςηπ ατΩγηρηπ χπ
μιαπ ιδιαΪςεοηπ διαδικαρΪαπ, πξσ θα εΪμαι καθξοιρςικΩ για ςημ αμΧπςσνη ςξσ θεψκξϋ βοΨτξσπ.
ΝοΧγμαςι, σπϊ ςημ επΩοεια ςηπ ενιρςϊοηρηπ ξ κοσμμΨμξπ ρςξ Χμςοξ θεϊπ θα παοακιμηθεΪ για
μα αμακαλϋφει ςξμ εμπειοικϊ κϊρμξ ςχμ αιρθΩρεχμ.44 Δ ατΩγηρη διΩγειοε ςημ ϊοενΩ ςξσ μα
αμαζηςΩρει ςξ κξπΧδι ςξσ Ώπϊλλχμξπ για μα ςοατεΪ κι εκεΪμξπ μξσρικΧ απ‟ασςϊ, ϊπχπ και
ξ κΧςξυϊπ ςξσ. Ηαι μια πξσ η ατηγημαςικΩ ξδϊπ πξσ ξδηγεΪ ρςημ απξκΧλσφη ασςΩπ ςηπ
απϊκοστηπ γμόρηπ εΪμαι η αλληγξοικΩ, ξ κας‟ενξυΩμ θεϊπ ςηπ εομημεΪαπ, ξ λϊγιξπ
ΒομΩπ, δεμ μπξοεΪ παοΧ απξδειυθεΪ επιοοεπΩπ ρςη γξηςεΪα ςηπ εομημεσςικΩπ αμακΧλσφηπ, και
εναιοεςικΧ εσΧλχςξπ ρςημ παοαμσθηςικΩ αλληγξοΪα ςηπ αγελΧδαπ πξσ νεςσλΪγεςαι σπϊ ςξ
οσθμικϊ κςϋπημα ςχμ χοόμ.
43

ΐλ ρυεςικΧ, ιλϊρςοαςξπ, Σα επ ςξμ Σσαμέα Απξλλόμιξμ, βιβλΪξ Β΄, μςτο. τιλξλ. ΜμΧδα ΗΧκςξσ, εκδ. ΗΧκςξπ, ΏθΩμα 1994,
ρελ, 127.
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Αια ςξ πόπ η ατΩγηρη ποξκαλόμςαπ μια υχοΪπ Ψμςαρη πμεσμαςικΩ δεκςικϊςηςα « πξσ κλχρρΧ ςξ ασγϊ ςηπ εμπειοΪαπ». ΐλ.
ΐΧλςεο ΙπΨμγιαμιμ, «Μ ΖρςξοηςΩπ», ρςξ Άκξσ μια Θρςξοία, μςτο. ΚςξοΪμα Ναπαλιξϋ, εκδ. ΏκοΪςαπ, ρελ. 47.
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Δ αγελΧδα εΪμαι Ψμα Ωοεμξ αγελαΪξ ζόξ πξσ ¨αμαςοΨτεςαι¨ απϊ ςη γη. Εα γΪμει επΪρηπ
Ψμα απϊ ςα πξλϋςιμα ξικξσοΧ ζόα ςηπ αγοξςικΩπ κξιμϊςηςαπ. Αια ςα αμθοόπιμα όςα ξ
Ωυξπ ςηπ εΪμαι Ψμαπ μσκηθμϊπ• Ψμαπ βαοϋπ, Χρημξπ Ωυξπ πξσ μξιΧζει με βαθϋ
αμαρςεμαγμϊ. Αια ςημ πξιηςικΩ ϊμχπ ταμςαρΪα πξλλΧ θα μπξοξϋρε μα αμακξιμόρει με ςξμ
Ωυξ ςξσ ςξ ζόξ ασςϊ ρςη διΧοκεια μιαπ ενξμξλϊγηρΩπ ςξσ για ςη ρυΨρη ςξσ με ςη γη
πξσ ςξ εκςοΨτει καοςεοικΧ• θα μιλξϋρε Ϊρχπ για ςξμ κοστϊ αμαρςεμαγμϊ ςΩπ υχμΧςιμηπ
ςοξτξϋ καθόπ και για ςημ αμςξυΩ ςηπ ρςημ πΪερη πξσ αρκξϋμ πΧμχ ςηπ ςα σπΨοβαοα
ςΨκμα ςηπ, ιδΪχπ ϊςαμ ασςΧ κιμξϋμςαι ξμαδικΧ, καςΧ αγΨλεπ. Δ γη σπξτΨοει απϊ πξλλΧ
δημιξσογΩμαςΧ ςηπ, χρςϊρξ εΪμαι πΧμςα εκεΪμη πξσ διδΧρκει πόπ μπξοεΪ καμεΪπ μα αμςΨυει
και μα ποξρτΨοει, ϊπχπ μια μΧμα πξσ θηλΧζει ςξ παιδΪ ςηπ, υχοΪπ μα σπξλξγΪζει ϊςι με ςημ
ποΧνη ςηπ ασςΩ ςΩπ αταιοξϋμςαι ζχςικΨπ ξσρΪεπ• Ψςρι η γη δεμ παϋει μα παοΧγει ςημ
απαοαΪςηςη υλϊη για ςιπ εϋοχρςεπ αγελΧδεπ αγξγγϋρςχπ και κσοΪχπ ατιλξκεοδόπ. Ίρχπ,
λξιπϊμ, η αγελΧδα ατηγξϋμεμη ποξπ ςιπ εσΧκξσεπ οεπ μμημξμεϋει με εσγμχμξρϋμη ςξ
γεγξμϊπ ασςϊ, ατξομόμεμη απϊ ςημ δικΩ ςηπ εμπειοΪα, αμΧλξγη καθ‟ϊλα με ασςΩ ςηπ
καοςεοικΩπ και πΧμςα γϊμιμηπ γηπ. ΟσμΧπςει κι εκεΪμη μια παοϊμξια αμιδιξςελΩ ρυΨρη με ςξμ
Χμθοχπξ πξσ επχτελεΪςαι απϊ ςημ εσςοξτΪα ςηπ.
ρα ειπόθηκαμ πιξ πΧμχ δεμ ρσμιρςξϋμ παοΧ μια εομημεσςικΩ σπϊθερη ρςημ ποξρπΧθεια μα
ενηγηθεΪ γιαςΪ ξ μϋθξπ επιλΨγει χπ ιρςξοηςΩ μια αγελΧδα• θα θΨλαμε ρςη ρσμΨυεια μα
επεκςεΪμξσμε ασςΩμ ςημ εομημεΪα ποξπ ςξ ζΩςημα ςηπ ρυΨρηπ πξσ ρσμΧπςεςαι κΧθε τξοΧ
αμΧμερα ρςημ ςοξτϊ και ςξμ αμα-ςοετϊμεμξ. Έυξσμε βΧριμξσπ λϊγξσπ μα πιρςεϋξσμε ϊςι ξ
ρυεςικϊπ με ςξμ ΒομΩ μϋθξπ θΨςει ςξ ζΩςημα ςηπ αμιδιξςελξϋπ ρυΨρεχπ πξσ εμταμΪζεςαι
εΪςε αμΧμερα ρςξμ γξμιϊ και ςξ ςΨκμξ, εΪςε ρςημ ςοξτϊ και ςξμ ςοετϊμεμξ, εΪςε ςΨλξπ αμΧμερα
ρςξμ δΧρκαλξ και ςξμ μαθηςΩ.
ΒΪμαι γεγξμϊπ πΧμςχπ ϊςι ξ μϋθξπ, ςξμ ξπξΪξ ατηγξϋμςαι ξι οεπ, επιδοΧ καςαλσςικΧ
πΧμχ ρςξμ ΒομΩ, πξσ ταΪμεςαι μα απξκοσπςξγοατεΪ ςξ αλληγξοικϊ μΩμσμα, ατξϋ απϊ ςημ
ατΩγηρη θα διεγεοθεΪ ςελικΧ ξ πϊθξπ ςξσ μα γεσθεΪ ςα ιεοΧ ¨ξμιλξϋμςα¨ ζόα, βαρικϊ
πεοιξσριακϊ ρςξιυεΪξ ςξσ Ώπϊλλχμξπ. Μ Ώπϊλλχμ, χρςϊρξ, δεμ εΪμαι Ψμαπ θεϊπ βξρκϊπ,
εΪμαι ξ θεϊπ ςηπ αομξμΪαπ και ςηπ μξσρικΩπ, ξ θεϊπ
πξσ ξικξδξμεΪ ςιπ πϊλειπ με
μημεοςέα, αληθιμΧ λϊγια. Ηι ασςΩ ςξσ η κϋοια, η μξσρικΩ ιδιϊςηςα δεμ θα μπξοξϋρε μα
ρσμΧδει με μια Χλλη πξσ μξιΧζει μα εΪμαι δεσςεοεϋξσραπ ρημαρΪαπ : με ασςΩ ςξσ επϊπςη θεξϋ
ςχμ βξρκξςϊπχμ. ΙΩπχπ ϊμχπ ρτΧλλξσμε κοΪμξμςαπ Ψςρι ςα μσθικΧ δεδξμΨμα;
Ώπ ενεςΧρξσμε ςξ ζΩςημα ασςϊ πιξ ποξρεκςικΧ. Δ αγελΧδα εΪμαι ςξ θηλσκϊ ςξσ βξϊπ•
γξμιμξπξιεΪςαι κι ασςΩ απϊ ςξ ζόξ πξσ ξογόμει σπξμξμεςικΧ ςη γη για μα ςημ ποξεςξιμΧρει
όρςε μα καςαρςεΪ με ςημ καςΧλληλη ποξεογαρΪα και
πΧλι γϊμιμη.
Ώπϊ ςημ αγελΧδα
ποξΨουεςαι ςξ Χτθξμξ γΧλα, με ςημ πξλϋςιμη διαςοξτικΩ ςξσ ανΪα για ςξ βοΨτξπ και επΪρηπ
απϊ εκεΪμη ποξκϋπςει και μεςαδΪδεςαι ξ μϋθξπ με ςξμ ξπξΪξ ςξ θεψκϊ μΩπιξ θα αμαγεμμηθεΪ
ρςημ μεςατσρικΩ ςξσ διΧρςαρη. Βδό ξι δσξ διαδικαρΪεπ, ασςΩ ςηπ ςοξτξληφΪαπ και εκεΪμη ςηπ
αμαςοξτΩπ ρσγυΨξμςαι, Ω μΧλλξμ ρσμαιοξϋμςαι ρε μια μΨα ξογαμικΩ εμϊςηςα. ΡλικΩ ςοξτΩ με
ςη μξοτΩ ςξσ υϊοςξσ Ω ςξσ γΧλακςξπ, και πμεσμαςικΩ ςοξτΩ με ςημ μξοτΩ ςηπ ατΩγηρηπ
σπξμξξϋμςαι χπ απαοαΪςηςα ρσρςαςικΧ για μα αμαπςσυθεΪ και μα αμαδειυθεΪ η θεψκΩ ϋπαονη.
Ίρχπ γι ασςϊ ξ
θεϊπ καςΨυεςαι απϊ ςημ ιρυσοΩ επιθσμΪα μα καςαβοξυθΪρει ςα γξηςεσςικΧ
ασςΧ πλΧρμαςα πξσ γμχοΪζξσμ μα λΨμε ιρςξοΪεπ, και Ϊρχπ ασςΩ η διπλΩ αμΧγκη κΧμει ςξμ ΒομΩ
μα τθξμΩρει ςξμ πλξϋςξ ςξσ Ώπϊλλχμξπ, ςξ μξμαδικϊ ασςϊ πξΪμμιξ
απ‟ ϊπξσ ξ δϊκιμξπ θεϊπ
ςηπ αομξμΪαπ ταΪμεςαι μα αμςλεΪ ςη ρσμεκςικΩ ςξσ δϋμαμη. Αια μα απξκςΩρει ϊμχπ ξ ΒομΩπ
ςημ ιδιϊςσπη ασςΩμ ιρυϋ θα ποΨπει μα γμχοΪρει ςα ζόα απϊ κξμςΧ. υι βΨβαια για μα
απξλαϋρει ςημ Ωοεμη εικϊμα ςξσπ καθόπ βϊρκξσμ αμΨμελα ρςα υλξεοΧ λειβΧδια, ξϋςε
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ϊμχπ και για μα ρσμξμιλΩρει μαζΪ ςξσπ• αμςιθΨςχπ, υοειΧζεςαι μα ςα ρσμαμςΩρει
για μα
ξικειξπξιηθεΪ ςη δϋμαμΩ ςξσπ με ςξμ πιξ Χμερξ και απξςελερμαςικϊ ςοϊπξ: με ςξμ
ατξμξιχςικϊ ςοϊπξ ςηπ βοόρηπ. Μ ξμηοικϊπ ϋμμξπ πεοιγοΧτει γλατσοΧ ςημ πειμαλΨα
αμσπξμξμηρΪα ςξσ θεΪξσ βοΨτξσπ, ϊςαμ ςξμ παοξσριΧζει μα ενξομΧ υχοΪπ δεϋςεοη ρκΨφη
για ςημ ικαμξπξΪηρη ασςΩπ ςηπ επιθσμΪαπ ςξσ. Ο‟ εκεΪμη ακοιβόπ ςημ Ψτξδϊ ςξσ ξ ΒομΩπ θα
αμαδειυθεΪ ρε καςαρκεσαρςΩ και καςϊπιμ ρε δενιξςΨυμη ςηπ λϋοαπ. Ώπϊ ςη ρσμΧμςηρΩ ςξσ με
ςημ υελόμα ξ αγυΪμξσπ θεϊπ θα ρπεϋρει μα επχτεληθεΪ απϊ ςα τσρικΧ ποξρϊμςα ςξϋ Ωμεοξσ
ζόξσ αμςλόμςαπ απ‟ασςΧ ρημαμςικϊ ϊτελξπ, ατξϋ καςξοθόμει ςελικΧ μα μεςαρςοΨφει ςα
μειξμεκςΩμαςα ςξσ ζόξσ ρε πλεξμεκςΩμαςα ςξσ δικξϋ ςξσ Ψογξσ.
Δ υελόμα εΪμαι, βεβαΪχπ, Χτχμη και ξ θεϊπ ςηπ επΪμξιαπ θα θελΩρει, ανιξπξιόμςαπ ςιπ
δσμαςϊςηςεπ ςξσ αμθεκςικξϋ κελϋτξσπ ςηπ,
μα δημιξσογΩρει Ψμα ιδιαΪςεοξ ηυξγϊμξ
αμςικεΪμεμξ. Ώπϊ ςξ Ψμφσυξ αλλΧ Χτχμξ ξμ ξ δημιξσογϊπ θα καςαρκεσΧρει ςξ Χφσυξ αλλΧ
τχμΩεμ ϊογαμξ. ΟημαμςικΩ επιμϊηρη, καθόπ μ‟ ασςΩμ επΨουεςαι μια οιζικΩ αμαςοξπΩ ςηπ
τσρικΩπ ςΧνηπ. Διξοθόμξμςαπ με ςημ κΪμηρΩ ςξσ μια τσρικΩ αςΨλεια ξ Ψμπειοξπ ςευμΪςηπ
απξκαθιρςΧ μια αδσμαμΪα ςηπ τϋρηπ ρςξ επΪπεδξ ςξσ πξλιςιρμξϋ. Ώσςϊ πξσ ποιμ Ωςαμ Ψμφσυξ
μεκοόμεςαι με ςη τξμικΩ εμΨογεια ςξσ θεξϋ για μα μεςαςοαπεΪ ρςη ρσμΨυεια ρε πξλιςιρμικϊ
ςευμξϋογημα. Νοϊκειςαι για μια μξοτΩ θσρΪαπ καςΧ ςημ ξπξΪα ξ θϋχμ εμδιατΨοεςαι μα σπεοβεΪ
ςξ ρςΧδιξ ςηπ καςαρςοξτΩπ, ςηπ αμΧλχρηπ ςξσ θσριαζϊμεμξσ τσρικξϋ ϊμςξπ για μα τθΧρει ρςξ
ρςΧδιξ ςηπ δημιξσογΪαπ. ΒΪμαι μια υειοξμξμΪα ρςξ ϋφιρςξ βαθμϊ παοαγχγικΩ, ετϊρξμ
απξκαθιρςΧ ρςη ρταΪοα ςξσ πμεϋμαςξπ ϊ,ςι υΧμεςαι ρςξ επΪπεδξ ςηπ τσρικΩπ ζχΩπ.
Δ Χφσυη υελόμα μεςαςοΨπεςαι λξιπϊμ ρε δσμΧμει ¨Ψμφσυη¨ λϋοα μΨρα απϊ ςημ ςευμικΩ
δενιϊςηςα πξσ ςημ καθξδηγεΪ η ποακςικΩ διΧμξια. Ηαι Ψςρι ξ ξμηοικϊπ ϋμμξπ ταΪμεςαι μα δΪδει
μια ρσμβξλικΩ απΧμςηρη ρ‟ Ψμα θεμελιόδεπ μεςατσρικϊ εοόςημα : καςΧ πϊρξ εΪμαι δσμαςϊμ
μα μεςαμξοτχθεΪ η τσρικΩ ζχΩ ρε πμεσμαςικΩ; Ώμ δευςεΪ καμεΪπ ςη μξμιμϊςηςα εμϊπ
παοϊμξιξσ εοχςΩμαςξπ ρςξ πλαΪριξ ασςξϋ ςξσ ϋμμξσ, ςϊςε ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ ταΪμεςαι μα
εΪμαι πξλϋ εσοϋςεοξ απϊ ςξ ποξταμΨπ μϊημΧ ςξσ, δεμ πεοιξοΪζεςαι δηλαδΩ ρςημ απλΩ
ενιρςϊοηρη ςηπ καςαρκεσΩπ ςξσ μξσρικξϋ ξογΧμξσ. ,ςι ατξοΧ ςημ ςευμικΩ Ω μΧλλξμ ςη
μηυαμικΩ και καςαρκεσαρςικΩ πλεσοΧ ςηπ μξσρικΩπ, σπεοβαΪμεςαι απϊ ςξ εσοϋςεοξ μϊημα
ςηπ θσριαρςικΩπ ποΧνηπ. Ώμ δεμ καςαμξηθεΪ η ρημαρΪα ασςΩπ ςηπ ιδιαΪςεοηπ ποΧνηπ, ςξ γεγξμϊπ
ςηπ δημιξσογΪαπ ςξσ μξσρικξϋ ξογΧμξσ παοαμΨμει γοιτόδεπ και εΪμαι δϋρκξλξ μα δξθεΪ
απΧμςηρη ρςξ εοόςημα αμ η θαμΧςχρη ςηπ υελόμαπ εΪμαι τϊμξπ Ω θσρΪα. ΐΨβαια ξ θεϊπ
υοειΧζεςαι ςημ ϋλη για μα καςαρκεσΧρει ςη λϋοα. Ωρςϊρξ η θσρΪα δεμ ρσμιρςΧ απλόπ μια
διαδικαρΪα ποξρπξοιρμξϋ σλικόμ μΨρχμ για ςημ επΪςεσνη εμϊπ ρκξπξϋ. Και μεμ με ςη θσρΪα
ςηπ υελόμαπ επχτελεΪςαι και σλικΧ ξ θεϊπ απξρπόμςαπ ςξ καϋκαλϊ ςηπ ϊμχπ ςξ μϊημα ςηπ
ποΧνηπ ασςΩπ δεμ εναμςλεΪςαι ρε μια ςϊρξ ασςξμϊηςη ρκξπιμϊςηςα. ΒκεΪμξ πξσ μαπ κΧμει μα
πιρςεϋξσμε ϊςι ξ πξλσμΩυαμξπ θεϊπ επιυειοεΪ μα μσηθεΪ ξ Ϊδιξπ ρςημ επόδσμη θσριαρςικΩ
ποακςικΩ θσριΧζξμςαπ ςη υελόμα, εΪμαι ςξ μεςΨπειςα γεγξμϊπ ςηπ μεΪζξμξπ θσρΪαπ πξσ θα
απξςξλμΩρει ρταγιΧζξμςαπ ςα ιεοΧ ζόα ςξσ Ώπϊλλχμξπ. Δσξ απϊ ςιπ πιξ εσςοατεΪπ αγελΧδεπ
θα ρταγξϋμ με ποαγμαςικΧ θεαμαςικϊ ςοϊπξ ρςημ εοημΪα ϊπξσ θα ξδηγηθξϋμ απϊ ςξ
σπεοτσρικϊ βοΨτξπ, ςξ ξπξΪξ ϊμχπ θα ρσμπεοιτεοθεΪ χπ θεϊπ ρσγκοαςόμςαπ ςξμ πϊθξ
ςξσ μα γεσςεΪ ςιπ ρΧοκεπ ςξσπ και αοκξϋμεμξπ μϊμξ μα ξρμιρςεΪ ςημ πλξϋρια ςρΪκμα πξσ
αμΨδιδε η καμΨμη ρΧοκα ςξσπ.45 Ιε Χλλα λϊγια, ξ ΒομΩπ για μα ¨ασςξυειοξςξμηθεΪ¨ θεϊπ

45

«Ηαι ξ Ψμδξνξπ ΒομΩπ θΨληρε ςϊςε μα γεσςεΪ απ‟ ςα κοΨαςα ςηπ ιεοξθσρΪαπ •/γιαςΪ ςξμ εβαρΧμιζε, κι αθΧμαςξπ ακϊμα πξσ
Ωςαμ, η ξρμΩ/ η εσυΧοιρςη• αλλ‟ ϊμχπ δεμ ςξσ λϋγιρε η αμδοεΪα ςξσ φσυΩ/ παο‟ ϊλξ πξσ πξθξϋρε απ‟ ςξ ιεοϊ ςξσ τΧοσγγα ςα
κοΨαςα μα πεοΧρξσμ. / μχπ απϊθερε μεπ ρςημ φηλϊοξτη καλϋβα /λΪπξπ και κοΨαςα μεγΧλα, κι εσθϋπ ςα ρΩκχρε
μεςΨχοα,,/ρημΧδι ςηπ μεαμικΩπ κλεφιΧπ ςξσ• ςϊςε ατξϋ ρε νϋλα ςΧρσοε νεοΧ,/πξδΧοια ςξσπ και καϋκαλα νξλϊθοεφε ρςιπ τλϊγεπ».
Μμηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ ΒομΩ, ϊ.π. ρειυ.130-137,ρελ. 75.
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ποΨπει μα ασςξδιδαυςεΪ μΨρα απϊ ςημ ποΧνη ςηπ θσρΪαπ. 46 ΏμαγκΧζεςαι μα γΪμει κλΨτςηπ
για μα αμακαλϋφει ςημ ξδϊ ςηπ θεξπξΪηρηπ. Μ ϋμμξπ ποξςΧρρει ςη θσρΪα ςηπ υελόμαπ
ποιμ καςαλΩνει ρ‟ ασςΩ ςχμ ιεοόμ αγελΧδχμ με ςημ ξπξΪα ξλξκληοόμεςαι η μσυςεοιμΩ
πεοιπΨςεια ςξσ βοΨτξσπ• ϊςαμ ασςϊ θα επιρςοΨφει ρςξ λΪκμξ ςξσ θα διαθΨςει πλΨξμ ϊλα
εκεΪμα ςα ετϊδια πξσ υοειΧζεςαι μα Ψυει καςϊπιμ για μα αμςιμεςχπΪρει ϊυι μϊμξ ςιπ καςηγξοΪεπ
ςηπ μηςΨοαπ ςξσ ΙαΪαπ, ςξσ αδελτξϋ ςξσ Ώπϊλλχμξπ αλλΧ και ςημ ασρςηοΩ κοΪρη ςξσ Ϊδιξσ
ςξσ Διϊπ.
Δ ρκημΩ ρςξμ λσμπξ πεοιγοΧτεςαι με υΧοη, εμό θα μπξοξϋρε μα παοξσριΧζει μια
ρτξδοΩ αμςιδικΪα αμΧμερα ρςξμ Ώπϊλλχμα και ςξμ ΒομΩ πξσ καςηγξοεΪςαι χπ κλΨτςηπ απϊ
ςξμ Ώπϊλλχμα πξσ ςξσ ζηςΧει ςημ επιρςοξτΩ ςηπ πεοιξσρΪαπ ςξσ. Έυει ιδιαΪςεοη ρημαρΪα ϊςι ξ
Ψμξυξπ ΒομΩπ αμςιμεςχπΪζει με φσυοαιμΪα και με παμξσογΪα ςη θϋελλα ςχμ καςηγξοιόμ και
απειλόμ πξσ ενακξμςΪζξμςαι εμαμςΪξμ ςξσ και, καςϊπιμ, κιμεΪςαι με ασςξπεπξΪθηρη για μα
διεγεΪοει ςημ ακξΩ ςξσ Ώπϊλλχμξπ με ςξ θερπΨριξ Χρμα ςξσ,
ρσμξδεϋξμςΧπ ςξ με ςξ
ποϊρταςξ απϊκςημΧ ςξσ, ςη λϋοα. ΑμχοΪζει, βΨβαια, ξ μεαοϊπ θεϊπ ϊςι ξ επιοοεπΩπ ρςξ
μελχδικϊ Χκξσρμα Ώπϊλλχμ θα σπξκϋφει ρςημ γξηςεΪα ςξσ ςευμΩμαςϊπ ςξσ, ϊπχπ ςελικΧ
ρσμβαΪμει. ΒκεΪμξ ϊμχπ πξσ μξιΧζει αποξρδϊκηςξ αλλΧ και ιδιαΪςεοα εμδιατΨοξμ καςΧ ςη
ρςιγμΩ ςηπ αμςαλλαγΩπ δόοχμ και τιλξτοξμΩρεχμ αμΧμερα ρςξσπ δσξ ποόημ ευθοξϋπ και
ςόοα τΪλξσπ θεξϋπ, εΪμαι ϊςι ξ ΒομΩπ επιυειοεΪ μα μεςαβιβΧρει ρςξμ απξδΨκςη ςηπ λϋοαπ
ςξσ ςημ εμπειοΪα πξσ απξκϊμιρε ξ Ϊδιξπ παΪζξμςαπ ςξ ϊογαμξ ασςϊ ρςξ ρκξςειμϊ Χμςοξ. ΒκεΪ
μσΩθηκε ρςξ αληθιμϊ μσρςικϊ ςηπ μεςαρςοξτΩπ πξσ ρσμςελεΪςαι με ςημ θσριαρςικΩ ποΧνη
με ςημ ξπξΪα αμακηοϋυθηκε αουηγΨςηπ ςηπ μξσρικΩπ ςευμικΩπ. Δεμ θα μπξοξϋρε βεβαΪχπ μα
εΪμαι αοκεςΩ για Ψμαμ επιμξηςικϊ θεϊ ραμ και ασςϊμ η απλΩ διαπΪρςχρη ςηπ μεςαμϊοτχρηπ
εμϊπ ϊμςξπ• Ωθελε μα γμχοΪρει χπ ςξ ςΨλξπ ϊλεπ ςιπ ρσμΨπειεπ πξσ Ψυει η μεςαμξοτχςικΩ
διαδικαρΪα
πξσ μεςαςοΨπει ςη ζχμςαμΩ τϋρη
ρε Χφσυη ϋλη καθόπ και εκεΪμη ςη
διαδικαρΪα πξσ Ψπειςα μεςαρςξιυειόμει ςημ ϋλη ρε ζχΩ. Έςρι απϊ ςη μαθηςεΪα μΨρα απϊ ςξ
αουικΧ εσςοΧπελξ ασςξρυεδιαρςικϊ Χρμα κοαςόμςαπ ρςα υΨοια ςη λϋοα ξ ΒομΩπ θα
ςοαγξσδΩρει, για ποόςη τξοΧ, ςξ εοχςικϊ παΪγμιξ ςξσ Διϊπ με ςημ μηςΨοα ςξσ ΙαΪα θσμΪζξμςαπ
κας‟ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξ γεγξμϊπ ςηπ γΨμμηρΩπ ςξσ.47 ρξ ςοαγξσδΧ ξ θεϊπ ςϊρξ
πεοιρρϊςεοξ η λϋοα θεομαΪμεςαι ρςα υΨοια ςξσ• μξιΧζει μα απξκςΧ ριγΧ-ριγΧ ζχΩ καθόπ
ζχμςαμεϋει η μμΩμη ςημ ξπξΪα εκεΪμξπ θα ποξρτχμΩρει με ςξ ϊμξμα ςηπ Ιμημξρϋμηπ,
δεϋςεοηπ ρσζϋγξσ ςξσ Διϊπ και μηςΨοαπ ςχμ Ιξσρόμ.48 Μ Ώπϊλλχμ δεμ εΪμαι δσμαςϊμ μα
παοαμεΪμει αρσγκΪμηςξπ ακξϋγξμςαπ ςιπ γεμμημΨμεπ απϊ ςη Ιμημξρϋμη Ιξϋρεπ, αοχγξϋπ ςηπ
αομξμικΩπ ςΧνηπ ρςξμ υόοξ ςξσ πμεϋμαςξπ. Ώσςϊπ θα εΪμαι ξ ποόςξπ ςη ςΧνει ϋμμξπ πξσ θα
ρσμθΨρει ξ ΒομΩπ δξνξλξγόμςαπ ςημ αμαγεμμηςικΩ φσυικΩ λειςξσογΪα ςηπ μμΩμηπ πξσ
εγγσΧςαι ρςξμ Χμθοχπξ ςημ αιχμιϊςηςα. Έςρι, ποιμ και απϊ ςξσπ αμθοόπξσπ, ξ ΒομΩπ διδΧρκει
ςξμ Ώπϊλλχμα, ςξσ σπξδεικμϋει ςημ ξδϊ ςηπ ατθαορΪαπ πξσ ποξρτΨοει η διδαυΩ Ψυξμςαπ ςη

46

Δ απΧμςηρη ςξσ ΒομΩ ποξπ ςημ μηςΨοα ςξσ πξσ ςξμ επιπλΩςςει για ςημ κλξπΩ δεΪυμει ςημ απξταριρςικϊςηςΧ ςξσ
μα
ρσγκαςαλεγεΪ αμΧμερα ρςξσπ αθαμΧςξσπ : «…μηςΨοα μξσ γιαςΪ με ςξϋςα (εμμξεΪ ςα λϊγια ) με πληγόμειπ ϊπχπ παιδΧκι /μΩπιξ,
πξσ μΨρα ρςξ μσαλϊ ςξσ πξλϋ λΪγα αμϊρια νΨοει, /Ψμςοξμξ και τξβΧςαι ςηπ μηςΨοαπ ςξσ ςιπ απειλΨπ;/ ϊμχπ εγό θα δξκιμΧρχ
κΧπξιξ ςΨυμαρμα, πξσ Χοιρςξ θΧμαι, /εμΨ και ρε παμςξςιμΧ μα ςοΨτει• κι ξϋςε μεπ ςξσπ αθαμΧςξσπ /θεξϋπ εμεΪπ ξι δσξ αλιςΧμεσςξι
κι αδόοηςξι /εδό θα καοςεοξϋμε μΨμξμςαπ, ϊπχπ ερϋ ποξρςΧζειπ.», Ομηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ Δομή, ϊ.π. ρςιυ. 163-169, ρελ. 77.
47
« Ηι ϊςαμ πια ςϊτςιανε, (εμμξεΪ ςημ λϋοα) κοαςόμςαπ ςξ ς‟ αγαπημΨμξ ςξσ Χθσομα / Ψκοξσε με πλΩκςοξ ςιπ υξοδΨπ ςξσ οσθμικΧ,
και κΧςχ απϊ ςξ υΨοι ςξσ/ η λϋοα ςοξμεοΧ αμςιλΧληρε• κι ξ θεϊπ χοαΪα ςοαγξϋδαγε /ασςξρυεδιΧζξμςαπμ ϊπχπ ξι μεαοξΪ /Ψτηβξι
κξοξψδεϋξσμ δηκςικΧ ρςα παμηγϋοια, /ςοαγξϋδαγε για ςξμ ΗοξμΪδη ΔΪα και ςημ χοαιξπΨδιλη ΙαιΧδα / πξσ Χλλξςε γλσκξμΪλαγαμ
μ΄εοχςικΩ ξικειϊςηςα, και ςημ ξμξμαρςΩ ςξσ γΨμμηρη ςημ Ϊδια ταμεοόμξμςαπ•». Ομηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ Δομή, ϊ.π, ρςιυ. 52-59, ρελ.
71.
48
΄Πη Ιμημξρϋμη ποόςα απ‟ςξσπ θεξϋπ εςΪμηρε με ςξ ςοαγξϋδι ςξσ /ςχμ Ιξσρόμ ςη μηςΨοα, γιαςΪ ασςΩ ςξμ γιϊ ςηπ ΙαιΧδαπ εΪυε
κλΩοα ςηπ• /και καςΧ ηλικΪα και με ςξμ ςοϊπξ πξσ καθΨμαπ εΪυε γεμμηθεΪ /ςΪμηρε ςξσπ αθΧμαςξσπ θεξϋπ ξ λαμποϊπ γιϊπ ςξσ ΔΪα /ϊλα
με ςη ρειοΧ ιρςξοόμςαπ ςα ρςημ αγκαλιΧ ςξσ κοξϋξμςαπ ςημ κιθΧοα». Μμηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ ΒομΩ, ϊ.π ρςιυ. 429-433, ρελ, 91.
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οΪζα ςηπ ρςη μμΩμη.49 Διϊςι η μμΩμη ταΪμεςαι πχπ εΪμαι για ςξσπ αμθοόπξσπ ϊ,ςι εΪμαι η
γη για ςα Ψμβια ϊμςα. πχπ η δεϋςεοη ποξρτΨοει με ςημ αειτξοΪα ςηπ ςη δσμαςϊςηςα
διαιόμιρηπ ςχμ Βιδόμ, Ψςρι και η
μμΩμη, ασςϊ ςξ αμενΧμςληςξ απξθεμαςικϊ ςαμεΪξ ςχμ
αμθοόπιμχμ φσυόμ, καθξδηγόμςαπ ςημ εμπειοΪα, διδΧρκει ςα ςΨκμα ςηπ πόπ μα διαυειοΪζξμςαι
μξσρικΧ ςιπ ποΧνειπ και ςα λϊγια ςξσπ.
ρςε θα μπξοξϋρε μα πει καμεΪπ ςόοα με μεγαλϋςεοη αρτΧλεια ϊςι πΪρχ απϊ ςημ
καςαρκεσΩ ςηπ λϋοαπ ξ ϋμμξπ επενεογΧζεςαι ςξ ζΩςημα ςηπ μμΩμηπ και ςηπ ρυΨρηπ ςηπ με
ςη μξσρικΩ. Δ μμΩμη δεμ εΪμαι παοΧ η μξσρικΩ μεςαμτιερμΨμη ρε πμεσμαςικΩ μηςΨοα. πχπ
η μξσρικΩ Ψςρι και η μμΩμη ξικξδξμεΪςαι ρσμειομικΧ. Ηξιμϊπ παοξμξμαρςΩπ και ςχμ δϋξ εΪμαι ξ
οσθμϊπ. ΔΪυχπ ασςϊμ δεμ μξεΪςαι ρσγκοϊςηρη ςξσ ¨μμημξμικξϋ σλικξϋ¨ ξϋςε ενΧλλξσ και
ρσμςεςαγμΨμη Χοθοχρη ςχμ Ωυχμ. Μ ρσμειομϊπ, ϊπχπ γμχοΪζξσμε απϊ ςα πξοΪρμαςα ςηπ
ρϋγυοξμηπ φσυξλξγΪαπ, εΪμαι ςξ ελινΩοιξ ςηπ μμΩμηπ, και ποόςα απ‟ϊλα εΪμαι ςξ
εμδσμαμχςικϊ ςηπ παθηςικΩπ ποξρξυΩπ.50 ΒΪμαι υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ιδιξτσΪαπ μα παθιΧζεςαι
απ‟ ασςϊ με ςξ ξπξΪξ καςαπιΧμεςαι δΪυχπ μα απξρπΧςαι η ποξρξυΩ ςηπ. Βδό ςξ θεμελιόδεπ
ποξςΨοημα εΪμαι η ικαμϊςηςα μα εμεογξπξιεΪςαι η μμΩμη μΨρχ ςχμ ρσμειομόμ όρςε μα μημ
διαρπΧςαι η απαοαΪςηςη για ςη γμόρη ποξρξυΩ. Μ μϋθξπ και η μξσρικΩ εναρταλΪζξσμ
αμτϊςεοα ασςΩ ςημ Χκξπη ποξρΨλεσρη ςξσ μξσ ρςξ πεδΪξ ςηπ γμόρηπ ακϊμη και ςξσ μξσ
εκεΪμχμ ςχμ αςϊμχμ πξσ δεμ διαθΨςξσμ Ψμτσςη ςημ ικαμϊςηςα ςηπ παθηςικΩπ ποξρξυΩπ,
δηλαδΩ ςημ ικαμϊςηςα μα ποξρθΨςξσμ με ςη δϋμαμη ςηπ ταμςαρΪαπ ςιπ παλαιϊςεοεπ γμόρειπ
ςξσπ ρε ασςϊ πξσ καλξϋμςαι μα μΧθξσμ. Αι ασςϊ και ξ μϋθξπ θεχοεΪςαι η κας‟ ενξυΩμ
εσΧγχγη διδακςικΩ ξδϊπ ϊπχπ και η μξσρικΩ. Μ οσθμϊπ ςηπ ατΩγηρηπ πξσ με ςιπ κοστΨπ
Ω και ςιπ ταμεοΨπ επαμαλΩφειπ ςηπ μιμεΪςαι ςξμ μξσρικϊ οσθμϊ, επιςοΨπει ρςξμ μϋθξ μα
θΨλγει και μα πεΪθει ποξκαλόμςαπ ςξ ρςαθεοϊ εμδιατΨοξμ ςξσ ακοξαςΩ.
ΡπΧουει ϊμχπ μια ρημαμςικΩ διατξοΧ αμΧμερα ρςξμ ζχξμξοτικϊ αιρόπειξ μϋθξ, πξσ
ενεςΧζξσμε εδό, και ςξμ δοαμαςικϊ μϋθξ ςηπ ελλημικΩπ μσθξλξγΪαπ. Μ ΏΪρχπξπ πξσ, υΧοη
ρςη γεμμαιξδχοΪα ςξσ ΒομΩ, απϊ Ψρυαςξπ ςχμ αμθοόπχμ θα γΪμει ποόςξπ αμΧμερα ρςξσπ
εκλεκςξϋπ ςξσ γΨμξσπ ςξσ, θα ποξρτΨοει μια διΨνξδξ ποξπ ςη γμόρη πξλϋ διατξοεςικΩ απϊ
εκεΪμη πξσ θα δόρξσμ ξι Χλλεπ μσθικΨπ ατηγΩρειπ. Εα γΪμει ξ μσθξγοΧτξπ διξοθχςΩπ ςχμ
αμθοόπιμχμ παθόμ εν απξρςΧρεχπ, ατξϋ ϊλη ςξσ η ςΨυμη
δεμ εΪμαι παοΧ μια ταμεοΩ
ποξρπΧθεια για μα μσηθεΪ καμεΪπ ρςημ ιρςξοΪα ςχμ Ψμτσςχμ παθόμ• ςχμ παθόμ εκεΪμχμ
πξσ δεμ εΪμαι παοΧγχγα ςηπ αμθοόπιμηπ επιθσμΪαπ αλλΧ ρϋμτσςεπ θσμικΨπ καςαρςΧρειπ ςηπ
Ϊδιαπ ςηπ ζχψκΩπ τϋρηπ. Αι ασςϊ και η αιρόπεια μσθξλξγΪα μπξοεΪ μα εΪμαι Χμερα διδακςικΩ. Δ
μΨθξδϊπ ςηπ ποξρδιξοΪζεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι επιλΨγει ζχξμξοτικΧ ρϋμβξλα, απϊ ςξ ϊςι ξι
απεικξμΪρειπ ςηπ δεμ διεσκξλϋμξσμ ςημ ςαϋςιρη, δεμ επιςοΨπξσμ ρςξμ Χμθοχπξ μα ςασςιρςεΪ με
πλΧρμαςα απϊμακοα απϊ ςημ αμθοόπιμη τϋρη. Ηας‟ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, η ςΨυμη ςξσ Ώιρόπξσ
εμπξδΪζξμςαπ ςη μΪμηρη γΪμεςαι πιξ απξςελερμαςικΩ, πιξ καΪοια ρςξμ διδακςικϊ ςηπ ρκξπϊ απϊ
ςη μσθξλξγΪα εκεΪμη πξσ θεμελιόμει ςξμ ρσμβξλιρμϊ ςηπ ενξλξκλΩοξσ ρςη βΧρη ςηπ
αμθοόπιμηπ φσυξλξγΪαπ. Αια παοΧδειγμα, ϊςαμ ξ Ωοχαπ ΝεορΨαπ καλεΪςαι μα αμςιμεςχπΪρει ςξ
βλΨμμα ςηπ ςεοαςϊμξοτηπ ΙΨδξσραπ, απξςξλμόμςαπ ςξμ Χθλξ, ρσμπεοιτΨοεςαι ραμ μα Ψυει
απΨμαμςΪ ςξσ Ψμα βλΨμμα πξσ εκπξοεϋεςαι απϊ κΧπξιαμ ξμςϊςηςα με φσυιρμϊ ϊμξιξ ρε πξλλΧ
με ςξμ δικϊ ςξσ. Δ ρςΧρη ασςΩ μεςαδΪδεςαι ρςξμ ακοξαςΩ ςξσ μϋθξσ δημιξσογόμςαπ ςξσ Ψμα
49

«Πημ ςΨυμη μξσ δεμ θ‟ αομηθό μα ρξσ διδΧνχ./Εα μΧθειπ ρΩμεοα• και Ωπιξπ μαζΪ ρξσ θΨλχ μΧμαι / ρε λϊγια και βξσλΨπ, ςα
πΧμςα ϊμχπ μεπ ςξ μξσ ρξσ καλξνΨοειπ.»,ρςιυ. 465-467 και «…κι αμ κΧπξιξπ ςημ κιθΧοα /με ςΨυμη και ρξτΪα δξκιμΧρει μα ςη
μΧθει, /χπ βγΧζει τθϊγγξσπ ςξσ διδΧρκει ςα λξγΩπ υαοΪρμαςα ςξσ μξσ /γιαςΪ απξρςοΨτεςαι ςημ Χθλια μεςαυεΪοιρη • ϊμχπ ϊπξιξπ
/αδΨνιξπ ϊμςαπ , με ξομΩ ςημ ποχςξδξκιμΧρει, ασςΩ παοΧτχμξσπ θΧβγαζε ςϊμξσπ κι αρσμΧοςηςξσπ.». Ομηοικϊπ ϋμμξπ ρςξμ Δομή,
ϊ.π., ρςιυ, 482-489,ρελ. 95-96.
50
Αια ςημ διΧκοιρη αμΧμερα ρςημ ασθϊομηςη παθηςικΩ ποξρξυΩ, υαοακςηοιρςικϊ, κσοΪχπ, ςχμ ιδιξτσόμ, και ςημ εμεογηςικΩ
ποξρξυΩ ςχμ ρσμηθιρμΨμχμ αςϊμχμ βλ. ρςξμ William James , Χσυξλξγία
και ΒκπαΪδεσρη, μςτο.ΒσημΨλλα ΏλενξπξΪλξσ,
εκδ.Printa, ΏθΩμα 2001, ρελ, 143 -158, ϊπχπ και για ςη ρυΨρη ςηπ μμΩμηπ με ςξμ ρσμειομϊ, ρςξ Ϊδιξ, ρελ. 159-187.
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εΪδξπ μΨθενηπ, καλλιεογόμςαπ ςξσ δηλαδΩ ςημ επιθσμΪα μα ςασςιρςεΪ φσυικΧ με ςξμ Ψμα Ω
και με ςξσπ δσξ ποχςαγχμιρςΨπ ςξσ μϋθξσ. Μ ρσμβξλικϊπ μϋθξπ εΪμαι φσυξλξγικϊπ και
δοαμαςικϊπ, ξ αλληγξοικϊπ ϊυι. Διϊςι ςξ δοΧμα και η δοΧρη ϊςαμ αμαπαοΪρςαμςαι
αμθοχπξμξοτικΧ, με μσθικϊ Ω με ξπξιξδΩπξςε Χλλξ (θεαςοικϊ Ω μξσρικϊ) ςοϊπξ, καθιρςξϋμ
δσμαςΩ ςη μεθεκςικΩ μΪμηρη, ςη μΪμηρη ρε ποόςξ ποϊρχπξ. Δ μΪμηρη δημιξσογεΪ ςαϋςιρη και η
ςαϋςιρη ρσμεπΧγεςαι πεοιρρϊςεοξ ςημ κΧθαορη Ω ςημ θεοαπεΪα απϊ ςξ πΧθξπ παοΧ ςημ
ποξμξηςικΩ μαθηςεΪα ςξσ πΧθξσπ.51 ΏμςΪθεςα, η απξρςαριξπξιηςικΩ ζχξμξοτικΩ ςΨυμη, ϊπχπ
ασςΩ ςξσ Ώιρόπξσ, εμπξδΪζξμςαπ ςημ Χμερη μΪμηρη πξσ ρσρκξςΪζει ςη λξγικΩ, διεσκξλϋμει ςξμ
ρυημαςιρμϊ ςηπ κοΪρηπ επΪ ςξσ ενιρςξοξϋμεμξσ ρσμβΧμςξπ καθόπ ξ ακοξαςΩπ αμαγμχοΪζει
εδό καθαοΧ ςξ θεμιςϊ φεϋδξπ πξσ εμπεοιΨυει ξ μϋθξπ. 52 ΏσςΩ εΪμαι η αλληγξοικΩ αιρόπεια
ςευμικΩ πξσ ρκημξθεςεΪ καςΧ καμϊμα ρυΨρειπ αμΧμερα ρε ζόα και αμΧμερα ρε ζόα και
αμθοόπξσπ, αλλΧ ϊυι ρυΨρειπ αμΧμερα ρε αμθοχπϊμξοτεπ Ω και θεψκΨπ ξμςϊςηςεπ. ΝοΧγμαςι,
καμεΪπ δεμ θα Ωθελε μα ςασςιρςεΪ ρςξ επΪπεδξ ςηπ μϊηρΩπ ςξσ με ςημ παμξσογΪα ςηπ
αλεπξϋπ, αλλΧ ξϋςε, επΪρηπ, χπ ποξπ ςξ θσμικϊ ςξσ με ςη μξυθηοΪα ςξσ τιδιξϋ. Εα ςξ
θεχοξϋρε απξκοξσρςικϊ, ενεσςελιρςικϊ. Βμ καςακλεΪδι, μπξοεΪ μα ειπχθεΪ ϊςι η ποξεουϊμεμη
απϊ ςξμ ΒομΩ μσθξλξγΪα ςξσ Ώιρόπξσ εΪμαι ςξ απαϋγαρμα μιαπ μσθικΩπ ρκΨφηπ πξσ εμιρυϋει
ςημ ποξμξηςικΩ γμόρη και σπξρςηοΪζει ςημ Ψλλξγη κοΪρη, εμό η ςΨυμη ςξσ ΒομΩ, βαριρμΨμη ρςη
λϋοα πξσ ρσμξδεϋει ςξμ αδϊμεμξ λϊγξ, εμρςαλΧζει ςα διδΧγμαςΧ ςηπ ρςημ αμθοόπιμη καοδιΧ. Ώμ
η ποόςη ατΩγηρη ρσμιρςΧ ξσριαρςικΧ μια αγχγΩ ςξσ μξσ, η δεϋςεοη απξςελεΪ Ψμα εΪδξπ
¨αιρθημαςικΩπ αγχγΩπ¨.

51

Νοβλ. ιλϊρςοαςξπ, Σα επ ςξμ Σσαμέα Απξλλόμιξμ, ϊ.π. ρελ 125.
Πξβι ηνλ ζρνιηαζκό ηνπ Πινπηάξρνπ γηα ηελ ζέζε ηνπ ςεύδνπο ζηνλ κύζν θαη ηελ πνίεζε: Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν 16.C.10. Η
αλαθνξά απηή ζπλδέεηαη κε ηελ γλώκε ηνπ Σσθξάηνπο γηα ηελ αηζώπεηα κπζνινγία.
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ΕΒΜΣΏΞΔΟ ΞΏΝΠΔΟ

«…διαπξοήρειεμ αμ ςιπ…» (Οξλ. 1337b 27-28)
Φήγμαςα Λξσρικήπ Οαιδαγχγικήπ ρςα «Οξλιςικά» ςξσ
Αοιρςξςέλη53
Οεοίληφη
Δ αοιρςξςελικΩ απξοΪα ρςα «ΝξλιςικΧ» πξσ ατξοΧ ςξ μΧθημα μξσρικΩπ ρςα πλαΪρια ςηπ γεμικΩπ
παιδεΪαπ ςξσ ελεϋθεοξσ πξλΪςη, εναΪοει ατεμϊπ ςξ ρσγκεκοιμΨμξ μΧθημα απϊ ςα σπϊλξιπα
ποξςειμϊμεμα ρςα πλαΪρια ςξσ ποξγοΧμμαςξπ ρπξσδόμ για ςημ ιδαμικΩ αοιρςξςελικΩ πξλιςεΪα,
διαμξΪγει ατεςΨοξσ Ψμα εσοϋςαςξ τΧρμα ποξβλημαςιρμόμ και ρκΨφεχμ πΧμχ ρε ζηςΩμαςα
μξσρικΩπ αγχγΩπ. Μι ρκΨφειπ ασςΨπ παοξσριΧζξμςαι ποχςΪρςχπ χπ ρςξιυεΪα ρυεδιαρμξϋ ςηπ
μξσρικΩπ αγχγΩπ, καθόπ καθξοΪζξμςαι εκςεμΨρςαςα ξι ρςϊυξι και ςα πεοιευϊμεμα ςηπ διδαρκαλΪαπ,
εμό σπΧουξσμ και κΧπξιεπ αματξοΨπ ςϊρξ ρςα διδακςικΧ πεδΪα, ϊρξ και ρςιπ μεθϊδξσπ. Μ
ΏοιρςξςΨληπ βαρΪζει ςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ ςϊρξ ρςιπ γεμικΨπ ςξσ τιλξρξτικΨπ αουΨπ, ϊρξ και ρςημ
επιρςημξμικΩ διεοεϋμηρη ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ παοαμΨςοχμ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, δηλ. ςξσ
αμθοόπξσ και ςηπ μξσρικΩπ. Έςρι ρςξ Ψογξ ςξσ ρσμαμςξϋμε και ρςξιυεΪα ιρςξοικΩπ, εμπειοικΩπ,
ρσγκοιςικΩπ και ρσρςημαςικΩπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ.
Μι παοαπΧμχ χρςϊρξ ρκΨφειπ καςαγοΧτξμςαι ρςξ Ψογξ ςξσ ΏοιρςξςΨλη με ςοϊπξ μη ρσρςημαςικϊ,
ποΧγμα πξσ ρε μεγΧλξ βαθμϊ ξτεΪλεςαι και ρςξ γεμικϊςεοξ υαοακςΩοα ςχμ αοιρςξςελικόμ
ρσγγοαμμΧςχμ πξσ διαρόζξμςαι. Ωρςϊρξ διαπιρςόμεςαι πχπ εΪμαι ετικςΩ μια ρσγκοϊςηρη ςχμ
ρκΨφεχμ ασςόμ με βΧρη ρυΩμαςα και ξοξλξγΪεπ ςηπ μξμςΨομαπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Εα
μπξοξϋρε για ςξ λϊγξ ασςϊ μα σπξρςηοιυςεΪ, ϊςι ρςξ αοιρςξςελικϊ Ψογξ ρσμαμςξϋμε ςημ
ποξψρςξοΪα ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ χπ ρσρςημαςικΩπ επιρςΩμηπ. Μ ϊοξπ, πΨοαμ ςξσ ϊςι
σπξδηλόμει ςιπ διατξοΨπ με ςη ρϋγυοξμη επιρςΩμη, κΧμει ρατΨπ, ϊςι δε θα ποΨπει μα
παοαγμχοΪζεςαι η θεμελιόδηπ ρημαρΪα ςηπ ρσγκεκοιμΨμηπ αοιρςξςελικΩπ απξοΪαπ για ςημ ενΨλινη
ςηπ μξσρικξπαιδαγχγικΩπ επιρςΩμηπ, καθόπ η διαποαγμΧςεσρΩ ςηπ ξδηγεΪ ρε επιρςημξλξγικΨπ
αουΨπ και ρε ρυΩμαςα ρκΨφηπ, πξσ μπξοξϋμ μα ποξρτΨοξσμ πϊοξσπ-διενϊδξσπ ρςξ
μξσρικξπαιδαγχγϊ ςηπ επξυΩπ μαπ.

Μ ΏοιρςξςΨληπ ρςξ 7ξ και 8ξ βιβλΪξ ςχμ Νξλιςικόμ ςξσ απξπειοΧςαι μα παοξσριΧρει Ψμα
πεοΪγοαμμα ςηπ παιδεΪαπ ςχμ μελλξμςικΧ ελεϋθεοχμ πξλιςόμ ρςημ καλλΪρςη πξλιςεΪα. Πξ
πεοΪγοαμμα ασςϊ παοαμΨμει ρςη μξοτΩ πξσ μαπ Ψυει ρΩμεοα διαρχθεΪ ημιςελΨπ. Οςξ ςελεσςαΪξ
βιβλΪξ ξ ΏοιρςξςΨληπ, ρςα πλαΪρια διαποαγμΧςεσρηπ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ διδακςικόμ
αμςικειμΨμχμ και μεςΧ απϊ μια ενΨςαρη ςχμ γμόρεχμ και δοαρςηοιξςΩςχμ πξσ εΪμαι εΪςε
χτΨλιμεπ, εΪςε ελεσθΨοιεπ, πξσ δεμ σπηοεςξϋμ δηλ. κΧπξιξμ πΨοα απϊ ςιπ Ϊδιεπ ρκξπϊ, αματΨοει:
«Αια ςα ρημεοιμΧ ϊμχπ μαθΩμαςα ξι απϊφειπ εΪμαι, ϊπχπ Ωδη αματΨοαμε, επαμτξςεοΪζξσρεπ. Πα
μαθΩμαςα πξσ ρσμηθΪζξσμ μα διδΧρκξσμ εΪμαι ρε γεμικΨπ γοαμμΨπ ςΨρρεοα: αμΧγμχρη και
γοατΩ, γσμμαρςικΩ, μξσρικΩ και κΧπξιξι και ιυμξγοατΪα. Δ αμΧγμχρη και γοατΩ, καθόπ και η
ιυμξγοατΪα θεχοξϋμςαι υοΩριμεπ για ςη ζχΩ και καλϋπςξσμ πξλλΨπ ποακςικΨπ αμΧγκεπ, η δε
γσμμαρςικΩ ρσμβΧλλει ρςη διαμϊοτχρη αμδοεΪξσ υαοακςΩοα. Οε ρυΨρη ϊμχπ με ςη μξσρικΩ
αμακϋπςξσμ απξοΪεπ» (Νξλ. 1337b 22-28).
Μι απξοΪεπ ασςΨπ για ςξ μΧθημα μξσρικΩπ, πξσ ρε μεγΧλξ βαθμϊ απηυξϋμ και ςιπ οαγδαΪεπ
ενελΪνειπ ρςη μξσρικΩ και ρςημ παιδεΪα ςηπ επξυΩπ, απξςελξϋμ ςξ Ψμασρμα για ςξ τιλϊρξτξ μα
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Ιε ςη ρσμςξμξγοατΪα «Νξλ.» αματεοϊμαρςε ρε απξρπΧρμαςα απϊ ςα «ΝξλιςικΧ» ςξσ ΏοιρςξςΨλη. ρα απξρπΧρμαςα
παοαςΪθεμςαι, μεςατοΧρςηκαμ απϊ ςξ ρσμςΧκςη ςξσ Χοθοξσ.
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αρυξληθεΪ εκςεςαμΨμα με ςη ρσγκεκοιμΨμη θεμαςικΩ.54 Πξ ρσγκεκοιμΨμξ μΧλιρςα εοόςημα, ςξ
ξπξΪξ διακοΪμει ςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ απϊ ςα σπϊλξιπα ςξσ ποξγοΧμμαςξπ ρπξσδόμ, θα
μπξοξϋρε μα θεχοηθεΪ ϊςι απξςελεΪ, με ςη ρατΩμεια και ςη λιςϊςηςα πξσ διΨπξσμ ςη διαςϋπχρΩ
ςξσ, ςξ θεμΨλιξ λΪθξ ςηπ επιρςΩμηπ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Δ σπεμθϋμιρη χρςϊρξ ϊςι ςξ
εοόςημα ςΪθεςαι ςξμ 4ξ αι. π.Σ. δημιξσογεΪ εϋλξγξ ποξβλημαςιρμϊ για ςη ρυΨρη πξσ μπξοξϋμ μα
Ψυξσμ ξι αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ με ςη ρϋγυοξμη επιρςΩμη ςηπ ΙξσρικΩπ
ΝαιδαγχγικΩπ55 και καθιρςξϋμ απαοαΪςηςη ςη ρσρςημαςικΩ διεοεϋμηρη ςηπ ποξβλημαςικΩπ ασςΩπ
ρςα «ΝξλιςικΧ».
Δ αοιρςξςελικΩ μαςιΧ επικεμςοόμεςαι ρςη ρσμΨυεια ρςξ πιξ ρσγκεκοιμΨμξ εοόςημα για ςξσπ
ρςϊυξσπ πξσ μπξοξϋμ μα Ψυξσμ η μξσρικΩ και η μξσρικΩ αγχγΩ. Πξ εοόςημα εμπεοιΨυει ςοειπ
εμαλλακςικΨπ ποξςΧρειπ και διαςσπόμεςαι ρςξ 5ξ Ηετ. δϋξ τξοΨπ (Νξλ. 1339a 16-26, b 13-14), ςη
δεϋςεοη μΧλιρςα τξοΧ ρσμξπςικΧ: «ςι ποξρτΨοει η μξσρικΩ: παιδεΪα, παιδιΧ Ω διαγχγΩ;» Δε θα
αρυξληθξϋμε με ςη διενξδικΩ διεοεϋμηρη ςχμ ϊοχμ, αοκεΪ μϊμξ μα αματΨοξσμε ϊςι ξ
ΏοιρςξςΨληπ με ςξμ ϊοξ «παιδεΪα» αματΨοεςαι ρςημ ηθικΩ διαπαιδαγόγηρη, με ςξμ ϊοξ «παιδιΧ»,
ρςημ νεκξϋοαρη και ρςημ εσυαοΪρςηρη και με ςξμ ϊοξ «διαγχγΩ» ρςξμ κΧλλιρςξ ςοϊπξ με ςξμ
56
ξπξΪξ μπξοεΪ ξ ελεϋθεοξπ πξλΪςηπ μα διΧγει ςξμ ελεϋθεοξ υοϊμξ ςξσ, δΪμξμςαπ ςξσ μϊημα.
ΏνΪζει μα ςξμιρςεΪ ϊςι η αοιρςξςελικΩ απΧμςηρη εμπεοιΨυει μια ρσρςημαςικΩ, η ξπξΪα ρσμδΨει ϊλεπ
ςιπ παοαπΧμχ ποξςΧρειπ. Έςρι η μξσρικΩ μπξοεΪ μα διαπαιδαγχγΩρει ςξ μΨξ καθόπ επηοεΧζει
ςξμ φσυικϊ ςξσ κϊρμξ (παιδεΪα) και παοΧλληλα διαμξοτόμει ςξ κοιςΩοιξ ςξσ, όρςε χπ εμΩλικαπ
μα μπξοεΪ μα διΧγει ςξ βΪξ ςξσ με ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ (διαγχγΩ). ΝαοΧλληλα η μξσρικΩ
ποξρτΨοει νεκξϋοαρη και εσυαοΪρςηρη (παιδιΧ) και μπξοεΪ μα απξςελΨρει Ψςρι και υοΩριμξ
μεθξδξλξγικϊ εογαλεΪξ για ςξ δΧρκαλξ. Ωρςϊρξ η «παιδιΧ» απξςελεΪ ρσμξδεσςικϊ και ϊυι ςξ
κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ μξσρικΩπ. ΝξλλΨπ ρσζηςΩρειπ Ψυει ποξκαλΨρει η αοιρςξςελικΩ αματξοΧ
ρςημ κΧθαορη ρςξ 7ξ, ϊυι ϊμχπ και ρςξ 5ξ κετ., ρςα πλαΪρια δηλ. ςηπ ποξαματεοθεΪραπ
καςαγοατΩπ ρςϊυχμ (Rietmüller, 1989: 235, Koller, 1956: 114, Shellens, 1957: 242, Kraut, 1997:
209). Νιρςεϋχ ϊςι η μεςΧθερη ασςΩ ρυεςΪζεςαι με ςιπ διατξοεςικΨπ ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ ςΪθεμςαι
ρςα δϋξ κετΧλαια. Έςρι εμό ρςξ 5ξ κετ. ξ ΏοιρςξςΨληπ επιρκξπεΪ ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ μξσρικΩπ χπ
ρςϊυξσπ ςηπ μξσρικΩπ παιδεΪαπ ςχμ ελεϋθεοχμ μελλξμςικΧ πξλιςόμ, ρςξ 7ξ Ηετ. δΪμεςαι
βαοϋςηςα και ρςη ρημαρΪα ςηπ μξσρικΩπ πΨοα απϊ ςιπ ρςεμΧ εκπαιδεσςικΨπ διαδικαρΪεπ. Αια ςημ
κΧθαορη λξιπϊμ γΪμεςαι μμεΪα ρςξ 7ξ Ηετ., καθόπ, ρϋμτχμα με ςξμ ΏοιρςξςΨλη, ασςΩ δεμ μπξοεΪ
μα εΪμαι απξςΨλερμα εκπαιδεσςικόμ διαδικαριόμ και ξ βαθμϊπ ποαγμΧςχρΩπ ςηπ εναοςΧςαι
ποχςΪρςχπ απϊ ςημ φσυξρχμαςικΩ ποξδιΧθερη ςξσ ακοξαςΩ.
Μ ΏοιρςξςΨληπ ενεςΧζει ςα διδακςικΧ πεδΪα ρςα πλαΪρια ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ και θΨςει με
ςξλμηοΨπ εοχςΩρειπ και ποξκληςικξϋπ ιρυσοιρμξϋπ ςξ ζΩςημα ςηπ ασςξσογΪαπ. Ώμ, ρςα πλαΪρια
ςηπ παιδεΪαπ, ποόςιρςξπ ρςϊυξπ εΪμαι η καλλιΨογεια ςξσ μΨξσ μΨρα απϊ ςη διαμϊοτχρη ςχμ
ρχρςόμ μξσρικόμ ποξςιμΩρεχμ, ςϊςε γιαςΪ θα ποΨπει μα παΪζει ξ Ϊδιξπ μξσρικΩ και μα μημ εΪμαι
απλόπ ακοξαςΩπ ςχμ ςευμικΧ Χοςια καςαοςιρμΨμχμ επαγγελμαςιόμ μξσρικόμ (Νξλ. 1339a 33 1339b 10); Μ ΟςαγειοΪςηπ καςαλΩγει ϊςι μϊμξ η εμεογϊπ ρσμμεςξυΩ ςξσ μΨξσ ρςη μξσρικΩ
εκςΨλερη εγγσΧςαι ποαγμαςικΩ γμόρη ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ υόοξ και ξσριαρςικΩ διαμϊοτχρη ςχμ
μξσρικόμ ποξςιμΩρεχμ (Νξλ. 1340b 20 - 25). Οε ρυΨρη με ςα πεοιευϊμεμα καθξοΪζξμςαι πξιεπ
αομξμΪεπ επιςοΨπεςαι μα διδΧρκξμςαι, με κσοΪαουη ςη θΨρη ςηπ δχοικΩπ (κετ. 7°), εμό ρςα
πλαΪρια ςηπ γεμικϊςεοηπ μξσρικΩπ ζχΩπ ςηπ πϊληπ δε διόκεςαι απϊ ασςΩμ καμιΧ αομξμΪα, αλλΧ η
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Ναοϊλξ πξσ η παοΧδξρη απξςελεΪ ρημαμςικΩ παοΧμεςοξ για ςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ παιδεΪαπ, απαιςεΪςαι, εναιςΪαπ ςξσ εϋοξσπ ςχμ
ενελΪνεχμ, επαμενΨςαρη και ποξραομξγΩ ρςα μΨα δεδξμΨμα. Μ ΏοιρςξςΨληπ καςαμξεΪ δηλ. ϊςι ςξ μα βαρΪζεςαι ρε θΨμαςα μξσρικΩπ
παιδεΪαπ μϊμξ ρςημ παοΧδξρη δεμ αοκεΪ (Kaiser,1986: 60).
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Αια ςιπ απαουΨπ ςηπ επιρςΩμηπ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ ρςιπ αουΨπ ςξσ 19ξσ αιόμα βλ. Abel-Struth (1985: 77-78).
56
Αια ςημ εομημεΪα ςξσ ϊοξσ «διαγχγΩ» ρςα «ΝξλιςικΧ» βλ. Schütrumpf (2005: 39) και Barker (1984: 172, ιδιαΪςεοα σπ. 2).

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 74

υοΩρη ςξσπ καθξοΪζεςαι με βΧρη ςξ εκΧρςξςε κξιμϊ και ςημ πεοΪρςαρη (Abert, 1899: 97, Lord,
1982: 114-118, Schütrumpf, 2005: 642). Ώπ σπξγοαμμιρςεΪ ϊςι η βαρικΩ παοΧμεςοξπ πξσ
καθϊοιρε ςημ επιλξγΩ ςχμ πεοιευξμΨμχμ Ωςαμ ξι ρςϊυξι πξσ ποξαματΨοθηκαμ. ΠΨλξπ ξ
ΏοιρςξςΨληπ εΪμαι τειδχλϊπ ρςιπ ποξςΧρειπ ςξσ για ρσγκεκοιμΨμεπ μεθϊδξσπ, ςακςικΩ η ξπξΪα
δικαιξλξγεΪςαι απϊ ςξμ Ϊδιξ, καθόπ ασςξποξρδιξοΪζεςαι χπ γεμικϊπ μξμξθΨςηπ, εμό ςη
ρσγκεκοιμΨμη σλξπξΪηρη ςχμ ρςϊυχμ ςη θεχοεΪ αομξδιϊςηςα ειδικόμ (Νξλ. 1341 27-32).
ΐαοϋςηςα δΪμεςαι χρςϊρξ ρςημ παοόθηρη, η ξπξΪα μπξοεΪ μα θεχοηθεΪ ρημαμςικΩ μεθξδξλξγικΩ
παοΧμεςοξπ. ΏνΪζει μα ρημειχθεΪ, ϊςι ξ ΏοιρςξςΨληπ, εμό ςξμΪζει ϊςι η μξσρικΩ εΪμαι κΧςι
εσυΧοιρςξ, απξςελόμςαπ Ψςρι κΪμηςοξ για ςξσπ μΨξσπ μα αρυξληθξϋμ μαζΪ ςηπ, δεμ παοαβλΨπει
μα αματεοθεΪ ρςιπ δσρκξλΪεπ πξσ εμπεοιΨυει κΧθε διαδικαρΪα μΧθηρηπ (Νξλ. 1339a 27), κΧμξμςαπ
με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μια διΧκοιρη, η ξπξΪα ρσυμΧ δε λαμβΧμεςαι σπϊφη: ξι πεοιρρϊςεοξι θΨλξσμ
ποξταμόπ μα εΪμαι ρε θΨρη μα παΪζξσμ μξσρικΩ, δσραμαρυεςξϋμ ϊμχπ ρσυμΧ και ςελικΧ
απξγξηςεϋξμςαι απϊ ςημ επΪπξμη διαδικαρΪα πξσ ξδηγεΪ ρε ασςΩμ ςη δενιϊςηςα.
Ώπϊ ςα παοαπΧμχ γΪμεςαι ρατΨπ ϊςι ρςα «ΝξλιςικΧ» ςξσ ΏοιρςξςΨλη παοξσριΧζξμςαι με
λαμθΧμξσρα ρσρςημαςικϊςηςα ϊλα εκεΪμα ςα βαρικΧ ρςξιυεΪα πξσ ρσγκοξςξϋμ μια
μξσρικξδιδακςικΩ ποϊςαρη (Kaiser/Nolte, 1989). Μ ΏοιρςξςΨληπ δηλ. ποαγμαςεϋεςαι, ρςα
πλαΪρια ρϋμςανηπ ποξγοΧμμαςξπ γεμικΩπ παιδεΪαπ, ςη διδαρκαλΪα μξσρικΩπ, αμαπςϋρρει
διενξδικΧ ςξσπ ρςϊυξσπ και ςα πεοιευϊμεμα, κΧμει αματξοΧ ρςα ρσγκεκοιμΨμα πεδΪα διδαρκαλΪαπ
εμό δε λεΪπξσμ και κΧπξιεπ παοαςηοΩρειπ για ςιπ μεθϊδξσπ διδαρκαλΪαπ, ξι ξπξΪεπ ϊμχπ εΪμαι
γεμικΨπ και απαιςξϋμ πεοαιςΨοχ ρσγκεκοιμεμξπξΪηρη. Ωρςϊρξ ξ τιλϊρξτξπ δεμ παοαμΨμει ρςξ
Ψογξ ςξσ μϊμξ ρςξ επΪπεδξ ρυεδιαρμξϋ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, αλλΧ ποξυχοΧ και ρε απϊπειοα
ςεκμηοΪχρηπ ςχμ ποξςΧρεόμ ςξσ. Εα ποΨπει εδό μα διεσκοιμιρςεΪ ϊςι, ϊπχπ ρε κΧθε διδακςικΩ,
ξι ποξςΧρειπ βαρΪζξμςαι ρε επιυειοΩμαςα αλλΧ και ρε απξτΧρειπ, εμπεοιΨυξμςαπ Ψςρι
αμαγκαρςικΧ και Ψμα ρςξιυεΪξ ασθαιοερΪαπ, με ςημ Ψμμξια ϊςι δεμ μπξοξϋμ μα απξδειυςξϋμ
ασρςηοΧ. Μι ποξςΧρειπ ασςΨπ δεμ μπξοξϋμ μα εΪμαι αληθεΪπ Ω φεσδεΪπ, μπξοξϋμ ϊμχπ κΧλλιρςα
μα εΪμαι εϋλξγεπ, πεοιρρϊςεοξ Ω λιγϊςεοξ ποξταμεΪπ ρε ρυΨρη με Χλλεπ και καςΧ ςημ εταομξγΩ
μα Ψυξσμ καλϋςεοα απξςελΨρμαςα (Kaiser/Nolte, 1989: 92-96; Wietusch, 1976: 500-503).
Ιια ςΨςξια απϊπειοα ςεκμηοΪχρηπ εμςξπΪζεςαι ρςη διεοεϋμηρη ςχμ γμχρςικόμ πεδΪχμ ρςα
πλαΪρια ςηπ διδαρκαλΪαπ μξσρικΩπ. Μ ασλϊπ δεμ μπξοεΪ μα αμΩκει ρςα ποξςειμϊμεμα για
διδαρκαλΪα ϊογαμα. Μ ΏοιρςξςΨληπ για μα ρςηοΪνει ςξ επιυεΪοημΧ ςξσ ενεςΧζει ςημ ιρςξοικΩ
ενΨλινη ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξσ ρσγκεκοιμΨμξσ ξογΧμξσ. ΡπξρςηοΪζει ϊςι ρε επξυΨπ εσμΧοειαπ αλλΧ
και Ψλλειφηπ εμπειοΪαπ ξι πξλΪςεπ σπΩοναμ αμξιυςξΪ ρε κΧθε μεχςεοιρμϊ, μη μπξοόμςαπ μα
κΧμξσμ ρχρςΨπ διακοΪρειπ και επιλξγΨπ (ξσδΨμ διακοΪμξμςεπ). Ωρςϊρξ με ςξμ καιοϊ απΨκςηραμ
ςημ απαοαΪςηςη εμπειοΪα και Ψςρι μπϊοεραμ μα κοΪμξσμ ξοθΧ, ςι ποξΧγει ςημ αοεςΩ και ςι ϊυι
(Νξλ. 1341a 28-39). Οςξ απϊρπαρμα ασςϊ ξ ΏοιρςξςΨληπ παοαθΨςει μια ρϋμςξμη ιρςξοικΩ
επιρκϊπηρη εμϊπ πεδΪξσ μξσρικΩπ αγχγΩπ. Πασςϊυοξμα θεχοεΪ ϊςι η παοαςΩοηρη ςηπ
ποαγμαςικϊςηςαπ ρςξ υόοξ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ μπξοεΪ μα λειςξσογεΪ χπ παοΧγξμςαπ ρσμευξϋπ
επαμαποξρδιξοιρμξϋ ςηπ μξσρικΩπ διδακςικΩπ. Δ ρημαρΪα ςηπ επιρκϊπηρηπ ςξσ παοελθϊμςξπ για
ςη ρϋμςανη μξσρικξδιδακςικόμ ποξςΧρεχμ καςαδεικμϋεςαι επΪρηπ και απϊ ςιπ αματξοΨπ ςξσ
τιλξρϊτξσ ρςημ παοΧδξρη, ρςα πλαΪρια ςηπ ξπξΪαπ αμαδεικμϋξμςαμ η ρημαρΪα ςηπ μξσρικΩπ για
ςημ αγχγΩ ςχμ μΨχμ.57 ΟημαμςικΩ παοΧμεςοξπ ςηπ αοιρςξςελικΩπ θεόοηρηπ εΪμαι και η ρϋγκοιρη
με ςη δοΧρη Χλλχμ λαόμ ρςξ υόοξ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, ϊπχπ ξι ΙΩδξι, ξι ΝΨορεπ Ω ξι
ΟπαοςιΧςεπ. Δ ρϋγκοιρη απξβαΪμει υοΩριμη, ςϊρξ καςΧ ςημ απξδξυΩ ρςξιυεΪχμ απϊ ςη δοΧρη

57

Μ Koller ςξμΪζει ρχρςΧ ςη ρημαρΪα ςηπ παοΧδξρηπ για ςξμ ΏοιρςξςΨλη (Koller, 1956: 31, 36), ρε αμςΪθερη με ςξμ Lord πξσ
διαπιρςόμει μια λαμθΧμξσρα κοιςικΩ ρςΧρη ςξσ ΏοιρςξςΨλη απΨμαμςι ρςξ οϊλξ ςηπ μξσρικΩπ ρςξμ ξμηοικϊ κϊρμξ (Lord, 1982: 81).
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ασςΩ Χλλχμ λαόμ, ϊρξ και καςΧ ςημ απϊοοιφΩ ςξσπ, καθόπ απαιςεΪςαι πεοαιςΨοχ εμδσμΧμχρη
ςηπ επιυειοημαςξλξγΪαπ πξσ ρςηοΪζει ςιπ ξικεΪεπ ποακςικΨπ.
ΠΨλξπ ρε ξλϊκληοξ ςξ Ψογξ ςξσ ΏοιρςξςΨλη, αλλΧ και ρςα «ΝξλιςικΧ» ειδικϊςεοα, σπΧουει μια
ρειοΧ απϊ ρσμπεοΧρμαςα πξσ βαρΪζξμςαι ρςημ παοαςΩοηρη ςχμ δσξ θεμελιχδόμ παοαμΨςοχμ ρε
κΧθε διαδικαρΪα διδαρκαλΪαπ μξσρικΩπ: ςξσ αμθοόπξσ και ςηπ μξσρικΩπ. Δ ηλικΪα ςξσ μαθηςΩ
απξςελεΪ ςξμ Χνξμα με βΧρη ςξμ ξπξΪξ ξ τιλϊρξτξπ ρυεδιΧζει ξλϊκληοη ςημ εκπαΪδεσρη. Δ
ηλικΪα απξςελεΪ επΪρηπ, ϊπχπ ποξαματΨοθηκε, ςξ κοιςΩοιξ πξσ καθξοΪζει αμ η μξσρικΩ σπηοεςεΪ
ςημ παιδεΪα Ω ςημ διαγχγΩ. Δ μξσρικΩ απϊ ςημ Χλλη απξςελεΪ επΪκεμςοξ πξλλόμ ρημαμςικόμ
παοαςηοΩρεχμ ςξσ ΏοιρςξςΨλη ρςα «ΝξλιςικΧ» ςξσ. Δ εσυαοΪρςηρη ρσμξδεϋει κΧθε μξσρικΩ
δοαρςηοιϊςηςα, η πξιϊςηςΧ ςηπ ϊμχπ εναοςΧςαι απϊ ςημ ποξρχπικϊςηςα και ςημ παιδεΪα ςξσ
εκΧρςξςε ακοξαςΩ. Δ μξσρικΩ εΪμαι επΪρηπ η καςενξυΩμ μιμηςικΩ ςΨυμη και μπξοεΪ μα απξδόρει
πιξ ξλξκληοχμΨμα ρε ρυΨρη με ςιπ εικαρςικΨπ ςΨυμεπ αμθοόπιμεπ ποΧνειπ και φσυικΨπ διαθΨρειπ
και μεςαπςόρειπ. Οςξ αοιρςξςελικϊ Ψογξ «πεοΪ φσυΩπ» ενεςΧζεςαι ξ Ωυξπ χπ τσρικϊ ταιμϊμεμξ
και ξι βιξλξγικΨπ ποξωπξθΨρειπ ςϊρξ ςηπ ακξΩπ, ϊρξ και ςηπ τχμΩπ, χρςϊρξ ξι αματξοΨπ ασςΨπ
δε ταΪμεςαι μα μπξοξϋμ μα ρσμδεθξϋμ αποϊρκξπςα με ςα μξσρικξδιδακςικΧ θεχοΩμαςα (ΐιβλΪξ
ΖΖ, 8° Ηετ.).
Ώπϊ ϊλα ςα παοαπΧμχ γΪμεςαι ταμεοϊ ϊςι ξι αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ
κιμξϋμςαι ρε ςοειπ βαρικξϋπ Χνξμεπ. Ώπϊ ςη μια απξςελεΪ ζηςξϋμεμξ ξ μξμξθΨςηπ μα θΨρει ςιπ
βΧρειπ, όρςε η μξσρικΩ αγχγΩ ρςημ πξλιςεΪα μα επιςελεΪςαι με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ. Αια
μα ρσμβεΪ ασςϊ ρςημ ποΧνη απαιςεΪςαι μια ξλξκληοχμΨμη και ρσγκοξςημΨμη μξσρικξδιδακςικΩ
ποϊςαρη. Οςα πλαΪρια ςηπ ποϊςαρηπ ασςΩπ διαςσπόμξμςαι με ρυεςικΩ ρατΩμεια ςα διδακςικΧ
πεδΪα, ξι ρςϊυξι, ςα πεοιευϊμεμα και ρε μικοϊςεοξ βαθμϊ γΪμεςαι αματξοΧ και ρε μεθϊδξσπ. Μ
Χνξμαπ ρυεδιαρμξϋ χρςϊρξ απαιςεΪ και Ψμαμ ςοΪςξ Χνξμα, εκεΪμξμ δηλ. ςηπ επιρςημξμικΩπ
ςεκμηοΪχρηπ, η ξπξΪα, αμ και δεμ μπξοεΪ – και δεμ ποΨπει – μα εγγσηθεΪ μια ασρςηοΧ
επιρςημξμικΩ απϊδεινη, παοΨυει χρςϊρξ ςη βΧρη για εϋλξγεπ απξτΧρειπ και καλϋςεοα
απξςελΨρμαςα καςΧ ςημ εταομξγΩ. Οςα πλαΪρια ασςΩπ ςηπ ςεκμηοΪχρηπ εμςξπΪζξσμε ρςξιυεΪα
ιρςξοικΩπ, εμπειοικΩπ και ρσγκοιςικΩπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Ώκϊμη η ενΨςαρη ςξσ Χνξμα ςηπ
ποΧνηπ, ςηπ εκπαιδεσςικΩπ δηλ. ποαγμαςικϊςηςαπ, απξςελεΪ παοΧγξμςα διαοκξϋπ
αμαποξραομξγΩπ ςξσ μξσρικξδιδακςικξϋ υΧοςη. ΠΨλξπ ξι δξμΨπ πξσ εμσπΧουξσμ ρε μξοτΩ
λαμθΧμξσρα ρςιπ παοαπΧμχ ρκΨφειπ σπαγξοεϋξσμ βαρικΨπ αουΨπ ςηπ λεγϊμεμηπ ρσρςημαςικΩπ
ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ.
Δ παοαπΧμχ ρσρςημαςικΩ βοΪρκεςαι ρε αμςιρςξιυΪα με ςξ μξμςΨλξ διΧοθοχρηπ ςξσ πεδΪξσ ςηπ
ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ πξσ ποξςεΪμει ξ Nolte και ςξ ξπξΪξ διακοΪμει επΪρηπ ςα επΪπεδα ποΧνηπ,
ρυεδιαρμξϋ και Ψοεσμαπ (Nolte, 1998). Οϋμτχμα με ςξ μξμςΨλξ η ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ εΪμαι
Ψμαπ επιρςημξμικϊπ κλΧδξπ πξσ απξρκξπεΪ ρςημ καλϋςεοη ξογΧμχρη και διεκπεοαΪχρη ςηπ
μξσρικΩπ διδαρκαλΪαπ ρςημ ποΧνη. ΏπαιςεΪςαι λξιπϊμ ρσρςημαςικϊπ ρυεδιαρμϊπ ξ ξπξΪξπ ξοΪζεςαι
χπ μξσρικΩ διδακςικΩ και πεοιγοΧτει ποχςΪρςχπ ςα πεδΪα, ςξσπ ρςϊυξσπ, ςα πεοιευϊμεμα και ςιπ
μεθϊδξσπ ςηπ μξσρικΩπ διδαρκαλΪαπ. Μ ρυεδιαρμϊπ με ςη ρειοΧ ςξσ βαρΪζεςαι ρε μεγΧλξ βαθμϊ
ρε επιρςημξμικΧ καςξυσοχμΨμεπ γμόρειπ και ρςα πλαΪρια ασςξϋ ςξσ ςελεσςαΪξσ επιπΨδξσ
Ψοεσμαπ γΪμεςαι διΧκοιρη ρε ρσρςημαςικΩ, ιρςξοικΩ, ρσγκοιςικΩ και εμπειοικΩ (με κσοιϊςεοεπ
καςεσθϋμρειπ ςημ φσυξλξγΪα και κξιμχμιξλξγΪα) ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ και ςξμΪζεςαι η διαοκΩπ
αμαςοξτξδϊςηρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ απϊ ςη θεόοηρη ςηπ Ϊδιαπ ςηπ ποΧνηπ (Nolte, 1998: 176-179).
ΑΪμεςαι αμςιληπςϊ ϊςι ρςα πλαΪρια διεοεϋμηρηπ ςηπ αοιρςξςελικΩπ μξσρικΩπ αγχγΩπ εμταμΪζξμςαι
ρε μξοτΩ λαμθΧμξσρα και απξρπαρμαςικΩ ςα βαρικΧ ρςξιυεΪα ρσγκοϊςηρηπ ςξσ επιρςημξμικξϋ
πεδΪξσ ςηπ ρϋγυοξμηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Ώρταλόπ εΪμαι ποξταμΩπ η απϊρςαρη απϊ
επιρςημξμικΨπ ποακςικΨπ και μεθϊδξσπ πξσ εταομϊζξμςαι ρΩμεοα, καθόπ και απϊ ςη
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ρσρςημαςξπξΪηρη και θερμξπξΪηρη ςηπ Ψοεσμαπ πξσ υαοακςηοΪζξσμ ςη ρϋγυοξμη επιρςΩμη.
Ωρςϊρξ ξι αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ, κιμξϋμεμεπ ρε Ψμα θεχοηςικϊ μεςα-επΪπεδξ και θΨςξμςαπ ρςξ
επΪκεμςοξ ςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ και ςημ ςεκμηοΪχρΩ ςξσ, ποξρεγγΪζξσμ βαρικΨπ
αουΨπ ρσγκοϊςηρηπ πξσ σιξθεςεΪ η ρϋγυοξμη ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ. 58
ΒΪμαι επΪρηπ ρημαμςικϊ ϊςι ξ ΏοιρςξςΨληπ, χπ ποχςξπϊοξπ και καςενξυΩμ ειδικϊπ ρςημ
ξοιξθΨςηρη και ςανιμϊμηρη επιρςημξμικόμ πεδΪχμ, αμςιμεςχπΪζει ςξ υόοξ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ
χπ Ψμαμ ιδιαΪςεοξ επιρςημξμικϊ υόοξ με ρσγκεκοιμΨμξ αμςικεΪμεμξ, ϊπξσ λαμβΧμξσμ υόοα
ρσζηςΩρειπ και διανιτιρμξΪ μεςανϋ ειδικόμ, ξι ξπξΪξι εκποξρχπόμςαπ διΧτξοεπ καςεσθϋμρειπ
επιυειοξϋμ μα επιβΧλλξσμ ςιπ βαρικΨπ αουΨπ μξσρικΩπ αγχγΩπ ρςημ πϊλη (Νξλ. 1337a 42 - b 1,
1340b 18, 1341b 27-32, 1342a 31-32). Οε κΧπξια απξρπΧρμαςα ξ ΏοιρςξςΨληπ ρσμμεςΨυει ρε
ασςϊμ ςξ ζχμςαμϊ επιρςημξμικϊ διΧλξγξ και αμςικοξϋει θΨρειπ Χλλχμ διαμξηςόμ, όρςε μα
εμιρυϋρει Ψςρι ςιπ δικΨπ ςξσ (Νξλ. 1340b 34, 40, 1342a 33 - b 13). Ώκϊμη υαοακςηοιρςικϊ εΪμαι ςξ
απϊρπαρμα, ϊπξσ ξ ΏοιρςξςΨληπ αματΨοεςαι ρςξ μϋθξ για ςη ρςΧρη ςηπ ΏθημΧπ απΨμαμςι ρςξμ
ασλϊ: «ΘΨμε δηλ. ϊςι η ΏθημΧ ατξϋ ςξμ επιμϊηρε (ςξμ ασλϊ), η Ϊδια ςξμ απΨοοιφε. Ηαι η θεΧ
Ψποανε ξοθΧ, καθόπ δσραμαρυΨςηρε απϊ ςημ αρυΩμια πξσ ποξκαλξϋμςαμ ρςξ ποϊρχπξ.
Ώρταλόπ ρχρςϊςεοξ εΪμαι μα πιρςΨφξσμε, ϊςι η μΧθηρη ασλξϋ δεμ ποξρτΨοει ςΪπξςε ρςημ
ϊνσμρη ςηπ διΧμξιαπ. Εεχοξϋμε χρςϊρξ ςημ ΏθημΧ ποξρςΧςιδα ςχμ επιρςημόμ και ςχμ ςευμόμ»
(Νξλ. 1341b 4-8). Δ ρϋμςξμη ασςΩ αοιρςξςελικΩ εομημεΪα ςξσ μϋθξσ απξςελεΪ απϊ μϊμη ςηπ Ψμα
ρσμειδηςϊ βΩμα απϊ ςξ μσθικϊ ρςξμ επιρςημξμικϊ ςοϊπξ θεόοηρηπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ και
μπξοεΪ κΧλλιρςα μα εμςαυθεΪ ρςα πλαΪρια ςξσ επιρςημξμικξϋ πεδΪξσ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ,
καθόπ ξ ΏοιρςξςΨληπ εναοςΧ ςα διδακςικΧ πεδΪα απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ.
Ώπϊ ςα παοαπΧμχ γΪμεςαι καςαμξηςϊ ϊςι ξι αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ, ϊπχπ
διαςσπόμξμςαι ρςα «ΝξλιςικΧ» ςξσ ΏοιρςξςΨλη Ψυξσμ ιδιαΪςεοξ εμδιατΨοξμ για ςημ επιρςΩμη ςηπ
ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Πα θΨμαςα πξσ ενεςΧζξμςαι και η λαμθΧμξσρα ρσρςημαςικΩ πξσ
εμσπΧουει ρςα «ΝξλιςικΧ» καθιρςξϋμ ςξ Ψογξ εμδιατΨοξμ ϊυι μϊμξ χπ αμςικεΪμεμξ ιρςξοικΩπ
ενΨςαρηπ ρκΨφεχμ ςξσ απόςεοξσ παοελθϊμςξπ, αλλΧ και χπ κξμμΧςι ςηπ Ϊδιαπ ςηπ
μξσρικξπαιδαγχγικΩπ επιρςημξμικΩπ Ψοεσμαπ και θεχοΪαπ. Δ διΧκοιρη ασςΩ γΪμεςαι Ϊρχπ πιξ
καςαμξηςΩ, αμ ρςημ Ψκτοαρη «επιρςημξμικΩ διεοεϋμηρη ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ ςξσ ΏοιρςξςΨλη»,
θεχοΩρξσμε ςη γεμικΩ «ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ» ϊυι χπ γεμικΩ αμςικειμεμικΩ, αλλΧ χπ γεμικΩ
σπξκειμεμικΩ. Δ μξσρικΩ αγχγΩ ςξσ ΟςαγειοΪςη, ξι αμςιλΩφειπ ςξσ δηλ. για ςη μξσρικΩ αγχγΩ, δε
διεοεσμόμςαι μϊμξ, αλλΧ και διεοεσμξϋμ επιρςημξμικΧ, δε θα ποΨπει μα θεχοξϋμςαι μϊμξ
αμςικεΪμεμξ, αλλΧ και μΨοξπ ςηπ θεχοηςικΩπ επιρκϊπηρηπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ. Αια ςξ λϊγξ
ασςϊ θα μπξοξϋραμ ξι απϊφειπ ασςΨπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ, ξι ξπξΪεπ Ψυξσμ μεμ διαρχθεΪ ρε
γοαπςΩ μξοτΩ, αλλΧ ςχμ ξπξΪχμ η ρσρςημαςικΩ παοαμΨμει ρε μξοτΩ λαμθΧμξσρα, μα
θεχοηθξϋμ χπ ποξψρςξοΪα ςηπ ρϋγυοξμηπ επιρςΩμηπ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Μ
ρσγκεκοιμΨμξπ υαοακςηοιρμϊπ καςαδεικμϋει ςϊρξ ςημ απϊρςαρη, ϊρξ και ςιπ ρσγκλΪρειπ μεςανϋ
αοιρςξςελικόμ απϊφεχμ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ και ρϋγυοξμχμ ποξβλημαςιρμόμ ρςξ
ρσγκεκοιμΨμξ πεδΪξ.
Μ ρϋγυοξμξπ μξσρικξπαιδαγχγϊπ και δΧρκαλξπ μξσρικΩπ μπξοξϋμ, μελεςόμςαπ ποξρευςικΧ ςξ
Ψογξ ςξσ ΟςαγειοΪςη, μα αμακαλϋφξσμ θεχοηςικΧ εοεΪρμαςα απαοαΪςηςα για ςη δοΧρη ςξσπ:
α) Οςιπ αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ εμςξπΪζξμςαι ρημαμςικΧ ετϊδια για ςη
ρσγκοϊςηρη ςξσ επιρςημξμικξϋ πεδΪξσ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Οςα «ΝξλιςικΧ» εΪμαι
εσδιΧκοιςα ςϊρξ ςα επΪπεδα ποΧνηπ, ρυεδιαρμξϋ και Ψοεσμαπ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ πξσ ασςΧ
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ΟημαμςικΩ εΪμαι η διΧκοιρη ςξσ Richter μεςανϋ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ χπ γεμικξϋ πεδΪξσ, πξσ πεοιλαμβΧμει ϊλεπ ςιπ ρυεςικΨπ
δοΧρειπ και γμόρειπ και ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ χπ ασρςηοΩπ επιρςημξμικΩπ θεχοΪαπ, πξσ θΨςει ςιπ βΧρειπ ςηπ ποΧνηπ και
ςασςϊυοξμα αμαρςξυΧζεςαι διαοκόπ πΧμχ ρςημ ποΧνη ασςΩ (Richter, 1997: 1441). ΒΪμαι ρατΨπ ϊςι ξι αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ
αμςιρςξιυξϋμ ϊυι μϊμξ ρςξμ ποόςξ, αλλΧ και ρςξ δεϋςεοξ ξοιρμϊ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ.
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διαοθοόμξμςαι μεςανϋ ςξσπ, ϊρξ και ςα επιμΨοξσπ ρςξιυεΪα πξσ ρσμαπαοςΪζξσμ ςα πεδΪα ασςΧ.
Ιια επΨκςαρη και ρε Χλλα αοιρςξςελικΧ Ψογα και κσοΪχπ ρςα «ΔθικΧ ΚικξμΧυεια» ταμεοόμει
επιπλΨξμ μξμςΨλα ρσγκοϊςηρηπ ςξσ επιρςημξμικξϋ πεδΪξσ ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ, ιδιαΪςεοα
με βΧρη ςη διΧκοιρη μεςανϋ πξΪηρηπ και ποΧνηπ, αλλΧ και ςοϊπξσπ διεοεϋμηρηπ και ςανιμϊμηρηπ
ςηπ ΑεμικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ ρε ρυΨρη με ςιπ Χλλεπ επιρςΩμεπ.59
β) Οςιπ αοιρςξςελικΨπ απϊφειπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ εμςξπΪζεςαι μια απϊ ςιπ ποόςεπ ιρςξοικΧ
απϊπειοεπ μα θεμελιχθεΪ θεχοηςικΧ η υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ για ςημ αγχγΩ ςξσ αμθοόπξσ. Δ
υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ για ςημ επΪςεσνη ρςϊυχμ γεμικόμ και ενχμξσρικόμ απξςελεΪ μια καςεϋθσμρη
πξσ διαςοΨυει ϊλεπ ρυεδϊμ ςιπ τΧρειπ ςηπ ιρςξοΪαπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, ποιμ και μεςΧ ςημ επξυΩ
ςξσ ΏοιρςξςΨλη. Οςξ Ψογξ ςξσ χρςϊρξ ξ ΟςαγειοΪςηπ, υοηριμξπξιόμςαπ χπ βΧρη ςιπ εμπειοικΨπ
ςξσ παοαςηοΩρειπ για ςξμ Χμθοχπξ και ςη μξσρικΩ, αλλΧ και ςιπ τιλξρξτικΨπ ςξσ αουΨπ, εΪμαι
απϊ ςξσπ ποόςξσπ πξσ απξπειοΧθηκαμ μα ςεκμηοιόρξσμ θεχοηςικΧ ςημ παοαπΧμχ καςεϋθσμρη.
γ) Εα ποΨπει μα γΪμει ρατΨπ ϊςι ξι ρκΨφειπ ςξσ ΏοιρςξςΨλη για ςη μξσρικΩ αγχγΩ εΪμαι μΨοξπ ςξσ
εσοϋςεοξσ τιλξρξτικξϋ ςξσ ρϋμπαμςξπ και ϊςι, ρςξ βαθμϊ πξσ εμπεοιΨυξσμ ςξ ρςξιυεΪξ ςηπ
απϊταρηπ, μεςαθΨςξσμ ςξ αμαπϊτεσκςξ ρςξιυεΪξ ςηπ αδσμαμΪαπ ασρςηοΩπ απϊδεινηπ και
ασθαιοερΪαπ, πξσ διΨπει κΧθε απϊταρη, ρςξ ρςΧδιξ ςηπ ποχςαουικΩπ σιξθΨςηρηπ κΧπξιχμ
βαρικόμ τιλξρξτικόμ αουόμ, πξσ δεμ επιδΨυξμςαι πεοεςαΪοχ απϊδεινη. Έςρι ξι απϊφειπ ασςΨπ,
ρςξ βαθμϊ πξσ θεχοξϋμςαι μΨρα ρςξ τιλξρξτικϊ ςξσπ πλαΪριξ καθΪρςαμςαι ποξταμεΪπ και
απξκςξϋμ ςη μΨγιρςη δσμαςΩ ρσμΨπεια ρςα πλαΪρια μιαπ γεμικϊςεοηπ θεόοηρηπ ςξσ αμθοόπξσ και
ςξσ κϊρμξσ. Πασςϊυοξμα η τιλξρξτΪα, χπ μΩςοα ϊλχμ ςχμ επιρςημξμικόμ καςεσθϋμρεχμ,
παοΨυει ςη ρςαθεοϊςεοη βΧρη για ςη διεπιρςημξμικΩ ποξρΨγγιρη, η ξπξΪα ρςημ επξυΩ μαπ
απξςελεΪ ζηςξϋμεμξ.
ΒΪμαι λξιπϊμ ξοθϊ μα σπξρςηοΪνξσμε ϊςι η αοιρςξςελικΩ απξοΪα ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ πεδΪξ και η
διαποαγμΧςεσρΩ
ςηπ
μπξοξϋμ
μα
ποξρτΨοξσμ
πϊοξσπ-διενϊδξσπ
ρςξ
ρημεοιμϊ
μξσρικξπαιδαγχγϊ, ςϊρξ ρε επΪπεδξ ρσγκοϊςηρηπ ςξσ επιρςημξμικξϋ ςξσ πεδΪξσ, ϊρξ και ρε
επΪπεδξ σιξθΨςηρηπ επιρςημξλξγικόμ αουόμ. ΝΨοαμ ασςξϋ εΪμαι ρημαμςικΩ η ρσμειδηςξπξΪηρη
ϊςι ξ ρυεδιαρμϊπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, εΪςε ρςξ ΡπξσογεΪξ, εΪςε απϊ ςξμ Ϊδιξ ςξ δΧρκαλξ, αλλΧ
και η εταομξγΩ ςξσ εμΨυξσμ αμαπϊτεσκςα ρε κΧπξιξ βαθμϊ μια μξοτΩ ασςξβξσλΪαπ και
ασθαιοερΪαπ, καθόπ βαρΪζξμςαι αμαγκαρςικΧ και ρε απξτΧρειπ. Πα ρςξιυεΪα ασςΧ αρταλόπ δεμ
εΪμαι αομηςικΧ, καθόπ εμσπΧουξσμ ρε κΧθε απϊταρη. Ώπλόπ η ρσμειδηςξπξΪηρΩ ςξσπ μπξοεΪ ρε
πΧμπξλλεπ πεοιπςόρειπ μα ρσμςελΨρει ρςημ σπΨοβαρη δξγμαςιρμόμ και ρςεΪοχμ βεβαιξςΩςχμ,
όρςε μα γΪμει ξ μξσρικξπαιδαγχγϊπ πιξ αμξιυςϊπ ρςξ διΧλξγξ, ρςιπ επιρςημξμικΨπ ενελΪνειπ και
ρςα αιςΩμαςα ςχμ καιοόμ.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΩΚΟΠΏΚΠΖΚΏ ΔΜΑΏΚΔ

Λια ποϊςαρη για ςημ εκπαίδεσρη μηπιαγχγόμ
για ςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ ρςξ ξλξήμεοξ ρυξλείξ:
έοεσμα και διδακςική ποάνη
Οεοίληφη
Οςξ Διαθεμαςικϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ ΝοξγοΧμμαςξπ ΙξσρικΩπ (ΔΒΝΝΟ, 2003) ξι δενιϊςηςεπ ςηπ
εκςΨλερηπ, ρϋμθερηπ και ακοϊαρηπ πεοιγοΧτξμςαι νεκΧθαοα χπ βαρικξΪ ρςϊυξι ςηπ μξσρικΩπ
αγχγΩπ. ΠελεσςαΪα διαςΨθηκε ρςα ρυξλεΪα ρυεςικϊ σπξρςηοικςικϊ σλικϊ για ςημ αμΧπςσνη ασςόμ
ςχμ δενιξςΩςχμ, ϊπχπ ςξ ΔΒΝΝΟ και ξ μΨξπ Μδηγϊπ Κηπιαγχγξϋ (2006). ΝαοΧλληλα, ςα ςελεσςαΪα
υοϊμια ξ ςξμΨαπ ςηπ μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ Ψυει γμχοΪρει ιδιαΪςεοη Χμθηρη με εκδϊρειπ
πεοιευξμΨμξσ ςϊρξ επιρςημξμικξϋ ϊρξ και καθαοΧ ποακςικξϋ. ΒΪμαι ρσζηςΩριμξ ϊμχπ ςξ εΧμ ξι
μηπιαγχγξΪ εΪμαι ενξικειχμΨμξι με ςιπ εκδϊρειπ ασςΨπ καθόπ και με ποακςικΧ ζηςΩμαςα πξσ
ατξοξϋμ ρςη υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ ρςξ μηπιαγχγεΪξ. Δ θΨρη ςηπ μξσρικΩπ ρςξ μηπιαγχγεΪξ και
ιδιαΪςεοα ρςξ ξλξΩμεοξ μηπιαγχγεΪξ εΪμαι απαοαΪςηςξ μα επαμαποξρδιξοιρθεΪ ρε ρυΨρη με ςιπ
ασνημΨμεπ απαιςΩρειπ ςξσ ρυξλεΪξσ και ςχμ παιδιόμ ρςξ διεσοσμΨμξ χοΧοιξ πξσ ρσμΪρςαςαι με ςξ
θερμϊ ασςϊ. Ιε εοεσμηςικϊ σλικϊ πξσ ποξκϋπςει απϊ εοχςημαςξλϊγια, ρσμεμςεϋνειπ αλλΧ και
αμαρςξυαρςικΧ ημεοξλϊγια εμ εμεογεΪα μηπιαγχγόμ διεοεσμόμςαι ςα ρσμαιρθΩμαςΧ ςξσπ για ςη
υοΩρη και αμΧπςσνη ασςόμ ςχμ δενιξςΩςχμ ρςξ μηπιαγχγεΪξ και ξι λϊγξι για ςημ ϋπαονη
δσρκξλιόμ ρςημ ποακςικΩ εταομξγΩ μξσρικόμ δοαρςηοιξςΩςχμ ρςξ μηπιαγχγεΪξ. Ώμαπςϋρρεςαι
ποξβλημαςικΩ για ςημ ξσριαρςικΩ ρςΩοινη μηπιαγχγόμ εμ ϊφει ςχμ αμαγκόμ ςξσ ξλξΩμεοξσ
ρυξλεΪξσ. ΝοξςεΪμεςαι Ψμα πλαΪριξ αμΧπςσνηπ ςχμ βαρικόμ μξσρικόμ δενιξςΩςχμ, ςξ ξπξΪξ
ρςηοΪζεςαι αουικΧ ρςημ εμπειοΪα ςξσ Ϊδιξσ ςξσ μηπιαγχγξϋ με ςιπ δενιϊςηςεπ ασςΨπ ρε ποξρχπικϊ
επΪπεδξ όρςε μα εΪμαι δσμαςΩ η διδαρκαλΪα ςξσπ ρςα παιδιΧ. Οςξ υόοξ ςξσ ρυξλεΪξσ ξ/η
μηπιαγχγϊπ αμςΪ μα επιβΧλει ρσγκεκοιμΨμεπ γμόρειπ ρςα παιδιΧ νεκιμΧ απϊ ςα παιδιΧ με Χμερη
καςαγοατΩ ςχμ μξσρικόμ ςξσπ εμπειοιόμ και παοαςΩοηρη ςχμ μξσρικόμ ςξσπ δοαρςηοιξςΩςχμ
ρςξ μηπιαγχγεΪξ.
Σηο ζκάκι, είναι αλήθεια,
σπάρτει πάνηα ηο ζηοιτείο ηοσ τρόνοσ.
Ο τρόνος μεηρά ζε βάρος δικό ζοσ
ή ζε βάρος ηοσ ανηιπάλοσ.
Υπάρτει τρόνος για να νικάς
και τρόνος για να τάνεις.
Μα κσρίως, τρόνος σπάρτει για να παίδεις…60

Δ αλΩθεια εΪμαι ϊςι και ρςξ... ρυξλεΪξ σπΧουει πΧμςα ςξ ρςξιυεΪξ ςξσ υοϊμξσ... Σοϊμξπ για μα
μΧθειπ, υοϊμξπ για μα πεοΧρει απλΧ, υοϊμξπ πξσ δεμ νευμΧπ πξςΨ και υοϊμξπ πξσ πξςΨ δεμ
θσμΧραι ϊςι σπΩουε καμ... ΡπΧουει υοϊμξπ για μα μΧθειπ μα μικΧπ αλλΧ και υοϊμξπ για μα μΧθειπ
μα υΧμειπ. Ια κσοΪχπ, ϊπχπ και ρςξ ρκΧκι, σπΧουει υοϊμξπ για μα παΪζειπ!
Δ ποξρυξλικΩ ηλικΪα εΪμαι καςενξυΩμ ρσμσταρμΨμη με ςξ παιυμΪδι. Δεμ εΪμαι ςσυαΪξ ςξ ϊςι, ϊπχπ
Χλλχρςε σπξρςηοΪζει και ξ ΐιγκϊςρκι, ςξ παιδΪ ςηπ ποξρυξλικΩπ ηλικΪαπ μαθαΪμει μΨρα απϊ ςξ
60

Ώπϊ ςημ κξσκλξθεαςοικΩ μξσρικΩ παοΧρςαρη, S i m u l t a n é , ΕεαςοικΩ ξμΧδα Εϋςεπ, ΗεΪμεμξ αΪη ΠρΪςξσ, ΏθΩμα, θΨαςοξ
ξϋομξπ, 9 ΙαοςΪξσ-5 ΏποιλΪξσ 2007
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παιυμΪδι ςϊρα ποΧγμαςα ϊρα μπξοεΪ μα μΧθει μΨρχ ςηπ ςσπικΩπ διδαρκαλΪαπ ςξ παιδΪ
μεγαλϋςεοηπ ηλικΪαπ. ΗαςακςΧ δενιϊςηςεπ και μαθαΪμει μα επιλϋει ποξβλΩμαςα κΧςχ απϊ ςημ
καθξδΩγηρη ςχμ εμηλΪκχμ Ω ρε ρσμεογαρΪα με πιξ ικαμξϋπ ρσμξμηλΪκξσπ (Vygotsky, 1976). Αια
ςξ λϊγξ ασςϊ ρϋγυοξμεπ παιδαγχγικΨπ μΨθξδξι ςξ υοηριμξπξιξϋμ ραμ ςξ κϋοιξ μΨρξ
διδαρκαλΪαπ. Δ μξσρικΩ και ιδιαΪςεοα η μξσρικΩ δημιξσογΪα ρςημ ςΧνη εΪμαι ξ καςενξυΩμ ςοϊπξπ
με ςξμ ξπξΪξ ξ δΧρκαλξπ μπξοεΪ μα δημιξσογΩρει πεοιβΧλλξμ ρσμεογαςικΩπ μΧθηρηπ πξσ μα Ψυει
μϊημα για ςξ παιδΪ. Νοξπ ςημ καςεϋθσμρη ασςΩ, ϊλα ςα αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα ςξσ
μηπιαγχγεΪξσ (ΐ.Δ. 494/5-7-1962, Ν.Δ., 476/31-5-1980, .Β.Η. 132, Ν.Δ. 486/1989-.Β.Η. 208
Ώ) και ποϊρταςα ςξ ΔΒΝΝΟ (2003) δΪμξσμ Ψμταρη ρςξ παιυμΪδι ςξμΪζξμςαπ ςξ ρημαμςικϊ οϊλξ ςξσ
ρςημ ξλϊπλεσοη αμΧπςσνη ςξσ παιδιξϋ και ρςη μαθηριακΩ διαδικαρΪα. Οε ασςϊ ςξ πλαΪριξ
εμςΧρρεςαι και ςξ ποϊγοαμμα ρυεδιαρμξϋ και αμΧπςσνηπ δοαρςηοιξςΩςχμ μξσρικΩπ για ςξ
μηπιαγχγεΪξ, με βαρικξϋπ ΧνξμΨπ ςξσ ςημ αμΧπςσνη μξσρικόμ δενιξςΩςχμ, ςημ ακοϊαρη, ςημ
εκςΨλερη, μξσρικΩ δημιξσογΪα και ανιξλϊγηρη (ΔΒΝΝΟ, 2003). ΙΨρα απϊ ςξ παιυμΪδι με ςξσπ
Ωυξσπ ςξ παιδΪ Ψουεςαι ρε επατΩ με ςξμ κϊρμξ ςηπ μξσρικΩπ βιχμαςικΧ. ΖδιαΪςεοα ρςξ ρημεοιμϊ
ποϊγοαμμα πξσ μπξοεΪ μα ακξλξσθεΪςαι ρςξ ξλξΩμεοξ μηπιαγχγεΪξ, με ςξ διεσοσμΨμξ χοΧοιξ
και ςη μεγαλϋςεοη υοξμικΩ Χμερη για ςημ ποαγμαςξπξΪηρη δοαρςηοιξςΩςχμ, η μξσρικΩ μπξοεΪ μα
διαδοαμαςΪζει ξσριαρςικϊ οϊλξ ρςη ξλϊπλεσοη αμΧπςσνη ςξσ παιδιξϋ ρε επΪπεδξ μξηςικϊ,
ρσμαιρθημαςικϊ και καλλιςευμικϊ.
Πξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ, μηπιαγχγεΪξ και δημξςικϊ, εμταμΪρθηκε ςξ 1997 ενσπηοεςόμςαπ
εογαριακξϋπ, κξιμχμικξϋπ και παιδαγχγικξϋπ ρκξπξϋπ. ΕεχοΩθηκε ϊςι θα μπξοξϋρε μα
καλϋφει ϊυι μϊμξ ςα εογαριακΧ ποξβλΩμαςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ αμξΪγξμςαπ μΨεπ θΨρειπ
εογαρΪαπ, αλλΧ και κξιμχμικξϋπ ρκξπξϋπ μΨρχ ςηπ κΧλσφηπ ποαγμαςικόμ αμαγκόμ ςχμ
εογαζϊμεμχμ γξμΨχμ. Οσγυοϊμχπ, ςξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ θεχοΩθηκε απϊ ςημ παμεπιρςημιακΩ
κξιμϊςηςα χπ ςξμΩ ρςημ εκπαΪδεσρη καθόπ ποξρτΨοει με ςη διατξοεςικΩ δξμΩ ςξσ υόοξσ, ςημ
αμαδιΧοθοχρη και ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ ποξγοΧμμαςξπ, ξσριαρςικΩ αμαμΨχρη ςχμ μεθϊδχμ
διδαρκαλΪαπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςη οιζικΩ αλλαγΩ ςξσ παιδαγχγικξϋ κλΪμαςξπ και ςχμ
επικξιμχμιακόμ ρυΨρεχμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι μΨρα απϊ ςημ Ϊδια ςη ρυξλικΩ κξιμϊςηςα
(ΝσογιχςΧκηπ, 2001). ΝΨοα απϊ ςημ επΧμδοχρη ςχμ μηπιαγχγεΪχμ με σλικΧ μΨρα μΨρχ
κοαςικόμ επιυξοηγΩρεχμ, κοΪμεςαι ιδιαΪςεοα ρημαμςικΩ η ρςΩοινη και επιμϊοτχρη ςχμ εμ
εμεογεΪα εκπαιδεσςικόμ αλλΧ και η καςΧλληλη ποξεςξιμαρΪα μελλξμςικόμ μηπιαγχγόμ,
ποξκειμΨμξσ μα μπξοξϋμ μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ ασνημΨμεπ απαιςΩρειπ ςξσ ρυξλεΪξσ, ςχμ
παιδιόμ και ςχμ επιρςημξμικόμ ςΧρεχμ αγχγΩπ ρςξ διεσοσμΨμξ χοΧοιξ πξσ ρσμΪρςαςαι με ςξ
θερμϊ ασςϊ. Δ υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ ρςξ ρϋγυοξμξ μηπιαγχγεΪξ θα απξςελΨρει ςξ αμςικεΪμεμξ ςηπ
παοξϋραπ ειρΩγηρηπ.
ΒΪμαι γεγξμϊπ, ϊςι ςελεσςαΪα παοαςηοεΪςαι ασνημΨμη δοαρςηοιϊςηςα ρςη μξσρικΩ παιδαγχγικΩ ρε
θεχοηςικϊ και ποακςικϊ επΪπεδξ. Οςξ μΨρξ ϊμχπ μηπιαγχγϊ, ςξ σλικϊ ςξ ξπξΪξ εΪμαι Χμερα
ποξρβΧριμξ και ςξ ξπξΪξ καλεΪςαι μα θΨρει ρε εταομξγΩ εΪμαι ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα και ϊρα
αματΨοξμςαι ρυεςικΧ με ςη μξσρικΩ. Πξ Διαθεμαςικϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ
(ΔΒΝΝΟ) για ςξ μηπιαγχγεΪξ, ςξ ξπξΪξ θερμξθεςΩθηκε ςξ 2003 (ΒΗ 303 & 304/13-3-2003)
αμςικαθιρςόμςαπ ςξ Ώμαλσςικϊ ποϊγοαμμα ςξσ 1989 (Ν.Δ. 486/1989-ΒΗ.208 Ώ΄), ρσμξπςικΧ
μπξοξϋμε μα αματΨοξσμε ϊςι τιλξδξνεΪ μα εΪμαι Ψμα ποϊγοαμμα αμξιυςϊ, βιχμαςικϊ, εσΨλικςξ,
δΪμξμςαπ Ψμταρη ρςη διαδικαρΪα απϊκςηρηπ γμόρηπ παοΧ ρςη γμόρη καθασςΩ ςξπξθεςόμςαπ ςξ
παιδΪ ρςξ κΨμςοξ ςχμ ενελΪνεχμ. Αια ςη μξσρικΩ αγχγΩ ξι ρςϊυξι επικεμςοόμξμςαι ρςημ
Ακοϊαρη, ςξ οαγξϋδι, ςημ Δκςέλερη, ςη Ρϋμθερη και ςημ Ανιξλϊγηρη. ΟσγκεκοιμΨμα,
Ώκοϊαρη: αμΧπςσνη ακξσρςικΩπ αμςΪληφηπ και διΧκοιρη Ωυχμ
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Ποαγξϋδι & ΒκςΨλερη: αμΧπςσνη δενιξςΩςχμ εκςΨλερηπ μΨρχ ςξσ ρςξιυειόδξσπ ςευμικξϋ ελΨγυξσ
ςηπ τχμΩπ και ςχμ ξογΧμχμ
Οϋμθερη και δημιξσογΪα: ρςξιυειόδη αμΧπςσνη και καςαμϊηρη ςηπ διαδικαρΪαπ δημιξσογΪαπ
μξσρικόμ ιδεόμ μΨρχ ςηπ ρϋμθερηπ και ςξσ ασςξρυεδιαρμξϋ
Ώνιξλϊγηρη: αμΧπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ παιδιόμ για ςημ εκςΪμηρη και
αμαθεόοηρη ςηπ εογαρΪαπ ςξσπ.
Οςξ Ϊδιξ θεχοηςικϊ πλαΪριξ ρςηοΪζεςαι και ςξ σπξρςηοικςικϊ βιβλΪξ «Μδηγϊπ Κηπιαγχγξϋ»
(ΔατΨομξσ 2006) ςξ ξπξΪξ μξιοΧρςηκε ρε ϊλα ςα μηπιαγχγεΪα ςηπ υόοαπ ασςΩ ςη ρυξλικΩ
υοξμιΧ, δΪμξμςαπ πξλλΨπ ιδΨεπ για ςη υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ ρςξ μηπιαγχγεΪξ. ΟσγκοΪμξμςαπ ςξσπ
ρςϊυξσπ ασςξϋπ για ςη μξσρικΩ αγχγΩ με ςξ μξμςΨλξ ςξσ Swanwick (1979) ςξ ξπξΪξ επηοΨαρε ςα
αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα πξλλόμ υχοόμ και ξ Ϊδιξπ ρσμϊφιρε ρςημ ακοξρςιυΪδα CLASP
διαταΪμεςαι ϊςι σπΧουξσμ πξλλΨπ ξμξιϊςηςεπ, ϊπχπ ταΪμεςαι απϊ ςξμ παοακΧςχ πΪμακα. Δ
ελλημικΩ λξιπϊμ εκδξυΩ ςξσ μξμςΨλξσ ςξσ Swanwick θα μπξοξϋρε μα εΪμαι ςξ ΏΠΒΟΏ
πεοιλαμβΧμξμςαπ Ακοϊαρη, οαγξϋδι, ΔκςΨλερη, Ρϋμθερη και Ανιξλϊγηρη.
Αια μα γΪμξσμ καςαμξηςξΪ ασςξΪ ξι Χνξμεπ απϊ ςξσπ μηπιαγχγξϋπ, εΪμαι απαοαΪςηςξ πΨοαμ ςηπ
ποξρχπικΩπ ςξσπ καςΧοςιρηπ μα λαμβΧμεςαι σπϊφη ςξ κξιμχμικξπξλιςιρμικϊ πλαΪριξ μΨρα ρςξ
ξπξΪξ ποαγμαςξπξιεΪςαι η μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ρςξ ρυξλεΪξ αλλΧ και ςιπ επιοοξΨπ πξσ δΨυξμςαι
ςα παιδιΧ εμςϊπ και εκςϊπ ρυξλεΪξσ. Οςημ πξλϋ ποξρεγμΨμη ςηπ ρπξσδΩ, η Campbell, μεςΧ απϊ
παοαςΩοηρη ςηπ ασθϊομηςηπ μξσρικΩπ Ψκτοαρηπ ςχμ παιδιόμ και ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξΪξ
υοηριμξπξιξϋμ ςη μξσρικΩ, , ςϊμιρε ςξσπ διΧτξοξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξΪξσπ αρυξλξϋμςαι ςα
παιδιΧ με ςη μξσρικΩ: με παιγμιόδη αλλΧ και ρξβαοϊ ςοϊπξ, αςξμικΧ Ω ξμαδικΧ (Campbell,
1998). ΙΪα ςΨςξια παοαςΩοηρη μπξοεΪ μα δόρει πλξϋριξ σλικϊ ρςξμ καθασςϊ κϊρμξ ςχμ
παιδιόμ, ςξμ ξπξΪξ χπ εκπαιδεσςικξΪ πξλλΨπ τξοΨπ θεχοξϋμε δεδξμΨμξ ποξρπαθόμςαπ μα
παοΨμβξσμε ρςξ μξσρικϊ κϊρμξ ςχμ παιδιόμ επιβΧλλξμςΧπ ςξσπ ρσγκεκοιμΨμεπ μξσρικΨπ γμόρειπ
ξι ξπξΪεπ ϊμχπ μπξοεΪ μα μη ρυεςΪζξμςαι με ςα εμδιατΨοξμςΧ ςξσπ. Ηι ϊ,ςι δεμ μαπ εμδιατΨοει, ςξ
μαθαΪμξσμε για λΪγξ αλλΧ μεςΧ ςξ νευμΧμε.
Πα εοχςΩμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ ρυεςΪζξμςαι αουικΧ με ςημ ενξικεΪχρη ςχμ μηπιαγχγόμ ςϊρξ ρε
θεχοηςικϊ ϊρξ και ρε ποακςικϊ επΪπεδξ ποξκειμΨμξσ μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ ασνημΨμεπ
απαιςΩρειπ ςηπ υοΩρηπ ςηπ μξσρικΩπ ρςξ μηπιαγχγεΪξ. Αια μα μπξοΨρει μα διαπιρςχθεΪ ξ βαθμϊπ
ενξικεΪχρηπ ςχμ μηπιαγχγόμ με ςη μξσρικΩ, θα διεοεσμηθξϋμ ςα ρσμαιρθΩμαςα και ξι λϊγξι πξσ
ςξσπ χθξϋμ ρςη υοΩρη και αμΧπςσνη μξσρικόμ δενιξςΩςχμ ρςξ μηπιαγχγεΪξ, μΨρα απϊ
ρσμεμςεϋνειπ, εοχςημαςξλϊγια και αμαρςξυαρςικΧ ημεοξλϊγια. Πξ δεΪγμα απξςελεΪςαι απϊ
επιλεγμΨμξσπ εμ εμεογεΪα μηπιαγχγξϋπ πξσ ρσμμεςεΪυαμ ρε ποξγοΧμμαςα επιμϊοτχρηπ ρςξ
ΝαμεπιρςΩμιξ ΏιγαΪξσ, καςΧ ςη διΧοκεια ςχμ εςόμ 2003-2006.

Ρσμαιρθήμαςα μηπιαγχγόμ για ςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ ρςημ ςάνη
ΒΪμαι γεγξμϊπ ϊςι ξι μηπιαγχγξΪ αιρθΧμξμςαι αμαρταλεΪπ χπ επΪ ςξ πλεΪρςξμ ρε ρυΨρη με ςη
μξσρικΩ λϊγχ ςχμ πεοιξοιρμΨμχμ γμόρεόμ ςξσπ απϊ ςημ ελλιπΩ ςξσπ παμεπιρςημιακΩ καςΧοςιρη
και ποξρχπικΩ εμαρυϊληρη.
«Ηα ήθελα μα κάμχ ςα παιδιά μα καςαμξήρξσμ και μα εκτοαρςξϋμ πεοιρρϊςεοξ με ςη
μξσρική και ςα ςοαγξϋδια, μα μάθχ μα ςξσπ διδάρκχ ςξ οσθμϊ, μξσρικά παιυμίδια για μα
μιόθξσμ εσυάοιρςα. Ηα ήθελα μα ςξσπ ποξρτέοχ πεοιρρϊςεοα απϊ ςα βαοεςά παιδικά
ςοαγξϋδια πξσ κάμξσμε κάθε υοϊμξ και πξσ ςσυαίμει πξλλέπ τξοέπ ϊςαμ έυξσμε ποξμήπια
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μα ςξσπ ςα μαθαίμξσμε και ϊςαμ γίμξμςαι μήπια μα ςα γμχοίζξσμ ήδη και μα βαοιξϋμςαι.
Χοειαζόμαρςε διατξοεςική μξσρική έκτοαρη και διδαρκαλία για ςα παιδιά».
Θϊγχ ςχμ Χμερχμ αμαγκόμ βιχμαςικΩπ ποξρΨγγιρηπ ϊρξμ ατξοΧ ρςη μξσρικΩ ρςξ μηπιαγχγεΪξ,
ξι μηπιαγχγξΪ απξζηςξϋμ «εστΧμςαρςεπ μεθϊδξσπ μξσρικΩπ Χρκηρηπ» για ςξσπ Ϊδιξσπ και ςα
παιδιΧ. Αια ςξ λϊγξ ασςϊ σπξγοαμμΪζξσμ ςημ αμΧγκη μεγαλϋςεοηπ ενξικεΪχρΩπ ςξσπ με ςα
μξσρικΧ σλικΧ αματξοικΧ με
βαρικΨπ Ψμμξιεπ ςηπ μξσρικΩπ (π.υ. ανΪεπ, οσθμϊπ)
υοΩρη ςηπ τχμΩπ για νεκξϋοαρςη ξμιλΪα και ςοαγξϋδι
ρχρςΩ υοΩρη ξογΧμχμ ςΧνηπ και εμξουηρςοόρειπ με ϊογαμα
καλλιΨογεια ςηπ μξσρικΩπ αΪρθηρηπ ρςα παιδιΧ με παιυμΪδια
ΏουικΧ ανΪζει μα αματεοθεΪ ςξ ϊςι πξλλΨπ τξοΨπ Ψυει παοαςηοηθεΪ Ψλλειφη καςΧλληλα
ρσμςξμιρμΨμηπ και Ψγκσοηπ εμημΨοχρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για αλλαγΨπ πξσ ρυεςΪζξμςαι με ςξμ
ςοϊπξ διδαρκαλΪαπ. ΣαοακςηοιρςικΧ, ςξ ΔΒΝΝΟ παοϊλξ πξσ εκδϊθηκε ςξ 2003 μϊλιπ τΨςξπ
μξιοΧρςηκε ρςα μηπιαγχγεΪα. ΒπΪρηπ, ξ μΨξπ Μδηγϊπ Κηπιαγχγξϋ (2006) μξιοΧρςηκε ρςημ αουΩ
ςηπ υοξμιΧπ ςξσ 2006 μεςΧ απϊ ποξηγξϋμεμεπ εμημεοόρειπ απϊ ςξσπ ρσμβξϋλξσπ ποξρυξλικΩπ
ηλικΪαπ ρϋμτχμα με ςημ καθξδΩγηρη ςξσ Ναιδαγχγικξϋ Ζμρςιςξϋςξσ. Δ Ψλλειφη ϊμχπ ποακςικΩπ
καςΧοςιρΩπ ςξσπ ρςα θΨμαςα ασςΧ, ιδιαΪςεοα ϊρξμ ατξοΧ ρςιπ δημιξσογικΨπ μξσρικΨπ εταομξγΨπ
βοΩκαμ ςημ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρκεπςικξϋπ ρυεςικΧ με ςη δσμαςϊςηςα πξσ ςξσπ
ποξρτΨοθηκε μα λϋρξσμ απξοΪεπ και μα εμημεοχθξϋμ με μΨεπ διδακςικΨπ εταομξγΨπ. Μι
μηπιαγχγξΪ αλλΧ και ξι δΧρκαλξι πξλλΨπ τξοΨπ παοαπξμξϋμςαι για ςημ ελλιπΩ ςξσπ εμημΨοχρη
κα επιμϊοτχρη για ςιπ καιμξςξμΪεπ πξσ ειρηγεΪςαι ςξ ΝΖ, π.υ. εσΨλικςη, διαθεμαςικϊςηςα, ςξσπ
τακΨλξσπ εογαριόμ και ανιξλϊγηρηπ πξσ ζηςξϋμ απϊ ςξσπ μηπιαγχγξϋπ ςημ δσμαςϊςηςα
παοαςΩοηρηπ και καςαγοατΩπ ςηπ ποξϊδξσ ςχμ παιδιόμ ακϊμα και με ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ
υχοΪπ ϊμχπ ξι Ϊδιξι μα Ψυξσμ εκπαιδεσθεΪ ρε βαρικΨπ μεθϊδξσπ παοαςΩοηρηπ. Αια ςξ λϊγξ ασςϊ
ξι ρσγκεκοιμΨμεπ καιμξςξμΪεπ αμςιμεςχπΪρςηκαμ απϊ ςξσπ μηπιαγχγξϋπ με κΧπξιξ ρκεπςικιρμϊ
ατξϋ ρϋμτχμα με ασςξϋπ απϊ ςη μια “δεμ ποξρθΨςξσμ κΧςι καιμξϋοιξ ρςξμ ςοϊπξ δξσλειΧπ μαπ
ρςξ μηπιαγχγεΪξ, μϊμξ βΧζξσμ ϊμξμα ρςα ποΧγμαςα πξσ κΧμαμε μΨυοι ςόοα”, εμό απϊ ςημ Χλλη
δεμ ςξσπ παοΨυξσμ ςημ καςΧλληλη επιμϊοτχρη για ςημ εταομξγΩ ςξσπ. ΖδιαΪςεοα η καςαγοατΩ
ςηπ μξσρικΩπ ρσμπεοιτξοΧπ και ςχμ εμδιατεοϊμςχμ ςξσ παιδιξϋ θα μπξοξϋρε μα απξςελεΪ
ποϊρτξοξ Ψδατξπ για ςημ ξσριαρςικΩ μξσρικΩ επικξιμχμΪα με ςα παιδιΧ και ςξ υςΪριμξ
δοαρςηοιξςΩςχμ βαριζϊμεμξι ρςα εμδιατΨοξμςΧ ςξσπ.
Ώπϊ ςημ Χλλη σπΧουξσμ ποακςικΧ ζηςΩμαςα για ςη ρχρςΩ υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ ρςξ μηπιαγχγεΪξ.
ΒΪμαι παοαςηοημΨμη η Ψλλειφη ρχρςόμ υχοόμ ειδικΧ για μξσρικΩ, ξ μειχμΨμξπ αοιθμϊπ
καςΧλληλχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ για ςα μηπιαγχγεΪα και η Ψλλειφη ρε καςΧλληλξ σπξρςηοικςικϊ
ξπςικξακξσρςικϊ σλικϊ. Δ ρημαμςικϊςεοη ϊμχπ δσρκξλΪα ςχμ μηπιαγχγόμ εΪμαι η Ψλλειφη
μξσρικόμ δενιξςΩςχμ. ΝξλλξΪ εΪμαι ασςξΪ πξσ δεμ επιδιόκξσμ κΧςι πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξ μα
ξογαμόρξσμ ςημ καθημεοιμΩ ςξσπ διδαρκαλΪα. Οαμ απξςΨλερμα εΪςε καςατεϋγξσμ ρε „εϋκξλεπ‟
λϋρειπ με ςημ επιλξγΩ ςηπ ακοϊαρηπ εμϊπ κξμμαςιξϋ Ω δοαρςηοιξςΩςχμ πξσ ποξρτΨοξσμ βιβλΪα
ςξσ εμπξοΪξσ υχοΪπ ϊμχπ μα εοεσμξϋμ μΪα βαθϋςεοη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ςχμ παιδιόμ και ςη
δικΩ ςξσπ καςΧοςιρη, εΪςε απξγξηςεϋξμςαι και υοηριμξπξιξϋμ ελΧυιρςα ςη μξσρικΩ ρςη
διδαρκαλΪα ςξσπ. Δ αδιΨνξδη ςευμικΩ ςχμ «Ψςξιμχμ λϋρεχμ» ϊπξσ ξ/η μηπιαγχγϊπ αμαοχςιΨςαι
ακϊμα και για ςξ «πόπ μπξοξϋμε μα βοξϋμε και μα ρσμδσΧρξσμε μξσρικΨπ για διΧτξοεπ
παοαρςΧρειπ;» δεμ μπξοεΪ παοΧ μα απξδσμαμόμει ςξμ εκπαιδεσςικϊ ξ ξπξΪξπ αμαγκΧζεςαι ρςη
ρσμΨυεια μα γΪμεςαι απξδΨκςηπ ςχμ ιδεόμ ςχμ Χλλχμ υχοΪπ ξ Ϊδιξπ μα δημιξσογεΪ και μα
αμαπςϋρρεςαι.
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Ώσςϊ ςξ ξπξΪξ ϊμχπ εΪμαι σπϊ ρσζΩςηρη εΪμαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξΪξ αιρθΧμξμςαι ξι μηπιαγχγξΪ
ϊςαμ ρε διαδικαρΪεπ επιμϊοτχρηπ Ψουξμςαι ξι Ϊδιξι αμςιμΨςχπξι ϊυι απλΧ με ςημ εκμΧθηρη
μξσρικόμ γμόρεχμ αλλΧ με βιχμαςικξϋπ ςοϊπξσπ ποξρΨγγιρηπ. ΒΪμαι ποξεςξιμαρμΨμξι για μια
ςΨςξια ποξρΨγγιρη ςηπ μξσρικΩπ ξι εμ εμεογεΪα μηπιαγχγξΪ;
Βνξμειξϋμεμξι και ποχςξδιϊοιρςξι μηπιαγχγξΪ μεςΧ απϊ μξσρικΩ επιμϊοτχρη, αμςΨδοαραμ
ιδιαΪςεοα θεςικΧ ρε μξσρικΧ και οσθμικΧ παιυμΪδια και βιχμαςικΨπ ποξρεγγΪρειπ υαοακςηοΪζξμςΧπ
ςα χπ «απλξΪ ςοϊπξι μξσρικΩπ επικξιμχμΪαπ με ςα παιδιΧ», «με ασςΧ εϋκξλα και γοΩγξοα
“ρπΧει” ξ πΧγξπ και ϊλξι ρσμμεςΨυξσμ ρςημ αουΩ διρςακςικΧ Ψπειςα με ζΩλξ και κΨτι»
«…για ποόςη τξοά ρσμμεςείυα ρε βιχμαςική μάθηρη. Ασςϊ πξσ μξσ έκαμε εμςϋπχρη είμαι
ϊςι με απλέπ κιμήρειπ και ήυξσπ μπξοξϋμε μα δημιξσογήρξσμε ϊμξοτη αςμϊρταιοα για
μαπ και για ςα παιδιά και μα διαμξοτόρξσμε ρσμθήκεπ καλήπ επικξιμχμίαπ».
Ιε ςημ ποξρχπικΩ ρσμμεςξυΩ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρε βιχμαςικΨπ μξσρικΨπ ποξρεγγΪρειπ και
δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικΩπ δημιξσογΪαπ, επιςσγυΧμεςαι η Χμερη καςαμϊηρη ςηπ εσυαοΪρςηρηπ πξσ
απξκξμΪζει καμεΪπ απϊ ςη ρσμμεςξυΩ ςξσ ρε ασςΨπ, όρςε μα ποξρπαθΩρει μα ςιπ δξκιμΧρει και ξ
Ϊδιξπ ρςημ ποΧνη. Μι αμςιδοΧρειπ ςχμ Ϊδιχμ ςχμ μηπιαγχγόμ μαοςσοξϋμ ςξμ εμθξσριαρμϊ πξσ
πηγΧζει απϊ ςημ εμπλξκΩ ςξσπ ρε ασςΨπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ:
«με έκαμαμ μα μιόρχ παιδί, κάςι πξσ είυα νευάρει»
«παίναμε υχοίπ μπάλα!»
«αοκεςά δημιξσογικά για ςη διδαρκαλία μξσρικήπ ρςημ ςάνη ςξ παιυμίδι ςξσ «ρπαρμέμξσ
ςηλέτχμξσ» με ςξσπ ήυξσπ, και ςξ παιυμίδι ςηπ «μξσρικήπ επικξιμχμίαπ» με δϋξ ή
πεοιρρϊςεοα άςξμα»
«η υοήρη παοάνεμχμ ξογάμχμ ή και απλόμ καθημεοιμόμ ποαγμάςχμ κιμξϋμ ςξ
εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ και θα μπξοξϋρα μα ςα υοηριμξπξιήρχ»
«ςξ ρόμα ρα υοήρη μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ είμαι μια εταομξγή απλή αλλά δσμαςή»
Δ ανΪα ςχμ βιχμαςικόμ ποξρεγγΪρεχμ για μξσρικΨπ ενεοεσμΩρειπ, ασςξρυεδιαρμϊ και μξσρικξϋπ
διαλϊγξσπ, πΨοα απϊ ςημ αουικΩ εσυαοΪρςηρη πξσ ποξρτΨοξσμ ρςξμ δΧρκαλξ/μηπιαγχγϊ,
απξςελξϋμ ατξομΩ ασςξενεοεϋμηρηπ και καςαμϊηρη ςηπ ανΪαπ ποξρχπικΩπ ποξρΨγγιρηπ και
επικξιμχμΪαπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ με ςα παιδιΧ μΨρχ ςχμ Ωυχμ. Πξ ρυϊλιξ ϊμχπ εμϊπ μηπιαγχγξϋ
ϊςι με ςιπ ποξρεγγΪρειπ ασςΨπ καςαμϊηρε πϊρξ ρημαμςικϊ εΪμαι ϊυι ςϊρξ ςξ μα απξκςΩρει μξσρικΨπ
δενιϊςηςεπ ϊρξ ςξ «μα γΪμχ καλϋςεοξπ Χμθοχπξπ-δΧρκαλξπ», θΨςξσμ ςξμ ϊλξ ποξβλημαςιρμϊ για
ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ρε μΪα ςελεΪχπ διατξοεςικΩ βΧρη. Ώσςϊ πξσ ξσριαρςικΧ ποΨπει μα μαπ
εμδιατΨοει εΪμαι η ποξρχπικΩ καλλιΨογεια ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, με ατξομΩ ςη μξσρικΩ, όρςε μα
μπξοεΪ μα αμακαλϋπςει ςιπ δικΨπ ςξσ δσμαςϊςηςεπ επικξιμχμΪαπ μξσρικΩπ Ω μη με ςξμ εασςϊ ςξσ
και ςα παιδιΧ. Οςημ πεοΪπςχρη ασςΩ, μεςαςΪθεςαι ςξ κΨμςοξ βΧοξσπ ςηπ μξσρικΩπ εκπαΪδεσρηπ
απϊ μΪα απλΩ επιταμειακΩ ρσρρόοεσρη γμόρεχμ και εμπειοιόμ, ρςη υοΩρη ασςόμ για ςημ
ξσριαρςικΩ επικξιμχμΪα ςξσ δΧρκαλξσ με ςα παιδιΧ για ςημ ποξρτξοΧ δσμαςξςΩςχμ Ψκτοαρηπ
μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ.
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Ιαςακλείδα
Πξ πλαΪριξ πξσ ποξςεΪμεςαι ατξοΧ ατεμϊπ ρςημ αμΧπςσνη βαρικόμ μξσρικόμ δενιξςΩςχμ ςχμ
μηπιαγχγόμ μΨρχ ςηπ εμπειοΪαπ ςξσ Ϊδιξσ ςξσ μηπιαγχγξϋ με ςιπ δενιϊςηςεπ ασςΨπ ρε ποξρχπικϊ
επΪπεδξ όρςε μα εΪμαι δσμαςΩ η διδαρκαλΪα ςξσπ ρςα παιδιΧ, ατεςΨοξσ ρςημ υοΩρη ασςόμ χπ
ατεςηοΪα μξσρικΩπ επικξιμχμΪαπ και Ψκτοαρηπ μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ. ΒμπειοικΧ, η Ψοεσμα Ψδεινε
ακοιβόπ ςα ξτΨλη μιαπ ςΨςξιαπ δσμαμικΩπ, η ξπξΪα επακϊλξσθα ξδηγεΪ ςξσπ μηπιαγχγξϋπ ρςξ μα
αμςιμεςχπΪζξσμ ςη μξσρικΩ και ςξ παιυμΪδι με ςξσπ Ωυξσπ καθημεοιμΧ χπ παιυμΪδι, ϊπχπ ακοιβόπ
ςα αμςιλαμβΧμεςαι ςξ παιδΪ.
Οςξ υόοξ ςξσ ρυξλεΪξσ ξ/η μηπιαγχγϊπ αμςΪ μα επιβΧλει ρσγκεκοιμΨμεπ γμόρειπ ρςα παιδιΧ
νεκιμΧ απϊ ςα παιδιΧ με Χμερη καςαγοατΩ ςχμ μξσρικόμ ςξσπ εμπειοιόμ και παοαςΩοηρη ςχμ
μξσρικόμ ςξσπ δοαρςηοιξςΩςχμ ρςξ μηπιαγχγεΪξ. ΣςΪζει λξιπϊμ με ξσριαρςικϊ ςοϊπξ ρςιπ
αμΧγκεπ ςχμ παιδιόμ για ασςξΨκτοαρη μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ, όρςε με μια ςΨςξια εμπειοΪα ςα
παιδιΧ μα θΨλξσμ ςη ρσμΨυιρη ςηπ επατΩπ ςξσπ με ςη μξσρικΩ για μια ζχΩ. ΑιαςΪ ασςϊπ εΪμαι και
ξ οϊλξπ ςηπ παιδεΪαπ, μα υςΪζει ςξ αϋοιξ, μα δημιξσογεΪ ςξσπ ασοιαμξϋπ υοΩρςεπ, δημιξσογξϋπ
και μξσρικξϋπ πξλΪςεπ.
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Στρογγυλή Τράπεζα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΏΖΗΏΠΒΞΖΚΔ ΓΖΏΗΜΡΘΔ

Ζ Λξσρική ρςημ Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη μέρα απϊ
ποξαιοεςικά εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα
Οεοίληφη
ΏμΧμερα ρςξσπ ειδικξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ ΙξσρικΩπ ρςημ ΝοχςξβΧθμια
ΒκπαΪδεσρη, ϊπχπ ασςξΪ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ μΨξ Ώμαλσςικϊ Νοϊγοαμμα Οπξσδόμ, αματΨοξμςαι
και ξι ενΩπ:
α) Μι μαθηςΨπ μα αρκηθξϋμ, όρςε μα ςοαγξσδξϋμ ξοθΧ για μεγαλϋςεοη εσυαοΪρςηρη.
β) Κα αμαπςϋνξσμ ςημ ακξσρςικΩ ςξσπ ικαμϊςηςα.
γ) Κα Ψλθξσμ ρε επατΩ με ςιπ παλαιϊςεοεπ ρσμιρςόρεπ ςηπ μεξελλημικΩπ εθμικΩπ μξσρικΩπ
παοΧδξρηπ (ςξ δημξςικϊ ςοαγξϋδι και ςξ βσζαμςιμϊ εκκληριαρςικϊ μΨλξπ) και μα εκςιμΩρξσμ ςημ
ανΪα ςξσπ.
δ) Κα αμαπςϋνξσμ ςιπ αςξμικΨπ μξσρικΨπ ικαμϊςηςΨπ ςξσπ.
ε) Κα ρσμειδηςξπξιΩρξσμ ςη ρυΨρη ςηπ ΙξσρικΩπ με ςιπ Χλλεπ ΠΨυμεπ και ςα γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα
πξσ διδΧρκξμςαι ρςξ ρυξλεΪξ.
ρς) Κα αμαπςϋνξσμ, μΨρχ ςηπ ΙξσρικΩπ, πμεϋμα ρσμεογαρΪαπ, σπεσθσμϊςηςαπ, πειθαουΪαπ και
επικξιμχμΪαπ, ρςξιυεΪχμ απαοαΪςηςχμ για ςημ κξιμχμικξπξΪηρΩ ςξσπ.
λξι ασςξΪ ξι ρκξπξΪ πξσ ποξαματΨοθηκαμ δϋμαμςαι μα επιςεσυθξϋμ μΨρα απϊ ςιπ ΟυξλικΨπ
Δοαρςηοιϊςηςεπ. Μι ΟυξλικΨπ Δοαρςηοιϊςηςεπ εΪμαι ποξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα, πξσ
εταομϊζξμςαι ςα ςελεσςαΪα υοϊμια ρςα ΔημξςικΧ ρυξλεΪα και ΚηπιαγχγεΪα ςηπ υόοαπ μαπ. Ώπϊ ςη
τεςιμΩ ρυξλικΩ υοξμιΧ Ψυξσμ εμςαυθεΪ ρςα πλαΪρια ςηπ ΒσΨλικςηπ Γόμηπ και η θεμαςικΩ ςξσπ
αματΨοεςαι ρε θΨμαςα ΝξλιςιρςικΧ, ΝεοιβαλλξμςικΧ και ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ.
Οςιπ ΟυξλικΨπ ασςΨπ Δοαρςηοιϊςηςεπ, η ΙξσρικΩ μπξοεΪ μα απξςελΨρει εΪςε ατϊομηρη για ςημ
Ψμαονη εταομξγΩπ εμϊπ ςΨςξιξσ ποξγοΧμμαςξπ, εΪςε μα σπξρςηοΪζει ςημ εταομξγΩ ςξσ
ποξγοΧμμαςξπ, εΪςε ςΨλξπ μα απξςελΨρει μΨοξπ ςηπ ςελικΩπ παοξσρΪαρΩπ ςξσ. Πα ποξγοΧμμαςα
ασςΧ πξσ εΪμαι βαριρμΨμα ρςιπ αουΨπ ςηπ μεθϊδξσ Project και ρςη διαθεμαςικϊςηςα δΪμξσμ ςημ
εσκαιοΪα ρςξσπ μαθηςΨπ μα γμχοΪρξσμ ςα μξσρικΧ ρςξιυεΪα ϊυι απξκξμμΨμα, αλλΧ μΨρα ρςα
πλαΪρια ςηπ εσοϋςεοηπ κξιμχμικΩπ ςξσπ ζχΩπ και με Ψμαμ ςοϊπξ ιδιαΪςεοα ποξριςϊ και εσυΧοιρςξ
για ςα παιδιΧ ασςΩπ ςηπ ηλικΪαπ.

Πα ςελεσςαΪα υοϊμια η μεγΧλη ρημαρΪα ςηπ μξσρικΩπ για ςημ εκπαΪδεσρη και ςημ αγχγΩ ςξσ
παιδιξϋ Ψυει επιρημαμθεΪ απϊ πξλλξϋπ εοεσμηςΨπ. Δ μξσρικΩ επεμεογεΪ Χμερα ρςξ
ρσμαιρθημαςικϊ κϊρμξ ςξσ αμθοόπξσ, ιδιαΪςεοα ϊςαμ ξ κϊρμξπ ασςϊπ εΪμαι ξ εϋπλαρςξπ και
εσαΪρθηςξπ ρσμαιρθημαςικϊπ κϊρμξπ ςξσ παιδιξϋ. ΝξλλΨπ τξοΨπ ϊςαμ εΪμαρςε υαοξϋμεμξι
θΨλξσμε μα εκτοΧρξσμε ςη υαοΧ μαπ ςοαγξσδόμςαπ Ω ρτσοΪζξμςαπ. Άλλεπ πΧλι τξοΨπ τςιΧυμει η
διΧθερη μαπ ρςξ Χκξσρμα μιαπ εσυΧοιρςηπ μελχδΪαπ. Δ βξΩθεια ασςΩ πξσ ποξρτΨοει η μξσρικΩ
ρςημ Ψκτοαρη ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ μαπ, θεςικόμ Ω αομηςικόμ, ρσμςελεΪ ρςημ αμΧπςσνη μιαπ ϊρξ
ςξ δσμαςϊ πιξ ιρξοοξπημΨμηπ ποξρχπικϊςηςαπ. Οςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ςξσ παιδιξϋ κϋοιξπ
ρκξπϊπ μαπ θα ποΨπει μα εΪμαι ςξ μα ςα διαπλΧρξσμε ραμ Χςξμα με ςημ εσεογεςικΩ επΪδοαρη ςηπ
μξσρικΩπ και ϊυι απξκλειρςικΧ ςξ μα κΧμξσμε ςα παιδιΧ μαπ μξσρικξϋπ. Ιε ςιπ δοΧρειπ μαπ
ρςξυεϋξσμε όρςε η εσυαοΪρςηρη πξσ παΪομξσμ απϊ ςη μξσρικΩ, η εσαιρθηρΪα πξσ αμαπςϋρρεςαι
ρ‟ ασςΧ μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ και η πειθαουΪα πξσ απξκςξϋμ απϊ ςη ρσμμεςξυΩ ςξσπ ρςιπ μξσρικΨπ
δοαρςηοιϊςηςεπ μα ςα βξηθΩρξσμ μα μεγαλόρξσμ πεοιρρϊςεοξ εσςσυιρμΨμα, πεοιρρϊςεοξ όοιμα
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και Ψςξιμα μα παΪνξσμ ςξ οϊλξ ςξσπ ρςημ ασοιαμΩ κξιμχμΪα ςηπ ξπξΪαπ θα απξςελΨρξσμ μΨλη.
ΐΨβαια, σπΧουει πΧμςα και η ελπΪδα ϊςι μεοικΧ απϊ ασςΧ θα αγαπΩρξσμ ςη μξσρικΩ και θα
εκτοΧρξσμ ςημ επιθσμΪα μα ςη γμχοΪρξσμ αογϊςεοα καλϋςεοα και μα απξκςΩρξσμ μια βαθϋςεοη
αμςΪληφΩ ςηπ. (ΟΨογη,1991).
Βκςϊπ απϊ ϊρα ποξαματΨοαμε σπΧουξσμ μεοικξΪ ακϊμη λϊγξι, για ςξσπ ξπξΪξσπ η μξσρικΩ
θα ποΨπει μα ρσμπεοιλαμβΧμεςαι ρςα ρυξλικΧ ποξγοΧμμαςα και θα αματΨοξσμε πεοιληπςικΧ ρςη
ρσμΨυεια:
Διαιόμιρη ςηπ πξλιςιρςικΩπ μαπ κληοξμξμιΧπ: Μι ςΨυμεπ εΪμαι Ψμα ρημαμςικϊ κξμμΧςι ςξσ
πξλιςιρμξϋ και ςηπ παοΧδξρΩπ μαπ. Έμαπ απϊ ςξσπ θεμελιόδειπ ρκξπξϋπ ςηπ εκπαΪδεσρηπ εΪμαι
μα μεςαδόρει ςημ πξλιςιρμικΩ μαπ κληοξμξμιΧ ρςιπ επϊμεμεπ γεμιΨπ και η μξσρικΩ εΪμαι μΪα απϊ
ςιπ πιξ δσμαςΨπ, ςιπ πιξ ρσμαοπαρςικΨπ και ςιπ πιξ Ψμδξνεπ εκτοΧρειπ ςηπ.
ΙΪα Χλλη βαρικΩ λειςξσογΪα εμϊπ ρυξλεΪξσ εΪμαι μα βξηθΩρει ςξσπ μαθηςΨπ μα αμαπςϋνξσμ ςιπ
δσμαςϊςηςΨπ ςξσπ. Δ μξσρικΩ δσμαςϊςηςα εΪμαι μια απϊ ςιπ βαρικΨπ ικαμϊςηςεπ πξσ σπΧουξσμ ρε
κΧθε αμθοόπιμξ ξμ.
Δ μξσρικΩ ποξρτΨοει μια απαοαΪςηςη διΨνξδξ για δημιξσογικϊςηςα και ποξρχπικΩ Ψκτοαρη. Ιαπ
δΪμει ςη δσμαςϊςηςα μα εκτοΧρξσμε ςιπ πιξ εσγεμεΪπ ρκΨφειπ και αιρθΩμαςΧ μαπ. ΐΧζει ρε
λειςξσογΪα ςη ταμςαρΪα μαπ. Ιαπ επιςοΨπει μα επιβεβαιόρξσμε ςη μξμαδικϊςηςΧ μαπ.
Δ μξσρικΩ ρςξ ρυξλεΪξ δΪμει μια εσκαιοΪα επιςσυΪαπ ρε μεοικξϋπ μαθηςΨπ, πξσ Ψυξσμ δσρκξλΪεπ ρε
κΧπξιξ Χλλξ ςξμΨα ςξσ ρυξλικξϋ ποξγοΧμμαςξπ. ΒΪμαι ρημαμςικϊ μα επιςϋυει κΧπξιξπ μαθηςΩπ ρε
κΧςι.
Δ μΧθηρη ςηπ μξσρικΩπ μπξοεΪ μα βξηθΩρει Ψμα μαθηςΩ μα καςαλΧβει καλϋςεοα ςη τϋρη ςηπ
αμθοχπϊςηςαπ. Ώπξκαλϋπςει μξμαδικξϋπ ςξμεΪπ ςηπ ρυΨρηπ μαπ με Χλλα αμθοόπιμα ϊμςα και με
ςξ πεοιβΧλλξμ μαπ. ΝοξρτΨοει μια λεχτϊοξ εϋκξληπ ποϊρβαρηπ ρςημ ενΨςαρη Χλλχμ
πξλιςιρμόμ.
Δ μΧθηρη ςηπ μξσρικΩπ μπξοεΪ μα ασνΩρει ςημ ικαμξπξΪηρη πξσ απξλαμβΧμει ξ μαθηςΩπ απϊ
ασςΩμ και μα ςξσ επιςοΨφει μα αρυξληθεΪ με πιξ πξλϋπλξκη και ξλξκληοχμΨμη μξσρικΩ.
Δ μξσρικΩ ενσφόμει ςξ αμθοόπιμξ πμεϋμα. ΏμεβΧζει ςημ πξιϊςηςα ζχΩπ. ΏλλΧζει ςημ αμθοόπιμη
εμπειοΪα. Ψομει υαοΧ και εσςσυΪα ρε αμθοόπιμα ϊμςα κΧθε κξιμχμΪαπ και κΧθε παοΧδξρηπ.
Ψομει παοηγξοιΧ ρςημ αμθοχπϊςηςα, ρςιπ αρυξλΪεπ ςηπ καθημεοιμΩπ ζχΩπ και εΪμαι Ψμα
απαοαΪςηςξ ρσμπλΩοχμα ρςιπ πιξ εσυΧοιρςεπ και ρςιπ πιξ επΪρημεπ πεοιρςΧρειπ.
(ΝαπαζαοΩπ,1999)
ΡπακξΩ ρςιπ κξιμχμικΨπ επιςαγΨπ: μΨρα απϊ ρσγκεκοιμΨμα εΪδη μξσρικΩπ παοξσριΧζξμςαι ρςα
παιδιΧ ξδηγΪεπ με πιξ εσυΧοιρςξ ςοϊπξ.
ΟςαθεοξπξΪηρη ςχμ κξιμχμικόμ και θοηρκεσςικόμ θερμόμ: η μξσρικΩ απξςελεΪ αμαπϊρπαρςξ
μΨοξπ κΧθε ςελεςξσογΪαπ ςχμ παιδιόμ. Πα παςοιχςικΧ και θοηρκεσςικΧ ςοαγξϋδια πξσ μαθαΪμξσμ
εμιρυϋξσμ ςημ πξλιςικΩ και θοηρκεσςικΩ ςξσπ ρσμεΪδηρη.
Ηαλϋςεοη εμρχμΧςχρη ρςημ κξιμχμΪα: η μξσρικΩ εΪμαι Ψμαπ ιρυσοϊπ παοΧγξμςαπ
κξιμχμικξπξΪηρηπ, γιαςΪ ςα ςοαγξϋδια πξσ μαθαΪμξσμ ςα παιδιΧ μΨρα ρςημ ςΧνη μπξοξϋμ, για
παοΧδειγμα, μα βξηθΩρξσμ ρςημ καλϋςεοη εμρχμΧςχρΩ ςξσπ ρςημ ξμΧδα.
Μ γεμικϊπ ρκξπϊπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, ρϋμτχμα με ςξ Διαθεμαςικϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ
ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ εΪμαι ποχςαουικΧ η αμΧπςσνη και καλλιΨογεια ςηπ ικαμϊςηςαπ για
αιρθηςικΩ απϊλασρη καςΧ ςημ ακοϊαρη, εκςΨλερη και δημιξσογΪα μξσρικΩπ χπ μιαπ απϊ ςιπ
εκδηλόρειπ καλλιςευμικΩπ Ψκτοαρηπ και δημιξσογικϊςηςαπ ςξσ αμθοόπξσ. ΙΨρχ ασςξϋ ςξσ
ρκξπξϋ και παοΧλληλα ποξπ ασςϊμ, η μξσρικΩ αγχγΩ απξβλΨπει ρςη γεμικϊςεοη καλλιΨογεια ςηπ
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δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ, μΨρα απϊ ςημ εμεογηςικΩ ακοϊαρη, ςιπ
δοαρςηοιϊςηςεπ μξσρικΩπ δημιξσογΪαπ και εκςΨλερηπ.
Δ μξσρικΩ αγχγΩ διακοΪμεςαι ρε ςοΪα επΪπεδα χπ ποξπ ςξ βαθμϊ δσρκξλΪαπ ςχμ ποξπ επΪςεσνη
ρςϊυχμ και αμΧλξγα με ςημ ηλικΪα ςχμ παιδιόμ ρςα ξπξΪα απεσθϋμεςαι. Πξ ποόςξ επΪπεδξ νεκιμΧ
απϊ ςξ ΚηπιαγχγεΪξ και ρσμευΪζεςαι ρςιπ δϋξ ποόςεπ ςΧνειπ ςξσ Δημξςικξϋ ΟυξλεΪξσ. ΏκξλξσθεΪ
ςξ δεϋςεοξ επΪπεδξ ςξ ξπξΪξ ατξοΧ ςιπ επϊμεμεπ ςΧνειπ ςξσ δημξςικξϋ. ΠΨλξπ ςξ ςοΪςξ επΪπεδξ
λαμβΧμει υόοα ρςιπ ςοειπ ςΧνειπ ςξσ ΑσμμαρΪξσ. Μι Χνξμεπ ςξσ γμχρςικξϋ πεοιευξμΨμξσ εΪμαι ξι
Ϊδιξι και ρςα ςοΪα επΪπεδα. ΏλλΧζει, ϊμχπ, ξ βαθμϊπ δσρκξλΪαπ ςχμ γεμικόμ ρςϊυχμ πξσ
επιδιόκεςαι μα επιςεσυθξϋμ.
Οϋμτχμα με ςξ Ώμαλσςικϊ Νοϊγοαμμα Οπξσδόμ ΙξσρικΩπ για ςξ Δημξςικϊ ΟυξλεΪξ με ςη
διδαρκαλΪα ςηπ ΙξσρικΩπ επιδιόκξμςαι ξι παοακΧςχ επιμΨοξσπ ρκξπξΪ:
Μι μαθηςΨπ μα αρκηθξϋμ, όρςε μα ςοαγξσδξϋμ ξοθΧ για μεγαλϋςεοη εσυαοΪρςηρη.
Κα αμαπςϋνξσμ ςημ ακξσρςικΩ ςξσπ ικαμϊςηςα.
Κα αμαπςϋνξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα εκςιμξϋμ και μα αμςαπξκοΪμξμςαι ρε αιρθηςικΧ ρςξιυεΪα ςηπ
μξσρικΩπ.
Κα καςαμξΩρξσμ βαρικΧ ρςξιυεΪα και Ψμμξιεπ ςηπ θεχοΪαπ, ςηπ μξοτξλξγΪαπ και ςηπ ιρςξοΪαπ ςηπ
μξσρικΩπ.
Κα Ψλθξσμ ρε επατΩ με ςιπ παλαιϊςεοεπ ρσμιρςόρεπ ςηπ μεξελλημικΩπ εθμικΩπ μξσρικΩπ
παοΧδξρηπ ( ςξ δημξςικϊ ςοαγξϋδι και ςξ βσζαμςιμϊ εκκληριαρςικϊ μΨλξπ) και μα εκςιμΩρξσμ ςημ
ανΪα ςξσπ.
Κα αμαπςϋνξσμ ςιπ αςξμικΨπ μξσρικΨπ ικαμϊςηςΨπ ςξσπ.
Κα ρσμειδηςξπξιΩρξσμ ςη ρυΨρη ςηπ μξσρικΩπ με ςιπ Χλλεπ ΠΨυμεπ και ςα γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα
πξσ διδΧρκξμςαι ρςξ ρυξλεΪξ.
Κα αμαπςϋνξσμ μΨρχ ςηπ ΙξσρικΩπ πμεϋμα ρσμεογαρΪαπ, σπεσθσμϊςηςαπ, πειθαουΪαπ και
επικξιμχμΪαπ, ρςξιυεΪχμ απαοαΪςηςχμ για ςημ κξιμχμικξπξΪηρΩ ςξσπ.
λξι ασςξΪ ξι ρκξπξΪ ςηπ ΙξσρικΩπ πξσ μϊλιπ αματΨοαμε δϋμαμςαι μα επιςεσυθξϋμ και μΨρα απϊ
ςα ποξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα, γμχρςΧ και χπ ΟυξλικΨπ Δοαρςηοιϊςηςεπ. Πα
ποξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα εΪμαι δσμαςϊμ μα ποξρδιξοιρςξϋμ χπ εκεΪμα ςα
ποξγοΧμμαςα ςα ξπξΪα δεμ σπαγξοεϋξμςαι απϊ ςξ επΪρημξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα και καςΧ
καμϊμα Ψυξσμ χπ ατεςηοΪα ςξσπ ςημ ποχςξβξσλΪα και ςξ εμδιατΨοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ. ΏσςΧ
ςα ποξγοΧμμαςα εΪμαι δσμαςϊμ μα εμςΧρρξμςαι ρε μη σπξυοεχςικΧ αλλΧ ϊμχπ θερμξθεςημΨμα
πλαΪρια (με Ω υχοΪπ υοημαςξδϊςηρη) Ω μα βαρΪζξμςαι ρε μη θερμξθεςημΨμεπ ποχςξβξσλΪεπ
εκπαιδεσςικόμ (ΙπαγΧκηπ, 2000). ΝοξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα μπξοξϋμ μα
θεχοηθξϋμ Ψμα μεγΧλξ μΨοξπ ςχμ ποξγοαμμΧςχμ πξσ ατξοξϋμ Χμερα ςξσπ μαθηςΨπ:
πεοιβαλλξμςικΩπ εκπαΪδεσρηπ, αγχγΩπ σγεΪαπ, πξλιςιρςικόμ (ΙπαγΧκηπ,2000). ΝαοαδεΪγμαςα
ςχμ ποξαιοεςικόμ εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμΧςχμ σπΧουξσμ υιλιΧδεπ ρςα ρυξλεΪα: απϊ ςξμ
παιδικϊ ρςαθμϊ χπ ςξ λϋκειξ. Βμςελόπ εμδεικςικΧ μπξοξϋμ μα αματεοθξϋμ παοαδεΪγμαςα απϊ
ςημ πξλϋ ρσυμΧ Ψκδξρη μιαπ ρυξλικΩπ ετημεοΪδαπ Ω ςξ αμΨβαρμα μιαπ θεαςοικΩπ παοΧρςαρηπ
μαθηςόμ μΨυοι ςη ρσμεογαρΪα εμϊπ ρυξλεΪξσ με ρυξλεΪα Χλλχμ υχοόμ ςηπ Β.Β.
(ΙπαγΧκηπ,2000).
Πα ποξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα παοΨυξσμ δσμαςϊςηςεπ βιχμαςικΩπ, αμξιυςΩπ,
Χςσπηπ και διαπξλιςιρμικΩπ εκπαΪδεσρηπ. Μι μεθξδξλξγΪεπ πξσ ρσυμΧ ρσμαμςόμςαι βαρΪζξμςαι ρε
εογαρΪεπ ςχμ μαθηςόμ ρε ξμΧδεπ, ρςη μΨθξδξ project, ρςημ Χμερη επατΩ και γμχοιμΪα με ςξμ
Ψνχ κϊρμξ, ρςημ ανιξπξΪηρη ςηπ εμπειοΪαπ χπ μΨρξσ μΧθηρηπ. ΒΪμαι ιδιαΪςεοα Ψμςξμεπ, επΪρηπ, η
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ρσμεογαςικΩ, η βαριρμΨμη ρςη δημιξσογικϊςηςα και η εμεογϊπ μΧθηρη. Μ δΧρκαλξπ, γΪμεςαι
μΧλλξμ διεσκξλσμςΩπ, εμφσυχςΩπ και ρσμεογΧςηπ, εμό ξ μαθηςΩπ γΪμεςαι σπεϋθσμξπ ρςη δικΩ
ςξσ μΧθηρη, παοακιμξϋμεμξπ απϊ ςξ εμδιατΨοξμ ςξσ και ςημ αλληλεπΪδοαρΩ ςξσ με Χλλξσπ
μαθηςΨπ και διδΧρκξμςεπ. Αια ςξσπ λϊγξσπ ασςξϋπ ξι μαθηςΨπ δεΪυμξσμ ιδιαΪςεοξ εμθξσριαρμϊ
καςΧ ςη ρσμμεςξυΩ ςξσπ ρε ςΨςξιξσ εΪδξσπ ποξγοΧμμαςα . ΒπιπλΨξμ, η ποξρΨγγιρη ςχμ θεμΧςχμ
δεμ πεοιξοΪζεςαι ρε Ψμα και μϊμξ γμχρςικϊ αμςικεΪμεμξ, αλλΧ διακοΪμξσμε απϊπειοεπ ρϋμδερηπ
πεοιρρξςΨοχμ αμςικειμΨμχμ. Ώσςϊ δΪμει ςη δσμαςϊςηςα για ρσμεογαρΪεπ ςϊρξ μεςανϋ ςχμ
μαθηςόμ, ϊρξ και μεςανϋ εκπαιδεσςικόμ διατξοεςικόμ ειδικξςΩςχμ. ΠΨλξπ, ςα ποξαιοεςικΧ
εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα Ψυξσμ εσεογεςικΨπ ρσμΨπειεπ ρςημ καςαπξλΨμηρη ςηπ μαθηριακΩπ
απξςσυΪαπ, με ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ ποξρτΨοξσμ ρε ασςξϋπ πξσ ρσμΩθχπ μΨμξσμ αδιΧτξοξι και
απξςσγυΧμξσμ. Μι αδϋμαμξι πιξ εϋκξλα μπξοξϋμ μα ρσμμεςΨυξσμ και μα ρσμεογΧζξμςαι, καθόπ
γΪμξμςαι πιξ απξδεκςξΪ χπ τξοεΪπ ςηπ δικΩπ ςξσπ εμπειοΪαπ, γμόρηπ και κξσλςξϋοαπ, ςξσ δικξϋ
ςξσπ κϊρμξσ, πξσ ρε ποξηγξϋμεμεπ μξοτΨπ μΧθηρηπ Ωςαμ απξκλειρμΨμεπ. Πα ποξαιοεςικΧ
εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη διακοΪμξμςαι ρε: ΝεοιβαλλξμςικΧ,
ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ και ΝξλιςιρςικΧ. Αια μα δξϋμε, ϊμχπ, κΧπξια απϊ ςα ιδιαΪςεοα υαοακςηοιρςικΧ
καθεμϊπ απϊ ασςΨπ ςιπ ςοειπ καςηγξοΪεπ ποξγοαμμΧςχμ.

Οεοιβαλλξμςική Δκπαίδεσρη
Ιϊλιπ ρςα μΨρα ςηπ δεκαεςΪαπ ςξσ 1970 η πξλιςεΪα, αμαγμχοΪζξμςαπ ςημ αμΧγκη
εσαιρθηςξπξΪηρηπ ςχμ μΨχμ για ςξ πεοιβΧλλξμ, παοχθεΪ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςημ αμΧληφη
ποχςξβξσλιόμ ρυεςικόμ με ςημ ποξρςαρΪα ςξσ τσρικξϋ πεοιβΧλλξμςξπ. Πξ ποόςξ ασςϊ βΩμα
Ψδχρε μΨα όθηρη και διΧρςαρη ρςξ ελλημικϊ ρυξλεΪξ και ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ
πξσ εΪυαμ μεθξδξλξγικΨπ και πεοιβαλλξμςικΨπ αμηρσυΪεπ μα ποξρεγγΪρξσμ διατξοεςικΧ ςξσπ
μαθηςΨπ ςξσπ. Δ Ψκτοαρη ςηπ πεοιβαλλξμςικΩπ αγχγΩπ ρςη ρυξλικΩ ποΧνη Ψγιμε με ςη
θερμξθΨςηρη ςηπ πεοιβαλλξμςικΩπ εκπαΪδεσρηπ.(Ναπαδϊπξσλξπ & ΑεχογιΧδηπ,2000)
Οϋμτχμα με ςξ Κ.1892/90 και ςιπ αμςΪρςξιυεπ ΒγκσκλΪξσπ, η ΝεοιβαλλξμςικΩ ΒκπαΪδεσρη
απξςελεΪ ςμΩμα ςχμ ποξγοαμμΧςχμ ςχμ ρυξλεΪχμ ςηπ ΝοχςξβΧθμιαπ και ΔεσςεοξβΧθμιαπ
ΒκπαΪδεσρηπ. Οκξπϊπ ςηπ ΝεοιβαλλξμςικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ εΪμαι μα ρσμειδηςξπξιΩρξσμ ξι μαθηςΨπ
ςη ρυΨρη ςξσ αμθοόπξσ με ςξ τσρικϊ και κξιμχμικϊ πεοιβΧλλξμ ςξσ, μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ για
ςα ποξβλΩμαςα πξσ ρσμδΨξμςαι με ασςϊ και μα δοαρςηοιξπξιηθξϋμ με ειδικΧ ποξγοΧμμαςα, όρςε
μα ρσμβΧλλξσμ ρςη γεμικϊςεοη ποξρπΧθεια αμςιμεςόπιρΩπ ςξσπ. Ωπ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα/
δοαρςηοιϊςηςα ξδηγεΪ ρςη διαρατΩμιρη εμμξιόμ, ςημ αμαγμόοιρη ανιόμ, ςημ αμΧπςσνη/
καλλιΨογεια φσυξκιμηςικόμ δενιξςΩςχμ και ρςΧρεχμ πξσ εΪμαι απαοαΪςηςεπ ρςη διαδικαρΪα
λΩφηπ απξτΧρεχμ και ρςη διαμϊοτχρη κόδικα ρσμπεοιτξοΧπ γϋοχ απϊ ςα ποξβλΩμαςα πξσ
ατξοξϋμ ρςημ πξιϊςηςα ςξσ πεοιβΧλλξμςξπ ρε αςξμικϊ και ρςη ρσμΨυεια ρε ξμαδικϊ/κξιμχμικϊ
επΪπεδξ.
Δ Ψμμξια ςξσ πεοιβΧλλξμςξπ ρςημ ΝεοιβαλλξμςικΩ ΒκπαΪδεσρη αμςιμεςχπΪζεςαι με ςημ
ξλιρςικΩ διΧρςαρΩ ςξσ και πεοιλαμβΧμει ςιπ παοακΧςχ εκτΧμρειπ: σρικϊ, Πευμηςϊ/δξμημΨμξ,
Ηξιμχμικϊ-Μικξμξμικϊ και ιρςξοικϊ πεοιβΧλλξμ. Αια ςξ λϊγξ ασςϊ κΧθε θΨμα/ ποϊβλημα
μελεςΧςαι διεπιρςημξμικΧ και διαθεμαςικΧ.
Άνξμεπ γμχρςικξϋ πεοιευξμΨμξσ:
ΏΨοαπ – Ώςμϊρταιοα – ΗλιμαςικΨπ αλλαγΨπ
Κεοϊ
Έδατξπ
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ΔΧρη
ΐιξπξικιλϊςηςα – Δ ενατΧμιρη ςχμ ειδόμ
ΒμΨογεια
Δ διαυεΪοιρη απξοοιμμΧςχμ και απξβλΩςχμ
Ώμθοόπιμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ
Ώμθοόπιμεπ ΟυΨρειπ και ΏνΪεπ

Αγχγή Σγείαπ
Δ ΏγχγΩ ΡγεΪαπ ρςξ ρυξλεΪξ εΪμαι μια καςενξυΩμ διαθεμαςικΩ δοαρςηοιϊςηςα, η ξπξΪα ρσμβΧλλει
ρςημ αμαβΧθμιρη ςηπ ρυξλικΩπ ζχΩπ και ρςη ρϋμδερη ςξσ ρυξλεΪξσ με ςημ κξιμχμικΩ
ποαγμαςικϊςηςα. Οκξπϊπ ςηπ ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ εΪμαι η ποξΧρπιρη, η βελςΪχρη και η ποξαγχγΩ ςηπ
φσυικΩπ και ρχμαςικΩπ σγεΪαπ και ςηπ κξιμχμικΩπ εσενΪαπ ςχμ μαθηςόμ, ατεμϊπ με ςημ αμΧπςσνη
ςχμ κξιμχμικόμ δενιξςΩςχμ ςξσπ και ςηπ κοιςικΩπ ςξσπ ρκΨφηπ, ατεςΨοξσ με ςημ αμαβΧθμιρη ςξσ
κξιμχμικξϋ και τσρικξϋ πεοιβΧλλξμςϊπ ςξσπ. ΑεμικξΪ ρςϊυξι ςηπ ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ εΪμαι η
ποξΧρπιρη και η ποξαγχγΩ ςηπ φσυικΩπ και ρχμαςικΩπ σγεΪαπ και ςηπ κξιμχμικΩπ εσενΪαπ. Δ
ποϊληφη ςξσ απξκλειρμξϋ ςχμ μεαοόμ αςϊμχμ απϊ ςημ κξιμχμΪα και ςημ αγξοΧ εογαρΪαπ. Δ
αμΧπςσνη δενιξςΩςχμ και η διαμϊοτχρη αςϊμχμ με κοιςικΩ ρςΧρη. Δ μεΪχρη ςηπ ρυξλικΩπ
απξςσυΪαπ και ςηπ ποϊχοηπ εγκαςΧλειφηπ ςηπ σπξυοεχςικΩπ εκπαΪδεσρηπ.
ΐαρικξΪ Χνξμεπ γμχρςικξϋ πεοιευξμΨμξσ:
ΔιαποξρχπικΨπ ρυΨρειπ – ΤσυικΩ ΡγεΪα (θεμαςξλξγΪα κξομξϋ)
Νοϊληφη υοΩρηπ εναοςηριξγϊμχμ ξσριόμ
ΗαςαμΧλχρη και σγεΪα
ΟενξσαλικΩ ΏγχγΩ – διατσλικΨπ ρυΨρειπ
σρικΩ Χρκηρη και σγεΪα
ΗσκλξτξοιακΩ αγχγΩ – ΏςσυΩμαςα
ΝεοιβΧλλξμ και σγεΪα
Βθελξμςιρμϊπ
Ώμςιμεςόπιρη εκςΧκςχμ καςαρςΧρεχμ(αμΧπςσνη δενιξςΩςχμ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ Χγυξσπ,
ςξσ τϊβξσ κλπ.)

Οξλιςιρςικά ποξγοάμμαςα
Ωπ Νξλιςιρςικϊ Νοϊγοαμμα ξοΪζεςαι κΧθε δημιξσογικΩ διαδικαρΪα πξσ Ψυει χπ αμςικεΪμεμϊ
ςηπ ςημ αμΧδεινη και ποξόθηρη ρςξιυεΪχμ πξλιςιρμξϋ, ϊπχπ: ρϋμθερη πληθσρμξϋ, κξιμχμικΩ
ξογΧμχρη, πεπξιθΩρειπ, αμςιλΩφειπ, ιδΨεπ, γλόρρα, Ψθιμα, Ωθη, επαγγΨλμαςα, ξικξγΨμεια,
ρυξλεΪξ, αουιςεκςξμΩμαςα, καλλιςευμικΧ δημιξσογΩμαςα. ΙΨρα απϊ ςη διαδικαρΪα ασςΩ ξι
μαθηςΨπ Ψουξμςαι ρε επατΩ με ςξμ κϊρμξ ςηπ δημιξσογΪαπ και απξκςξϋμ ρσμεΪδηρη ςηπ
αμθοόπιμηπ ρσμπεοιτξοΧπ. Ώνιξλξγξϋμ ςα πξλιςιρςικΧ επιςεϋγμαςα χπ ποξψϊμ ςηπ αμθοόπιμηπ
ρσλλξγικΩπ ποξρπΧθειαπ και καςαμξξϋμ καλϋςεοα ςη ρημαρΪα ςηπ ρσμεογαρΪαπ. Δ γμόρη ςξσ
παοελθϊμςξπ γΪμεςαι κιμηςΩοια δϋμαμη για μΨα δημιξσογΪα, όρςε μα απξςελΨρξσμ ξι Ϊδιξι ξι
μαθηςΨπ μΨοξπ ςξσ κξιμχμικξϋ γΪγμερθαι και μα γΪμξσμ δοόμςα Χςξμα. Οςημ εκπαΪδεσρη Ψυξσμε
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Ψμα μακοϋ παοελθϊμ και μια μακοΧ παοΧδξρη ρε δοαρςηοιϊςηςεπ με πξλιςιρςικϊ πεοιευϊμεμξ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ με μεγΧλη ρσμμεςξυΩ ςχμ μαθηςόμ, ςχμ εκπαιδεσςικόμ και ςηπ κξιμχμΪαπ.
Οϋμτχμα με ςημ σπξσογικΩ εγκϋκλιξ Α2/4867/29-8-92, ςα πξλιςιρςικΧ, γεμικόπ,
εμςΧρρξμςαι ρςιπ ρυξλικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ μαζΪ με ςημ πεοιβαλλξμςικΩ εκπαΪδεσρη, ςημ αγχγΩ
σγεΪαπ και ςΨλξπ, με δοαρςηοιϊςηςεπ επαγγελμαςικξϋ ποξραμαςξλιρμξϋ. ΏμςικεΪμεμξ ςξσπ,
ρϋμτχμα με ςημ Ϊδια εγκϋκλιξ, μπξοεΪ μα εΪμαι: θεαςοικΨπ παοαρςΧρειπ, μξσρικΨπ εκδηλόρειπ,
θεαςοικϊ εογαρςΩοι, παοαδξριακξΪ υξοξΪ, λξγξςευμικΨπ εκδηλόρειπ, λΨρυη τχςξγοατΪαπ,
εκθΨρειπ ζχγοατικΩπ, εκδϊρειπ ετημεοΪδχμ-πεοιξδικόμ, οαδιξτχμικΨπ εκπξμπΨπ, ξογΧμχρη
βιβλιξθΩκηπ κ.λ.π.
λα ςα παοαπΧμχ ποξαιοεςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα καςΧ ςημ σλξπξΪηρΩ ςξσπ
ακξλξσθξϋμ ςα ρςΧδια ςξσ ρυεδΪξσ εογαρΪαπ (project), πξσ εΪμαι επιγοαμμαςικΧ ςα ακϊλξσθα:
ΒπιλξγΩ θΨμαςξπ
ΟςξυξθερΪα και σπξθΨμαςα
Σχοιρμϊπ ρε ξμΧδεπ
ΏμΧθερη καθηκϊμςχμ ρε ξμΧδεπ
ΡλξπξΪηρη ςξσ ρυεδΪξσ εογαρΪαπ
ΒπενεογαρΪα και καςαγοατΩ επιλεγμΨμξσ σλικξϋ
ΝαοξσρΪαρη
ΙΨυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ρυξλικΩ υοξμιΧ ϊλα ασςΧ ςα ποξγοΧμμαςα ποαγμαςξπξιξϋμςαμ ρςα
πλαΪρια ςξσ ρυξλικξϋ ποξγοΧμμαςξπ και πξλλΨπ τξοΨπ πΨοαμ ασςξϋ. Ψςξπ με ςη γεμΪκεσρη ςηπ
ΒσΨλικςηπ Γόμηπ ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςα πλαΪρια ασςΩπ. Δ
διΧοκεια απαρυϊληρηπ με ςα εμ λϊγχ θΨμαςα ποξβλΨπεςαι για Ψμα δΪχοξ εβδξμαδιαΪχπ. Δ
καιμξςξμΪα ςηπ «ΒσΨλικςηπ Γόμηπ» εμςΧρρεςαι ρςξ πλαΪριξ διαμϊοτχρηπ ςξσ Διαθεμαςικξϋ
ΒμιαΪξσ ΝλαιρΪξσ ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ (Δ.Β.Ν.Ν.Ο.). Δ ΒσΨλικςη Γόμη ρςξ ΚηπιαγχγεΪξ, ςξ
Δημξςικϊ και ςξ ΑσμμΧριξ Ψυει ιδιαΪςεοη παιδαγχγικΩ ρημαρΪα, καθόπ πΨοαμ ςχμ Χλλχμ, μπξοεΪ
μα λειςξσογΩρει και ραμ «τΪλςοξ διαυχοιρμξϋ» ςχμ πξικΪλχμ καιμξςϊμχμ εκπαιδεσςικόμ
ποξγοαμμΧςχμ ποξκειμΨμξσ μα επιλΨγξμςαι αμΧλξγα με ςημ επιςσυΪα ςξσπ ξοιρμΨμα και μα
απξςελξϋμ ρςη ρσμΨυεια ρσρςαςικϊ ρςξιυεΪξ ςηπ ΒσΨλικςηπ Γόμηπ. Μ ρκξπϊπ ςηπ ΒσΨλικςηπ Γόμηπ
εΪμαι μα «εμιαιξπξιΩρει» ςη ρυξλικΩ γμόρη με ςα εμδιατΨοξμςα ςχμ μαθηςόμ και με ςιπ
καςαρςΧρειπ ζχΩπ, κΧςι πξσ ξδηγεΪ ρε μΪα αμξιυςΩ θεμαςικΩ.

Δμδεικςικέπ θεμαςικέπ πεοιξυέπ για ςξ δημξςικϊ ρυξλείξ:
ΕΨμαςα ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ
ΏθλξπαιδιΨπ
ΕΨμαςα ΗσκλξτξοιακΩπ ΏγχγΩπ
ΕΨμαςα ΏγχγΩπ ΗαςαμαλχςΩ
ΕΨμαςα ΝεοιβΧλλξμςξπ (κξιμχμικξϋ και τσρικξϋ) – ΑμχοιμΪα με ςξ ςξπικϊ πεοιβΧλλξμ
ΠευμξλξγΪα
ΝαιυμΪδια με ςημ αοιθμηςικΩ
ΣοΩρη ςχμ ΙΙΒ
ΔιαυεΪοιρη ςηπ ΝληοξτξοΪαπ
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Νξλιςιρμϊπ – ΔιαπξλιςιρμικΩ επικξιμχμΪα και αλληλεπΪδοαρη
Δοαρςηοιϊςηςεπ με ςη υοΩρη ςξσ Βσοό
ΕΨμαςα ΜλσμπιακΩπ ΝαιδεΪαπ
Ζρϊςηςα ςχμ δϋξ τϋλχμ – Άλλα ρϋγυοξμα θΨμαςα – ΕεμαςικΨπ εμϊςηςεπ απϊ ςξ Νξλσθεμαςικϊ
ΐιβλΪξ
ΒικαρςικΧ – ΟσλλξγικΩ δοαρςηοιϊςηςα και Ψκτοαρη
ΘξγξςευμΪα
ΟσμμεςξυΩ και ΝαοΨμβαρη ρε ρυξλικΧ και ενχρυξλικΧ δοόμεμα – Βκδηλόρειπ
Μι τσρικΨπ επιρςΩμεπ ρςημ καθημεοιμΩ ζχΩ
οα βιβλιξθΩκηπ για ελεϋθεοη αμΧγμχρη (τιλαμαγμχρΪα)
Δοαρςηοιϊςηςεπ ξμΪλχμ εμδιατεοϊμςχμ και μαθηςικόμ ρσμεςαιοιρμόμ
Μι αματεοϊμεμεπ παοαπΧμχ θεμαςικΨπ πεοιξυΨπ πξσ εμδεΪκμσμςαι για διαθεμαςικΨπ
δοαρςηοιϊςηςεπ δεμ απξςελξϋμ επιπλΨξμ μαθΩμαςα, αλλΧ ρσμδΨξμςαι με εμϊςηςεπ ςχμ βαρικόμ
μαθημΧςχμ ςηπ κΧθε ςΧνηπ, αμαβαθμΪζξμςαπ Ψςρι ςα σπΧουξμςα γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα. Δ
απξδΨρμεσρη ςηπ διδαρκαλΪαπ ρςημ ΒσΨλικςη Γόμη απϊ «παοαδξριακΨπ» διαδικαρΪεπ
ανιξλϊγηρηπ δσμηςικΧ- και με ςημ αμΧλξγη ποξεςξιμαρΪα- βελςιόμει ςη διδακςικΩ ποΧνη και
αμακξστΪζει ςξσπ μαθηςΨπ, ξι ξπξΪξι δεμ ποΨπει μα ενεςΧζξμςαι, αλλΧ αμςΪθεςα μα εμθαοοϋμξμςαι
μα ρσμμεςΨυξσμ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ασςΨπ.
Μι μαθηςΨπ αμαλαμβΧμξσμ ποχςξβξσλΪεπ, ασςεμεογξϋμ, μαθαΪμξσμ πόπ μα μαθαΪμξσμ, πόπ μα
ρσμεογΧζξμςαι και μα επικξιμχμξϋμ απξςελερμαςικΧ με ςξ πεοιβΧλλξμ και ςελικΧ διαμξοτόμξσμ
θεςικΩ ρςΧρη απΨμαμςι ρςη μΧθηρη και ςξ ρυξλεΪξ. Ώπόςεοξπ ρςϊυξπ ςηπ ΒσΨλικςηπ Γόμηπ εΪμαι
η παιδαγχγικΩ και διδακςικΩ ασςξμϊμηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ σπΨο ςηπ δοαρςηοιξπξΪηρηπ ςχμ
μαθηςόμ, η ποξαγχγΩ ςηπ ρσλλξγικΩπ ποξρπΧθειαπ και η μεΪχρη ςξσ γμχριξκεμςοικξϋ
υαοακςΩοα ςξσ ρημεοιμξϋ ρυξλεΪξσ.
Ώπ δξϋμε ϊμχπ, ςόοα μΨρα απϊ μεοικΧ εμδεικςικΧ παοαδεΪγμαςα ποξαιοεςικόμ εκπαιδεσςικόμ
ποξγοαμμΧςχμ, πχπ ασςΧ μπξοξϋμ μα ενσπηοεςΩρξσμ ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ μξσρικΩπ, ϊπχπ ασςξΪ
αματΨοξμςαι ρςξ Διαθεμαςικϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ.

Α) Οεοιβαλλξμςική Δκπαίδεσρη – Ηέμα: Ξ ΜΔΠΞ
Έμα απϊ ςα πιξ δημξτιλΩ θΨμαςα ςηπ ΝεοιβαλλξμςικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ εΪμαι ασςϊ πξσ ατξοΧ ρςη
μελΨςη ςξσ μεοξϋ. Ιπξοξϋμε μα νεκιμΩρξσμε ςη μελΨςη ςξσ θΨμαςξπ ακξϋγξμςαπ κΧπξιξ ηυηςικϊ
μςξκξσμΨμςξ με τσρικξϋπ Ωυξσπ ϊπχπ: η βοξυΩ, ριγαμΩ Ω καςαιγΪδα, ξ καςαοοΧκςηπ, Ψμα μικοϊ
οσΧκι, η θΧλαρρα. Πα παιδιΧ καλξϋμςαι κΧθε τξοΧ μα ποξρδιξοΪρξσμ ασςϊ πξσ
ακξϋμε.(αμΧπςσνη ςηπ ακξσρςικΩπ ικαμϊςηςαπ).
ΟσμευΪζξμςαπ ςημ αμΧπςσνη ςξσ θΨμαςξπ, μπξοξϋμε μα βοξϋμε ςοαγξϋδια ςϊρξ παοαδξριακΧ,
ϊρξ και ρϋγυοξμα πξσ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσπ ρυεςΪζεςαι με ςιπ διΧτξοεπ μξοτΨπ ςξσ μεοξϋ. Ώτξϋ
αουικΧ ακξϋρξσμε ςα διΧτξοα ςοαγξϋδια και διακοΪμξσμε ςιπ ιδιαιςεοϊςηςΨπ ςξσπ, ρςη ρσμΨυεια
ποξυχοξϋμε ρςημ εκμΧθηρη ασςόμ ςχμ ςοαγξσδιόμ(ακξσρςικΩ ικαμϊςηςα-επατΩ με ςημ
παοΧδξρη-ενΧρκηρη ρςξ ςοαγξϋδι).
ΒπΪρηπ, μπξοξϋμε μα γμχοΪρξσμε ςα μξσρικΧ ϊογαμα ςξσ μεοξϋ, ϊπχπ εΪμαι ξι λαλΪςρεπ (πΩλιμεπ
ρτσοΪυςοεπ πξσ γεμΪζξμςαι με μεοϊ, γμχρςΨπ απϊ πξλϋ παλιΧ ρςημ ΒλλΧδα- λΨγξμςαι επΪρηπ
μεοξρτσοΪυςοεπ, αηδξμΧκια Ω κξϋκξι), ςξ κοξσρςϊ με μεοϊ πξσ ρε διΧτξοεπ παοαλλαγΨπ
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υοηριμξπξιεΪςαι και ρΩμεοα ρςημ ΏτοικΩ και ςη ΚΨα ΑξσιμΨα, ςξ «νϋλξ ςηπ βοξυΩπ», Ψμα ϊογαμξ
πξσ υοηριμξπξιεΪςαι ρςη ΘαςιμικΩ ΏμεοικΩ και μιμεΪςαι ςξσπ Ωυξσπ ςξσ μεοξϋ, ςημ ϋδοασλη, Ψμα
αουαΪξ ϊογαμξ πξσ αμακαλϋτθηκε ρςξ ΔΪξμ και απξςελεΪ ποϊγξμξ ςχμ ρημεοιμόμ
εκκληριαρςικόμ ξογΧμχμ, ςη γσΧλιμη αομϊμικα με μεοϊ, ετεϋοερη ςξσ ΐ.οαγκλΪμξσ, ϊογαμξ
ρςξ ξπξΪξ ξ μξσρικϊπ μπξοεΪ μα παΪνει Ψμα πξλστχμικϊ μξσρικϊ Ψογξ, ςα μξσρικΧ πξςΩοια ,ςα
ξπξΪα μπξοξϋμ και ςα παιδιΧ μα τςιΧνξσμ πξλϋ απλΧ και γοΩγξοα, δημιξσογόμςαπ Ψςρι ςξ δικϊ
ςξσπ μξσρικϊ ϊογαμξ, πΧμχ ρςξ ξπξΪξ θα παΪνξσμ ρςη ρσμΨυεια ςιπ μελχδΪεπ ςξσπ.
Ώκϊμη σπΧουξσμ εναΪοεςα κλαρικΧ Ψογα εμπμεσρμΨμα απϊ ςξ μεοϊ: α) «ΙξσρικΩ ςχμ μεοόμ» ςξσ
ΣΨμςελ, β) «ΙξλδΧβαπ» ςξσ ΟμΨςαμα, γ) «Ηϋμαςα ςξσ Δξϋμαβη» ςξσ ΟςοΧξσπ. Μι παοαπΧμχ
δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρε ξπξιξδΩπξςε ρςΧδιξ αμΧπςσνηπ ςξσ θΨμαςξπ,
αμΧλξγα με ςη διΧθερη αλλΧ και ςξ πόπ ασςϊ θα ενελιυθεΪ ρςημ ποΧνη.

Β) Αγχγή Σγείαπ – Ηέμα: Διατήμιρη και παιδιά
Οςημ αμΧπςσνη ςξσ θΨμαςξπ ασςξϋ μπξοξϋμε μα παοξσριΧρξσμε ρςα παιδιΧ μξσρικΨπ
υαοακςηοιρςικΨπ πξσ ρσμξδεϋξσμ διατημΪρειπ και μα ποξρπαθΩρξσμε μα θσμηθξϋμε ρε πξια
διατΩμιρη ακξϋγεςαι η ρσγκεκοιμΨμη μξσρικΩ. ΒπιπλΨξμ, μπξοξϋμε μα ρσζηςΩρξσμε για ςα
ρσμαιρθΩμαςα πξσ μαπ δημιξσογεΪ ςξ Χκξσρμα κΧθε μξσρικξϋ κξμμαςιξϋ(υαοΧ-λϋπημελαγυξλΪα). ΟσμευΪζξμςαπ ςξ ποϊγοαμμα, ατξϋ μελεςΩρξσμε και ςα σπϊλξιπα ρςξιυεΪα πξσ
υαοακςηοΪζξσμ ςιπ ςηλεξπςικΨπ διατημΪρειπ
και Ϊρχπ για ςημ ςελικΩ παοξσρΪαρη ςξσ
ποξγοΧμμαςξπ μπξοξϋμε ρε ρσμεογαρΪα με ςα παιδιΧ μα τςιΧνξσμε ςη δικΩ μαπ διατΩμιρη για
κΧπξιξ θΨμα πξσ μαπ εμδιατΨοει. ΒΪςε με μξσρικΩ Ψςξιμη απϊ κΧπξιξ CD, η επιλξγΩ ςηπ ξπξΪαπ θα
γΪμει ρε ρσμεογαρΪα με ςα παιδιΧ, εΪςε με ςη βξΩθεια ςχμ κοξσρςόμ ξογΧμχμ πξσ διαθΨςει ςξ
ρυξλεΪξ Ω ακϊμη και με ασςξρυΨδια ϊογαμα πξσ θα καςαρκεσΧρξσμ ςα παιδιΧ. ΙΪα Χλλη ποϊςαρη
εΪμαι ςα Ϊδια ςα παιδιΧ μα ςοαγξσδΩρξσμ κΧπξια μελχδΪα πξσ θα Ψυει ποξραομξρθεΪ ρςιπ
απαιςΩρειπ ςξσ θΨμαςξπ μαπ. Δ παοξσρΪαρη μπξοεΪ μα γΪμει ρε κξιμϊ πξσ θα απξςελεΪςαι απϊ ςα
σπϊλξιπα παιδιΧ ςξσ ρυξλεΪξσ, ςξσπ γξμεΪπ και εκπαιδεσςικξϋπ.

Γ) Οξλιςιρςικά – Ηέμα: Γμχοίζχ ςημ Δλλάδα μέρα απϊ ςη μξσρική ςηπ
Πα παιδιΧ με ςη βξΩθεια ςξσ εκπαιδεσςικξϋ κΧμξσμ Ψμα μξσρικϊ ςανΪδι ρςημ ΒλλΧδα. Ώκξϋγξμςαπ
ςα παοαδξριακΧ ςοαγξϋδια ςηπ κΧθε πεοιξυΩπ, δΪμξσμ Ψμταρη ρςξσπ διατξοεςικξϋπ οσθμξϋπ
ρςξσπ ξπξΪξσπ εΪμαι γοαμμΨμα καθόπ και ρςα μξσρικΧ ϊογαμα, ςα ξπξΪα κσοιαουξϋμ. ΒπιπλΨξμ
μπξοξϋμ μα γμχοΪρξσμ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξΪξ υξοεϋξμςαι ςα ςοαγξϋδια ασςΧ, ποξρπαθξϋμ μα
μΧθξσμ μα ςα ςοαγξσδξϋμ. Ώκϊμη μπξοξϋμ μα καςαρκεσΧρξσμ ϊογαμα μξσρικΧ ςα ξπξΪα θα
ρσμξδεϋξσμ ςα ςοαγξϋδια ςξσπ ασςΧ.
λα ασςΧ πξσ ποξαματΨοαμε εΪμαι απλΧ Ψμα πξλϋ μικοϊ δεΪγμα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ και
ποξγοΧμμαςα με ςα ξπξΪα μπξοξϋμ μα επιςεσυθξϋμ ξι ρκξπξΪ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ, ϊπχπ ασςξΪ
αματΨοξμςαι ρςξ Διαθεμαςκϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ. Ώπ μημ νευμΧμε ϊςι ςιπ
πεοιρρϊςεοεπ τξοΨπ ςα ποξγοΧμμαςα ασςΧ σπξρςηοΪζξμςαι απϊ εκπαιδεσςικξϋπ υχοΪπ ιδιαΪςεοεπ
γμόρειπ μξσρικΩπ, πξσ ϊμχπ διαθΨςξσμ ςξ μεοΧκι και ςημ ποξθσμΪα μα ςα τΨοξσμ ειπ πΨοαπ. Ώμ
σπΧονει ρσμεογαρΪα και με ςξμ εκπαιδεσςικϊ ςηπ μξσρικΩπ ςξσ ρυξλεΪξσ, ςϊςε ςα απξςελΨρμαςα
μπξοξϋμ μα γΪμξσμ ακϊμη καλϋςεοα. πχπ καςαλαβαΪμξσμε ϊλξι μαπ η μξσρικΩ δεμ πεοιξοΪζεςαι
ρςα ρςεμΧ πλαΪρια ςξσ αμςΪρςξιυξσ μαθΩμαςξπ. ΔιαυΨεςαι ρε ϊλξ ςξ ποϊγοαμμα και ρε ϊλεπ ςιπ
εκτΧμρειπ ςηπ ρυξλικΩπ και μη ζχΩπ. Ώπ ποξρπαθΩρξσμε μα κεοδΪρξσμε ϊρξ ςξ δσμαςϊμ
πεοιρρϊςεοα χπ Χμθοχπξι απϊ ασςϊ.
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ΙΏΞΖΏ ΏΞΑΡΞΖΜΡ

Δσοχπαψκή Δκπαιδεσςική Οξλιςική και Οοξγοάμμαςα.
Λία απϊπειοα καςαγοατήπ ςξσ ςξπίξσ ρςημ ελλημική
εκπαίδεσρη
Οεοίληφη
Δ βελςΪχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ παοευϊµεμηπ εκπαΪδεσρηπ απξςελεΪ βαρικϊ ρςϊυξ ςχμ πξλιςικόμ
ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ ΒσοχπαψκΩπ Έμχρηπ. ΙεΪζξμεπ εκπαιδεσςικΨπ µεςαοοσθµΪρειπ λαμβΧμξσμ
υόοα ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ αμςαπξκοιμϊμεμεπ ρςξ γεμικϊ αΪςημα για εσοϋςεοη ποϊρβαρη ρςιπ
εσκαιοΪεπ πξσ ποξρτΨοξμςαι ρςξ πλαΪριξ ςηπ δια βΪξσ µμΧθηρηπ.
Δ παιδεΪα και η καςΧοςιρη εμςΧυθηκαμ επΪρημα ρςη δοΧρη ςηπ Ηξιμϊςηςαπ με ςη ΟσμθΩκη για ςημ
ΒσοχπαψκΩ Έμχρη. Ρπϊ ασςϊ ςξ ποΪρμα, η κξιμξςικΩ εκπαιδεσςικΩ πξλιςικΩ σλξπξιεΪςαι ρςξ
πλαΪριξ ςηπ αουΩπ ςηπ επικξσοικϊςηςαπ με δοΧρειπ εμθΧοοσμρηπ, καςϊπιμ απξτΧρεχμ πξσ
λαμβΧμξμςαι με ςη διαδικαρΪα ςηπ ρσμαπϊταρηπ, με ΘεσκΨπ ΐΪβλξσπ πξσ εταομϊζξμςαι με ςα
κξιμξςικΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα, με δηλόρειπ και φητΪρμαςα Ω ακϊμα και με ρσρςΧρειπ, με
ςημ αμξιυςΩ μΨθξδξ ρσμςξμιρμξϋ Ω μΨρχ ςηπ εμιρυσμΨμηπ ρσμεογαρΪαπ.
Δ ποϊκληρη για ςημ εκπαΪδεσρη εΪμαι διπλΩ: ξικξμξμικΩ και κξιμχμικΩ. Δ εσοχπαψκΩ διΧρςαρη
ρςημ εκπαΪδεσρη, με ςξ ρχρςϊ ποξγοαμμαςιρμϊ εκ μΨοξσπ ςηπ ΒσοχπαψκΩπ Έμχρηπ εΪμαι δσμαςϊμ
μα παοΨυει ςη βΧρη για μια ξσριαρςικΩ αλληλεπΪδοαρη και αμΧπςσνη ςχμ κοαςόμ – μελόμ ςηπ.

Δσοχπαψκή διάρςαρη ρςημ Δκπαίδεσρη: Ξοιξθέςηρη πλαιρίξσ
Οςξ φΩτιρμα ςχμ Ρπξσογόμ ΝαιδεΪαπ61 ςηπ 9.2.1976 για ποόςη τξοΧ αματΨοεςαι επΪρημα ξ ϊοξπ
εσοχπαψκή διάρςαρη ςηπ εκπαίδεσρηπ ρημαςξδξςόμςαπ μια ρειοΧ απϊ αλλαγΨπ ρςημ παιδεΪα πξσ
θα ρσμβΧλλξσμ Ψςρι, όρςε ξι μαθηςΨπ ρςα ρυξλεΪα μα ρσμειδηςξπξιΩρξσμ ςημ ποαγμαςικϊςηςα
ςηπ Βσοόπηπ, μα απξκςΩρξσμ ικαμξπξιηςικΩ γμόρη και αμςΪληφη ςηπ ΒσοχπαψκΩπ Ηξιμϊςηςαπ ρςη
γεχγοατικΩ, ιρςξοικΩ και πξλιςιρςικΩ ςηπ μξοτΩ και μα αμαπςϋνξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα ζΩρξσμ
και μα λειςξσογΩρξσμ χπ πξλΪςεπ ρςξ πλαΪριξ ςηπ Βσοόπηπ (Ηακαβξϋληπ, 1993). Δ Ψμμξια λξιπϊμ
ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ απξκςΧ εσοϋςεοη ρημαρΪα και λειςξσογεΪ χπ ποξξπςικΩ ςηπ
πξλιςικΩπ, κξιμχμικΩπ και πξλιςιρςικΩπ ξλξκλΩοχρηπ. Δ Ψμμξια ασςΩ γΪμεςαι πεοιρρϊςεοξ
καςαμξηςΩ ϊςαμ ρςη ρσμΨυεια η Ηξιμϊςηςα θΨςει ρσγκεκοιμΨμξσπ ρςϊυξσπ και λαμβΧμει ειδικΧ
μΨςοα για ςημ εμΪρυσρη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ
ΝοΧγμαςι, με ςη θΨρπιρη ςηπ ΒμιαΪαπ ΒσοχπαψκΩπ ποΧνηπ ςξ 1987 γΪμεςαι ακϊμα πιξ ταμεοϊ ϊςι,
για ςημ επΪςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ εμιαΪαπ ερχςεοικΩπ αγξοΧπ, ξι μΨξι υοειΧζεςαι μα εμδιατεοθξϋμ
όρςε μα εκμεςαλλεσςξϋμ ςιπ ξικξμξμικΨπ εσκαιοΪεπ και μα Ψυξσμ κΧπξιξ ρςξιυειόδη εμθξσριαρμϊ
για ςξμ πξλιςιρμϊ και ςημ κξιμχμΪα ςχμ Χλλχμ υχοόμ – μελόμ, καθόπ και ςιπ ρυεςικΨπ δενιϊςηςεπ
και γμόρειπ. ΔημιξσογεΪςαι λξιπϊμ η απαΪςηρη απϊ κΧθε εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα μα ποξΧγει ςη
ρσμεΪδηρη ςηπ εσοχπαψκΩπ ςασςϊςηςαπ. Έμα υοϊμξ μεςΧ, με ςξ φΩτιρμα ςηπ 24.5.1988 ςξ
Οσμβξϋλιξ ςηπ Βσοόπηπ και ξι ΡπξσογξΪ ΝαιδεΪαπ απξταρΪζξσμ μα εμιρυϋρξσμ ςημ εσοχπαψκΩ
διΧρςαρη ρςημ εκπαΪδεσρη.
Αια ςημ επΪςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ασςόμ ποξςεΪμεςαι η λΩφη ρσγκεκοιμΨμχμ μΨςοχμ ςϊρξ ρε επΪπεδξ
κοαςόμ μελόμ, ϊρξ και ςηπ κξιμϊςηςαπ. ΟσγκεκοιμΨμα:
61

ΤΩτιρμα ςξσ ΟσμβξσλΪξσ και ςχμ Ρπξσογόμ ΝαιδεΪαπ πξσ ρσμΩλθαμ ρςα πλαΪρια ςξσ ΟσμβξσλΪξσ ρυεςικΧ με ςημ εσοχπαψκΩ
διΧρςαρη ρςημ ΒκπαΪδεσρη.
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I. Ρε επίπεδξ ςχμ κοαςόμ μελόμ
εμρχμΧςχρη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ρςα εκπαιδεσςικΧ ρσρςΩμαςα (καςαγοατΩ ςχμ
ιρυσϊμςχμ πξλιςικόμ και εμθΧοοσμρη ςηπ αμΧληφηπ ρυεςικόμ ποχςξβξσλιόμ),
Ψμςανη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ρςα ρυξλικΧ ποξγοΧμμαςα
ποξβξλΩ ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ μΨρα απϊ ςξ παιδαγχγικϊ σλικϊ,
Ψμςανη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ρςη βαρικΩ καςΧοςιρη και ρςη ρσμευΩ επιμϊοτχρη ςχμ
εκπαιδεσςικόμ,
ποξόθηρη μΨςοχμ για ςημ ςϊμχρη ςχμ επατόμ μεςανϋ μαθηςόμ και εκπαιδεσςικόμ ςχμ
διατϊοχμ κοαςόμ (κιμηςικϊςηςα, βελςΪχρη γλχρρικόμ δενιξςΩςχμ, ρσμμεςξυΩ ρε εσοχπαψκΨπ
δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ αδελτξπξΪηρη ρυξλεΪχμ, εσοχπαψκξϋπ ξμΪλξσπ, εσοχπαψκξϋπ
διαγχμιρμξϋπ).

II. Ρε επίπεδξ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ
ποξόθηρη ςηπ αμςαλλαγΩπ πληοξτξοιόμ για αμςιλΩφειπ και μΨςοα ρςα διΧτξοα κοΧςη μΨλη,
διεσκϊλσμρη ςχμ αμςαλλαγόμ πληοξτξοιόμ χπ ποξπ ςξ παιδαγχγικϊ σλικϊ, ρσγκοιςικΨπ μελΨςεπ
και εσαιρθηςξπξΪηρη ςχμ αμθοόπχμ πξσ παοΧγξσμ παιδαγχγικϊ σλικϊ χπ ποξπ ςημ αμΧγκη μα
ρσμπεοιλητθεΪ η εσοχπαψκΩ διΧρςαρη,
ποξόθηρη ποξγοαμμΧςχμ εκπαιδεσςικόμ επιρκΨφεχμ καςΧ ςημ αουικΩ και ρσμευΩ καςΧοςιρη
ςχμ εκπαιδεσςικόμ και ξογΧμχρη εσοχπαψκόμ θεοιμόμ παμεπιρςημιακόμ ςμημΧςχμ.
Δ ρημαρΪα πξσ απξδΪδει η ΒσοχπαψκΩ Ηξιμϊςηςα ρςημ αμΧπςσνη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ςηπ
εκπαΪδεσρηπ ποξκϋπςει και απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςημ εμρχμαςόμει χπ ρςϊυξ ρςη δοΧρη ςηπ
κξιμϊςηςαπ, ϊπχπ οηςΧ αματΨοεςαι ρςξ Χοθοξ 126 ςηπ ΟσμθΩκηπ ςξσ ΙΧαρςοιυς, ςξ ξπξΪξ
μΧλιρςα εΪμαι ασςϊ πξσ ποϊρδχρε ρσγκεκοιμΨμη μξμικΩ βΧρη για ςημ αμΧπςσνη κξιμξςικΩπ
πξλιςικΩπ ρςημ παιδεΪα. Έμταρη δΪμεςαι επΪρηπ ρςημ κιμηςικϊςηςα τξιςηςόμ και εκπαιδεσςικόμ,
ρςη ρσμεογαρΪα μεςανϋ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμΧςχμ, ρςημ αμςαλλαγΩ πληοξτξοιόμ και εμπειοιόμ
για ςα κξιμΧ ποξβλΩμαςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρσρςημΧςχμ ςχμ κοαςόμ μελόμ. Δ αμΧγκη πΧμςχπ
για εμΪρυσρη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ρςημ επαγγελμαςικΩ εκπαΪδεσρη αμαγμχοΪρςηκε και απϊ
ςημ ΒσοχπαψκΩ ΒπιςοξπΩ και ςξσπ Ρπξσογξϋπ ΝαιδεΪαπ ρςη ρϋμξδξ ςηπ ΗξπεγυΧγηπ ςξ ΚξΨμβοιξ
ςξσ 2002 (European Ministers of Vocational Education and Training and the European
Commission, 2002).
ΑεμικΧ, η εσοχπαψκΩ διΧρςαρη ρςημ εκπαΪδεσρη ποξβΧλλεςαι χπ μια μΨα πξλιςικΩ πξσ Ψυει
ρκξπϊ ατεμϊπ μα καλλιεογΩρει μΨρχ ςξσ ρυξλεΪξσ ρςα παιδιΧ και ρςξσπ μΨξσπ ςημ εσοχπαψκΩ
ρσμεΪδηρη ποξχθόμςαπ Ψςρι, με ςη δημιξσογΪα ςξσ εσοχπξλΪςη, ςημ εσοχπαψκΩ ξλξκλΩοχρη και
ατεςΨοξσ μα διατσλΧνει ςημ πξλσμξοτΪα ςξσ εσοχπαψκξϋ υόοξσ με ςη μϊοτχρη και εμΪρυσρη
ςηπ εθμικΩπ και πξλιςιρςικΩπ ςξσπ ςασςϊςηςαπ. Ώμ και ξι δσξ επιδιόνειπ εμταμΪζξμςαι χπ μη
αμςιταςικΨπ, δε λεΪπξσμ ξι επιτσλΧνειπ για ςη δσμαςϊςηςα ρσμΨμχρηπ και αλληλξπεοιυόοηρηπ
ςχμ λαόμ υχοΪπ ςημ εναρθΨμιρη ρςξιυεΪχμ πξλιςιρςικΩπ και εθμικΩπ ρσμεΪδηρηπ και υχοΪπ ςημ
σιξθΨςηρη μιαπ νΨμηπ μξξςοξπΪαπ (Ηακαβξϋληπ, 1993).

Δσοχπαψκά Δκπαιδεσςικά Οοξγοάμμαςα
Πξ ποόςξ εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα, καςαοςΪρςηκε ςξ 1974 και εγκοΪθηκε ςξ 1976, εμό ςα
επϊμεμα εσοχπαψκΧ εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα εμταμΪζξμςαι ρςη δεκαεςΪα ςξσ 1980 (ΟΧββα,
1999). Πα ποξγοΧμμαςα ασςΧ αρυξλΩθηκαμ με:
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ςη ρυξλικΩ τξΪςηρη ςχμ παιδιόμ ςχμ μεςαμαρςόμ και ενελικςικΧ με ςημ πξλσπξλιςιρμικΩ και
διαπξλιςιρμικΩ εκπαΪδεσρη (π.υ. εμιρυσςικΩ διδαρκαλΪα, ςΧνειπ σπξδξυΩπ),
ςιπ καλϋςεοεπ δσμαςϊςηςεπ πξλιςιρςικΩπ και επαγγελμαςικΩπ επιμϊοτχρηπ ϊλχμ ςχμ καςξΪκχμ
ςηπ ΒΜΗ,
ςημ αμΧπςσνη ςηπ αμςιρςξιυΪαπ μεςανϋ ςχμ εσοχπαψκόμ ρσρςημΧςχμ για ςημ αμξιβαΪα καςαμϊηρη
και ρσμεογαρΪα ρςημ εκπαΪδεσρη (παοΧλληλα λειςξσογεΪ απϊ ςξ 1980 ςξ εσοχπαψκϊ εκπαιδεσςικϊ
δΪκςσξ πληοξτξοιόμ ΒΡΞΡΔΖΗΔ),
ςη ρσμεογαρΪα ρςξμ ςξμΨα ςηπ αμόςαςηπ εκπαΪδεσρηπ μΨρχ κσοΪχπ ςηπ κιμηςικϊςηςαπ τξιςηςόμ,
καθηγηςόμ και εοεσμηςόμ με υαοακςηοιρςικΧ ποξγοΧμμαςα ςξ ERASMUS, ςξ COMETT για ςημ
εμΪρυσρη ςηπ ρσμεογαρΪαπ μεςανϋ παμεπιρςημΪχμ και βιξμηυαμΪαπ και ςξ TEMPUS για ςημ
εμΪρυσρη ςηπ ρσμεογαρΪαπ με υόοεπ ςηπ κεμςοικΩπ αμαςξλικΩπ Βσοόπηπ και δημξκοαςΪεπ ςηπ
ποόημ ΟξβιεςικΩπ Έμχρηπ (παοΧλληλα λειςξσογεΪ απϊ ςξ 1986 ςξ δΪκςσξ εθμικόμ κΨμςοχμ NARIC
(National Academic Recognition Information Centres), πξσ παοΨυει πληοξτξοΪεπ και ρσμβξσλΨπ
για μα διεσκξλσμθεΪ η ακαδημαψκΩ αμαγμόοιρη διπλχμΧςχμ και πεοιϊδχμ ρπξσδόμ),
ςημ εμΪρυσρη ςηπ διδαρκαλΪαπ ςχμ νΨμχμ γλχρρόμ με υαοακςηοιρςικϊ ςξ ποϊγοαμμα LINGUA,
ςημ αμΧπςσνη ςηπ ιρϊςηςαπ εσκαιοιόμ, κσοΪχπ για μΨξσπ πξσ αμςιμεςχπΪζξσμ δσρκξλΪεπ και
εγκαςαλεΪπξσμ ςξ ρυξλεΪξ για μα εογαρςξϋμ, με υαοακςηοιρςικϊ ςξ ποϊγοαμμα PETRA.
Πξ 1994 η ΒσοχπαψκΩ ΒπιςοξπΩ παοξσρΪαρε μΨεπ ποξςΧρειπ για ςα εκπαιδεσςικΧ κξιμξςικΧ
ποξγοΧμμαςα, πξσ ξδΩγηραμ απϊ ςξ 1995 ρςη ρσγυόμεσρη ςχμ ποξωπαουϊμςχμ ποξγοαμμΧςχμ
ρε ςοΪα μΨα ποξγοΧμμαςα: Πξ ποϊγοαμμα ΟΩΗΞΏΠΔΟ (SOCRATES) για ςη γεμικΩ εκπαΪδεσρη, ςξ
ποϊγοαμμα ΘΒΜΚΏΞΔΜ (LEONARDO DA VINCI) για ςημ επαγγελμαςικΩ εκπαΪδεσρη και ςξ
ποϊγοαμμα ΚΒΜΘΏΖΏ ΑΖΏ ΠΔΚ ΒΡΞΩΝΔ III, ςξ ξπξΪξ ατξοΧ ςιπ Χςσπεπ μξοτΨπ εκπαΪδεσρηπ μΨχμ
με ρκξπϊ μα αμαπςσυθεΪ ρε ασςξϋπ η ρσμεΪδηρη ςξσ εσοχπαΪξσ πξλΪςη και η ικαμϊςηςΧ
ρσμμεςξυΩπ ρςη ζχΩ ςηπ εσοχπαψκΩπ κξιμχμΪαπ, παοΨυξμςαπ ςξσπ, μΨρχ ςηπ κιμηςικϊςηςαπ,
ποϊρβαρη ρε ςξπικΨπ δοΧρειπ πξσ ρσμπληοόμξσμ ςημ καςΧοςιρΩ ςξσπ χπ πξλΪςεπ.
ΖδιαΪςεοξ εμδιατΨοξμ για ςημ ςσπικΩ εκπαΪδεσρη παοξσριΧζξσμ ςα ποξγοΧμμαςα SOCRATES και
LEONARDO.
ρξμ ατξοΧ ςξ ποϊγοαμμα SOCRATES, η βαρικΩ ςξσ ςξμΩ Ωςαμ ϊςι για ποόςη τξοΧ
αμαγμχοΪρςηκε η σπξυοεχςικΩ ρυξλικΩ εκπαΪδεσρη χπ υόοξπ Χρκηρηπ μΨςοχμ εκπαιδεσςικΩπ
πξλιςικΩπ ςηπ Ηξιμϊςηςαπ (Ώθαμαρξϋλα- ΞΨππα, 1999). πχπ αματΨοεςαι ρςημ αο. 819/95/ΒΗ
απϊταρη με ςημ ξπξΪα θερπΪρςηκε η ποόςη τΧρη ςξσ ποξγοΧμμαςξπ με ςη διαδικαρΪα ςηπ
ρσμαπϊταρηπ, ποξξοΪζεςαι μα ρσμβΧλει ρςημ αμΧπςσνη εκπαΪδεσρηπ σφηλξϋ επιπΨδξσ και εμϊπ
αμξικςξϋ εσοχπαψκξϋ υόοξσ ρσμεογαρΪαπ ρε θΨμαςα εκπαΪδεσρηπ (Βσοχπαψκϊ Ηξιμξβξϋλιξ και
Οσμβξϋλιξ, 1995). ΒπΪρηπ, ϊπχπ αματΨοεςαι ρςη ρυεςικΩ απϊταρη, ςξ ποϊγοαμμα σπξρςηοΪζει
ςημ αμΧπςσνη ςχμ γμόρεχμ, ςχμ δενιξςΩςχμ και ςχμ ικαμξςΩςχμ πξσ εσμξξϋμ ςημ εμεογϊ
Χρκηρη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ πξλΪςη και ςημ ικαμϊςηςα απαρυϊληρηπ (Βσοχπαψκϊ Ηξιμξβξϋλιξ και
Οσμβξϋλιξ, 2000). Μι ειδικϊςεοξι ρςϊυξι ρϋμτχμα με ςξ Χοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ εΪμαι:
η εμΪρυσρη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ ςηπ εκπαΪδεσρηπ ρε κΧθε επΪπεδξ και η παοξυΩ εσοεΪαπ
διακοαςικΩπ ποϊρβαρηπ ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ πϊοξσπ ρςημ Βσοόπη, με παοΧλληλη ποξόθηρη
ςηπ ιρϊςηςαπ ςχμ εσκαιοιόμ ρε ϊλξσπ ςξσ ςξμεΪπ ςηπ εκπαΪδεσρηπ,
η ποξόθηρη ςηπ πξρξςικΩπ και πξιξςικΩπ βελςΪχρηπ ςηπ γμόρηπ ςχμ γλχρρόμ ςηπ ΒσοχπαψκΩπ
Έμχρηπ,
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η ποξόθηρη ςηπ ρσμεογαρΪαπ και ςηπ κιμηςικϊςηςαπ ρσμπεοιλαμβΧμξμςαπ ςημ ποξόθηρη ςηπ
αμξικςΩπ και εν απξρςΧρεχπ μΧθηρηπ και ςημ εμθΧοοσμρη βελςιόρεχμ ϊρξμ ατξοΧ ςημ
αμαγμόοιρη ςχμ πςσυΪχμ και ςχμ πεοιϊδχμ ρπξσδόμ,
η εμθΧοοσμρη ςηπ καιμξςξμΪαπ καςΧ ςξ ρυεδιαρμϊ ςχμ εκπαιδεσςικόμ μεθϊδχμ και ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ και η διεοεϋμηρη θεμΧςχμ κξιμξϋ εμδιατΨοξμςξπ ϊρξμ ατξοΧ ςημ
εκπαιδεσςικΩ πξλιςικΩ.
Μι δοΧρειπ ςχμ δϋξ τΧρεχμ ςξσ ποξγοΧμμαςξπ SOCRATES και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με ςιπ ξπξΪεπ
σλξπξιξϋμςαι πεοιλαμβΧμξσμ χπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςημ ειδικΩ ρςΩοινη ςχμ λιγϊςεοξ εσμξημΨμχμ
ςμημΧςχμ ςξσ κξιμξϋ και απξρκξπξϋμ ρςημ ποξαγχγΩ ςηπ ιρϊςηςαπ ςχμ εσκαιοιόμ μεςανϋ
αμδοόμ και γσμαικόμ, ρςημ εμρχμΧςχρη ςχμ αςϊμχμ με ειδικΨπ αμΧγκεπ και ρςημ καςαπξλΨμηρη
ςξσ οαςριρμξϋ. ΔΪμεςαι ιδιαΪςεοη ποξρξυΩ ρςημ εκμΧθηρη ςχμ γλχρρόμ, ιδΪχπ εκεΪμχμ πξσ
υοηριμξπξιξϋμςαι και διδΧρκξμςαι λιγϊςεοξ και σπξγοαμμΪζεςαι η ρημαρΪα ςχμ ρπξσδόμ ρε
πξλσπξλιςιρμικϊ πεοιβΧλλξμ. ΒπΪρηπ, ποξχθεΪςαι η κιμηςικϊςηςα, η απϊ κξιμξϋ αμΧπςσνη
ποξγοαμμΧςχμ ρπξσδόμ και ρπξμδσλχςόμ διδακςικόμ εμξςΩςχμ, η αμΧπςσνη ςξσ ρσρςΩμαςξπ
ECTS για ςη διεσκϊλσμρη ςηπ ακαδημαψκΩπ αμαγμόοιρηπ. Μι μΨεπ ςευμξλξγΪεπ πληοξτξοιόμ και
επικξιμχμιόμ (ΠΝΒ) απξςελξϋμ επΪρηπ ποξςεοαιϊςηςα ςξσ ποξγοΧμμαςξπ ρςξ βαθμϊ πξσ
ενσπηοεςξϋμ μια δσμαμικΩ παιδαγχγικΩ και ρσμβΧλλξσμ ρςημ καιμξςξμΪα. ΝαοΧλληλα, αλλΧ
αμενΧοςηςα απϊ ςιπ δοΧρειπ ασςΨπ, σλξπξιξϋμςαι και ρυεςικΨπ εμΨογειεπ, ϊπχπ ξι ποχςξβξσλΪεπ
eLearning και Netd@ys Europe για ςιπ ΠΝΒ καθόπ και η εμΨογεια Jean Monnet για ςημ εσοχπαψκΩ
διΧρςαρη ρςα παμεπιρςΩμια.
ΟσγκεκοιμΨμα, η ποχςξβξσλΪα eLearning, πξσ εμςΧρρεςαι ρε Ψμα γεμικϊ ρυΨδιξ δοΧρηπ eEurope
(ηλεκςοξμικΩ Βσοόπη) για ςημ πεοΪξδξ 2000-2003, πεοιλαμβΧμει ςΨρρεοιπ βαρικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ
ατξοξϋμ
ςξμ ενξπλιρμϊ ϊλχμ ςχμ υόοχμ μΧθηρηπ με σπξλξγιρςΨπ πξλσμΨρχμ (Ψμαπ σπξλξγιρςΩπ αμΧ 5-15
μαθηςΨπ μΨυοι ςξ 2004), ςη ρϋμδερη και βελςΪχρη ςχμ ςοϊπχμ ποϊρβαρηπ ρςξ Internet,
ςημ καςΧοςιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ (εμϊπ ικαμξπξιηςικξϋ αοιθμξϋ μΨυοι ςξ ςΨλξπ ςξσ 2002), όρςε
μα μπξοξϋμ μα εμρχμαςόμξσμ ςιπ ΠΝΒ ρςιπ παιδαγχγικΨπ ποακςικΨπ ςξσπ,
ςημ αμΧπςσνη πξιξςικόμ εσοχπαψκόμ εκπαιδεσςικόμ σπηοεριόμ και πεοιευξμΨμξσ πξλσμΨρχμ,
ςημ επιςΧυσμρη ςηπ δικςϋχρηπ ςχμ ιδοσμΧςχμ εκπαΪδεσρηπ μΨυοι ςξ ςΨλξπ ςξσ 2002 (European
Commission- Directorate General for Education and Culture, 2001). Δ ποχςξβξσλΪα Netd@ys
Europe ατξοΧ ςημ ξογΧμχρη ρε εςΩρια βΧρη εβδξμΧδαπ εκδηλόρεχμ ρςα ρυξλεΪα απϊ ςξ 1997
και Ψμαμ εσοχπαψκϊ διαγχμιρμϊ για ςα καλϋςεοα εκπαιδεσςικΧ πξλσμΨρα. Ηαι ξι δϋξ
ποχςξβξσλΪεπ εμθαοοϋμξσμ ςη ρσμεογαρΪα με εςαΪοξσπ απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξμΨα.
ρξμ ατξοΧ ςημ εμΨογεια Jean Monnet «ΔιδαρκαλΪα θεμΧςχμ εσοχπαψκΩπ ξλξκλΩοχρηπ ρςξ
ΝαμεπιρςΩμιξ», ασςΩ απξρκξπεΪ απϊ ςξ 1990 ρςη διεσκϊλσμρη ςηπ δημιξσογΪαπ μΨχμ ςμημΧςχμ
διδαρκαλΪαπ θεμΧςχμ εσοχπαψκΩπ ξλξκλΩοχρηπ ρςα παμεπιρςΩμια, ϊπχπ ςξ κξιμξςικϊ δΪκαιξ, η
εσοχπαψκΩ ξικξμξμΪα, η εσοχπαψκΩ πξλιςικΩ επιρςΩμη και η ιρςξοΪα ςξσ εσοχπαψκξϋ
ξικξδξμΩμαςξπ (ΒσοχπαψκΩ ΒπιςοξπΩ- ΑεμικΩ Διεϋθσμρη ΒκπαΪδεσρηπ και Νξλιςιρμξϋ, 2001). Μι
ρυεςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ πεοιλαμβΧμξσμ ςημ Ϊδοσρη εδοόμ Jean Monnet για θΨρειπ πλΩοξσπ
απαρυϊληρηπ ρςξ γμχρςικϊ αμςικεΪμεμξ ςηπ εσοχπαψκΩπ ξλξκλΩοχρηπ, ςη θΨρπιρη εσοχπαψκόμ
εμξςΩςχμ (modules), δηλαδΩ κϋκλχμ μαθημΧςχμ μικοΩπ διΧοκειαπ πξσ διδΧρκξμςαι ρε τξιςηςΨπ
πξικΪλχμ ρυξλόμ και ςημ Ϊδοσρη εσοχπαψκόμ πϊλχμ Jean Monnet, πξσ λειςξσογξϋμ χπ κΨμςοα
ςεκμηοΪχρηπ.
ΑεμικΧ, ϊλεπ ξι παοαπΧμχ δοΧρειπ και εμΨογειεπ σλξπξιξϋμ ςιπ καςεσθϋμρειπ ςχμ ΐΪβλχμ για ςημ
εμδσμΧμχρη ςηπ εσοχπαψκΩπ διΧρςαρηπ, διεσκϊλσμρη ςηπ κιμηςικϊςηςαπ, Ϊρεπ εσκαιοΪεπ ρςη
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μΧθηρη, ποξόθηρη ςχμ γλχρρικόμ γμόρεχμ, εμθΧοοσμρη ςηπ καιμξςξμΪαπ. ΖδιαΪςεοη Ψμταρη
δΪμεςαι ρςημ παοαςΩοηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρσρςημΧςχμ και ρςημ αμΧπςσνη διακοαςικόμ
δικςϋχμ ρσμεογαρΪαπ πξσ μα διεσκξλϋμξσμ ςημ αμςαλλαγΩ εμπειοιόμ και καλόμ ποακςικόμ με ςη
ρσμμεςξυΩ ρε πεοιτεοειακϊ και ςξπικϊ επΪπεδξ δημϊριχμ και ιδιχςικόμ παοαγϊμςχμ.
Οημειόμεςαι μΧλιρςα ϊςι ρςξ ποϊγοαμμα SOCRATES εμταμΪζξμςαι χπ μΨξ ρςξιυεΪξ ςα δΪκςσα
ρσμεογαρΪαπ (δΪκςσα COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVIG), χπ κεμςοικΧ διαυειοιζϊμεμεπ δοΧρειπ.
Πξ ποϊγοαμμα σπξρςηοΪζει ςιπ πξλιςικΨπ ςχμ κοαςόμ μελόμ ϊρξμ ατξοΧ ςη δια βΪξσ μΧθηρη και
ςημ αμΧπςσνη ςχμ γμόρεχμ, ςχμ δενιξςΩςχμ και ςχμ ικαμξςΩςχμ πξσ υοειΧζξμςαι, όρςε μα
εσμξηθεΪ η Ψμμξια ςξσ εμεογξϋ πξλΪςη και η ικαμϊςηςα απαρυϊληρηπ. Οςη τΧρη ασςΩ εΪμαι
ταμεοΩ η επΪδοαρη ςηπ ΘεσκΩπ ΐΪβλξσ62 για ςη ΔιδαρκαλΪα και ΙΧθηρη με ςημ ξικξμξμικΩ και
κξιμχμικΩ ςηπ διΧρςαρη. Μι ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ ςΪθεμςαι εΪμαι η βελςΪχρη ςηπ ικαμϊςηςαπ
επαγγελμαςικΩπ Ψμςανηπ μΨρχ απξςελερμαςικϊςεοχμ ρσρςημΧςχμ εκπαΪδεσρηπ, η ποξόθηρη ςχμ
διακοαςικόμ ρσμποΧνεχμ και ςχμ εςαιοικόμ ρυΨρεχμ αμΧμερα ρςα ιδοϋμαςα επαγγελμαςικΩπ
καςΧοςιρηπ, αμεναοςΩςχπ επιπΨδξσ, ρςιπ επιυειοΩρειπ και ςξσπ κξιμχμικξϋπ εςαΪοξσπ, η εϋμξια
για ςημ Ψμςανη ςχμ μειξμεκςξϋμςχμ αςϊμχμ ρςημ αγξοΧ εογαρΪαπ και η καςαπξλΨμηρη ςχμ
διακοΪρεχμ με ςημ παοξυΩ Ϊρχμ εσκαιοιόμ, η ποξόθηρη ςηπ επΨμδσρηπ ρε αμθοόπιμξ δσμαμικϊ
ρςιπ επιυειοΩρειπ, η ανιξπξΪηρη ςξσ δσμαμικξϋ ςχμ ςευμξλξγιόμ ςηπ πληοξτξοΪαπ και ςηπ
επικξιμχμΪαπ, η βελςΪχρη ςηπ διατΧμειαπ ςχμ ςΪςλχμ ρπξσδόμ, πξσ θα ποΨπει μα σπξδεικμϋξσμ
ςξ διακοαςικϊ υαοακςΩοα και ςημ ποξρςιθΨμεμη ανΪα ςξσ Ψογξσ για ςιπ εθμικΨπ πξλιςικΨπ και
ποακςικΨπ (ΒσοχπαψκΩ ΒπιςοξπΩ- ΒκπαΪδεσρη και Νξλιςιρμϊπ, 2002). Μι ποξςεοαιϊςηςεπ ασςΨπ,
Ψουξμςαι μα σπηοεςΩρξσμ ςοειπ κϋοιξσπ ρςϊυξσπ πξσ εΪμαι:
η εμΪρυσρη ςχμ δενιξςΩςχμ και ςχμ ικαμξςΩςχμ ςχμ αςϊμχμ ιδΪχπ ςχμ μΨχμ πξσ παοακξλξσθξϋμ
για ποόςη τξοΧ επαγγελμαςικΩ καςΧοςιρη αμενΧοςηςα απϊ ςξ επΪπεδξ, μΨρχ εμαλλαρρϊμεμηπ
επαγγελμαςικΩπ εκπαΪδεσρηπ και μαθηςεΪαπ, ποξκειμΨμξσ μα ποξαυθεΪ η ικαμϊςηςα
επαγγελμαςικΩπ Ψμςανηπ,
η βελςΪχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ διαοκξϋπ επαγγελμαςικΩπ εκπαΪδεσρηπ και ςηπ δια βΪξσ απϊκςηρηπ
ικαμξςΩςχμ και δενιξςΩςχμ καθόπ και η ποϊρβαρη ρε ασςΨπ για ςημ αϋνηρη και ςημ αμΧπςσνη ςηπ
ποξραομξρςικΩπ ικαμϊςηςαπ,
η ποξαγχγΩ και η εμΪρυσρη ςηπ ρσμειρτξοΧπ ςηπ επαγγελμαςικΩπ εκπαΪδεσρηπ ρςημ καιμξςϊμξ
διαδικαρΪα, ποξκειμΨμξσ μα βελςιχθεΪ η αμςαγχμιρςικϊςηςα και ςξ επιυειοημαςικϊ πμεϋμα.
Αια ςημ σλξπξΪηρη ςχμ δοΧρεχμ ςξσ LEONARDO υοηριμξπξιξϋμςαι μΨςοα πξσ εταομϊζξμςαι και
ρςξ SOCRATES και ρσγκεκοιμΨμα ςη διακοαςικΩ κιμηςικϊςηςα, ςα πιλξςικΧ ρυΨδια διακοαςικόμ
ρσμποΧνεχμ, ςημ ποξόθηρη ςχμ γλχρρικόμ ικαμξςΩςχμ, ςα διακοαςικΧ δΪκςσα ρσμεογαρΪαπ,
ςημ αμΧπςσνη και εμημΨοχρη σλικξϋ αματξοΧπ με ςημ παοξυΩ σπξρςΩοινηπ για μελΨςεπ και
αμαλϋρειπ με ρσγκοΪριμα και εμημεοχμΨμα δεδξμΨμα, με ςημ παοαςΩοηρη και ςη διΧδξρη καλόμ
ποακςικόμ και με ςη ρσμξλικΩ αμςαλλαγΩ πληοξτξοιόμ.
Δ Ηξιμϊςηςα και ςα κοΧςη μΨλη εσμξξϋμ, επΪρηπ, ςη ρσμεογαρΪα με ςοΪςεπ υόοεπ, ϊπχπ οηςΧ
αματΨοεςαι ρςημ παοΧγοατξ 3 ςχμ Χοθοχμ 149 και 150 ςηπ ΟσμθΩκηπ ςξσ Άμρςεομςαμ. ΖδιαΪςεοξ
εμδιατΨοξμ για ςημ καςαμϊηρη ςηπ εκπαιδεσςικΩπ πξλιςικΩπ ςηπ ΒσοχπαψκΩπ Έμχρηπ,
παοξσριΧζει και ςξ διεσοχπαψκϊ ποϊγοαμμα ρσμεογαρΪαπ για ςημ ςοιςξβΧθμια εκπαΪδεσρη
TEMPUS, ςξ ξπξΪξ θερπΪρςηκε ςξ 1990 ρςξ πλαΪριξ ςχμ ποξγοαμμΧςχμ για ςημ εμΪρυσρη ςηπ
ξικξμξμικΩπ και κξιμχμικΩπ μεςαοοϋθμιρηπ ςχμ υχοόμ ςηπ ΗεμςοικΩπ και ΏμαςξλικΩπ Βσοόπηπ,
ςχμ δημξκοαςιόμ ςηπ ποόημ ΟξβιεςικΩπ Έμχρηπ και ςηπ ΙξγγξλΪαπ (ΒσοχπαψκΩ ΒπιςοξπΩ- ΑεμικΩ
62

ΙεςΧ ςημ Ποάριμη Βίβλξ για ςημ εσοχπαψκΩ διΧρςαρη ςηπ εκπαΪδεσρηπ, εκδΪδεςαι η Κεσκή Βίβλξπ για ςημ αμΧπςσνη, ςημ
αμςαγχμιρςικϊςηςα, και ςημ απαρυϊληρη, πξσ πεοιλαμβΧμει ποξςΧρειπ μερξποϊθερμηπ ρςοαςηγικΩπ με κϋοιξ ρςϊυξ μα αμςιμεςχπιρςεΪ
η κοΪρη και η επιδεΪμχρη ςηπ απαρυϊληρηπ.
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Διεϋθσμρη ΒκπαΪδεσρηπ και Νξλιςιρμξϋ, 2001). Πξ TEMPUS, επικξσοξϋμεμξ απϊ ςξ Βσοχπαψκϊ
Ίδοσμα για ςημ καςΧοςιρη, καλϋπςει χπ πεδΪα ρσμεογαρΪαπ ζηςΩμαςα ρυεςικΧ με ςημ ενΨλινη και
ςημ αμαμϊοτχρη ςχμ ποξγοαμμΧςχμ ρπξσδόμ, με ςη μεςαοοϋθμιρη ςχμ δξμόμ και ςηπ
διαυεΪοιρηπ ςχμ ιδοσμΧςχμ ςοιςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ και με ςημ αμΧπςσνη ςηπ ενειδικεϋξσραπ
καςΧοςιρηπ, ιδΪχπ μΨρχ ςηπ εμΪρυσρηπ ςχμ δερμόμ με ςη βιξμηυαμΪα. Πξ ποϊγοαμμα TEMPUS
εΪμαι λξιπϊμ ταμεοϊ ϊςι ρςξυεϋει μεςανϋ Χλλχμ ρςη δξμΩ και ξογΧμχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ
ρσρςημΧςχμ ςχμ υχοόμ ρςα ξπξΪα απεσθϋμεςαι.

H εκπαιδεσςική πξλιςική σπϊ ςξ ποίρμα ςηπ καιμξςξμίαπ, ςηπ αλλαγήπ και
ςηπ μεςαοούθμιρηπ: μία απϊπειοα απξρατήμιρηπ ςχμ ϊοχμ
ΝξλλξΪ και διατξοεςικξΪ ϊοξι υοηριμξπξιξϋμςαι ρΩμεοα ρςη διεθμΩ βιβλιξγοατΪα, ποξκειμΨμξσ
μα πεοιγοΧφξσμ ςημ Ψμμξια ςηπ εκπαιδεσςικΩπ αλλαγΩπ και καιμξςξμΪαπ. Οϋμτχμα με ςη
τιλξρξτΪα πξσ σπαγξοεϋει η ΒσοχπαψκΩ Έμχρη αλλΧ και με βΧρη θεχοηςικΨπ ςξπξθεςΩρειπ, ξ
ρκξπϊπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ αλλαγόμ, εΪμαι «μα βξηθΩρξσμ ςξ ρυξλεΪξ μα πεςϋυει
απξςελερμαςικϊςεοα ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςξσ ρςϊυξσπ, μΨρα απϊ ςημ αμςικαςΧρςαρη ξοιρμΨμχμ
παοαδξριακόμ εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςΩςχμ, ποξγοαμμΧςχμ Ω ποακςικόμ με κΧπξιεπ Χλλεπ»
(Ηχςςξϋλα Ι., 1996). Οϋμτχμα με Χλλξσπ εοεσμηςΨπ, ξι εκπαιδεσςικΨπ αλλαγΨπ ρσμβΧλλξσμ ρςη
ρυξλικΩ βελςΪχρη - αμΧπςσνη (School improvement – development) (Hopkins et al., 1994).
Αια μα γΪμει καςαμξηςΩ η Ψμμξια ςηπ εκπαιδεσςικΩπ αλλαγΩπ , εΪμαι ρκϊπιμξ μα ςημ ποξρεγγΪρει
καμεΪπ χπ μια ρσμευΩ διαδικαρΪα αμαμΨχρηπ και μεςαβξλΩπ, παοΧ χπ ςξ ςελικϊ απξςΨλερμα μιαπ
ρσμςξμιρμΨμηπ ποξρπΧθειαπ (Fullan, 1982, Fullan, 1991, Fullan, 1993). Οςη διεθμΩ βιβλιξγοατΪα
(Hopkins et al.,1994; Fullan,1991; Fullan, 1993), η Ψμμξια ςηπ εκπαιδεσςικΩπ αλλαγΩπ,
υοηριμξπξιεΪςαι χπ ρσμόμσμη με ςξσπ ϊοξσπ εκπαιδεσςικΩ μεςαοοϋθμιρη (reform) και καιμξςξμΪα
(innovation). Οςημ ποΧνη, η εκπαιδεσςικΩ μεςαοοϋθμιρη εΪμαι ρσμΩθχπ μια εσοεΪαπ κλΪμακαπ
εκπαιδεσςικΩ αλλαγΩ, πξσ αγγΪζει ςιπ δξμΨπ και ςιπ λειςξσογΪεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςΩμαςξπ ρε
εθμικϊ επΪπεδξ (Ηχςςξϋλα Ι., 1996; ΠεοζΩπ Κ., 1981).
Δ εκπαιδεσςικΩ μεςαοοϋθμιρη εΪμαι ποξψϊμ κσβεομηςικξϋ ρυεδιαρμξϋ ρςα πλαΪρια ςηπ εσοϋςεοηπ
κξιμχμικΩπ πξλιςικΩπ για ςημ εκπαΪδεσρη ςξσ εθμικξϋ κοΧςξσπ, αλλΧ ςασςϊυοξμα και μΨοξπ ςηπ
αμαπςσνιακΩπ ρςοαςηγικΩπ ςχμ κοαςόμ μα απαμςΩρξσμ ρε κξιμχμικΧ αιςΩμαςα εμϊφει
κξιμχμικόμ, ξικξμξμικόμ, ςευμξλξγικόμ, πξλιςικόμ και πξλιςιρςικόμ μεςαβξλόμ.
Σαοακςηοιρςικϊ παοΧδειγμα ςΨςξιαπ εσοεΪαπ κλΪμακαπ εκπαιδεσςικόμ αλλαγόμ, εΪμαι η
καθιΨοχρη ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοΧμμαςξπ (Curriculum) ρςιπ ΔΝΏ, ςξμ ΗαμαδΧ και ςημ Ι.
ΐοεςαμΪα ςημ δεκαεςΪα ςξσ ‟60, αλλΧ και ξι εκπαιδεσςικΨπ μεςαοοσθμΪρειπ ςηπ δεκαεςΪαπ ςξσ ‟80,
ρςιπ υόοεπ ςηπ Δ. Βσοόπηπ. ΖδιαΪςεοα ςιπ δϋξ ςελεσςαΪεπ δεκαεςΪεπ, ρε επΪπεδξ ΒσοχπαψκΩπ
Έμχρηπ, επιυειοεΪςαι μια ρσμςξμιρμΨμη ποξρπΧθεια μα επαμακςΩρει η εκπαΪδεσρη ςημ
αμαπςσνιακΩ ςηπ διΧρςαρη, γεγξμϊπ πξσ θα επιςοΨφει ρςα κοΧςη μΨλη, μα ποξραομξρςξϋμ πιξ
γοΩγξοα και απξςελερμαςικΧ ρςιπ οαγδαΪεπ αμακαςαςΧνειπ πξσ λαμβΧμξσμ υόοα, ρςξμ διεθμΩ
καςαμεοιρμϊ εογαρΪαπ.
Οϋμτχμα με ςξμ ΠεοζΩ (1981), η διαδικαρΪα ςηπ εκπαιδεσςικΩπ μεςαοοϋθμιρηπ αματΨοεςαι ρε δϋξ
διαρςΧρειπ :
Νοόςξμ, ςημ ενχςεοική μεςαοοϋθμιρη, η ξπξΪα αματΨοεςαι ρε αλλαγΨπ ρςη ρυξλικΩ ξογΧμχρη,
ρε αλλαγΨπ ςχμ ρυξλικόμ ςϋπχμ και ςχμ ρυΨρεχμ αμΧμερα ρςξσπ ςϋπξσπ ςχμ ρυξλεΪχμ.
ΏματΨοεςαι με Χλλα λϊγια η ενχςεοικΩ μεςαοοϋθμιρη, ρςημ ξογαμχςικΩ διΧρςαρη ςηπ
εκπαΪδεσρηπ (ρυξλικΩ μξμξθερΪα, καθιΨοχρη ρυξλικόμ ςϋπχμ, διΧοθοχρη μεςανϋ ςϋπχμ
ρυξλεΪχμ κλπ.).
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Δεϋςεοξμ, ςημ ερχςεοική μεςαοοϋθμιρη, η ξπξΪα αγγΪζει ςξμ πσοΩμα ςηπ εκπαιδεσςικΩπ
ποαγμαςικϊςηςαπ και αματΨοεςαι ρε μΨςοα ερχςεοικΩπ διατξοξπξΪηρηπ, ϊπχπ π.υ. μεθϊδξσπ
διδαρκαλΪαπ και μΧθηρηπ, εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα, ειραγχγΩ μΨχμ ςευμξλξγιόμ και μΨχμ
διδακςικόμ ποξρεγγΪρεχμ Ω δοαρςηοιξςΩςχμ κ.λπ. Δ ερχςεοικΩ διΧρςαρη ςηπ εκπαιδεσςικΩπ
μεςαοοϋθμιρηπ, διαρςασοόμεςαι με ςξμ εμμξιξλξγικϊ πσοΩμα ςηπ Ψμμξιαπ ςηπ καιμξςξμΪαπ.
Δ καιμξςξμΪα ρςημ εκπαΪδεσρη, ατξοΧ ρσμΩθχπ μικοΩπ κλΪμακαπ αμαμεχςικΨπ αλλαγΨπ πξσ
αγγΪζξσμ ρσγκεκοιμΨμξσπ ρςϊυξσπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςΩμαςξπ, υχοΪπ μα ςξ επηοεΧζξσμ ρςξ
ρϋμξλξ ςξσ (Ηχςςξϋλα Ι., 1996). Μι εκπαιδεσςικΨπ καιμξςξμΪεπ Ψςρι, Ψυξσμ ρςεμϊςεοα
ξοιξθεςημΨμξ πεοιευϊμεμξ (ρε ρυΨρη με ςημ Ψμμξια ςχμ εκπαιδεσςικόμ μεςαοοσθμΪρεχμ) και
θεχοξϋμςαι πεοιρρϊςεοξ μεμξμχμΨμεπ ποξρπΧθειεπ για ςημ βελςΪχρη, ςημ αμαμΨχρη Ω ςημ
αλλαγΩ μιαπ Ω πεοιρρξςΨοχμ ϊφεχμ ςηπ εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ. Δ ρσγκεκοιμΨμη
διατξοξπξΪηρη, δεμ εΪμαι απϊλσςη, ατξϋ θα ποΨπει μα λΧβξσμε σπϊφη μαπ και ςξ ϊςι μια
επιςσυημΨμη, ρςημ ποΧνη, καιμξςξμΪα μπξοεΪ μα γεμικεσθεΪ και χπ εκπαιδεσςικΩ μεςαοοϋθμιρη.
Ώμ απξοοιτθεΪ, επξμΨμχπ, ςξ κοιςΩοιξ ςηπ γεμικεσμΨμηπ Ω αμςΪθεςα πεοιξοιρμΨμηπ εταομξγΩπ,
πξιξ εΪμαι ςξ ρςξιυεΪξ εκεΪμξ, πξσ διατξοξπξιεΪ εμμξιξλξγικΧ ςξσπ δϋξ ϊοξσπ – ςηπ καιμξςξμΪαπ
και ςηπ μεςαοοϋθμιρηπ;
ΗαςΧ ςξμ Fullan (1988), η Ψμμξια ςηπ καιμξςξμΪαπ, πεοιλαμβΧμει αμαμεχςικΨπ ιδΨεπ, εμΨογειεπ και
ρςοαςηγικΨπ, πξσ μεςαβΧλλξσμ ρςαδιακΧ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ επΪρημα διακηοσγμΨμχμ
εκπαιδεσςικόμ ρςϊυχμ. Νοϊκειςαι για αλλαγΨπ πξσ εταομϊζξμςαι πειοαμαςικΧ ρε Ψμα αουικϊ
ρςΧδιξ και με βΧρη ρσγκεκοιμΨμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςϊυξσπ, ξι ξπξΪεπ σπαγξοεϋξμςαι απϊ μια
μΨα παιδαγχγικΩ τιλξρξτΪα και εταομϊζξμςαι εθελξμςικΧ απϊ ςη ρυξλικΩ κξιμϊςηςα . Δ
απξςελερμαςικΩ εταομξγΩ επξμΨμχπ μιαπ καιμξςξμΪαπ, ρσμδΨεςαι Χμερα με ςη ρυξλικΩ
καθημεοιμϊςηςα, ατξϋ ςξ πεοιβΧλλξμ σπξδξυΩπ ςηπ καιμξςξμΪαπ, θεχοεΪςαι ξ πλΨξμ βαρικϊπ
ρσμςελερςΩπ για ςημ επιςσυημΨμη Ψκβαρη ςηπ.
ΒπξμΨμχπ, η επιρςημξμικΩ μελΨςη ςχμ καιμξςξμιόμ ρςημ εκπαΪδεσρη, ποΨπει μα δΪμει Ψμταρη ρςξ
πεοιβΧλλξμ ϊπξσ ασςΩ εταομϊζεςαι και πξσ δεμ εΪμαι Χλλξ παοΧ η Ϊδια η ρυξλικΩ μξμΧδα.
Βιδικϊςεοα, η επιρςημξμικΩ Ψοεσμα ποΨπει μα ερςιΧζει ρςη διαδικαρΪα ςηπ κξιμχμικΩπ
αλληλεπΪδοαρηπ, η ξπξΪα αμαπςϋρρεςαι αμΧμερα ρςξσπ τξοεΪπ πξσ ρσμμεςΨυξσμ ρςη διαδικαρΪα
εταομξγΩπ ςηπ (εκπαιδεσςικξΪ, μαθηςΨπ, διεϋθσμρη εκπαΪδεσρηπ, γξμεΪπ, ςξπικΩ κξιμχμΪα),
καθόπ και ρςημ εομημεΪα ςηπ καιμξςξμΪαπ απϊ ςξσπ Χμερξσπ τξοεΪπ σλξπξΪηρηπ ςηπ (Hopkins et
al., 1994). Ωπ εκ ςξϋςξσ, η διΧκοιρη αμΧμερα ρςιπ Ψμμξιεπ ςηπ καιμξςξμΪαπ και ςηπ
μεςαοοϋθμιρηπ, δεμ αματΨοεςαι ςϊρξ ρςξ κοιςΩοιξ ςηπ γεμικεσμΨμηπ Ω ςηπ πεοιξοιρμΨμηπ
εκπαιδεσςικΩπ αλλαγΩπ, ϊρξ κσοΪχπ ρςξ ϊςι ξι καιμξςξμΪεπ ποξΨουξμςαι απϊ Ψμαμ ρσμδσαρμϊ
πξλιςικόμ και εκπαιδεσςικόμ δσμΧμεχμ, καθόπ απξςελξϋμ ρε μεγΧλξ βαθμϊ πξλιςικΩ
διαδικαρΪα.

Οεοί καιμξςξμίαπ και ποξγοαμμάςχμ
Μ ρημαμςικϊςεοξπ παοΧγξμςαπ μιαπ καιμξςξμΪαπ, Ψυει μα κΧμει με ςα υαοακςηοιρςικΧ, ςξσπ
ποξραμαςξλιρμξϋπ, ςιπ αμηρσυΪεπ αλλΧ και ςιπ ποξρδξκΪεπ ςχμ Ϊδιχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ξι
ξπξΪξι καλξϋμςαι μα εταομϊρξσμ κΧθε καιμξςξμΪα ρςημ ποΧνη. ΜςιδΩπξςε γμχοΪζει ξ
εκπαιδεσςικϊπ για ςη διδαρκαλΪα, ςη διαδικαρΪα μΧθηρηπ, ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, ςξμ εασςϊ
ςξσ και ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ ρσμιρςΧ δξμικϊ ρςξιυεΪξ ςηπ ποξρχπικΩπ ςξσ θεχοΪαπ, καθξοΪζξμςαπ
Ψςρι ςιπ βαθϋςεοεπ ςΧρειπ και αμςιλΩφειπ ςξσ χπ ποξπ ςξ κξιμχμικϊ απξςΨλερμα ςξσ
επαγγελμαςικξϋ ςξσ οϊλξσ (Ιασοξγιόογξπ, 1993). ΗΧθε μΨα εκπαιδεσςικΩ αλλαγΩ, μικοΩ Ω
μεγΧλη, αμςιποξρχπεϋει πΧμχ απ‟ ϊλα μια αλλαγΩ ρςΧρεχμ, πεπξιθΩρεχμ, ανιόμ και
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ρσμπεοιτξοόμ για ςξ ρσγκεκοιμΨμξ εκπαιδεσςικϊ και κιμεΪ μια διαδικαρΪα αμαρςξυαρμξϋ για ςη
τϋρη και ςξ υαοακςΩοα ςξσ επαγγελμαςικξϋ ςξσ οϊλξσ.
Πξ εοόςημα πξσ πιθαμόπ θα μπξοξϋρε μα ςεθεΪ εΪμαι αμ, ςελικΧ, ξ εκπαιδεσςικϊπ απξκςΧ
μεγαλϋςεοη επαγγελμαςικΩ ασςξμξμΪα Ω αμςΪθεςα διακσβεϋεςαι η επαγγελμαςικΩ ςξσ αρτΧλεια
εναιςΪαπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ αλλαγόμ; ΏμαμτιρβΩςηςα, η καιμξςξμΪα δεμ σπΧουει χπ
αμςικειμεμικΩ ποαγμαςικϊςηςα, αλλΧ ρσμευόπ επαμακαθξοΪζεςαι χπ απξςΨλερμα ςηπ εμπειοΪαπ
και ςχμ ποξρδξκιόμ πξσ δΪμξσμ ρςημ ποΧνη, ξι Ϊδιξι ξι εκπαιδεσςικξΪ. Πξ ποϊβλημα νεκιμΧ απϊ
ςξ μϊημα και ςη ρημαρΪα, πξσ ξι ξμΧδεπ αματξοΧπ απξδΪδξσμ ρςημ μΨα καςΧρςαρη πξσ θα
ποξκϋφει απϊ ςημ εταομξγΩ ςηπ καιμξςξμΪαπ. Μι ποξρδξκΪεπ, αλλΧ και ξι αμηρσυΪεπ, ρυεςικΧ με
ςα ποξβλΩμαςα ασςΧ, λαμβΧμξσμ ρσμΩθχπ μια ρσμαιρθημαςικΩ υοξιΧ, απΨμαμςι ρςημ μΨα
καςΧρςαρη και αμςιποξρχπεϋξσμ ρσμαιρθΩμαςα αβεβαιϊςηςαπ και αμςΪδοαρηπ μποξρςΧ ρςημ μΨα
καςΧρςαρη. Ώπϊ ςημ Χλλη πλεσοΧ, ξι αμηρσυΪεπ αμςιποξρχπεϋξσμ ρε μεγΧλξ βαθμϊ, Ψλλειφη
δενιϊςηςαπ για ςημ αμΧληφη εσθσμόμ πξσ θα απαιςΩρει η εταομξγΩ ςηπ καιμξςξμΪαπ. Μι μΨξι
εκπαιδεσςικξΪ, ειρΨουξμςαι ρςξ ρυξλικϊ πεοιβΧλλξμ, ρυεδϊμ αποξεςξΪμαρςξι για μα
αμςιμεςχπΪρξσμ ςημ ποαγμαςικϊςηςα ςηπ ςΧνηπ, εμό η τσρικΩ ςξσπ απξμϊμχρη ρςιπ ρσμθΩκεπ ςηπ
ςΧνηπ, δεμ ςξσπ ατΩμει πεοιθόοια μα αμαπςϋνξσμ μΨεπ διδακςικΨπ ςευμικΨπ ρσζηςόμςαπ Ω
παοαςηοόμςαπ Χλλξσπ ρσμαδΨλτξσπ ςξσπ .
ΟσμξφΪζξμςαπ ϊλα ςα παοαπΧμχ και θεχοόμςαπ ϊςι η εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα εΪμαι
αλληλεπιδοαρςικΩ, καςαλΩγξσμε ρςξ ϊςι η ποξρχπικΩ θεχοΪα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, ξι τϊβξι, ξι
αμηρσυΪεπ ςξσπ, ξι ποξρδξκΪεπ ςξσπ, καθόπ και ξι αμςιλΩφειπ ςξσπ για ςξμ επαγγελμαςικϊ ςξσπ
οϊλξ, μποξρςΧ ρε κΧθε καιμξϋογια καςΧρςαρη, απξςελξϋμ παοΧγξμςεπ Χλλξςε εμιρυσςικξϋπ και
Χλλξςε απξθαοοσμςικξϋπ για ςημ σιξθΨςηρη μιαπ εκπαιδεσςικΩπ καιμξςξμΪαπ. Αια ασςϊ και ξι
πεοιρρϊςεοεπ καιμξςξμΪεπ, ακϊμα και ασςΨπ πξσ Ψυξσμ ρυεδιαρθεΪ και ξογαμχθεΪ μΨρα απϊ
εσοχπαψκΧ ποξγοΧμμαςα ρσμαμςξϋμ ρξβαοΨπ «αμςιρςΧρειπ» καςΧ ςη τΧρη ςηπ εταομξγΩπ ςξσπ
ρςημ ποΧνη.
Νξια εΪμαι ϊμχπ εκεΪμα ςα ρςξιυεΪα πξσ θα μπξοξϋραμ μα ρσμβΧλλξσμ ρςημ επιςσυΪα μιαπ
καιμξςξμΪαπ;
ΗαςαουΩμ, η ρσμμεςξυΩ και η ρσμεογαρΪα ϊλχμ ςχμ ξμΧδχμ αματξοΧπ, ρε επΪπεδξ ρυξλικΩπ
κξιμϊςηςαπ (εκπαιδεσςικξΪ, διεσθσμςΨπ, γξμεΪπ, ρυξλικξΪ ρϋμβξσλξι κ.λπ.), καθιρςξϋμ ςξ ρυξλεΪξ
μξμΧδα λΩφηπ ρημαμςικόμ απξτΧρεχμ, εναρταλΪζξμςαπ κλΪμα εμπιρςξρϋμηπ και αλληλεγγϋηπ,
ασνΧμξμςαπ ςιπ ποξρδξκΪεπ και μειόμξμςαπ ςξσπ τϊβξσπ και ςιπ αμηρσυΪεπ, μποξρςΧ ρςημ
καιμξϋογια καςΧρςαρη (Ηχςςξϋλα Ι., 1996). Δ ρσμαδελτικϊςηςα, η αμξιβαΪα επικξιμχμΪα και
σπξρςΩοινη, απξςελξϋμ ρε κΧθε πεοΪπςχρη, εμιρυσςικξϋπ παοΧγξμςεπ. ΙΨρα απϊ ςημ ρσλλξγικΩ
ποξρπΧθεια και ςημ ρσμεογαρΪα, ξι εκπαιδεσςικξΪ, επαμαποξρδιξοΪζξσμ ςιπ ρςΧρειπ ςξσπ, ςιπ
ρσμπεοιτξοΨπ ςξσπ, απξκςξϋμ μΨεπ δενιϊςηςεπ και δΪμξσμ καιμξϋογιξ πεοιευϊμεμξ και ρημαρΪα,
ρςα εσοχπαψκΧ ποξγοΧμμαςα αλλΧ και ρε κΧθε εΪδξσπ καιμξςξμΪεπ, παοΧ ϊςαμ λειςξσογξϋμ
αςξμικΧ. Έμα ακϊμα ρςξιυεΪξ πξσ θα μπξοξϋρε μα ρσμβΧλλει ρςημ επιςσυΩ σιξθΨςηρη μιαπ
καιμξςξμΪαπ εΪμαι η αΪρθηρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ / απξδξςικϊςηςαπ πξσ Ψυει ξ Ϊδιξπ ξ
εκπαιδεσςικϊπ, για ςξμ εασςϊ ςξσ και ςη δξσλειΧ ςξσ. Δ πεπξΪθηρη ασςΩ, Ψυει μα κΧμει με ςημ
ρυξλικΩ απξςελερμαςικϊςηςα και βελςΪχρη. Δεμ ποϊκειςαι ϊμχπ για ιδιξρσγκοαριακΩ πεπξΪθηρη,
αλλΧ ρυεςΪζεςαι με ςημ ρυξλικΩ κξσλςξϋοα (Ω κας‟ Χλλξσπ ρυξλικϊ κλΪμα), δηλαδΩ ςιπ
διαδικαρΪεπ εκεΪμεπ, ςιπ ανΪεπ και ςιπ ποξθΨρειπ, πξσ καθξδηγξϋμ ςη ρσμπεοιτξοΧ ςχμ
αμθοόπχμ μΨρα ρςξ υόοξ εογαρΪαπ (Hargreaves, 1995; Hopkins, 1994). Μι παοΧγξμςεπ λξιπϊμ,
πξσ θα μπξοξϋραμ μα εμιρυϋρξσμ ςημ επιςσυημΨμη εταομξγΩ εμϊπ καιμξςϊμξσ ποξγοΧμμαςξπ
διακοΪμξμςαι ρε:
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ΛεκΧθαοεπ καςεσθϋμρειπ για ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςχμ καιμξςϊμχμ δοαρςηοιξςΩςχμ, απϊ ςημ πλεσοΧ
ςξσ διεσθσμςΩ ςηπ ρυξλικΩπ μξμΧδαπ, ςχμ σπεσθϋμχμ και ςχμ επιρςημϊμχμ – ρυξλικόμ
ρσμβξϋλχμ.
ΟσμεογαρΪα, καςαμξμΩ εσθσμόμ και ελΨγυξσ, αμξιβαΪα επικξιμχμΪα και
ρσμμεςξυΩ ρςημ
διαδικαρΪα λΩφηπ απξτΧρεχμ, πξσ ατξοξϋμ ςιπ
καιμξςϊμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
ΒπιμξμΩ ρςημ ποξρπΧθεια, καθξδΩγηρη και σπξρςΩοινη.
ΒπαγγελμαςικΩ επΧοκεια, επιμϊοτχρη (κσοΪχπ απϊ ςα επιρςημξμικΧ ϊογαμα).
ΝαοξυΩ κιμΩςοχμ και αμξιβόμ ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ πξσ αμαλαμβΧμξσμ
μα διεκπεοαιόρξσμ ςo ποϊγοαμμα.
Οςημ εμΪρυσρη Ω μαςαΪχρη ςχμ ποξγοαμμΧςχμ, ρε επΪπεδξ εταομξγΩπ και σλξπξΪηρηπ ςξσπ, ξ
οϊλξπ ςχμ κεμςοικόμ σπηοεριόμ ςξσ ΡπξσογεΪξσ ΝαιδεΪαπ θεχοεΪςαι καςαλσςικϊπ. ΗαςΧ ςξ
ρςΧδιξ ςηπ σλξπξΪηρηπ και εταομξγΩπ, ςα αομϊδια ςμΩμαςα εκπαΪδεσρηπ ξτεΪλξσμ μα
ρσμδοΧμξσμ και μα εμιρυϋρξσμ ςξ Ψογξ, μεςΧ απϊ ςημ απαοαΪςηςη μξμξθεςικΩ παοαγχγΩ, ςημ
ξικξμξμικΩ εμΪρυσρη, ςημ ανιξλϊγηρη και ςημ ρσμευΩ επιμϊοτχρη ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμΨμχμ ρςημ
εταομξγΩ ςηπ καιμξςξμΪαπ. Δ σπεοτϊοςχρη ςξσ Ψογξσ ςχμ εκπαιδεσςικόμ με απαμχςΨπ
μεςαοοσθμιρςικΨπ «καιμξςξμΪεπ», πξσ εμπξδΪζξσμ ςημ Χμερη ατξμξΪχρη ςξσπ και ςημ ςασςϊυοξμη
εταομξγΩ ςξσπ καθόπ και ξ καςακεομαςιρμϊπ δοΧρεχμ καςΧ ςημ εταομξγΩ ςξσπ, ποξρδΪδει εκ
ςχμ σρςΨοχμ αρατΨπ και αμςιταςικϊ πεοιευϊμεμξ, ακϊμα και ρςιπ αουικΧ καλΧ ρυεδιαρμΨμεπ
καιμξςξμΪεπ. Μ καςακεομαςιρμϊπ ποξκαλεΪ μΨξσπ τϊβξσπ και αμηρσυΪεπ, αιρθΩμαςα μαςαΪχρηπ,
Ψλλειφη κιμΩςοχμ καθόπ εμταμΪζει ςημ καιμξςξμΪα χπ Χρκξπη και αμΨλπιδη ποξρπΧθεια,
ρσμπαοαρϋοξμςαπ ακϊμα και ςξσπ πιξ ατξριχμΨμξσπ, μΧυιμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ . Δ Ψλλειφη
Ψγκαιοηπ υοημαςξδϊςηρηπ, η Ψλλειφη εμδιατΨοξμςξπ και σπξρςΩοινηπ απϊ ςημ κεμςοικΩ
διξΪκηρη, ξ οϊλξπ ςξσ διεσθσμςΩ καςΧ ςη διΧοκεια σλξπξΪηρηπ, ξ βαθμϊπ και η Ψκςαρη ςηπ
εταομξγΩπ ςηπ καιμξςξμΪαπ, η ρςΧρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ απΨμαμςι ρε ασςΩ, ςα ξτΨλη για ςξσπ
μαθηςΨπ, ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ και γεμικϊςεοα για ςξ ρυξλεΪξ και, ςΨλξπ, ξι ρςΧρειπ και
αμςιλΩφειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ ρυξλικΩ αμΧπςσνη και βελςΪχρη, απξςελξϋμ ρςξιυεΪα πξσ
ρσγκαςαλΨγξμςαι αμΧμερα ρςξσπ παοΧγξμςεπ πξσ εμπξδΪζξσμ ςη διαδικαρΪα ςηπ αλλαγΩπ και ςηπ
εκπαιδεσςικΩπ καιμξςξμΪαπ ρςημ εκπαΪδεσρη.

Ρσζήςηρη
ΝξλλΨπ εκπαιδεσςικΨπ καιμξςξμΪεπ ρςξ πλαΪριξ μιαπ εθμικΩπ εκπαιδεσςικΩπ πξλιςικΩπ ταΪμεςαι μα
απξςσγυΧμξσμ, καθόπ αμςΪ μα απξςελΨρξσμ δεΪκςεπ πξιϊςηςαπ, -κεμςοικΧ, μξμξθεςικΧ και
θερμικΧ - επιβΧλλξμςαι ρςξσπ εκπαδεσςικξϋπ. Πξ μα εμπλΨκειπ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, μα
σπξρςηοΪζειπ, μα εμπλξσςΪζειπ και μα εμθαοοϋμειπ ςιπ δοΧρειπ ςξσπ απξςελεΪ, μΧλλξμ, μια
πξλιςικΩ παιδαγχγικΩ με ξσριαρςικΨπ επιπςόρειπ ρςημ πξιϊςηςα ςηπ διδαρκαλΪαπ, ςηπ μΧθηρηπ,
ςηπ εογαρΪαπ, ςηπ αμΧπςσνηπ και ςηπ ζχΩπ εκπαιδεσςικόμ και μαθηςόμ. ςαμ Ψμα εκπαιδεσςικϊ
ρϋρςημα ρΨβεςαι, εκςιμΧ, και σπξρςηοΪζει ςημ κοΪρη και ςημ εμπειοΪα ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςξ
πλαΪριξ μιαπ θεςικΩπ πξλιςικΩπ και ποϊςαρηπ, ςξ ρϋρςημα εΪμαι αμξιυςϊ ρςημ σπϊθερη ςηπ
διαοκξϋπ μεςαλλαγΩπ δξμόμ και πεοιευξμΨμξσ, πΧμςα ϊμχπ με ϊοξσπ πξιϊςηςαπ63.
Οε μια επξυΩ πξσ επιυειοεΪςαι ρσμξλικΩ αμαρσγκοϊςηρη ςηπ εκπαιδεσςικΩπ πξλιςικΩπ και ςηπ
εκπαΪδεσρηπ, ταΪμεςαι πόπ η εογαρΪα ςχμ εκπαιδεσςικόμ μπξοεΪ μα ανιξπξιηθεΪ χπ ποξμξμιακϊ
πεδΪξ για ςη ρσρςημαςικΩ ρσλλξγικΩ παοΨμβαρη με ρκξπϊ ςημ αμαζΩςηρη πξιϊςηςαπ. ΗαςΧ
63

Ιασοξγιόογξπ, Α. «Ώνιξλϊγηρη ςξσ Βκπαιδεσςικξϋ: η εμαομϊμιρη ςξσ παμξπςιρμξϋ» ρςξ ΗΧςρικαπ, Σο. και ΗαββαδΪαπ, Α. (επιμ) Ζ
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ποξςεοαιϊςηςα, βΨβαια, ασςϊ ςξ πεδΪξ ποξρτΨοεςαι ρςξσπ Ϊδιξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ,
αμενΧοςηςα απϊ ςιπ επιλξγΨπ ασςόμ πξσ αρκξϋμ ςημ ενξσρΪα. ΒΪμαι ρατΨπ ϊςι ξ βαθμϊπ και η
Ψκςαρη, ρςημ ξπξΪα ανιξπξιξϋμςαι ςα ϊοια ςηπ ρυεςικΩπ ασςξμξμΪαπ απϊ ςημ πλεσοΧ ςχμ
εκπαιδεσςικόμ, εναοςΧςαι απϊ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξΪξσπ ξι Ϊδιξι παοεμβαΪμξσμ ρςημ καθημεοιμΩ
εκπαιδεσςικΩ ςξσπ ποΧνη. ΏμαοχςιΨςαι καμεΪπ γιαςΪ ξι εκπαιδεσςικξΪ δεμ αμΨπςσναμ ςϊρα υοϊμια
πειρςικΨπ εμαλλακςικΨπ μξοτΨπ ρυεδιαρμξϋ, ποξγοαμμαςιρμξϋ και απξλξγιρμξϋ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ Ψογξσ ρςη ρυξλικΩ μξμΧδα. Έςρι, βΨβαια, γΪμεςαι εσκξλϊςεοη σπϊθερη για
κΧθε ρϋρςημα μα επιβΧλλει ςιπ θερμικΨπ οσθμΪρειπ πξσ αμςαπξκοΪμξμςαι ρςιπ επιλξγΨπ ςξσ αλλΧ
και ρςιπ επιλξγΨπ πξσ σπαγξοεϋξμςαι, καθόπ ξ οϊλξπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ πεοιξοΪζεςαι κσοΪχπ
ρςη διαςϋπχρη διατχμιόμ και ρε διΧτξοεπ μξοτΨπ διαμαοςσοΪαπ64.
Ώμ ιρυϋξσμ ϊλα ςα παοαπΧμχ, ταΪμεςαι ϊςι η ελλημικΩ εκπαιδεσςικΩ επιλξγΩ, μποξρςΧ ρςημ
εσοχπαψκΩ ποϊκληρη, εΪμαι μια επιλξγΩ εμαομϊμιρηπ και ποξραομξγΩπ ρε διαδικαρΪεπ εικξμικΩπ
αλλαγΩπ, πξσ γΪμεςαι ειπ βΧοξπ ςηπ ξσριαρςικΩπ μεςαλλαγΩπ ςχμ δξμόμ και ςξσ πεοιευξμΨμξσ
ςηπ εκπαΪδεσρηπ. Αι ασςϊ και η ελλημικΩ εκπαΪδεσρη καλεΪςαι μα δόρει ςη δικΩ ςηπ «εσοχπαψκΩ
εκδξυΩ», με ιδεξλξγικΧ ρημαμςικϊ τΪλςοξ, αμαμεόμξμςαπ ςα πξλιςικΧ και κξιμχμικΧ εοχςΩμαςα
πξσ ποξκϋπςξσμ εϋλξγα απϊ ςημ εταομξγΩ κΧθε εΪδξσπ καιμξςξμΪαπ. ΏσςΧ εΪμαι ζηςΩμαςα πξσ
βοΪρκξμςαι ρςημ καοδιΧ ςξσ ζηςΩμαςξπ για ςημ πξιϊςηςα ρςημ εκπαΪδεσρη. Δ ΨκβαρΩ ςξσπ
κοΪμεςαι απϊ ςη ρσμξλικΩ κξιμχμικΩ παοΨμβαρη και διαποαγμΧςεσρη, μΨρα και Ψνχ απϊ ςξ
ρυξλεΪξ.
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ΒΖΞΔΚΔ ΘΡΞΩΚΔ

Διδαρκαλία Δλλημϊτχμχμ οαγξσδιόμ ρε δϋξ Ξλξήμεοα
Δημξςικά Ρυξλεία
Οεοίληφη
Δ ΗΧςχ ΖςαλΪα, η ΏμαςξλικΩ ΞχμσλΪα (Κϊςια ΐξσλγαοΪα) και ςα παοΧλια ςηπ ΙικοΧπ ΏρΪαπ σπΩοναμ
πεοιξυΨπ πξσ για αιόμεπ καςξικξϋμςαμ απϊ ελλημϊτχμξσπ πληθσρμξϋπ. Οςιπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ
ςχμ εμ λϊγχ πληθσρμόμ ρσμαμςΧμε ςοαγξϋδια πξσ Ψυξσμ ελλημικξϋπ, Ω ελλημϊτχμξσπ ρςΪυξσπ,
ςοαγξϋδια πξσ θα μπξοξϋραμ μα διαμθΪρξσμ, Ω μα απξςελΨρξσμ κξομϊ για Ψμα δημιξσογικϊ
μΧθημα ςοαγξσδιξϋ ρςξ ΙΧθημα ςηπ ΙξσρικΩπ ρςξ ΜλξΩμεοξ ΟυξλεΪξ και ϊυι μϊμξ. Βκςϊπ απϊ ςημ
κξιμΩ γλόρρα, Ψμα Χλλξ κξιμϊ υαοακςηοιρςικϊ γμόοιρμα ρςη μξσρικΩ ςχμ παοαπΧμχ παοαδϊρεχμ
εΪμαι η υοΩρη μξσρικόμ ξογΧμχμ πξσ ρσγκαςαλΨγξμςαι ρςημ ξικξγΨμεια ςχμ αεοϊτχμχμ με
ελεσθΨοα παλλϊμεμεπ γλχςςΪδεπ (ακξομςεϊμ), ςα ξπξΪα ςα ςελεσςαΪα υοϊμια Ψυξσμ αμςικαςαρςΩρει
Ψμα αοιθμϊ λαψκόμ – παοαδξριακόμ μξσρικόμ ξογΧμχμ. Πξ ακξομςεϊμ ποξρτΨοεςαι για ςη
διδαρκαλΪα ςοαγξσδιξϋ καθϊςι απξςελεΪ ενΪρξσ μελχδικϊ και ρσμξδεσςικϊ μξσρικϊ ϊογαμξ. Αια ςημ
παοξσρΪαρη ασςΩ και μεςΧ απϊ μΪα ρϋμςξμη αματξοΧ ρε ιρςξοικΧ ρςξιυεΪα για ςημ Χτινη και ςη
θΨρη ςξσ ακξομςεϊμ ρςιπ ςοειπ ρσγκεκοιμΨμεπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ, ρσλλΨναμε και επιλΨναμε ςοΪα
ςοαγξϋδια απϊ κΧθε παοΧδξρη ςα ξπξΪα ρςιπ ηυξγοατΩρειπ ρσμξδεϋξμςαι απϊ ακξομςεϊμ. Έπειςα,
ςα διδΧναμε ρςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ ρε δϋξ ΜλξΩμεοα ΔημξςικΧ ΟυξλεΪα, ςξ Ψμα ρε ποξΧρςιξ ςηπ
πϊληπ ςξσ Ξεθϋμμξσ, ςα ΙσρΪοια και ςξ Χλλξ Ψνχ απϊ ςημ πϊλη, ρςξ υχοιϊ ΙαογαοΪςεπ ςξσ ΔΩμξσ
ΑεοξπξςΧμξσ. Ώτξϋ ξι μαθηςΨπ Ψμαθαμ μα ςα ςοαγξσδξϋμ, ςξσπ ζηςΩραμε μα ρσμξδεϋρξσμ ςξσπ
εασςξϋπ ςξσπ με ςα κοξσρςΧ ϊογαμα, εμπμεσρμΨμξι απϊ εμξουηρςοόρειπ πξσ ποξςεΪμει ξ Karl Orff
για ςιπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ. Ηαςϊπιμ, κΧμαμε παοαςηοΩρειπ και ρσγκοΪρειπ ρυεςικΧ με ςημ
αμςιμεςόπιρη ςχμ ςοαγξσδιόμ απϊ ςα παιδιΧ και ρςα δϋξ ρυξλεΪα, ςιπ μξσρικΨπ, ςξσπ ικαμϊςηςεπ,
ςη διΧθερΩ ςξσπ και ςη ρσμπεοιτξοΧ ςξσπ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ διδαρκαλΪαπ. ΠΨλξπ παοξσριΧραμε
ςιπ δσρκξλΪεπ πξσ αμςιμεςχπΪραμε ρςημ ποξρπΧθειΧ μαπ μα διδΧνξσμε κΧςι καιμξϋοιξ ρε Ψμα θερμϊ
με πξλλΧ ποξβλΩμαςα, ϊπχπ ςξ ΜλξΩμεοξ ΟυξλεΪξ.

Διραγχγή
ΏτξομΩ γι‟ ασςΩ ςημ εογαρΪα ρςΧθηκαμ ξ ζΩλξπ για ςιπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ και κσοΪχπ ασςΨπ
πξσ πεοιλαμβΧμξσμ και ςξ ακξομςεϊμ και η αμΧγκη μα βοεθεΪ μΨξ μξσρικϊ σλικϊ πξσ θα
εμπλξσςΪρει ςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ ρςξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ. ΙεςΧ απϊ ςΨρρεοα ρσμευΩ υοϊμια
εμπειοΪαπ ρςξ ρσγκεκοιμΨμξ λειςξϋογημα, μεςΧ απϊ πειοαμαςιρμξϋπ και δξκιμαρΪεπ, ποξςεΪμξσμε
ςη διδαρκαλΪα ςχμ Βλλημϊτχμχμ ςοαγξσδιόμ χπ εογαλεΪξ για εσυΧοιρςξ και δημιξσογικϊ
μΧθημα ρςξ ΜλξΩμεοξ ΟυξλεΪξ.

1. ξ Ξλξήμεοξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ και ςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ
πχπ ποξκϋπςει απϊ ςα ρςξιυεΪα πξσ δΪμει ςξ ΡΝΒΝΕ, μΨυοι ςξ ρυξλικϊ Ψςξπ 2002 - 03
λειςξσογξϋραμ Ωδη 28 πιλξςικΧ ξλξΩμεοα. ΗαςΧ ςξ ρυξλικϊ Ψςξπ 2002 - 03 νεκΪμηραμ ςη
λειςξσογΪα ςξσπ 2600 ξλξΩμεοα δημξςικΧ ρυξλεΪα ςα ξπξΪα κΧλσφαμ ϊλεπ ςιπ πεοιξυΨπ ςηπ υόοαπ
απϊ ςα αρςικΧ κΨμςοα μΨυοι ςιπ δσρποϊριςεπ πεοιξυΨπ (ΡΝΒΝΕ, υ.υ.). Πξ ΡπξσογεΪξ ΝαιδεΪαπ,
ανιξπξιόμςαπ ςϊρξ ςα παιδαγχγικΧ ρσμπεοΧρμαςα πξσ ποξΨκσφαμ απϊ ςα 28 πιλξςικΧ, ϊρξ και
ςημ εμπειοΪα ςηπ ξογΧμχρηπ ςχμ ρυξλεΪχμ διεσοσμΨμξσ χοαοΪξσ, ποξυόοηρε ρςη λειςξσογΪα
ςξσ ΜλξΩμεοξσ Δημξςικξϋ ΟυξλεΪξσ, ςξ ξπξΪξ απαμςΧ ρςιπ ρϋγυοξμεπ εκπαιδεσςικΨπ αμΧγκεπ
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(ΝαπαψχΧμμξσ, 2003). Πξ ρυξλικϊ Ψςξπ 2003 - 04 ςα ξλξΩμεοα ρυξλεΪα Ψτθαραμ ςα 3611 (ΡΝΒΝΕ,
υ.υ.).
Πα ςμΩμαςα ΜλξΩμεοξσ ΚηπιαγχγεΪξσ και Δημξςικξϋ ΟυξλεΪξσ παοακξλξσθξϋμ ϊλξι ξι μαθηςΨπ,
ετϊρξμ ςξ επιθσμξϋμ. Πξ ποϊγοαμμΧ ςξσ πεοιλαμβΧμει μελΨςη και ποξεςξιμαρΪα ςχμ μαθηςόμ
για ςα μαθΩμαςα ςηπ επϊμεμηπ ημΨοαπ, απϊ σπεϋθσμξ δΧρκαλξ και μαθΩμαςα ϊπχπ η ΛΨμη
Αλόρρα, η ειραγχγΩ ρςημ ΝληοξτξοικΩ, ξ Ώθληςιρμϊπ, ξ Σξοϊπ, η ΕεαςοικΩ ΏγχγΩ, η ΙξσρικΩ
και ςα ΒικαρςικΧ. Πξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ σπξρςηοΪζεςαι απϊ ςξ δΧρκαλξ ςξσ ςμΩμαςξπ (ξ ξπξΪξπ
αμαλαμβΧμει ςημ ποξεςξιμαρΪα), αλλΧ και απϊ εκπαιδεσςικξϋπ ειδικξςΩςχμ για ςα σπϊλξιπα
αμςικεΪμεμα. Μ σπεϋθσμξπ δΧρκαλξπ παοαμΨμει ρςξ ρυξλεΪξ μΨυοι ςη λΩνη ςξσ ποξγοΧμμαςξπ,
ποξρτΨοει ξ Ϊδιξπ διδακςικϊ Ψογξ και ρσμδοΧμει ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ πξσ διδΧρκξσμ ςα διΧτξοα
διδακςικΧ αμςικεΪμεμα. Μ μαθηςΩπ ρσμμεςΨυει αβΪαρςα κι εσυΧοιρςα ρε Ψμα πεοιβΧλλξμ δεκςικϊ
για ςημ αμΧπςσνη ςχμ ιδιαΪςεοχμ ικαμξςΩςχμ ςξσ. ΒνΧλλξσ, για μα εΪμαι εσυΧοιρςξ ςξ ποϊγοαμμα
και για μα μημ καςαπξμξϋμςαι ξι μαθηςΨπ, ξι απξγεσμαςιμΨπ όοεπ Ψυξσμ μικοΩ διΧοκεια ( 35
λεπςόμ).
Πξ 2003 διεςΨθη ςξ πξρϊ ςχμ 3.000 € ρε κΧθε ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ, ποξκειμΨμξσ μα ενξπλιρςεΪ ςξ
καθΨμα απϊ ασςΧ με επξπςικϊ σλικϊ. ΒπιρημαΪμεςαι επΪρηπ ϊςι για ςη λειςξσογΪα ςξσ ξλξΩμεοξσ
ανιξπξιξϋμςαι ϊλεπ ξι σπξδξμΨπ και ςα μΨρα (επξπςικΧ κλπ), πξσ διαθΨςει ςξ ρυξλεΪξ ρςξ
καμξμικϊ ποϊγοαμμα, όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η εταομξγΩ ςξσ ποξγοΧμμαςξπ.
Οκξπϊπ ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ ρςξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ εΪμαι η αμΧπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ για
ακοϊαρη, εκςΨλερη και δημιξσογΪα μξσρικΩπ και η αμΧπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ.
Μι ρςϊυξι ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξσ μαθΩμαςξπ εκςεΪμξμςαι ρε ςοειπ καςεσθϋμρειπ, ςη θεχοηςικΩ
(ρςξιυεΪα μξσρικΩπ ιρςξοΪαπ), ςημ ποακςικΩ (ςοαγξϋδι και παΪνιμξ μξσρικόμ ξογΧμχμ) και ςη
ρσμαιρθημαςικΩ (εκςιμηρη ϊλχμ ςχμ ειδόμ ςηπ μξσρικΩπ και γμχοιμΪα με μξσρικΨπ Χλλχμ λαόμ
και πξλιςιρμόμ). ΙεοικΨπ ςευμικΨπ πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ επΪςεσνη ςχμ
παοαπΧμχ ρςϊυχμ εΪμαι ξι παοακΧςχ:
Οςιπ μικοΨπ ςΧνειπ:
• ΒκςΨλερη απλόμ οσθμικόμ και μελχδικόμ ρυημΧςχμ με ςξ ασςΪ και διαβΧζξμςαπ ρϋμβξλα
• Ποαγξϋδι ρςημ ςΧνη
• ΒκςΨλερη απλόμ μξσρικόμ ξογΧμχμ
• ΒκςΨλερη ςοαγξσδιόμ μποξρςΧ ρε κξιμϊ.
Οςιπ μεγΧλεπ ςΧνειπ:
ΒκςΨλερη μξσρικόμ Ψογχμ απϊ διΧτξοεπ επξυΨπ και κξσλςξϋοεπ
ΒκςΨλερη ςοαγξσδιόμ απϊ διΧτξοεπ επξυΨπ και κξσλςξϋοεπ
Ώπξμμημϊμεσρη μξσρικόμ κξμμαςιόμ μΨςοιαπ δσρκξλΪαπ και εομημεΪα ςξσπ μποξρςΧ ρε κξιμϊ.
Μι εκπαιδεσςικξΪ ςχμ ειδικξςΩςχμ ςξσ ξλξΩμεοξσ και ρσγκεκοιμΨμα ςηπ μξσρικΩπ αγχγΩπ
ποξρλαμβΧμξμςαι χπ χοξμΪρθιξι μεςΧ ςημ Ψμαονη ςηπ ρυξλικΩπ υοξμιΧπ (ρσμΩθχπ Ψμα Ω δϋξ
μΩμεπ αογϊςεοα), με δόδεκα όοεπ ςημ εβδξμΧδα και ςξπξθΨςηρη μΨυοι και ρε πΨμςε διατξοεςικΧ
ρυξλεΪα ςηπ πϊληπ και ςηπ επαουΪαπ για ςημ κΧλσφη ςχμ εκπαιδεσςικόμ αμαγκόμ.

2. Λξσρικέπ παοαδϊρειπ Δλλημϊτχμχμ πληθσρμόμ
ΝοξκειμΨμξσ μα πεοιλΧβξσμε ςα ςοαγξϋδια ασςΧ κΧςχ απϊ Ψμα ςΪςλξ, ξοΪζξσμε χπ Βλλημϊτχμα
ςοαγξϋδια ςα ςοαγξϋδια ςχμ πληθσρμόμ εκεΪμχμ πξσ μιλξϋμ ςημ ελλημικΩ γλόρρα, η κΧπξια
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μξοτΩ ςηπ και πξσ για πξλλΧ υοϊμια, Ω ακϊμα και ρΩμεοα, ζξϋραμ ρε πεοιξυΨπ εκςϊπ ςχμ
ρημεοιμόμ Βλλημικόμ ρσμϊοχμ. ΗΧπξιεπ απϊ ασςΨπ ςιπ πεοιξυΨπ εΪμαι η ΗΧςχ ΖςαλΪα, η ΏμαςξλικΩ
ΞχμσλΪα και η Ομϋομη. Ώμαλσςικϊςεοα ρςξιυεΪα για ςημ κΧθε πεοιξυΩ και ςη μξσρικΩ ςηπ
παοΧδξρη δΪμξμςαι παοακΧςχ:
ΗΧςχ ΖςαλΪα: Οϋμτχμα με ςημ πλΨξμ απξδεκςΩ θεχοΪα, ξι ελλημϊτχμξι ςηπ ΚξςΪξσ ΖςαλΪαπ,
εγκαςαρςΧθηκαμ ρςημ πεοιξυΩ ςξμ 8ξ π.Σ. αιόμα, ρςξμ δεϋςεοξ απξικιρμϊ (ΗοξσρςΧλλη, 1997).
ΗΧπξιξι σπξρςηοΪζξσμ ςη βσζαμςιμΩ ποξΨλεσρη ςχμ ελλημξτόμχμ, εμό Χλλξι πΧλι σπξρςηοΪζξσμ
ςημ εκδξυΩ εμϊπ αουικξϋ πσοΩμα ελλημξτόμχμ πξσ διαςηοΩθηκε απϊ ςημ αουαιϊςηςα και
εμιρυϋθηκε ρςη ΐσζαμςιμΩ πεοΪξδξ απϊ διαδξυικΨπ εγκαςαρςΧρειπ απξΪκχμ (Ηξϋςριαμξσ υ.υ).
ΟΩμεοα ελλημϊτχμα υχοιΧ μπξοεΪ μα θεχοΩρει καμεΪπ εμμΨα υχοιΧ ςηπ πεοιξυΩπ ςξσ ΟαλΨμςξ
και εμμΨα ακϊμη υχοιΧ ςηπ ΗαλαβοΪαπ (ΗαοαμαρςΧρηπ, 1983), ξι ξπξΪξι μιλξϋμ ςξ δικϊ ςξσπ
Βλλημικϊ ιδΪχμα, ςα γκοεκΧμικα.
Οςημ ΖςαλΪα ςξ ακξομςεϊμ εμταμΪρςηκε καςΧ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1860 ϊπξσ εμςξπΪζξμςαι ξι ποόςεπ
επιυειοΩρειπ μαζικΩπ παοαγχγΩπ διαςξμικόμ ακξομςεϊμ ρςξ Castelfidardo (Lanchtchikova,
1999a). Νιθαμϊςαςα ειρΩυθη ρςημ πεοιξυΩ απϊ ςξσπ ΑΧλλξσπ ρςοαςιόςεπ και απϊ ςϊςε ρσμδΨθηκε
με ςξ ιςαλικϊ γξϋρςξ (Lanchtchikova, 1999b). Πξ παοαδξριακϊ ακξομςεϊμ ςηπ ΖςαλΪαπ ξμξμΧζεςαι
organetto και υοηριμξπξιεΪςαι κσοΪχπ ρςη μξσρικΩ ςξσ ςελεςξσογικξϋ υξοξϋ Tarantella ρε μΨςοξ
12/8, η ξπξΪα ρσμαμςΧςαι ρςημ ΗεμςοικΩ και Κϊςια ΖςαλΪα. Πξ ακξομςεϊμ καθόπ εΪμαι ικαμϊ μα
παοΧγει Ωυξσπ υχοΪπ διακξπΨπ Ψυει ςξ οϊλξ ρςημ ςαοαμςΨλα μα γεμΪζει ςξ κεμϊ αμΧμερα ρςη
μελχδΪα πξσ δΪμεςαι απϊ ςξ κλαοιμΨςξ και ςξ οσθμικϊ ρυΩμα πξσ δΪμεςαι απϊ ςξ ςαμπξσοΨλξ και
ςιπ καρςαμιΨςεπ. Μ ακξομςεξμΪρςαπ παΪζει ρσμευϊμεμεπ ρσγυξοδΪεπ, Ω κΧμει ρεκϊμςξ ρςη μελχδΪα
ςξσ κλαοιμΨςξσ μια ςοΪςη πΧμχ, Ω κΧςχ και με ςα μπΧρα ακξλξσθεΪ ςοιμεοΨπ μΨςοξ (Martucci,
1997).
ΏμαςξλικΩ ΞχμσλΪα Ω ΞξσμσλΪα: Δ πεοιξυΩ ασςΩ βοΪρκεςαι ρςη μϊςια ΐξσλγαοΪα, βϊοεια ςηπ
ΕοΧκηπ και εκςεΪμεςαι απϊ ςη ιλιππξϋπξλη (ϊοξπ οβηλξπ) χπ ςιπ ακςΨπ ςξσ Βϋνειμξσ πϊμςξσ.
Οςημ πεοιξυΩ ασςΩ καςξικξϋραμ ΐξϋλγαοξι, Έλλημεπ και Πξϋοκξι. Ώπϊ ςξμ 13ξ αιόμα Ωςαμ
επαουΪα ςηπ ΜθχμαμικΩπ ΏσςξκοαςξοΪαπ. ΏπΨκςηρε ημι-ασςϊμξμξ καθερςόπ με ςη ΟσμθΩκη ςξσ
ΐεοξλΪμξσ ςξ 1878 πξσ ποξΨβλεπε υοιρςιαμϊ κσβεομΩςη, πξσ θα ξοιζϊςαμ με ρϋμτχμη γμόμη ςηπ
ΠξσοκΪαπ και ςχμ ΙεγΧλχμ δσμΧμεχμ. Δ ποχςεϋξσρα ςηπ επαουΪαπ Ωςαμ ςξ Νλϊβμςιβ (γμχρςϊ
και χπ ιλιππξϋπξλη). ΙεςΧ ςημ ποξρΧοςηρη ςηπ ΏμαςξλικΩπ ΞχμσλΪαπ ρςξ ΐξσλγαοικϊ
ποιγκιπΧςξ ρςα 1885, η καςΧρςαρη για ςξσπ ρσμπαγεΪπ ελλημικξϋπ πληθσρμξϋπ ρςξσπ μξμξϋπ
ιλιππξϋπξληπ, ΣΧρκιξψ, ΠαςΧο-ΝαζαοςζΪκ, Νϋογξσ και ΐΧομαπ Ψγιμε ατϊοηςη. ΟσμευεΪπ πιΨρειπ
και αλλεπΧλληλα αμθελλημικΧ κιμΩμαςα εκδηλόθηκαμ, με ρκληοϊςεοξ απϊ ϊλα ασςϊ ςξσ 1906
πξσ ρημαδεϋςηκε και απϊ ςημ καςαρςοξτΩ μιαπ ξλϊκληοηπ ελλημικΩπ πϊληπ, ςηπ ΏγυιΧλξσ και
ξδΩγηρε ρςξ ποόςξ ποξρτσγικϊ οεϋμα ςχμ ΒλλΩμχμ ςηπ ΏμαςξλικΩπ ΞχμσλΪαπ ποξπ ςξ
μηςοξπξλιςικϊ κΨμςοξ. Έμα δεϋςεοξ οεϋμα δημιξσογΩθηκε ρςα 1914 μεςΧ ςξσπ ΐαλκαμικξϋπ
πξλΨμξσπ και ςημ καςΧλσρη ςηπ ελλημικΩπ εκκληρΪαπ ρςη ΐξσλγαοΪα και Ψμα ςοΪςξ μεςΧ ςξ 1924
και ςημ σπξγοατΩ ςηπ εθελξϋριαπ αμςαλλαγΩπ πληθσρμόμ μεςανϋ ΒλλΧδαπ και ΐξσλγαοΪαπ
(Ηξςζαγεόογη, 1993).
Δ μξσρικΩ παοΧδξρη ςηπ ΏμαςξλικΩπ ΞχμσλΪαπ εκτοΧζεςαι ρε πξλϋ μεγΧλξ βαθμϊ μΨρα απϊ ςξ
ακξομςεϊμ και μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι εΪμαι η μϊμη μξσρικΩ παοΧδξρη ελλημικξϋ πληθσρμξϋ πξσ
Ψυει ανιξπξιΩρει ςϊρξ πξλϋ ασςϊ ςξ μξσρικϊ ϊογαμξ (Θσοόμη, 2003). ΟσμδσΧζεςαι με καβΧλι,
γκΧιμςα, γκαμςξϋλκα, μςαξϋλι Ω ςξσμπελΨκι και πξλλΨπ τξοΨπ ρσμξδεϋεςαι μξμΧυα απϊ ςξ
ςελεσςαΪξ ρε γΧμξσπ και παμηγϋοια.
Ομϋομη: Δ Ομϋομη Ψτςαρε ρςη μΨγιρςη ακμΩ ςηπ γϋοχ ρςα 1900 ϊπξσ με ςξμ πξλσπξλιςιρμικϊ
ςηπ υαοακςΩοα, ςημ ποξμξμιξϋυξ θΨρη ςηπ και ςα δσμαμικΧ μεραΪα αρςικΧ ρςοόμαςα απεςΨλερε
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ρπξσδαΪξ εμπξοικϊ ξικξμξμικϊ και πμεσμαςικϊ κΨμςοξ ςηπ επξυΩπ (Ηαλσβιόςηπ, 2002). Δ
καςαρςοξτΩ ςξσ ελλημικξϋ ςμΩμαςξπ ςηπ Ομϋομηπ και ξ νεοιζχμϊπ ςχμ ΒλλΩμχμ (1922) εσςσυόπ
δεμ μπϊοερε μα ρβΩρει ςη ρμσομαΪικη μξσρικΩ παοΧδξρη, και ασςϊ πξσ ξμξμΧζξσμε ρΩμεοα
«ρμσομαΪικξ ςοαγξϋδι» επιβΪχρε και υΧοη ρςιπ ηυξγοατΩρειπ ςχμ αουόμ ςξσ 20ξϋ αιόμα απϊ
γμχρςΨπ διρκξγοατικΨπ εςαιοεΪεπ. Μι ξουΩρςοεπ πξσ Ψπαιζαμ παοαδξριακΩ μξσρικΩ ρςα κατΨ
αμΧμ ςηπ Ομϋομηπ ςξσ 19ξσ αιόμα ρσμΩθχπ απξςελξϋμςαμ απϊ βιξλΪ, ραμςξϋοι, κιθΧοα. Ιε ςημ
αλλαγΩ ςξσ αιόμα ποξρςΨθηκαμ ςξ κλαοιμΨςξ και η μερξτχμΪα, δηλαδΩ η διαςξμικΩ αομϊμικα,
πξσ απξςελεΪ ςξμ ποξκΧςξυξ ςξσ ακξομςεϊμ ςϋπξσ a piano.
Μι απϊφειπ για ςημ Ψλεσρη ςξσ ακξομςεϊμ ρςη Ομϋομη διΪρςαμςαι, καθόπ δεμ εΪμαι γμχρςϊ αμ
Ωοθε καςεσθεΪαμ απϊ ςημ Βσοόπη μΨρχ εμπξοικόμ ρσμαλλαγόμ, Ω αμ Ωοθε μΨρχ
Ηχμρςαμςιμξϋπξληπ, ϊπξσ εΪυε εμταμιρςεΪ Ωδη απϊ ςξμ 19ξ αιόμα. ΙεςΧ ςξσπ διχγμξϋπ
ποϊρτσγεπ απϊ ςημ Ηχμρςαμςιμξϋπξλη και ςη Ομϋομη Ψτεοαμ ςιπ ποόςεπ αομϊμικεπ ρςη ΕοΧκη
και ςη ΘΨρβξ. Δ αομϊμικα αμΨρχπ σιξθΨςηρε ςιπ ςευμικΨπ παινΪμαςξπ ςϊρξ ςξσ βιξλιξϋ, ϊρξ και
ςηπ πξλΪςικηπ λϋοαπ και ασςϊ Ϊρχπ ςημ Ψκαμε εϋκξλα απξδεκςΩ (Θσοόμη, 2003).

3. Δπιλξγή ςοαγξσδιόμ
ΝξλλΧ ςοαγξϋδια ςχμ ρσγκεκοιμΨμχμ μξσρικόμ παοαδϊρεχμ ρσμξδεϋξμςαι απϊ μξσρικΧ ϊογαμα
πξσ ρσγκαςαλΨγξμςαι ρςημ ξικξγΨμεια ςχμ αεοϊτχμχμ με ελεσθΨοα παλλϊμεμεπ γλχςςΪδεπ
(ακξομςεϊμ), ςα ξπξΪα ςα ςελεσςαΪα υοϊμια Ψυξσμ αμςικαςαρςΩρει Ψμα αοιθμϊ λαψκόμ –
παοαδξριακόμ μξσρικόμ ξογΧμχμ. Ώπϊ ασςΧ επιλΨναμε εκεΪμα ςα ξπξΪα θεχοΩραμε βαςΧ για ςξ
δημξςικϊ ρυξλεΪξ αλλΧ και εσυΧοιρςα και δημιξσογικΧ. Πα ςοαγξϋδια και η μξσρικΨπ πξσ
επιλΨναμε για διδαρκαλΪα ρςξ ΜλξΩμεοξ εΪμαι παομΨμα απϊ ηυξγοατΩρειπ, ρε δΪρκξσπ ακςΪμαπ
πξσ διαςΪθεμςαι ρςξ εμπϊοιξ και μπξοεΪ εϋκξλα μα ςιπ βοει καμεΪπ. ΒπιλΨναμε ςοΪα μξσρικΧ
κξμμΧςια απϊ κΧθε πεοιξυΩ, δϋξ ςοαγξϋδια και Ψμα ξογαμικϊ κξμμΧςι.
Ώπϊ ςημ πεοιξυΩ ςηπ ΗΧςχ ΖςαλΪαπ ποξςιμΩραμε ςα ςοαγξϋδια «Ηαλημϋτςα» και ςξ «Ποαγξϋδι
δξσλειΧπ», καθόπ και μια «ΠαοαμςΨλα πΪςρικα» απϊ ςξμ δΪρκξ ακςΪμαπ ςχμ εκδϊρεχμ ςξσ
Νελξπξμμηριακξϋ Θαξγοατικξϋ Ζδοϋμαςξπ. Ώπϊ ςημ μξσρικΩ παοΧδξρη ςηπ ΏμαςξλικΩπ ΞχμσλΪαπ
ποξςιμΩραμε ςξ δΪρκξ ακςΪμαπ ςξσ Εϋμιξσ ΑκξγκΪδη και απ‟ ασςϊμ ςξ δΪρκξ επιλΨναμε ςη
«ΙπιομπΪλχ», και ςη «ΙηλΪρρχ». Ο‟ ασςΧ ποξρςΨθηκε και μια ξογαμικΩ «Ιπαιμςξϋρκα» πξσ εΪυε
ποξρτεοθεΪ ρςξ παοελθϊμ ρςη γοΧτξσρα απϊ ςξ υξοεσςικϊ ρσγκοϊςημα ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ
Ναςοόμ. Ώπϊ ςη μξσρικΩ παοΧδξρη ςηπ Ομϋομηπ ποξςιμΩθηκαμ ςα ςοαγξϋδια «ΠραυπΪμα
καπελξϋ» και «ΚΨξ ΙΧγκικξ», καθόπ και Ψμαπ «ΟΨοβικξπ Σξοϊπ» απϊ λαψκΩ ξουΩρςοα με
αομϊμικα απϊ ςξ δΪρκξ ακςΪμαπ Βλλαδξπ ΏουεΪξμ, ΟμσομαΪικα ςοαγξϋδια.
ΏμαλσςικΧ για ςξ κΧθε ςοαγξϋδι:

Μοσζική παράδοζη

Σίηλος
Σραγοσδιού

Φόρμα

Μορθολογικά και άλλα ζηοιτεία
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Κάησ Ηηαιία.

Καιελύθηα

abcdR65

Σξαγνύδη κε ελαιιαγή ζηξνθήο θαη επσδνύ ζε 2/4. Πξόθεηηαη γηα
ηξαγνύδη αγάπεο (καληηλάηα), από ηα πην αγαπεκέλα ζηελ
πεξηνρή ηνπ αιέλην. Ζ επσδόο πξνέξρεηαη από έλα άιιν ιατθό
ηξαγνύδη δεκνθηιέο ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ (ΛηάβαοΓηνλπζόπνπινο, 1983).

Σξαγνύδη Γνπιεηάο

Eaabb'

Σξίζεκν ξπζκηθά ηξαγνύδη ζε κνξθή ζηνξλέιν66, εξγαηηθό
ηξαγνύδη πνπ επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο (Ληάβαο-Γηνλπζόπνπινο, 1983).

Σαξαληέια Πίηζηθα

aba'bcdbe x3

Οξγαληθό, ιατθόο ρνξόο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θαηλόκελν ηνπ
ηαξαληηζκνύ67. Έρεη ηξηκεξή ξπζκό (12/8) θαη απνηειείηαη από
κηα δηαδνρή 9 κνηίβσλ ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο.

Αλαηνιηθή Ρσκπιία

Μπηξκπίισ

Eaabb

Εσλαξάδηθνο ζε 6/8. Ο δεύηεξνο ζηίρνο θάζε ζηξνθήο
επαλαιακβάλεηαη κεηά από κηα ζύληνκε γέθπξα πνπ δελ είλαη
παξά ε επαλάιεςε ηεο κεισδίαο ηνπ πξώηνπ ζηίρνπ.

Μηιήζσ

Eaabb'

Μαληειάηνο ζε 7/8. Σξαγνύδη ζην νπνίν θάζε ζηίρνο
επαλαιακβάλεηαη.

Μπαηληνύζθα

abcdeb x3

Οξγαληθόο ρνξόο ζε 5/8. Απνηειείηαη από ηε δηαδνρή 6
νθηάκεηξσλ κνηίβσλ εθ ησλ νπνίσλ ην έθην είλαη ίδην κε ην
δεύηεξν, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο.

κύξλε

Σζαρπίλα Καπεινύ

EaaE'b

ηξνθηθό ηξαγνύδη ζε κέηξν 2/4. Ο δεύηεξνο ζηίρνο θάζε
ζηξνθήο επαλαιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθή κεισδία κεηά από κηα
ζύληνκε γέθπξα πνπ ζπκίδεη ηε κεισδία ηεο εηζαγσγήο.

Νέν Μάγθηθν

Eaa'aa'RE'

Σξαγνύδη κε ελαιιαγή ζηξνθήο θαη επσδνύ, ηνπ νπνίνπ νη δύν
πξώηνη ζηίρνη ηεο θάζε ζηξνθήο επαλαιακβάλνληαη απηνύζηνη.
Ρπζκόο 2/4.

έξβηθνο Υνξόο

abcde x3

Υαζαπνζέξβηθν νξγαληθό, ζε ξπζκό 2/4 πνπ απνηειείηαη από
ηελ δηαδνρή 5 νθηάκεηξσλ κνηίβσλ πνπ επαλαιακβάλνληαη 3
θνξέο.

65

abcde…= μελχδικΧ μξςΪβα R= επχδϊπ Β= ειραγχγΩ
Stornello: ΒμαλλαγΩ αμΧμερα ρςξ ρξλΪρςα, ςξ δεϋςεοξ ρξλΪρςα και ςη υξοχδΪα. (ΘιΧβαπ-Διξμσρϊπξσλξπ, 1983)
67
Δ ςαοαμςΨλα απξςελεΪ ςξ θεοαπεσςικϊ υξοϊ πξσ ποαγμαςξπξιεΪςαι απϊ κΧπξιξμ πξσ σπξθεςικΧ δαγκόθηκε απϊ ςαοαμςξϋλα. Ιημ
μπξοόμςαπ μα δικαιξλξγΩρξσμ ςιπ κξιμχμικΨπ και φσυξλξγικΨπ διαςαοαυΨπ ςξσ αςϊμξσ, ξι αγοξςικΨπ κξιμχμΪεπ εκεΪμχμ ςχμ πεοιξυόμ
ςιπ απΨδιδαμ ρςξ δηληςΩοιξ ςηπ αοΧυμηπ, υχοΪπ ασςϊ μα ρημαΪμει ϊςι ςξ ρσγκεκοιμΨμξ εΪδξπ ςηπ αοΧυμηπ εΪυε μια ςΨςξια δηληςηοιόδη
ιδιϊςηςα. (Keller, 2000)
66
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4. Δπιλξγή Ρυξλείχμ
Ώπϊ ςα πΨμςε ρυξλεΪα πξσ μπξοεΪ μα εΪμαι ςξπξθεςημΨμξπ Ψμαπ ΩοξμΪρθιξπ δΧρκαλξπ ειδικϊςηςαπ
ρςξ ΜλξΩμεοξ ρυξλεΪξ επιλΨναμε μα διδΧνξσμε ςα ελλημϊτχμα ρςα δϋξ, ρςξ Έμαςξ Δημξςικϊ
ΟυξλεΪξ Ξεθϋμμξσ (ΙσρΪοια) και ρςξ δημξςικϊ ρυξλεΪξ Ιαογαοιςόμ ςξσ ΔΩμξσ ΑεοξπξςΧμξσ. Δ
επιλξγΩ δϋξ ρυξλεΪχμ για ςη μελΨςη μαπ Ψγιμε με ρκξπϊ ςημ εναγχγΩ διατξοεςικόμ
ρσμπεοαρμΧςχμ για ςημ εταομξγΩ μιαπ ςΨςξιαπ διδαρκαλΪαπ ςοαγξσδιξϋ ρε ρυξλεΪα ςηπ πϊληπ
και ςηπ επαουΪαπ. ΒπιθσμΪα μαπ Ωςαμ μα ενεςΧρξσμε ςημ απξδξυΩ και αμςιμεςόπιρη ςηπ μξσρικΩπ
ασςΩπ απϊ παιδιΧ ςϊρξ αρςικόμ ϊρξ και αγοξςικόμ ξικξγεμειόμ. Πξ Έμαςξ Δημξςικϊ ΟυξλεΪξ
Ξεθϋμμξσ βοΪρκεςαι ρε ποξΧρςιξ ςηπ πϊληπ, ςα ΙσρΪοια. Πξ ΜλξΩμεοξ ρυξλεΪξ αοιθμεΪ 75
μαθηςΨπ, ϊλχμ ςχμ ςΧνεχμ και λειςξσογεΪ με ςΨρρεοα ςμΩμαςα (Ώ, ΐ, Α-Δ, Β-Ος). Μι ΙαογαοΪςεπ
εΪμαι Ψμα υχοιϊ ρςξ ΔΩμξ ΑεοξπξςΧμξσ και απΨυει απϊ ςξ ΞΨθσμμξ πεοΪπξσ 30 υλμ. Οςξ ρυξλεΪξ
ςξσ υχοιξϋ ςξ ΜλξΩμεοξ λειςξσογεΪ με δϋξ ςμΩμαςα (Ώ-ΐ και Α, Δ, Β, Ος) και αοιθμεΪ 15 μαθηςΨπ.
Ηαι ρςα δσξ ρυξλεΪα, ρςξ κΧθε ςμΩμα ςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ γΪμεςαι μΪα ρυξλικΩ όοα (35
λεπςΧ) εβδξμαδιαΪχπ.
Νοιμ πεοΧρξσμε ρςη διαδικαρΪα διδαρκαλΪαπ ςχμ ςοαγξσδιόμ μα ςξμιρςεΪ ϊςι μια καλΩ ρσμΩθεια
εΪμαι μα καθϊμαρςε ρε κϋκλξ, όρςε ϊλξι μα μπξοξϋμε μα βλΨπξσμε ϊλξσπ. Μ κϋκλξπ δημιξσογεΪ
μια ζερςΩ αςμϊρταιοα ρε αμςΪθερη με ςημ εικϊμα ςξσ δΧρκαλξσ ρςημ Ψδοα και ςχμ μαθηςόμ ρςα
θοαμΪα.

5. Διαδικαρία διδαρκαλίαπ
ΝοξκειμΨμξσ μα διδαυςξϋμ ξι μαθηςΨπ Ψμα καιμξϋοιξ ςοαγξϋδι και ειδικΧ ρςημ πεοΪπςχρη πξσ δεμ
νΨοξσμ μα διαβΧζξσμ παοςιςξϋοα και μαθαΪμξσμ με ςξ ατςΪ, η πιξ αμιαοΩ μΨθξδξπ εΪμαι μα
επαμαλαμβΧμξσμε ςξ ςοαγξϋδι ναμΧ και ναμΧ, αμιαοΩ ςϊρξ για ςξσπ μαθηςΨπ ϊρξ και για ςξ
δΧρκαλξ (Fenton, υ.υ). ΝαοακΧςχ ςΪθεμςαι μεοικΨπ ιδΨεπ για μα γΪμει ςξ μΧθημα ςξσ ςοαγξσδιξϋ
πιξ δημιξσογικϊ. Ηαςϊπιμ παοξσριΧζεςαι η διαδικαρΪα πξσ ακξλξσθΩραμε βΩμα-βΩμα ρςη
διδαρκαλΪα ςχμ Βλλημϊτχμχμ:
Αια ςιπ μικοΨπ ςΧνειπ και ειδικΧ για ςημ Ώ δημξςικξϋ πξσ ξι μαθηςΨπ δεμ νΨοξσμ ακϊμη αμΧγμχρη,
μια καλΩ μΨθξδξπ εΪμαι μα υοηριμξπξιΩρξσμε ςη μξσρικΩ πξσ θΨλξσμε μα απξμμημξμεϋρξσμ, ραμ
ρσμξδεΪα ρε Χλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
• Ιξσρικϊ σπϊβαθοξ για μξσρικΨπ καοΨκλεπ – μξσρικϊ καπΨλξ – μξσρικϊ δαυςσλΪδι.
Πα παιδιΧ ακξϋμ μξσρικΩ εΪςε γσοΪζξμςαπ γϋοχ απϊ ρςημΨμεπ καοΨκλεπ, εΪςε καθιρμΨμα
μεςατΨοξμςαπ ςξ καπΨλξ απϊ ςξ κετΧλι ςξσπ ρςξ κετΧλι ςξσ διπλαμξϋ, εΪςε ρε κϋκλξ
μεςατΨοξμςαπ ςξ δαυςσλΪδι απϊ υΨοι ρε υΨοι. Ιϊλιπ ρςαμαςΩρει η μξσρικΩ, ασςϊπ πξσ Ψυει ςξ
καπΨλξ ρςξ κετΧλι, Ω ασςϊπ πξσ Ψμειμε υχοΪπ καοΨκλα, Ω ασςϊπ πξσ Ψμειμε με ςξ δαυςσλΪδι ρςξ
υΨοι βγαΪμει απϊ ςξ παιυμΪδι. Αια μα μη βαοιξϋμςαι ςα παιδιΧ πξσ βγαΪμξσμ εκςϊπ παιυμιδιξϋ,
μπξοξϋμε μα ξοΪρξσμε ϊςι ξι υαμΨμξι θα βγαΪμξσμ μϊμξ για ςξμ επϊμεμξ γϋοξ, και ϊυι μΨυοι μα
μεΪμει Ψμαπ μικηςΩπ και μα λΩνει ςξ παιυμΪδι.
• ΝαοΧλληλα με Χλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Ιπξοξϋμε μα ποξεςξιμΧρξσμε ςξ Ψδατξπ για ςη διδαρκαλΪα εμϊπ ςοαγξσδιξϋ ρςημ ςΧνη ρε
πεοΪξδξ πξσ Ψυξσμε Χλλεπ ποξγοαμμαςιρμΨμεπ εογαρΪεπ, ϊπχπ λϊγξσ υΧοη ςημ καςαρκεσΩ
μξσρικόμ ξογΧμχμ, Ω ςημ απεικϊμιρη μξσρικόμ θεμΧςχμ. Δ υειοξςευμΪα και η ζχγοατικΩ δεμ
εμπξδΪζει ςα παιδιΧ μα ακξϋμ, Ψρςχ και ατηοημΨμα, κΧπξιξ ςοαγξϋδι πξσ ποξξοΪζξσμε για
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διδαρκαλΪα ρε επϊμεμξ μΧθημα. Ι‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ μπξοξϋμε μα διεοεσμΩρξσμε ςιπ μξσρικΨπ
ποξςιμΩρειπ ςχμ παιδιόμ και μα επιλΨνξσμε μΨρα απϊ Ψμαμ αοιθμϊ ςοαγξσδιόμ.
ΒπαμαλΩφειπ ρςΪυχμ (επχδξΪ)
ΜοιρμΨμα απϊ ςα παοαπΧμχ ςοαγξϋδια πεοιΨυξσμ ρςΪυξσπ πξσ επαμαλαμβΧμξμςαι, Χλλξςε χπ
απαμςΩρειπ και Χλλξςε χπ επχδξΪ. ΙεςΧ απϊ μΪα ποόςη ακοϊαρη, ςα παιδιΧ ρσμΩθχπ μπξοξϋμ
μα απξρςηθΪρξσμ ρςΪυξσπ και μελχδΪεπ πξσ ακξϋγξμςαι ρσυμϊςεοα, ϊπχπ Ψμα οετοΨμ Ω κΧπξιεπ
λΨνειπ κλειδιΧ. Σαοακςηοιρςικϊ παοΧδειγμα απξςελεΪ η πεοΪπςχρη ςηπ «Ηαλημϋτςαπ», ϊπξσ η
επχδϊπ απξςελεΪ επαμΧληφη ςηπ τοΧρηπ «λαοιλϊ λαοιλϊ λαλΨοξ». Εα Ωςαμ λξιπϊμ πξλϋ
ποακςικϊ μα ζηςΩρξσμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ ρε ποόςη τΧρη μα ςοαγξσδξϋμ μξμΧυα ςξ οετοΨμ.
ΒπαμαλΩφειπ ρςΪυχμ (απαμςΩρειπ)
Οε Χλλα ςοαγξϋδια κΧθε ρςΪυξπ επαμαλαμβΧμεςαι με ςημ Ϊδια ακοιβόπ μελχδΪα. Νξλϋ ποακςικϊ
εΪμαι μα εταομϊρξσμε αουικΧ μια απαμςηςικΩ διδαρκαλΪα, ϊπξσ ξ δΧρκαλξπ ςοαγξσδΧει ςξ ρςΪυξ
και ξι μαθηςΨπ ςημ επαμΧληφΩ ςξσ. Ώσςϊ μπξοεΪ μα εταομξρςεΪ ρςη ΙηλΪρρχ, ρςξ Ποαγξϋδι
δξσλειΧπ και ρςξ ΚΨξ ΙΧγκικξ. Οε Χλλα πΧλι ςοαγξϋδια επαμαλαμβΧμεςαι μξμΧυα ξ δεϋςεοξπ
ρςΪυξπ ςξσ ςοαγξσδιξϋ, αλλΧ και ρε ασςΧ μπξοξϋμε μα ζηςΩρξσμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα
ςοαγξσδΩρξσμ ςημ επαμΧληφη ρε αουικϊ ρςΧδιξ. ΠΨςξια εΪμαι η ΙπιομπΪλχ και η ΠραυπΪμα
Ηαπελξϋ.
ΠευμικΩ ςηπ γμχρςΩπ λΨνηπ
ΒιδικΧ ρςα ελλημϊτχμα ςηπ ΗΧςχ ΖςαλΪαπ ϊπξσ ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ λΨνεχμ εΪμαι ρε Χλλη
γλόρρα (γκοεκΧμικα) μπξοξϋμε μα εταομϊρξσμε ςημ ςευμικΩ ςηπ γμχρςΩπ λΨνηπ. Μι μαθηςΨπ
ρηκόμξσμ ςξ υΨοι Ω πιΧμξσμ ςη μϋςη ςξσπ (Ω ςη μϋςη ςξσ διπλαμξϋ ςξσπ) ϊςαμ ακξϋμ μια
καςαμξηςΩ λΨνη, π.υ.:
Ιαι ρξσ μάι μ' αγάπηρε όοια μξσ
ε ρξσ πϊμηρε μάι άρρε μέμα
είςςα υείλη ρξσ εμ άμξιςρε μάι
πει ςα λϊγια ςρ' αγάπη βλξημέμα.
- ΝαοαπξΪηρη ρςΪυχμ
ΒπΪρηπ μπξοξϋμε μα ζηςΩρξσμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα παοαπξιΩρξσμ ρςΪυξσπ εμϊπ ςοαγξσδιξϋ.
Έμαπ ςοϊπξπ εΪμαι μα ςξσπ δόρξσμε ςξσπ ρςΪυξσπ με κεμΧ ρςα ξπξΪα μπξοξϋμ μα βΧλξσμ
σπξκαςΧρςαςα ςχμ αουικόμ λΨνεχμ Ω τοΧρεχμ, αοκεΪ μα ρσμτχμξϋμ οσθμικΧ,
ξμξιξκαςαληκςικΧ και ρε αοιθμϊ ρσλλαβόμ. Οςξ Ποαγξϋδι ΔξσλειΧπ ασςϊ μπξοεΪ μα γΪμει χπ
ενΩπ:
Ηαι Ωθελα μα νΨοχ πξσ _____
(Ώμςικαθιρςό ςη λΨνη θεοΪζει με Ψμα Χλλξ οΩμα ρε -Ϊζει και με ςοειπ ρσλλαβΨπ π.υ. πξςΪζει).
Ιπξοξϋμε μα ςξσπ ζηςΩρξσμε μα αμςικαςαρςΩρξσμ κΧπξιξ ρϋμτχμξ, Ω τχμΩεμ. Αια παοΧδειγμα
ρςξ οετοΨμ ςηπ Ηαλημϋτςαπ μπξοξϋμε μα αμςικαςαρςΩρξσμε ςξ «λ» με ςξ «β», ξπϊςε μα Ψυξσμε
«βαοιβϊ βαοιβϊ βαβΨοξ» αμςΪ για «λαοιλϊ λαοιλϊ λαλΨοξ».
- ΙΧμςεφε ςη λΨνη
Ιια Χλλη ιδΨα εΪμαι μα ακξϋρξσμε ςξ ςοαγξϋδι απϊ ςξ δΪρκξ, μα ςξ ρςαμαςΩρξσμε ρε κΧπξιξ
ρημεΪξ και μα βΧλξσμε ςα παιδιΧ μα μαμςΨφξσμ ςη λΨνη πξσ ακξλξσθεΪ, Ω μα ςημ αμακαλΨρξσμ,
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ρε πεοΪπςχρη πξσ ςξ Ψυξσμ Ωδη διδαυθεΪ απϊ ςξ ποξηγξϋμεμξ μΧθημα. Ιπξοξϋμε μα
βαθμξλξγξϋμε αμα ξμΧδεπ Ω αςξμικΧ εκεΪμξσπ πξσ βοΪρκξσμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ λΨνειπ.
- ΔυξγοΧτηρη
Νξλϋ εμδιατΨοξμ θα Ωςαμ μα ηυξγοατΩρξσμε ςξσπ μαθηςΨπ Ω ακϊμα και μα ςξσπ
βιμςεξρκξπΩρξσμε. Ηαλϊ θα Ωςαμ μεςΧ απϊ ςη λΩφη μα παοξσριΧρξσμε ρςξσπ μαθηςΨπ ςξ βΪμςεξ,
Ω ςξ ηυηςικϊ μςξκξσμΨμςξ και μα ςξσπ ζηςΩρξσμε μα ςξ ρυξλιΧρξσμ.
- ΣξοξγοατΪα
Ιπξοξϋμε μα υξοξγοατΩρξσμε κΧπξια ςοαγξϋδια! Ιε απλΨπ κιμΩρειπ βημΧςχμ και ρςΧρεχμ, ρε
κϋκλξ, Ω ρε ρςξΪυιρη ςα παιδιΧ υοηριμξπξιξϋμ ςξ ρόμα ςξσπ και κΧμξσμ γεγξμϊπ ςημ εμϊςηςα ςξσ
λϊγξσ, ςηπ μξσρικΩπ και ςηπ κΪμηρηπ, πΧμχ ρςημ ξπξΪα βΧριρε ςη θεχοΪα ςξσ ξ Μοτ.
- ΟσμξδεΪα με κοξσρςΧ
σρικΧ Ψμα εμδιατΨοξμ μΨοξπ ςηπ εκμΧθηρηπ εμϊπ ςοαγξσδιξϋ εΪμαι η ρσμξδεΪα ςξσ απϊ κοξσρςΧ
ξογαμΧκια (ποξςεΪμξμςαι ςα ϊογαμα Orff), ςξ ξπξΪξ θα γΪμει ατξϋ ςα παιδιΧ μΧθξσμ καλΧ ςξσπ
ρςΪυξσπ και μπξοξϋμ Χμεςα μα υειοΪζξμςαι ςη μελχδΪα.
Οςημ πεοΪπςχρη ςχμ Βλλημϊτχμχμ η διδαρκαλΪα ξλξκληοόθηκε ρε εμμΨα μαθΩμαςα και ςα
ρςΧδια ςηπ διδαρκαλΪαπ Ωςαμ ςα ενΩπ:
Νοξπαοαρκεσαρςικϊ ρςΧδιξ: Νοιμ ακϊμα παοξσριΧρξσμε ςα ςοαγξϋδια ποόςη τξοΧ ρςημ ςΧνη
ρσμξδεϋραμε με ασςΧ μια Χλλη δοαρςηοιϊςηςα, ϊπχπ η καςαρκεσΩ μξσρικόμ ξογΧμχμ. ΒπΪρηπ
παΪναμε μξσρικΨπ καοΨκλεπ και μξσρικϊ καπΨλξ με ςη ρσμξδεΪα ασςΩπ ςηπ μξσρικΩπ με ςιπ μικοΨπ
ςΧνειπ (Ώ και ΐ) κι Ψςρι ρςη διδαρκαλΪα αογϊςεοα ςξ Χκξσρμα ςχμ ςοαγξσδιόμ Ωςαμ Ωδη ξικεΪξ
ρςξσπ μαθηςΨπ.
Νοόςξ μΧθημα: Πα ποόςα ςοαγξϋδια πξσ διδΧναμε Ωςαμ εκεΪμα ςηπ ΗΧςχ ΖςαλΪαπ, διϊςι
πεοιΨυξσμ πξλλΨπ Χγμχρςεπ λΨνειπ και θεχοΩραμε ϊςι η ενξικεΪχρη με ασςΨπ θα απαιςξϋρε ςξμ
πεοιρρϊςεοξ υοϊμξ. Αια μια ποόςη γμχοιμΪα με ςξσπ ρςΪυξσπ ζηςΩραμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ (κσοΪχπ
ςχμ μικοϊςεοχμ ςΧνεχμ) μα αμςιδοξϋμ με κΧπξιξ ςοϊπξ πξσ ξοΪζξσμε εμεΪπ ρςξ Χκξσρμα μιαπ
καςαμξηςΩπ λΨνηπ, πυ: μα πιΧμξσμ ςη μϋςη ςξσπ, Ω μα ρηκόμξσμ ςξ υΨοι ςξσπ. Οςημ Ηαλημϋτςα
ζηςΩραμε απϊ ςα παιδιΧ μα ςοαγξσδξϋμ μξμΧυα ςξ οετοΨμ, κΧςι πξσ ςξσπ Ωςαμ πξλϋ εσυΧοιρςξ
και εϋκξλξ. ΙΨυοι ςξ ςΨλξπ ςξσ μαθΩμαςξπ ςα παιδιΧ εΪυαμ απξρςηθΪρει επιπλΨξμ δϋξ ρςΪυξσπ πξσ
εμταμΪζξμςαι ρςη δεϋςεοη και επαμεμταμΪζξμςαι ρςημ ςΨςαοςη ρςοξτΩ. Οςξ ςοαγξϋδι δξσλειΧπ
κΧθε ρςΪυξπ επαμαλαμβΧμεςαι, επξμΨμχπ κοΪμαμε ποακςικϊ μα ζηςΩρξσμε απϊ ςα παιδιΧ μα
ςοαγξσδξϋμ ςημ επαμΧληφΩ ςξσ.
Δεϋςεοξ μΧθημα: Ιε ςα ςοαγξϋδια ςηπ ΗΧςχ ΖςαλΪαπ ρσμευΪραμε και ρςξ δεϋςεοξ μΧθημα, ϊπξσ
ζηςΩραμε απϊ ςα παιδιΧ μα αμςικαςαρςΩρξσμ ρςξ οετοΨμ ςηπ Ηαλημϋτςαπ ςξ γοΧμμα λ με Χλλα
ρϋμτχμα. Έπειςα υξοξγοατΩραμε ςξ οετοΨμ ποόςα ρε κϋκλξ και μεςΧ ρε πσοαμξειδΩ ρςξΪυιρη,
ρε ρειοΨπ ςχμ πΨμςε, ςερρΧοχμ, ςοιόμ και δϋξ παιδιόμ αμΧ ρειοΧ. Ώκξλξϋθηρε πΧλι ςξ ςοαγξϋδι
δξσλειΧπ, ϊπξσ ξι μαθηςΨπ ατξϋ επαμαλΧμβαμαμ ςξσπ ςελεσςαΪξσπ ρςΪυξσπ κΧθε ρςοξτΩπ Ψκαμαμ
ζεσγΧοια και υϊοεσαμ βαλπ με ςη μελχδΪα ςηπ ειραγχγΩπ. ΔειλΧ-δειλΧ κΧπξιξι μαθηςΨπ αουΪζξσμ
και απξρςηθΪζξσμ κΧπξιξσπ ρςΪυξσπ και ςιπ μελχδΪεπ ςξσπ.
ΠοΪςξ μΧθημα: Αια μα μημ κξσοαρςξϋμ ςα παιδιΧ απϊ ςη μξμξμΨοεια ςξσ οεπεοςξοΪξσ, πεομΧμε
ριγΧ-ριγΧ ρςιπ σπϊλξιπεπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ. ΏκξλξσθεΪ η ΏμαςξλικΩ ΞχμσλΪα και ςξ ςοαγξϋδι
ΙπιομπΪλχ, ρςξ ξπξΪξ ξ δεϋςεοξπ ρςΪυξπ επαμαλαμβΧμεςαι. ΏμΧμερα ρςξμ ποόςξ και ςξ δεϋςεοξ
ρςΪυξ εμταμΪζεςαι μια γΨτσοα, ασςξϋρια η μελχδΪα ςξσ ποόςξσ ρςΪυξσ. Βδό ζηςΩραμε απϊ ςξσπ
μαθηςΨπ μα ρσμξδεϋξσμ οσθμικΧ με παλαμΧκια ςη γΨτσοα και μα ςοαγξσδΩρξσμ ςημ επαμΧληφη
ςξσ δεϋςεοξσ ρςΪυξσ. Ώπϊ Ψμα ρημεΪξ και μεςΧ ξι Ϊδιξι ξι μαθηςΨπ αμςιλΩτθηκαμ ϊςι η τοΧρη
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ΙπιομπΪλχ μασοξμΧςα μξσ εμταμΪζεςαι κΧθε τξοΧ ρςξ ςΨλξπ κΧθε ρςΪυξσ και ςημ ςοαγξσδξϋραμ
υχοΪπ μα ςξσπ ζηςηθεΪ.
ΠΨςαοςξ ΙΧθημα: ΟσμευΪραμε ςξ ςανΪδι μαπ ρςη μξσρικΩ παοΧδξρη ςηπ ΏμαςξλικΩπ ΞχμσλΪαπ με
ςξ ςοαγξϋδι ΙηλΪρρχ. Οςη ΙηλΪρρχ κΧθε ρςιυξπ επαμαλαμβΧμεςαι με ςημ Ϊδια ρυεδϊμ μελχδΪα, κι
Ψςρι ζηςΩραμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα ςοαγξσδξϋμ μϊμξ ςημ επαμΧληφη. Οςημ ειραγχγΩ ϊπξσ ξ
οσθμϊπ εΪμαι 7/8 (2/8-2/8-3/8) ζηςΩραμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα υςσπξϋμ υΨοια και γϊμαςα με ςη
ρειοΧ ΣΨοια-υΨοια-γϊμαςα, με ρκξπϊ μα ςξσπ εμςσπχθεΪ εσκξλϊςεοα ςξ μΨςοξ ςξσ μαμςηλΧςξσ
(7/8).
Οςξ ςοΪςξ και ςξ ςΨςαοςξ μΧθημα, ϊςαμ μαπ Ψμειμε λΪγξπ υοϊμξπ ποιμ ςη λΩνη ςξσ μαθΩμαςξπ
ςοαγξσδΩραμε λΪγξ ςημ Ηαλημϋτςα και ςξ Ποαγξϋδι δξσλειΧπ για μα μημ ςα νευΧρξσμε.
ΝΨμπςξ ΙΧθημα: Νοιμ ποξυχοΩρξσμε ρςα ςοαγξϋδια ςηπ Ομϋομηπ ςοαγξσδΩραμε ςιπ ςελεσςαΪεπ
ρςοξτΨπ ςχμ ςοαγξσδιόμ πξσ διδΧναμε ρςα ποξηγξϋμεμα μαθΩμαςα, μια και εΪμαι ξι ρςΪυξι πξσ
απξςσπόμξμςαι λιγϊςεοξ ρςη μμΩμη ςχμ μαθηςόμ. Οςξ υοϊμξ πξσ μαπ απΨμειμε ςα παιδιΧ
Χκξσραμ ςημ ΠραυπΪμα καπελξϋ και ςοαγξϋδηραμ ςημ επαμΧληφη ςξσ δεϋςεοξσ ρςΪυξσ απϊ κΧθε
ρςοξτΩ. Οςημ ειραγχγΩ και ρςη γΨτσοα αμΧμερα ρςξ δεϋςεοξ ρςΪυξ και ςημ επαμΧληφΩ ςξσ,
ςξσπ ζηςΩραμε μα υςσπξϋμ ςα υΨοια ςξσπ οσθμικΧ ρςξμ ιρυσοϊ υοϊμξ ςχμ 2/4.
Έκςξ μΧθημα: Οςξ μΧθημα ασςϊ ςα παιδιΧ απξπειοΧθηκαμ μα ςοαγξσδΩρξσμ δϋξ ρςοξτΨπ απϊ
ϊλα ςα ςοαγξϋδια πξσ Ψυξσμ μΧθει χπ ςόοα με ςη ρσμξδεΪα κοξσρςόμ. ΒπειδΩ ςα κοξσρςΧ πξσ
διαθΨςει ςξ ρυξλεΪξ δεμ αοκξϋμ για ϊλξσπ και Ψυξμςαπ διακοΪμει χπ ςόοα ςξσπ μαθηςΨπ πξσ Ψυξσμ
πεοιρρϊςεοεπ οσθμικΨπ ικαμϊςηςεπ απϊ Χλλξσπ, ποΧναμε αμαλϊγχπ και ζηςΩραμε απϊ ασςξϋπ
ςξσπ μαθηςΨπ μα παΪνξσμ αουικΧ. Οςημ πξοεΪα ςξσ μαθΩμαςξπ ςα κοξσρςΧ πΨοαραμ απϊ ςα υΨοια
ϊλχμ ςχμ σπξλξΪπχμ μαθηςόμ αλταβηςικΧ, ποξκειμΨμξσ μα απξτεσυθξϋμ Ψοιδεπ και
διαμαοςσοΪεπ.
Έβδξμξ μΧθημα: Πξ ςοαγξϋδι ΚΨξ ΙΧγκικξ ρσμδσΧζει ςοαγξϋδι με οετοΨμ και επαμΧληφη κΧθε
ρςοξτΩπ. Πημ ποόςη τξοΧ απξμξμόραμε ςξ οετοΨμ και ςξ ςοαγξσδΩραμε με ςη ρσμξδεΪα
κοξσρςόμ. Ηαςϊπιμ παΪναμε ϊλξ ςξ ςοαγξϋδι και ζηςΩραμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα ςοαγξσδΩρξσμ
μϊμξ ρςξ οετοΨμ. ΠΨλξπ απξμξμόραμε ςιπ ρςοξτΨπ και ζηςΩραμε απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μα
ςοαγξσδΩρξσμ ςημ επαμΧληφΩ ςξσπ. Οςημ ειραγχγΩ ςξσπ υχοΪραμε ρε δϋξ ξμΧδεπ και ζηςΩραμε
απϊ ςη μΪα ξμΧδα μα ρσμξδεϋξσμ με κοξσρςΧ και απϊ ςημ Χλλη μα κςσπξϋμ παλαμΧκια. ΙεςΧ ξι
ξμΧδεπ Χλλαναμ οϊλξσπ. Οςξ ςΨλξπ ςηπ όοαπ ςοαγξσδΩραμε μια τξοΧ ςιπ ςελεσςαΪεπ ρςοξτΨπ
απϊ ςημ ΠραυπΪμα καπελξϋ, ρσμξδεϋξμςαπ ςημ ειραγχγΩ και ςη γΨτσοα με ςα κοξσρςΧ
ξογαμΧκια
γδξξ ΙΧθημα: Οςα ξογαμικΧ κξμμΧςια ξ οϊλξπ ςχμ παιδιόμ Ωςαμ μα ρσμξδεϋξσμ με κοξσρςΧ.
ΒΪυαμ Ωδη μια μικοΩ εμπειοΪα ρε ποξηγξϋμεμα μαθΩμαςα και Ψςρι ςξσπ Ωςαμ πιξ εϋκξλξ μα
ρσμξδΨφξσμ μξσρικΩ. Πξ λιγϊςεοξ απαιςηςικϊ κξμμΧςι για ρσμξδεΪα εΪμαι η ςαοαμςΨλα πΪςρικα ρε
μΨςοξ 12/8. Πα παιδιΧ υςσπξϋμ ςα κοξσρςΧ μϊμξ ρςξμ 1ξ και 7ξ υοϊμξ. Οςξμ ΟΨοβικξ Σξοϊ ςξσπ
ζηςΩραμε μα υςσπξϋμ ρςξ ποόςξ και ςοΪςξ ϊγδξξ κΧθε μΨςοξσ. Οςξ ποξςελεσςαΪξ μΨςοξ κΧθε
μξςΪβξσ ςξσπ ζηςΩραμε μα υςσπξϋμ και ςξμ δεϋςεοξ ϊγδξξ, δηλαδΩ:

Πξ πιξ απαιςηςικϊ κξμμΧςι Ωςαμ η Ιπαιμςξϋρκα ρε μΨςοξ 5/8 (2/8-3/8). Νοιμ ςξσπ δόρξσμε ςα
κοξσρςΧ για μα ςξ ρσμξδεϋρξσμ, ςξσπ ζηςΩραμε μα ςξ ρσμξδεϋρξσμ υςσπόμςαπ υΨοια και γϊμαςα
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εμαλλΧν επαμαλαμβΧμξμςαπ οσθμικΧ ςη τοΧρη «υΨοια - γϊμαςα». Ώπϊ ςξ κΧθε κξμμΧςι παΪναμε
ςοΪα μξςΪβα.
Έμαςξ μΧθημα: Οςξ Έμαςξ μΧθημα ρκξπϊπ μαπ Ωςαμ μα ξλξκληοόρξσμε ςη διδαρκαλΪα ςχμ
ξογαμικόμ κξμμαςιόμ παΪζξμςαπ ςα ξλϊκληοα απϊ ςημ αουΩ μΨυοι ςξ ςΨλξπ και με ςηπ
επαμαλΩφειπ ςξσπ και μα διξοθόρξσμε μικοξλαθΧκια ρςα ςοαγξϋδια.
Πα παοαπΧμχ εμμΨα μαθΩμαςα διακϊπςξμςαμ καςΧ καιοξϋπ απϊ Χλλεπ μξσρικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ
πξσ δεμ εΪυαμ ρυΨρη με ςα ςοαγξϋδια. ΗοΪμαμε υοΩριμξ μα ατΩρξσμε ςα ςοαγξϋδια μα
χοιμΧρξσμ και ςξσπ μαθηςΨπ μα ςα αμαζηςΩρξσμ. Μπϊςε αμΧ δϋξ πεοΪπξσ μαθΩμαςα κΧμαμε
κΧπξια Χλλη δοαρςηοιϊςηςα (παιυμΪδι, καςαρκεσΩ μξσρικόμ ξογΧμχμ, διδαρκαλΪα ςχμ μξσρικόμ
ξογΧμχμ κ. α.).

6. Οαοαςηοήρειπ
ΙΨυοι και ςξ πΨμπςξ μΧθημα ςξ μξσρικϊ ϊογαμξ με ςξ ξπξΪξ ρσμξδεϋαμε ςξσπ μαθηςΨπ Ωςαμ η
κιθΧοα, με ςημ ξπξΪα παΪζαμε αομξμικΩ ρσμξδεΪα. Δ υοΩρη ςηπ κιθΧοαπ εΪυε χπ απξςΨλερμα μα
ακξϋμε ςα παιδιΧ ποξρεκςικϊςεοα και μα επεμβαΪμξσμε Ψγκαιοα διξοθόμξμςαπ λΧθη, ποΧγμα πξσ
θα μπξοξϋρε μα μαπ διατϋγει ρςημ πεοΪπςχρη μα υοηριμξπξιξϋραμε εν‟ αουΩπ ςξ ακξομςεϊμ,
ςξσ ξπξΪξσ η Ψμςαρη εΪμαι ρατόπ μεγαλϋςεοη. Ιε ςημ ποξρθΩκη ςξσ ακξομςεϊμ απϊ ςξ Ψκςξ
μΧθημα και μεςΧ η διδαρκαλΪα απϊκςηρε μεγαλϋςεοξ εμδιατΨοξμ, και ςα παιδιΧ ςοαγξσδξϋραμ
πια με μεγαλϋςεοξ εμθξσριαρμϊ, ατ‟ εμϊπ επειδΩ ςα πεοιρρϊςεοα δεμ εΪυαμ ναμαδεΪ ακξομςεϊμ
και ατ‟ εςΨοξσ επειδΩ μπξοξϋραμε μα επιλΨνξσμε κΧθε τξοΧ διατξοεςικϊ ηυϊυοχμα και μα ςξσπ
κιμΩρξσμε ςξ εμδιατΨοξμ ακϊμα πεοιρρϊςεοξ.
ρξμ ατξοΧ ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ςοαγξσδιόμ απϊ ςα παιδιΧ, μπξοεΪ καμεΪπ μα παοαςηοΩρει ϊςι
και ρςα δϋξ ρυξλεΪα ξι μικοΨπ ςΧνειπ ςα ατξμξΪχραμ με μεγΧλξ εμθξσριαρμϊ. Μι μελχδΪεπ και
ξοιρμΨμξι ρςΪυξι ςξσπ Ψμειμαμ ρςη μμΩμη και ςα ςοαγξσδξϋραμ ακϊμη και ρςα διαλεΪμμαςα, και
ρσγκεκοιμΨμα ρςξ 9ξ ρυξλεΪξ η δεσςΨοα ςΧνη απϊ ςξ ςοΪςξ κιϊλαπ μΧθημα ςοαγξϋδηραμ απϊ
μμΩμηπ ςιπ δϋξ ποόςεπ ρςοξτΨπ απϊ ςημ Ηαλημϋτςα! ΒπΪρηπ Ψμαπ μαθηςΩπ ςηπ ΐ ςΧνηπ εΪπε
υαμξγελόμςαπ ρε κΧπξιξ μΧθημα υχοΪπ μα ςξμ οχςΩρει καμεΪπ ϊςι η ΙπιομπΪλχ ςξμ ρσγκιμεΪ και
ςξμ κΧμει μα κλαΪει. Ηαι ρςξ ρυξλεΪξ ςχμ Ιαογαοιςόμ ςξ ςμΩμα με ςιπ μικοΨπ ςΧνειπ Ψδεινε
ιδιαΪςεοξ ζΩλξ παοϊλξ πξσ απξςελεΪςαι απϊ ςΨρρεοιπ μξμΧυα μαθηςΨπ. Ωρςϊρξ μεγαλϋςεοη
εκςΪμηρη γι‟ ασςΩ ςη μξσρικΩ Ψδειναμ ςα παιδιΧ ςχμ μεγΧλχμ ςΧνεχμ ςξσ ρυξλεΪξσ ςχμ
Ιαογαοιςόμ68, ρε αμςΪθερη με ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ ςμΩμαςξπ ςηπ Β και Ος ςξσ 9ξσ ρυξλεΪξσ πξσ ςξσπ
τΧμηκαμ απϊ αδιΧτξοα Ψχπ κξσοαρςικΧ.
Ώπϊ πλεσοΧπ τχμηςικόμ ικαμξςΩςχμ, δεμ μπξοξϋμε μα νευχοΪρξσμε ρε πιξ ρυξλεΪξ απϊ ςα δϋξ
ςα παιδιΧ ςοαγξσδξϋραμ πιξ ρχρςΧ ςξμικΧ. Ηαι ρςα δϋξ ρυξλεΪα σπΩουαμ μαθηςΨπ με ακοιβεΪπ
ςξμικΧ τχμΨπ, και μαθηςΨπ πξσ δεμ Ωςαμ ρςξμ ςϊμξ. Ώσςϊ πξσ μπξοεΪ μα πει καμεΪπ με ριγξσοιΧ
εΪμαι ϊςι ϊλα ςα κξοΪςρια ςξσ ρυξλεΪξσ ςχμ Ιαογαοιςόμ εΪυαμ Χφξγεπ τχμΨπ, εμό απϊ ςα αγϊοια
νευόοιζε, Ϊρχπ ϊυι ςσυαΪα, Ψμαπ μαθηςΩπ πξσ εΪυε διδαυςεΪ μαμςξλΪμξ ρςξ παοελθϊμ. ΙπξοεΪ
ϊμχπ καμεΪπ μα πει με ριγξσοιΧ, ϊςι μΧλλξμ λϊγχ ςξσ μεγαλϋςεοξσ αοιθμξϋ ςχμ μαθηςόμ η
Ψμςαρη ςχμ τχμόμ ρςξ 9ξ δημξςικϊ Ωςαμ ρατόπ μεγαλϋςεοη.
Ώπϊ ϊλα ςα ςοαγξϋδια μπξοεΪ καμεΪπ μα πει ϊςι ξι μαθηςΨπ νευόοιραμ εκεΪμα ςηπ ΗΧςχ ΖςαλΪαπ και
πεοιρρϊςεοξ ςημ Ηαλημϋτςα. Ώσςϊ ρσμΨβη και ρςα δϋξ ρυξλεΪα. Οςξ 9ξ ξι μαθηςΨπ ςηπ ΐ ςΧνηπ ςα
δϋξ ασςΧ ςοαγξϋδια ςα απξκαλξϋραμ «ςα αγγλικΧ», πιθαμϊςαςα επειδΩ δεμ μπξοξϋραμ μα
68

Έμαπ μαθηςΩπ ςηπ Ος ρςιπ ΙαογαοΪςεπ αμΨτεοε ϊςι ςξσ θϋμιζε ςη μξσρικΩ πξσ Ψπαιζαμ ςιπ απϊκοιεπ ρςξμ πξλιςιρςικϊ ρϋλλξγξ ςξσ
υχοιξϋ ςξσ, ςα ΙπξσμςΧλια, αλλΧ μΧλλξμ ςξ ρσμδϋαρε με ςξ Bambolero.
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καςαλΧβξσμ ςη γλόρρα. Ίρχπ και ασςϊπ μα Ωςαμ Ψμαπ λϊγξπ πξσ ςξσπ κΪμηραμ ςϊρξ πξλϋ ςξ
εμδιατΨοξμ. Οκϊπιμα ξι επενηγΩρειπ δϊθηκαμ, απϊ ςξ ςοΪςξ μΧθημα και μεςΧ, ϊςαμ ςα παιδιΧ
Χουιραμ απϊ μϊμα ςξσπ μα αμαοχςιξϋμςαι για ςιπ Χγμχρςεπ λΨνειπ.
ΝληοξτξοΪεπ για ρςξιυεΪα για ςημ κΧθε πεοιξυΩ και ςξ κΧθε ςοαγξϋδι νευχοιρςΧ δϊθηκαμ αλλΧ
και ασςΨπ αογϊςεοα. ΝοξςιμΩθηκε μα μημ ποξψδεαρςξϋμ ςα παιδιΧ και μα επιθσμΩρξσμ απϊ μϊμξι
ςξσπ μα μΧθξσμ πΨμςε ποΧγμαςα για ςξ κΧθε ςοαγξϋδι. ΏμαζηςΩραμε Χλληπ μξοτΩπ ατξομΨπ
ποξκειμΨμξσ μα αματεοθξϋμε ρε ιρςξοικεπ και μξοτξλξγικΨπ πληοξτξοΪεπ. Αια παοαδειγμα ρςξ
9ξ ρυξλεΪξ τξιςξϋρε Ψμαπ μαθηςΩπ ΐξϋλγαοξπ ρςημ καςαγχγΩ (ξ μϊμξπ πξσ, δικαιξλξγημΨμα
Ϊρχπ, αμαγμόοιρε ςξ ακξομςεϊμ μϊλιπ ςξ εΪδε) ρςξ ςμΩμα Α-Δ, ξ ξπξΪξπ μαπ εΪπε ϊςι η ΙπιομπΪλχ
ςξσ θϋμιζε ςοαγξϋδια ςηπ παςοΪδαπ ςξσ. Πξ γεγξμϊπ ασςϊ απξςΨλερε ατξομΩ για μα δξθξϋμ
κΧπξια ρςξιυεΪα για ςημ καςαγχγΩ ςξσ ςοαγξσδιξϋ.

7. Ρσμπεοάρμαςα
Δ διδαρκαλΪα ςοαγξσδιξϋ ρςξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ εΪμαι Ψμα υοΩριμξ και αμαγκαΪξ εογαλεΪξ, αλλΧ
ποΨπει μα γΪμεςαι με ποξρξυΩ η επιλξγΩ ςχμ ςοαγξσδιόμ, όρςε ξι μαθηςΨπ μα ςα απξλαμβΧμξσμ
και μα πεομξϋμ εσυΧοιρςα ςημ όοα ςξσπ, μια και Ψμαπ ρςϊυξπ ςξσ ξλξΩμεοξσ εΪμαι ακοιβόπ
ασςϊπ. Πα ςοαγξϋδια πξσ καςΧγξμςαι απϊ πεοιξυΨπ πξσ κΧπξςε ζξϋραμ Ω ζξσμ ακϊμη ελλημικξΪ
και ελλημϊτχμξι πληθσρμξΪ εΪμαι μια εμδιατΨοξσρα ποϊςαρη για δημιξσογικϊ μΧθημα
διδαρκαλΪαπ ςοαγξσδιξϋ ρςξ ξλξΩμεοξ ρυξλεΪξ ςϊρξ ςηπ πϊληπ ϊρξ και ςηπ επαουΪαπ. ΏσςΩ η
ποξρπΧθεια μπξοεΪ μα εμπλξσςιρςεΪ με διΧτξοεπ ιδΨεπ πξσ θα κΧμξσμ ρσμαοπαρςικϊ, ελκσρςικϊ
και πιξ νεκξϋοαρςξ για ςξσπ μαθηςΨπ και ϊυι μϊμξ ςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ ρςξ ξλξΩμεοξ. Μι
ιδΨεπ ασςΨπ Ψυξσμ μα κΧμξσμ με ςημ ποξεςξιμαρΪα γϊμιμξσ εδΧτξσπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ
ςοαγξσδιόμ, ςξμ ςοϊπξ διδαρκαλΪαπ, ςημ ξογΧμχρη παιυμιδιόμ με ςη υοΩρη ςχμ ςοαγξσδιόμ,
ςημ ποξρθΩκη μξσρικξκιμηςικΩπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ςη ρσμξδεΪα με κοξσρςΧ.
Αεμικϊςεοα κοΪμεςαι ρκϊπιμξ μα απξτεϋγεςαι η μξμξμεοΩπ εμμξμΩ απΨμαμςι ρε μια ξμΧδα
ςοαγξσδιόμ, αλλΧ και η εμμξμΩ ρςξ ςοαγξϋδι καθεασςϊ. Πξ ποϊγοαμμα ποΨπει μα εμαλλΧρρει
δοαρςηοιϊςηςεπ για μα απξτεσυθεΪ η κξϋοαρη και κας‟ επΨκςαρη η απανΪχρη ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ
μξσρικΩπ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ.
Πα κοξσρςΧ μξσρικΧ ϊογαμα εΪμαι μια ελκσρςικΩ ποϊςαρη πξσ ϊμχπ μπξοεΪ μα δημιξσογΩρει
ποξβλΩμαςα και Ψοιδεπ αμ δεμ ςξ υειοιρςξϋμε διπλχμαςικΧ, καθϊςι ςα παιδιΧ εΪμαι Ωδη
κξσοαρμΨμα απϊ ςξ πξλϋχοξ ρυξλικϊ ποϊγοαμμα και τξοςχμΨμα με Ψμςαρη. Δ επιλξγΩ μαθηςόμ
καςΧ αλταβηςικΩ ρειοΧ και η διαςΩοηρη ημεοξλξγΪξσ για ςξ πξιξπ Ψπαινε ςι ςημ ποξηγξϋμεμη
τξοΧ, εΪμαι μια καλΩ λϋρη για ςημ απξτσγΩ ποξβλημΧςχμ.
ΒΪμαι ρημαμςικϊ μα μη τξοςόμξσμε ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ ξλξΩμεοξσ με πξλλΨπ πληοξτξοΪεπ παοΧ
μϊμξ αμ ασςξΪ μαπ ςξ ζηςΩρξσμ. ΖρςξοικΧ, μξοτξλξγικΧ και πξλιςιρμικΧ ρςξιυεΪα για ςα
ςοαγξϋδια πξσ «ςοόμε» πξλϋ υοϊμξ απϊ ςξ μΧθημα και επιβαοϋμξσμ ςα παιδιΧ με ποϊρθεςη
κξϋοαρη καλϊ εΪμαι μα δΪμξμςαι μΨρχ ςηπ αμαζΩςηρηπ ατξομόμ, Ω ρςξ ςΨλξπ ςηπ όοαπ. Άλλχρςε
ϊπχπ τΧμηκε και ρςημ πεοΪπςχρη ςηπ Ηαλημϋτςαπ, ςξ ακαςαμϊηςξ γΪμεςαι πεοιρρϊςεοξ
ελκσρςικϊ.
Πξ ακξομςεϊμ για ασςΨπ ςιπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ πΨοα απϊ Ψμα κξιμϊ γμόοιρμα, απξςελεΪ και
εογαλεΪξ για ςξσπ δαρκΧλξσπ και ελκσρςικϊ παοΧγξμςα για ςξσπ μαθηςΨπ. Δ ΨμςαρΩ ςξσ, ξι
πξλστχμικΨπ ςξσ δσμαςϊςηςεπ και η πξλλαπλΩ επιλξγΩ ηυξυοχμΧςχμ ρσμαοπΧζξσμ ςα παιδιΧ με
απξςΨλερμα μα ρσμμεςΨυξσμ με πεοιρρϊςεοη ϊοενη και ζχμςΧμια. Δεμ ποξςεΪμεςαι ϊμχπ για ςα
αουικΧ ρςΧδια ςηπ διδαρκαλΪαπ ςχμ ςοαγξσδιόμ λϊγχ ςηπ Ψμςαρηπ και ρσμεκδξυικΧ ςηπ
δσρκξλΪαπ ρςημ αμςΪληφη λαθόμ και ςηπ Ψγκαιοηπ διϊοθχρΩπ ςξσπ.
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Δπίλξγξπ
Πξ ξλξΩμεοξ εΪμαι Ψμαπ ποϊρταςξπ και με πξλλΧ ποξβλΩμαςα θερμϊπ. Πξ πξλϋχοξ ποϊγοαμμα
ςχμ μαθηςόμ και η κξϋοαρη πξσ κξσβαλξϋμ, ξ ελΧυιρςξπ υοϊμξπ πξσ μαπ δΪμεςαι για μα κΧμξσμε
ςξ μΧθημΧ μαπ (35‟εβδξμαδιαΪχπ), η ελλεΪφειπ ρε σλικξςευμικΩ σπξδξμΩ, η κακξμεςαυεΪοιρη ςχμ
χοξμιρθΪχμ εκπαιδεσςικόμ, εΪμαι παοΧγξμςεπ πξσ δεμ εσμξξϋμ ρςξ μα ατξριχθξϋμε ρςη δξσλειΧ
μαπ ακϊμα και αμ σπΧουει σπΨομεςοη διΧθερη και θΨληρη. Αι‟ ασςϊ ςξ λϊγξ αμαζηςξϋμε ςοϊπξσπ
πξσ θα κΧμξσμ ςξ μΧθημΧ μαπ δημιξσογικϊ και εσυΧοιρςξ για ςα παιδιΧ ποχςΪρςχπ και για ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ δεσςεοεσϊμςχπ.
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ΙΏΞΕΏ ΙΏΡΞΖΔΜΡ

Κξγξςευμικϊ Ιείμεμξ και Ηεαςοικϊ Οαιυμίδι:
Λια Οξλσπξλσςιρμική Ρσμάμςηρη
Οεοίληφη
Δ ρυΨρη ςηπ λξγξςευμΪαπ με ςημ ςΨυμη εΪμαι ξσριαρςικΩ και Χμερη. ΙΨρα ρε Ψμα πεοιβΧλλξμ
πξλσπξλιςιρμικϊ η ρυΨρη ασςΩ ποΨπει μα γΪμεςαι ρςα υΨοια ςχμ εκπαιδεσςικόμ εογαλεΪξ και μα
μεςξσριόμεςαι ρε ποΧνη. Ώοχγϊπ, ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι και ξι ςΨυμεπ πξσ ασςϊ εμπεοικλεΪει.
ΙξσρικΩ, εικαρςικΧ και Χλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ θα μαπ βξηθΩρξσμ μα γμχοΪρξσμε Χλλξσπ
πξλιςιρμξϋπ μα αγγΪνξσμε θΨμαςα πξσ ατξοξϋμ ϊλξσπ μαπ και μα ποξρτΨοξσμε ςΨοφη αλλΧ και
γμόρη ρςξσπ πξλΪςεπ ςξσ αϋοιξ.
Ιε βαρικϊ ξδηγϊ μαπ ςξ παοαμϋθι ςξσ ΜσμπΨοςξ Έκξ, Μι ςοειπ αρςοξμαϋςεπ, εοεσμξϋμε,
ποξςεΪμξσμε δημιξσογξϋμε και διαμξοτόμξσμε ςελικΧ Ψμα ποϊγοαμμα διαθεμαςικϊ με βαρικϊ ςξσ
Χνξμα ςη διαπξλιςιρμικΩ ΨκπαΪδεσρη και διαμΨρξσ ςξσ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ με ςημ εσοϋςεοη
Ψμμξια και ϊπχπ ασςϊ ξοΪζεςαι απϊ ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα. Πξ ποϊγοαμμα μπξοεΪ μα
λειςξσογΩρει χπ πιλϊςξπ και για ςημ ξογΧμχρη παοϊμξιχμ δοΧρεχμ.Έυει εταομξρςεΪ ρε παιδιΧ
μηπιαγχγεΪξσ και ποόςηπ ρυξλικΩπ ηλικΪαπ αλλΧ ποξςεΪμξμςαι και δοΧρειπ για μεγαλϋςεοα παιδιΧ.

Δ ρυΨρη ςηπ λξγξςευμΪαπ με ςξ θΨαςοξ εΪμαι ρυΨρη ξσριαρςικΩ, Χμερη και απξςελερμαςικΩ. Δ
λξγξςευμικϊςηςα ςξσ θεΧςοξσ και η θεαςοικϊςηςα ςηπ λξγξςευμΪαπ, εΪμαι ζηςΩμαςα
πξλσρσζηςημΨμα και πΧμςα θα σπΧουξσμ διατξοεςικΨπ απϊφειπ και ιδΨεπ απϊ ειδικξϋπ και μη.
Ωπ αμαπϊρπαρςξ κξμμΧςι ςηπ ρυΨρηπ ασςΩπ Ψουεςαι ςξ ρημεοιμϊ μαπ θΨμα, η ρυΨρη δηλαδΩ ςηπ
παιδικΩπ λξγξςευμΪαπ με ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι. Δ παιδικΩ λξγξςευμΪα εΪμαι Ψμα ιδιϊςσπξ εΪδξπ
ςΨυμηπ και δεμ εΪμαι ςηπ παοξϋρηπ μα καςατϋγξσμε ρε αμΧλσρη ςχμ καςηγξοιόμ και
σπξκαςηγξοιόμ ςηπ ατξϋ ασςΩ πξικΪλει αμΧλξγα με ςα κοιςΩοια και ςξ αμςικεΪμεμξ ρςξ ξπξΪξ
επικεμςοόμεςαι κΧθε μελεςηςΩπ.
Οϋμτχμα με ςξμ ΐ.Δ. Ώμαγμχρςϊπξσλξ, «με ςξμ ϊοξ ΝαιδικΩ ΘξγξςευμΪα εμμξξϋμε κσοΪχπ ςα
αιρθηςικΧ δικαιχμΨμα λξγξςευμΩμαςα ςχμ χοΪμχμ πξσ απεσθϋμξμςαι ρςξ παιδΪ».
(Ώμαγμχρςϊπξσλξπ,1987)
ΙΨρα απϊ ςα λξγξςευμΩμαςα ασςΧ αμαπςϋρρεςαι η γλχρρικΩ ικαμϊςηςα ςχμ παιδιόμ
διαμξοτόμεςαι ξ υαοακςΩοαπ ςξσπ, απξκςόμςαι γμόρειπ, καλλιεογεΪςαι η αιρθηςικΩ ςξσπ,
φσυαγχγξϋμςαι. Πα βιβλΪξ λξιπϊμ γΪμεςαι τΪλξπ και λειςξσογεΪ χπ ςΨςξιξπ.
ΗαςΧ ρσμΨπεια η ανΪα ςχμ βιβλΪχμ εΪμαι αδιαμτιρβΩςηςη, ατξϋ η ρχρςΩ υοΩρη και ανιξπξΪηρΩ
ςξσπ μπξοεΪ μα γΪμει μΨρξ μα επιςεσυθξϋμ ξι ρςϊυξι ςξσπ, ρςϊυξι πξσ Ψυξσμ Χμερη ρυΨρη με ςημ
αμΧπςσνη ςηπ κοιςικΩπ ρκΨφηπ, ςη γλχρρικΩ καλλιΨογεια αλλΧ και ςημ αμακΧλσφη ςξσ εγό και
ςξσ Χλλξσ.
Ώμ μΨρα απϊ ςξ δοϊμξ ασςϊ ποξυχοΩρξσμε χπ εκπαιδεσςικξΪ, μπξοξϋμε μα δξϋμε πχπ ςξ βιβλΪξ
εΪμαι για μαπ Ψμα εογαλεΪξ πξσ ακξλξσθόμςαπ ςξ μξμξπΧςι ςξσ μαζΪ με ςα παιδιΧ και
ρσμδσΧζξμςαπ ςημ υοΩρη ςξσ με Χλλεπ ςΨυμεπ,- εμ ποξκειμΨμχ με ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι- μπξοξϋμε
μα αμακαλϋφξσμε καιμξϋογιξσπ κϊρμξσπ, μα ελεσθεοόρξσμε ςη ταμςαρΪα μαπ και μα δξϋμε
μποξρςΧ μαπ μικοΧ θαϋμαςα. Νοιμ ϊμχπ μιλΩρξσμε με παοαδεΪγμαςα απ δξϋμε και λΪγα ποΧγμαςα
ςι εΪμαι ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι και πχπ μπξοξϋμε μα ςξ υοηριμξπξιΩρξσμε ρςημ ςΧνη μαπ.
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Πξ θεαςοικϊ παιυμΪδι δεμ εΪμαι θΨαςοξ. ΒΪμαι αοκεςΧ διατξοεςικϊ απϊ ςη θεαςοικΩ λειςξσογΪα πξσ
ποξρτΨοεςαι ρςα παιδιΧ με ςη μξοτΩ ςηπ παοΧρςαρηπ. Νοϊκειςαι για μια καλλιςευμικΩ και
παιδαγχγικΩ δοΧρη η ξπξΪα εμςΧρρεςαι κΧςχ απϊ ςημ ξμποΨλα ςξσ ϊοξσ δοαμαςική ςέυμη πξσ
ςα ςελεσςαΪα κσοΪχπ υοϊμια κΧμει Ψμςξμη ςημ παοξσρΪα ςξσ ρε θεχοηςικϊ αλλΧ και ρε ποακςικϊ
επΪπεδξ ρςξ υόοξ ςξσ ελλημικξϋ ρυξλεΪξσ. Πξ θεαςοικϊ παιυμΪδι εΪμαι ρςημ ξσρΪα Ψμα ςοΨμξ ϊπξσ
ςξ παιδΪ, ανιξπξιόμςαπ δημιξσογικΧ ςα εοεθΪρμαςα πξσ ςξσ δΪμξμςαι απϊ ςξμ δΧρκαλξεμφσυχςΩ, ξδηγεΪςαι μα επιμξΩρει μΨεπ καςαρςΧρειπ και μΨρα απϊ ςευμικΨπ ςηπ θεαςοικΩπ
ποακςικΩπ ϊπχπ ρχμαςικΩ Ψκτοαρη, λεκςικΨπ αρκΩρειπ, ασςξρυεδιαρμξΪ, μεςαμτιΨρειπ κ.α.,
απξκςΧ ιδιαΪςεοη ρυΨρη με ςξ ρόμα ςξσ, βοΪρκει ςξ οσθμϊ ςξσ και οσθμΪζει ςημ κιμηςικϊςηςΧ
ςξσ. ΒσαιρθηςξπξιεΪςαι, διεσοϋμει ςξμ ερχςεοικϊ ςξσ κϊρμξ και μΨρα απϊ ςη διαδικαρΪα ασςΩ
αμακαλϋπςει και απξκαλϋπςει ςημ ςασςϊςηςΧ ςξσ.
Πξ θεαςοικϊ παιυμΪδι και ξι μηυαμιρμξΪ ςξσ, ϊπχπ, παιυμΪδια αιρθΩρεχμ, παιυμΪδια με ςξ ρόμα
και ςη τχμΩ, καθόπ επΪρηπ ξμαδικΧ παιυμΪδια, παιυμΪδια εμπιρςξρϋμηπ, επικξιμχμΪαπ,
παοαςηοηςικϊςηςαπ, μμΩμηπ, ταμςαρΪαπ, αρκΩρειπ αμαπμξΩπ, αμαπςϋρρξσμ ςη δημιξσογικϊςηςα
και ςημ αιρθηςικΩ ςξσ παιδιξϋ καθόπ και ςημ ικαμϊςηςα κοιςικΩπ ρκΨφηπ. ΟσμβΧλλξσμ δοαρςικΧ
ρςημ κξιμχμικΩ αμΧπςσνη και ςημ ικαμϊςηςα ρσμεογαρΪαπ με ςξσπ Χλλξσπ με απξςΨλερμα ςη
βελςΪχρη ςχμ επικξιμχμιακόμ δενιξςΩςχμ.
ΗαςαλαβαΪμει καμεΪπ πχπ ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι δαμεΪζεςαι ρςξιυεΪα απϊ ςξ θεαςοικϊ κόδικα ατξϋ
απξςελεΪ Ψμαμ ςοϊπξ για μα τςΧρει καμεΪπ ςξ ρςϊυξ ςξσ εΪςε ασςϊπ λΨγεςαι π.υ. ρσμεογαρΪα,
ρεβαρμϊπ ρςξμ Χλλξ κλπ. εΪςε ϊμχπ λΨγεςαι και θεαςοικΩ παοΧρςαρη. Δ πξλσρημικΩ διΧρςαρη
ςξσ θεΧςοξσ (ΑοαμμαςΧπ, 1997) με ςημ εμπλξκΩ ϊλχμ ςχμ ςευμόμ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ
ποαγμΧςχρΩπ ςξσ, δΪμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ δΧρκαλξ –εμφσυχςΩ μα λειςξσογΩρει διαμΨρξσ
ςχμ ςευμόμ και μα ποξρεγγΪρει ςα θΨμαςΧ ςξσ διαθεμαςικΧ και πξλσςοξπικΧ.
Μ οϊλξπ ςξσ δαρκΧλξσ πξσ καλεΪςαι μα γΪμει εμφσυχςΩπ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ εΪμαι πξλϋ
ρημαμςικϊπ. Αια ςημ ακοΪβεια εΪμαι ςϊρξ ρημαμςικϊπ πξσ αμ κΧπξιξπ διαπιρςόρει πχπ δεμ ςα
καςατΨομει και πξλϋ καλΧ εΪμαι καλϋςεοα μα μη ςξ κΧμει. Έμαπ πξλϋπ καλϊπ δΧρκαλξπ μπξοεΪ
μα εΪμαι κακϊπ εμφσυχςΩπ, Ψμαπ πξλϋ καλϊπ εμφσυχςΩπ ϊμχπ, εΪμαι ρΪγξσοα και θασμΧριξπ
δΧρκαλξπ.
Δ δοΧρη ςξσ λξιπϊμ καςΧ ςη διΧοκεια ςξσ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ εκςεΪμεςαι ρε ςοΪα επΪπεδα. Οςξ
φσυξλξγικϊ, ςξ παιδαγχγικϊ και ςξ φσυξπαιδαγχγικϊ.
Οςξ φσυξλξγικϊ, ρςηοΪζει με ςη ρχρςΩ ςξσ παοξσρΪα ςα παιδιΧ παοΨυξμςαπ ςξσπ αρτΧλεια, εμό
ςασςϊυοξμα ςα βξηθΧει μα απελεσθεοχθξϋμ και μα λειςξσογΩρξσμ ξμαδικΧ.
Οε επΪπεδξ παιδαγχγικϊ λειςξσογεΪ χπ καςαλϋςηπ. ΣςΪζει με ςα παιδιΧ ςιπ ρυΨρειπ εμό
ςασςϊυοξμα αμαδεικμϋει ςη δσμαμικΩ ςηπ ξμΧδαπ και με καςΧλληλα μΨρα και υειοιρμξϋπ ςημ
ενελΪρρει.
Οε φσυξπαιδαγχγικϊ επΪπεδξ θΨςει ρε κΪμηρη ςη δοΧρη, δΪμει οεϋμα ρςημ φσυΩ, ςημ αμαπςϋρρει
και ςημ ελΨγυει. Έλεγυξπ ρςημ πεοΪπςχρη ςξσ εμφσυχςΩ δεμ ρημαΪμει λξγξκοιρΪα αλλΧ
ποξρςαρΪα. Μ εμφσυχςΩπ οσθμΪζει ςιπ ιρξοοξπΪεπ, τοξμςΪζει μα σπΧουει ηοεμΪα ρςημ ξμΧδα,
γΪμεςαι μΨλξπ ςηπ και ϊυι μϊμξ χπ ηγΨςηπ αλλΧ και χπ Χςξμξ πξσ απλΧ παΪομει μΨοξπ ρςημ
ξμΧδα. (ΗαοοΧ ΚΨλλη, 1983)
ΙιλΩραμε για ςη λξγξςευμΪα και για ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι. Δσξ εογαλεΪα πξσ θα ποΨπει μα ςα
υοηριμξπξιΩρξσμε με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ μΨρα ρςημ ςΧνη. Οε μια ςΧνη πξσ πξλλΨπ τξοΨπ
ρΩμεοα μξιΧζει με φητιδχςϊ λαόμ, πξλιςιρμόμ και θοηρκειόμ. Ηι εδό ακοιβόπ μπξοξϋμε μα
μπξϋμε ρςξ ςοΨμξ ςξσ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ, μα ςοσπόρξσμε ρςξ βαγϊμι ςηπ παιδικΩπ
λξγξςευμΪαπ και μα νεκιμΩρξσμε Ψμα δικϊ μαπ ςανΪδι διατξοεςικϊ. Οκξπϊπ μαπ, μα Ψοθξσμε ρε
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επατΩ με ςημ καθημεοιμΩ ζχΩ και ςιπ αρυξλΪεπ ςχμ Χλλχμ λαόμ. Κα γμχοΪρξσμε ςημ ςΨυμη ςξσπ,
ςα Ψθιμα και ςημ ιρςξοΪα ςξσπ. Κα βοξϋμε ςα ρημεΪα επατΩπ, ςιπ κξιμΨπ αμΧγκεπ για επιβΪχρη,
Ψκτοαρη ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ, διαρκΨδαρη και παιυμΪδι. Κα αμςιλητθξϋμε πχπ ξ πξλιςιρμϊπ και η
παοΧδξρη εΪμαι δημιξσογΩμαςα ςχμ αμθοόπχμ και Ψυξσμ ρυΨρη με ςξ πεοιβΧλλξμ και ςιπ
ρσμθΩκεπ ζχΩπ κΧθε λαξϋ. Κα Ψοθξσμε ρε επατΩ με ρςξιυεΪα απϊ διατξοεςικξϋπ πξλιςιρμξϋπ
και μα ςα υοηριμξπξιΩρξσμε για μα εμπλξσςΪρξσμε ςα δικΧ μαπ μΨρα Ψκτοαρηπ.
(ΗχμρςαμςιμΪδξσ, ΙαςθαΪξσ, ΣαβιΧοηπ, 1997)
Μ Dowd σπξρςηοΪζει ϊςι «…απϊ ςημ αμΧγμχρη, ςημ ακοϊαρη και ςη υοηριμξπξΪηρη πξλιςιρμικΧ
διατξοεςικόμ σλικόμ, ξι μΨξι μαθαΪμξσμ ϊςι κΧςχ απϊ ςιπ επιταμειακΨπ διατξοΨπ ςξσ υοόμαςξπ,
ςξσ πξλιςιρμξϋ Ω ςηπ εθμϊςηςαπ, ϊλξι ξι Χμθοχπξι δξκιμΧζξσμ ςα καθξλικΧ ρσμαιρθΩμαςα ςηπ
αγΧπηπ, ςηπ θλΪφηπ ςηπ ασςανίαπ, ςηπ δικαιξρϋμηπ και ςηπ εσγΨμειαπ» (ΝαπαυοΩρςξπ,
Αιαμμϊγκξμα, 2002)
Δ ΒσοχπαψκΩ Έμχρη ρε κεΪμεμα ξδηγΪεπ ρε ρυΨρη με ςη διαπξλιςιρμικΩ αγχγΩ ζηςΧ μεςανϋ
Χλλχμ ςη διαπξλιςιρμξπξΪηρη ςχμ ποξγοαμμΧςχμ ρπξσδόμ ρε ϊλεπ ςιπ βαθμΪδεπ εκπαΪδεσρηπ.
Εεχοξϋμε πχπ ςξ Διαθεμαςικϊ ΒμιαΪξ ΝλαΪριξ Οπξσδόμ και ςα ΚΨα ΏμαλσςικΧ ΝοξγοΧμμαςα
δΪμξσμ ςη δσμαςϊςηςα η διδακςΨα ϋλη κΧθε μαθΩμαςξπ μα λαμβΧμει σπϊφη και ςα Χλλα μαθΩμαςα
δΪμξμςαπ
ςη
δσμαςϊςηςα
διαθεμαςικόμ-διεπιρςημξμικόμ
αλλΧ
και
διαπξλιςιρμικόμ
ποξρεγγΪρεχμ.(ΝαπαυοΩρςξπ, Αιαμμϊγκξμα, 2002)Δ ρϋμθερη ςχμ γμχρςικόμ αμςικειμΨμχμ
επιβΧλλεςαι λξιπϊμ και μια ςΨςξια ποξρπΧθεια θα πεοιγοΧφξσμε ρςη ρσμΨυεια.
Πξ ρυΨδιξ μαθΩμαςξπ ποαγμαςξπξιΩθηκε ρςα πλαΪρια ςηπ εογαρΪαπ μξσ χπ εμφσυόςοια
θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ ρςξ ΟςΨκι Ναιδιξϋ ςξσ ΔΩμξσ ΐϊλξσ και ςξ κεΪμεμξ πΧμχ ρςξ ξπξΪξ
βαρΪρςηκε η ιδΨα ςχμ δοΧρεχμ εΪμαι «Μι ςοειπ αρςοξμαϋςεπ» ςξσ ΜσμπΨοςξ Έκξ.
Μ ποόςξπ λϊγξπ πξσ πΩοα ρςα υΨοια μξσ ςξ ρσγκεκοιμΨμξ βιβλΪξ –ποιμ απϊ αοκεςΧ υοϊμια
ξμξλξγό- δεμ ραπ κοϋβχ πχπ Ωςαμ η πεοιΨογεια. ΝεοιΨογεια μα διαβΧρχ ςξμ Έκξ ρε Ψμα κεΪμεμξ
για μικοΧ παιδιΧ. ΔιαπΪρςχρα ςελικΧ πχπ σπΧουξσμ πξλλξΪ ςοϊπξι μα ςξ διαβΧρει καμεΪπ, κι
ακϊμα πεοιρρϊςεοξι μα ςξ δξσλΨφει.
Ναο‟ ξλ‟ ασςΧ για μα ςξ υοηριμξπξιΩρχ χπ ατξομΩ για ςη δοΧρη ςξσ θεαςοικξϋ παιυμιδιξϋ
Ψφανα ρ‟ ασςϊ ρσγκεκοιμΨμα ρςξιυεΪα. Μι κσοιϊςεοξι λϊγξι για ςξσπ ξπξΪξσπ ςξ επΨλενα εΪμαι :
Πξ παιδαγχγικϊ ςξσ πεοιευϊμεμξ και η αιρθηςικΩ ςξσ ανΪα,
Πξ θΨμα ςξσ ποξρτΨοεςαι για διαπξλιςιρμικΩ εκπαΪδεσρη
Δ γλόρρα ςξσ πξσ εΪμαι εικξμξπλαρςικΩ,
ςξ λενιλϊγιξ πξσ ατ‟ εμϊπ εΪμαι ξικεΪξ ατ‟ εςΨοξσ δΪμει εσκαιοΪεπ ρςα παιδιΧ μα μΧθξσμ
καιμξϋογιεπ λΨνειπ,
Πξ Ψμςξμξ ρςξιυεΪξ ςξσ αποϊξπςξσ, ςηπ ταμςαρΪαπ. Ιε ςοϊπξ αοιρςξςευμικϊ ςξ ποαγμαςικϊ
εμόμεςαι με ςξ ταμςαρςικϊ και η αλΩθεια με ςξ φΨμα
Πα ποϊςσπα ρσμπεοιτξοΧπ
Πξ θΨμα πξσ ποξκαλεΪ ςξ εμδιατΨοξμ ςχμ παιδιόμ
Δ δσμαςϊςηςα μα ανιξπξιηθεΪ για μα εμπλακξϋμ πξλλΧ γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα και ςΨυμεπ.
Δ ιρςξοΪα αματΨοεςαι ρε ςοειπ αρςοξμαϋςεπ Ψμαμ ΏμεοικΧμξ, Ψμαμ ΗιμΨζξ κι Ψμαμ Ξόρξ πξσ
Ωθελαμ μα εΪμαι ασςξΪ ξι ποόςξι Χμθοχπξι πξσ θα παςΩρξσμ ςξ πϊδι ςξσπ ρςξμ Άοη. ΛεκΪμηραμ
ςασςϊυοξμα ξ καθΨμαπ απϊ ςη υόοα ςξσ και Ψτςαραμ ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσπ ακοιβόπ ςημ Ϊδια
ρςιγμΩ. Ώμςιμεςόπιζαμ ξ Ψμαπ ςξμ Χλλξμ με καυσπξφΪα μΨυοι ςη ρςιγμΩ πξσ βγΩκαμ απϊ ςα
διαρςημϊπλξιΧ ςξσπ και βοΨθηκαμ μποξρςΧ ρςξ Χγμχρςξ. Δ μϋυςα, ξ τϊβξπ και η μξμανιΧ Ψτεοε
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ρςα υεΪλη ςξσπ μια λΨνη, ςημ Ϊδια για ϊλξσπ, ςη λΨνη μαμΧ. Ηαι ςϊςε διαπΪρςχραμ πχπ δεμ Ψυει
ρημαρΪα αμ Ψυξσμ διατξοεςικΩ γλόρρα, διατξοεςικΧ οξϋυα και διατξοεςικϊ ςοϊπξ ρκΨφηπ.
Έυξσμ κξιμΧ ρσμαιρθΩμαςα. ΏμΧφαμε τχςιΧ και γΪμαμε τΪλξι. ςαμ νημΨοχρε εμταμΪρςηκε
μποξρςΧ ςξσπ Ψμαπ Ώοειαμϊπ. Δ ϊφη ςξσ Ωςαμ αλλϊκξςη και μϊλιπ ςξσπ εΪδε Ψβγαλε μια κοασγΩ.
Μι αρςοξμαϋςεπ εμόθηκαμ για μα αμςιμεςχπΪρξσμ ςξμ ενχγΩιμξ κΪμδσμξ. ΏσςξΪ Ωςαμ ϊλξι γΩιμξι
και ξι μικοξδιατξοΨπ ςξσπ εναταμΪρςηκαμ. Πξ ποΧριμξ ϊμ πξσ εΪυαμ απΨμαμςι ςξσπ με ςα Ψνι
υΨοια, ςιπ κεοαΪεπ και ςημ ποξβξρκΪδα Ωςαμ διατξοεςικϊ και Χρυημξ και μξμΪζαμε πχπ ϊπξιξπ
εΪμαι Χρυημξπ εΪμαι και κακϊπ. ΏπξταρΪραμε μα ςξμ ρκξςόρξσμ. ΛατμικΧ ρςξ παγχμΨμξ και
εοημικϊ ςξπΪξ εμταμΪρςηκε Ψμα πξσλΧκι πξσ Ψςοεμε απϊ ςξ τϊβξ ςξσ. Μι αρςοξμαϋςεπ
ρσγκιμΩθηκαμ και ςξ Ϊδιξ ακοιβόπ Ψπαθε και ξ Ώοειαμϊπ. ΝΩοε ςξ πξσλΧκι ρςα Ψνι υΨοια ςξσ και
Ψβγαλε δσξ τσρηνιΨπ καπμϊ. Ηαι ξι ΑΩιμξι καςΧλαβαμ πχπ ξ Ώοειαμϊπ Ψκλαιγε με ςξμ δικϊ ςξσ
νευχοιρςϊ ςοϊπξ. Μι γΩιμξι εΪυαμ πΧοει ςξ μΧθημΧ ςξσπ, δσξ ϊμςα επειδΩ εΪμαι διατξοεςικΧ δεμ
μπξοεΪ μα εΪμαι και ευθοξΪ, πΧμςα σπΧουξσμ ποΧγμαςα πξσ ςξσπ εμόμξσμ. Έγιμαμ τΪλξι λξιπϊμ
με ςξμ ενχγΩιμξ και καςΧλαβαμ πχπ ϊπχπ και ρςημ Αη Ψςρι και ρςξσπ σπϊλξιπξσπ πλαμΩςεπ ξ
καθΨμαπ Ψυει ςιπ ρσμΩθειΨπ ςξσ και δεμ εΪμαι ςΪπξςε Χλλξ παοΧ μϊμξ ζΩςημα καςαμϊηρηπ για ςξσπ
Χλλξσπ.
Μι ξμΧδεπ με ςιπ ξπξΪεπ δξϋλεφα ςξ ρσγκεκοιμΨμξ κεΪμεμξ εΪμαι πΨμςε, δϋξ ξμΧδεπ μηπΪχμ και 3
ξμΧδεπ ποόςηπ και δεσςΨοαπ δημξςικξϋ. Πξ πλΧμξ ςξ ξπξΪξ ακξλξϋθηρα Ωςαμ ρε γεμικΨπ
γοαμμΨπ ςξ Ϊδιξ με ςιπ αμΧλξγεπ ςοξπξπξιΩρειπ βΨβαια αμΧλξγα με ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςχμ παιδιόμ
και ςη δσμαμικΩ ςηπ ξμΧδαπ.
Δ υοξμικΩ ρςιγμΩ πξσ επΨλενα μα νεκιμΩρχ μα δξσλεϋχ ςξ ρσγκεκοιμΨμξ κεΪμεμξ Ωςαμ ρςα ςΨλη
ςξσ ΚξΨμβοη, ϊπξσ ξι ξμΧδεπ ςχμ παιδιόμ δξϋλεσαμ Ωδη δϋξ μΩμεπ μαζΪ και εΪυα αμςιλητθεΪ ςα
ϊοια και ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσπ. Έυξμςαπ, λξιπϊμ, πεοΧρει απϊ ςα ρςΧδια:
1.

ξσ ποξραμαςξλιρμξϋ, ϊπξσ ποξρπαθξϋμ μα καςαλΧβξσμ ςι ρσμβαΪμει γϋοχ ςξσπ και μα
απξδευςεΪ ξ καθΨμαπ ςξσπ Χλλξσπ αλλΧ και ςξμ εασςϊ ςξσ μΨρα ρςξ ρϋμξλξ,

2.

ηπ ρϋγκοξσρηπ, ϊπξσ επικοαςεΪ ρσμΩθχπ αομηςικϊ κλΪμα ατξϋ ξ καθΨμαπ ποξρπαθεΪ μα
επιβληθεΪ ρςξμ Χλλξμ.

3.

ηπ ρϋμθερηπ ϊπξσ εμαομξμιρμΨμξι πια λειςξσογξϋμ ποξπ ςξμ κξιμϊ ρςϊυξ εΪυαμε τςΧρει
ρςξ ρςΧδιξ,

4.

ηπ απϊδξρηπ με υαοακςηοιρςικΧ ςημ εμϊςηςα και ςη ρϋμπμξια ςχμ μελόμ ςηπ ξμΧδαπ πξσ
λειςξσογεΪ ρσλλξγικΧ και ξογαμχμΨμα ποξπ ςξμ ρςϊυξ Ψυξμςαπ νεπεοΧρει ςη
ρσμαιρθημαςικΩ τϊοςιρη και ςιπ διατξοΨπ και μπξοξϋρε αμςικειμεμικΧ πλΨξμ μα
αμςιμεςχπΪζει ποξβλΩμαςα και καςαρςΧρειπ (Άλκηρςιπ,1998).

Δ τΧρη ασςΩ εΪμαι η παοαγχγικϊςεοη μιαπ ξμΧδαπ και δΪμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ εμφσυχςΩ μα
ςημ εκμεςαλλεσςεΪ ποξπ ϊτελξπ ςχμ παιδιόμ ατξϋ μπξοεΪ μα επηοεΧρει ςη ρςΧρη ςξσπ ποξπ ςξσπ
Χλλξσπ αλλΧ και απΨμαμςι ρςξμ Ϊδιξ ςξσπ ςξμ εασςϊ.
Αια ςημ ςΧνη αματΨοξσμε πχπ η επϊμεμη τΧρη πξσ πεομΧει μια ξμΧδα εΪμαι
5.

Ζ ρςαςική ϊπξσ ςα μΨλη διακοΪμξμςαι απϊ ρςαςικϊςηςα και επαμαληπςικΩ δοΧρη.

ΒπαμΨουξμαι λξιπϊμ ρςξσπ ςοειπ αρςοξμαϋςεπ. Εα μπξοξϋρα μα αματΨοχ επιγοαμμαςικΧ ϊλεπ ςιπ
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ δξϋλεφα με ςα παιδιΧ. Νοξςιμό ϊμχπ μα αματΨοχ μϊμξ κΧπξιεπ απϊ ςιπ
εμϊςηςεπ, μα πεοιγοΧφχ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ με ςιπ ξπξΪεπ αρυξλΩθηκα ρςα πλαΪρια ςηπ αμΧλξγηπ
εμϊςηςαπ και μα κΧμχ κΧπξια ρυϊλια όρςε μα ραπ δόρχ μια αΪρθηρη για ςξμ ςοϊπξ δξσλειΧπ.
Ώπϊ κει και πΨοα θΨλει ταμςαρΪα και μεοΧκι.
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Δμϊςηςα 1η
Ηαςαμϊηρη ςξσ κειμΨμξσ-Βμςξπιρμϊπ θεαςοικόμ ρημεΪχμ

Δοαρςηοιϊςηςεπ
Δ ατξομΩ Ωςαμ Ψμα μεγΧλξ διαρςημϊπλξιξ καςαρκεσαρμΨμξ απϊ υαοςΪ ξμςξσλΨ, αοκεςΧ
εσοϋυχοξ για μα υχοΧει ϊλα ςα παιδιΧ. ΙΨρα ρ‟ ασςϊ εΪυα ςξπξθεςΩρει ςξ βιβλΪξ. 1) Πα παιδιΧ
κιμΩθηκαμ ρςξμ υόοξ με γοΩγξοα βΩμαςα και με μξσρικΩ σπϊκοξσρη. ΗΧθε τξοΧ πξσ η μξσρικΩ
ρςαμαςξϋρε ςξσπ ζηςξϋρα μα γΪμξσμε ξμΧδεπ ςχμ δσξ, ςχμ ςοιόμ, ςχμ πΨμςε. Έςρι Ψτςαρα ρςξ
απξςΨλερμα πξσ Ωθελα, δηλαδΩ μα υχοιρςξϋμ ρε ςοειπ ξμΧδεπ και μα μπξσμ μια - μια ρςξ
διαρςημϊπλξιξ με ςξμ ϊοξ μα μη μιλΩρξσμ για ασςϊ πξσ θα βοξσμ μΨρα εκεΪ. 2) Ώτξϋ πΨοαραμ
ϊλεπ ξι ξμΧδεπ μΨρα απϊ ςξ διαρςημϊπλξιξ ρσγκεμςοχθΩκαμε ρςξμ κϋκλξ και κξσβεμςιΧραμε για
ςα δσξ ασςΧ αμςικεΪμεμα και ςα παιδιΧ κΧμαμε σπξθΨρειπ για ςξ πξιξ ποϊκειςαι μα εΪμαι ςξ θΨμα
ςξσ βιβλΪξσ. 3)Οςη ρσμΨυεια μπΩκαμε ϊλξι μαζΪ ρςξ ςεοΧρςιξ διαρςημϊπλξιξ και Ψγιμε αμΧγμχρη
ςξσ κειμΨμξσ με ςοϊπξ θεαςοικϊ 4) Όρςεοα ακξλξϋθηρε ρσζΩςηρη πΧμχ ρςξ θΨμα ςξσ βιβλΪξσ,
ρςιπ ιδΨεπ και ςιπ Ψμμξιεπ, εμςξπιρμϊπ ςχμ αγμόρςχμ λΨνεχμ.

Ρυϊλια
Δ μεγΧλη καςαρκεσΩ εμςσπχρΪαρε ςα παιδιΧ και η διαδικαρΪα πξσ ακξλξσθΩραμε εμεογξπξΪηρε
ςημ παοαςηοηςικϊςηςα και ςη ταμςαρΪα ςξσπ. Πα μεγαλϋςεοα παιδιΧ πξσ γμόοιζαμ αμΧγμχρη
μπϊοεραμ μα διαβΧρξσμ ςξμ ςΪςλξ και μα πλΧρξσμ πΧλι ιρςξοΪεπ αλλΧ με ποχςαγχμιρςΨπ ςξσπ
ςοειπ αρςοξμαϋςεπ. Δ αμΧγμχρη Ψγιμε με ςοϊπξ δοαμαςικϊ και εΪμαι Ψμα ρημεΪξ ϊπξσ ποΨπει μα
δξθεΪ αοκεςΩ ποξρξυΩ. ΙΨρα απϊ ςημ αμΧγμχρη αμαδεικμϋεςαι ξ μϋθξπ, ξι οϊλξι και ξι
ρσγκοξϋρειπ πξσ εΪμαι ςα δημιξσογικΧ εοεθΪρμαςα για ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι. Δ ρσζΩςηρη για ςξ
θΨμα Ωςαμ αοκεςΧ παοαγχγικΩ. ΒπιρκετςΩκαμε ςημ βιβλιξθΩκη πξσ λειςξσογεΪ ρςξ ρςΨκι και
αμαζηςΩραμε σλικϊ για ςξσπ πλαμΩςεπ ςξσπ γαλανΪεπ ςιπ ρςξλΨπ ςχμ αρςοξμασςόμ. Οςημ πξοεΪα
ςχμ εοεσμόμ μαπ κΧπξσ διαβΧραμε για ςξ Big Bang για ςη θεχοΪα πξσ αματΨοεςαι ρςη
δημιξσογΪα ςξσ ρϋμπαμςξπ. Ηι εδό αμξΪγχ μια παοΨμθερη. Δ θεχοΪα ασςΩ Ωςαμ κΧπξσ ρςξ πΪρχ
μΨοξπ ςξσ μσαλξϋ μξσ και δσρςσυόπ ϊςαμ εςξΪμαζα ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ δεμ ςημ αμακΧλερα. Ιε
ατξομΩ ςα παιδιΧ και ςξ πϊρξ εμςσπχριΧρςηκαμ ποξρΨθερα ραμ δοαρςηοιϊςηςα και ασςϊ ςξ
κξμμΧςι. Πη δοαμαςξπξΪηρη δηλαδΩ ςηπ ΙεγΧληπ Ψκοηνηπ. Ώμ και νατμικϊ Ωςαμ απϊ ςιπ
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ λειςξϋογηρε πξλϋ θεςικΧ.

Δμϊςηςα 2η
ΑμχοιμΪα με ςα ποϊρχπα ςξσ Ψογξσ και ςξσπ πξλιςιρμξϋπ ςξσπ

Δοαρςηοιϊςηςεπ
ΏτξομΩ: Οε ςοΪα διατξοεςικΧ ρημεΪα ςξσ υόοξσ Ψυξσμε αμαοςημΨμα ςοΪα μεγΧλα υαοςϊμια ρε
αμθοόπιμξ ρυΩμα.
Βνηγξϋμε ρςα παιδιΧ πχπ ασςξΪ εΪμαι ξ ΏμεοικΧμξπ, ξ Ξόρξπ και ξ ΗιμΨζξπ αρςοξμαϋςηπ
ΗξσβεμςιΧζξσμε με ςα παιδιΧ για ςξ ςι εΪμαι καςΧ ςη γμόμη ςξσπ πξλιςιρμϊπ, ςι νΨοξσμ, ςι Ψυξσμ
ακξϋρει.
ΟσζηςΧμε για ςη γλόρρα ςημ εμδσμαρΪα, ςη μξσρικΩ, ςη διαςοξτΩ, ςιπ ρσμΩθειεπ, ακϊμα και ρςα
ρπΪςια πξσ μΨμξσμ ξι Χμθοχπξι πξσ διατΨοξσμ απϊ λαϊ ρε λαϊ.
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ΔΪμξσμε τχςξγοατικϊ σλικϊ και ςξσπ ζηςΧμε μα αμςιρςξιυΪρξσμ ςιπ τχςξγοατΪεπ με ςξσπ
αμθοόπξσπ. (ξι τχςξγοατΪεπ ατξοξϋραμ ςημ εμδσμαρΪα, ςα οξϋυα, ςη διαςοξτΩ, ςα ρπΪςια ςιπ
ρημαΪεπ κ.α. ΡπΩουε πξικιλΪα και Ωςαμ μξιοαρμΨμεπ Ψςρι όρςε κΧθε παιδΪ μα πΧοει τχςξγοατΪεπ
και απϊ ςξσπ ςοειπ πξλιςιρμξϋπ)
5)Ώκξϋμε ρςξ καρεςϊτχμξ τοΧρειπ ρςα αμεοικΧμικα, ρςα οχρικΧ και ρςα κιμΨζικα.
6)Ώκξϋμε ςΨρρεοα διατξοεςικΧ μξσρικΧ κξμμΧςια. ΙξσρικΩ ςζαζ, ςξ κξμμΧςι ξ βαοκΧοηπ ςξσ
ΐϊλγα, Ψμα κιμΨζικξ παοαδξριακϊ κξμμΧςι και Ψμα κξμμΧςι ηλεκςοξμικΩπ μξσρικΩπ. ΗΧμξσμε
σπξθΨρειπ πξιξ αμςιρςξιυεΪ ρςξμ καθΨμα
7)ΟσζηςΧμε με ςα παιδιΧ πχπ ταμςΧζξμςαι ςξμ Ώοειαμϊ

Ρυϊλια
Πξ ρσμπΨοαρμΧ μξσ ρυεςικΧ με ςη δοαρςηοιϊςηςα με ςιπ τχςξγοατΪεπ Ωςαμ πχπ ςα παιδιΧ
βΧλλξμςαι με πληοξτξοΪεπ και εικϊμεπ και ασςϊ ςξσπ κΧμει καλϊ αμ ςιπ υοηριμξπξιξϋμ
δημιξσογικΧ. ΗαςΧ πξλϋ μεγΧλξ πξρξρςϊ ρυεδϊμ ρςξ 100%, η αμςιρςξΪυηρη Ωςαμ ρχρςΩ
νεκιμόμςαπ απϊ ςη διαςοξτΩ και ςημ εμδσμαρΪα μΨυοι ςιπ ρημαΪεπ και ςα ρπΪςια πξσ μΨμξσμ ξι
διατξοεςικξΪ λαξΪ. Οκξπϊπ δικϊπ μξσ Ωςαμ μα γΪμει η δοαρςηοιϊςηςα και μεςΧ μα δξϋμε εικϊμεπ
για ςξμ κΧθε πξλιςιρμϊ και μα διξοθόρξσμε ςα λΧθη ςηπ αμςιρςξΪυηρηπ αλλΧ ςελικΧ δεμ
υοειΧρςηκε. Ιε ςξ Χκξσρμα ςχμ τοΧρεχμ ρςιπ διΧτξοεπ γλόρρεπ ρσμΨβη ςξ Ϊδιξ –απϊλσςα
ρχρςΩ αμςιρςξΪυηρη- αμ και ασςϊ Ωςαμ μΧλλξμ αμαμεμϊμεμξ. Ιε ςα μξσρικΧ κξμμΧςια παΪναμε
Ψμα παιυμΪδι. Ώτξϋ ςα ακξϋραμε και αμςιρςξιυΪραμε ςξ κΧθε Ψμα με ςξμ αμΧλξγξ πξλιςιρμϊ,
υχοιρςΩκαμε ρε ςοειπ ξμΧδεπ, ςξσπ ΏμεοικΧμξσπ, ςξσπ Ξόρξσπ και ςξσπ ΗιμΨζξσπ. ΗΧθε ξμΧδα
καθϊςαμ ρςξ πΧςχμα μποξρςΧ ρςξμ αμΧλξγξ Χμθοχπξ. ΗΧθε τξοΧ πξσ ακξϋγαμε μια μξσρικΩ
ρηκόμξμςαμ ςα παιδιΧ πξσ αμΩκαμ ρςημ αμΧλξγη ξμΧδα ςηπ υόοαπ ςηπ ξπξΪαπ η μξσρικΩ
ακξσγϊςαμ. Οςημ ηλεκςοξμικΩ μξσρικΩ ρηκόμξμςαμ ϊλα ςα παιδιΧ και γΪμξμςαμ ενχγΩιμξι. Πα
κξμμΧςια Χλλαζαμ με γοΩγξοξσπ οσθμξϋπ και δεμ νεκιμξϋραμ πΧμςα απϊ ςημ αουΩ. Πξ παιυμΪδι
ασςϊ ςξσπ διαρκΨδαρε πξλϋ. Οςξ ςΨλξπ ζχγοΧτιραμ ρε ξμαδικΩ δξσλειΧ ςξμ Ώοειαμϊ.

Δμϊςηςα 3η
ΒπενεογαρΪα υαοακςΩοχμ – Διαυχοιρμϊπ ρκημόμ

Δοαρςηοιϊςηςεπ
Αια κΧθε Ψμαμ απϊ ςξσπ αρςοξμαϋςεπ αλλΧ και για ςξμ Ώοειαμϊ δημιξσογξϋμε με ςα παιδιΧ ςα
βιξγοατικΧ ςχμ οϊλχμ,
ΑΪμεςαι αμαδιΩγηρη ςηπ ιρςξοΪαπ και υχοΪζξσμε ςιπ ρκημΨπ ςιπ ξπξΪεπ μπξοξϋμε μα
δοαμαςξπξιΩρξσμε,
ΗαςαρκεσΧζξσμε διαρςημικΨπ ρςξλΨπ καθόπ και ςα οξϋυα ςξσ Ώοειαμξϋ.

Ρυϊλια
Πξ βιξγοατικϊ ςξσ οϊλξσ –ϊοξπ πξσ υοηριμξπξιεΪςαι ρςξ θΨαςοξ- μαπ βξηθΧ μα ξικειξπξιηθξϋμε
ςξμ αρςοξμαϋςη ςη δεδξμΨμη ρςιγμΩ πξσ ςξμ Ψυξσμε απΨμαμςΪ μαπ. Έςρι ςξμ βατςΪζξσμε, ςξμ
πεοιγοΧτξσμε, αμ τξοΧει γσαλιΧ, αμ Ψυει μξϋρι, βοΪρκξσμε ςημ ηλικΪα ςξσ, αμ Ψυει παιδιΧ, πξιξ
εΪμαι ςξ αγαπημΨμξ ςξσ ταγηςϊ κ.λπ. Πξ Ϊδιξ κΧμξσμε και για ςξμ Ώοειαμϊ ϊπξσ εκεΪ η ταμςαρΪα
απελεσθεοόμεςαι και ξ υαοακςΩοαπ γΪμεςαι ποαγμαςικΧ εμδιατΨοχμ. Ώμακαλξϋμε ςιπ
πληοξτξοΪεπ πξσ εΪυαμε πΧοει για ςημ καθημεοιμΩ ζχΩ ςχμ ΏμεοικΧμχμ, ςχμ Ξόρχμ και ςχμ
ΗιμΨζχμ και ρςΩμξσμε απϊ ςξ μηδΨμ μια ζχΩ για ςξμ Ώοειαμϊ. Ιε ςημ αμΧλξγη μξσρικΩ
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σπϊκοξσρη αμαπαοιρςξϋμε δοαρςηοιϊςηςεπ, Ψυξμςαπ σπϊφη ϊςι ξι ΏμεοικΧμξι ρσμευόπ βιΧζξμςαι,
ξι Ξόρξι κοσόμξσμ πξλλξΪ και εΪμαι βαοιΧ μςσμΨμξι, εμό ξι ΗιμΨζξι εΪμαι αοκεςΧ κξμςξΪ. Πα
παιδιΧ λειςξσογξϋμ με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ θεαςοικΧ και εμεογξπξιξϋμ ςξ ρόμα και ςη ρκΨφη ςξσπ.
Οςξμ Ώοειαμϊ ςα πΧμςα γΪμξμςαι Ψυξμςαπ σπϊφη ςημ Ψλλειφη ςηπ βαοϋςηςαπ. ΣχοΪζξσμε ςξ
κεΪμεμξ ρε ρκημΨπ και ςιπ αμαπαοιρςξϋμε. Αιμϊμαρςε ξμΧδεπ ςχμ ςερρΧοχμ (αμ δεμ τςΧμξσμ ςα
παιδιΧ μπξοεΪ μα πΧοει μΨοξπ και ξ εμφσυχςΩπ ), τξοΧμε ςα κξρςξϋμια πξσ καςαρκεσΧραμε και
αμαπαοιρςξϋμε ςημ Χτινη, ςημ ρσμΧμςηρη, ςη δημιξσογΪα ςηπ τιλΪαπ, ςη ρσμΧμςηρη με ςξμ
Ώοειαμϊ, ςημ ευθοϊςηςα, ςημ τιλΪα, ςημ αμαυόοηρη.
ΗΧπξσ εδό θα ρςαμαςΩρχ ςημ αμαλσςικΩ πεοιγοατΩ ςχμ δοαρςηοιξςΩςχμ. Εεχοό Χλλχρςε πχπ
ξ καθΨμαπ απϊ ραπ μπξοεΪ μα κΧμει αμΧλξγα ρυΨδια μαθημΧςχμ και μα ςα ποαγμαςξπξιΩρει μΨρα
ρςημ ςΧνη ςξσ. Εα ραπ αματΨοχ μϊμξ πχπ ρςη ρσμΨυεια ςχμ ρσμαμςΩρεχμ και με βΧρη ςα
βιξγοατικΧ πξσ εΪυαμ δημιξσογηθεΪ τςΧραμε -με ςη μια ξμΧδα- μα δοαμαςξπξιΩρξσμε ξλϊκληοη
ςημ ιρςξοΪα και ξ καθΨμαπ μα Ψυει ςξ δικϊ ςξσ οϊλξ. ΏσςξρυεδιαρςικΧ δημιξϋογηραμ διαλϊγξσπ
και καιμξϋοιεπ καςαρςΧρειπ ξι ξπξΪεπ ποξΨκσφαμ απϊ ςημ εμαρυϊληρη με ςξ κεΪμεμξ.
ΗΧθε μΨοα ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ αμακαλϋπςξσμε πχπ η πξλσπξλιςιρμικϊςηςα χπ ποϊκληρη αλλΧ
και χπ εσκαιοΪα επικξιμχμΪαπ, εΪμαι Ψμα κξμμΧςι αμαπϊρπαρςξ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ ϊλχμ μαπ.
Πα παιδιΧ ςξ βιόμξσμ κι ασςΧ με ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ και καλξϋμςαι μα ςξ αμςιμεςχπΪρξσμ. Ωπ
δΧρκαλξι ξτεΪλξσμε μα ςα βξηθΩρξσμε και μα ςξσπ δεΪνξσμε δοϊμξσπ επικξιμχμΪαπ με ςξσπ
Χλλξσπ και με ςξσπ εασςξϋπ ςξσπ μΨρα απϊ ςξ θΨαςοξ, μΨρα απϊ ςα βιβλΪα. Πα βιβλΪα –Ψμα απϊ ςα
ρημαμςικϊςεοα ϊπλα μαπ- Ψυξσμ υαοακςηοιρςεΪ ακξΪμηςεπ λαμπΧδεπ ρξτΪαπ. Οαμ λαμπΧδεπ
λξιπϊμ ποΨπει μα μαπ τχςΪζξσμ, μα μαπ ζερςαΪμξσμ, μα μαπ εμπμΨξσμ όρςε μα ποξΧγεςαι η
δημιξσογΪα, μα ποξβΧλλξμςαι ξι παμαμθοόπιμεπ ανΪεπ, μα μεςαδΪδξμςαι ςα εθμικΧ πξλιςιρςικΧ
αγαθΧ με ρςϊυξ πΧμςα ξ ρϋγυοξμξπ Χμθοχπξπ, ςξ παιδΪ ςξσ ρΩμεοα, μα λειςξσογεΪ χπ πξλΪςηπ
ςξσ κϊρμξσ, μΨρα ρε μια πξλσπξλιςιρμικΩ κξιμχμΪα. (ΝαπαυοΩρςξπ, Αιαμμϊγκξμα, 2002)
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Ξ οϊλξπ ςηπ μξσρικήπ ρςημ φσυική σγεία ςχμ μέχμ:
Έοεσμα ρςιπ αμςιλήφειπ ςχμ μέχμ
Οεοίληφη
Δ παοξϋρα Ψοεσμα μελεςΧ ςξ οϊλξ ςηπ μξσρικΩπ ρςημ φσυικΩ σγεΪα ςχμ μΨχμ. Νιξ ρσγκεκοιμΨμα
ρσμπληοόθηκε Ψμα εοχςημαςξλϊγιξ απϊ 136 μεαοΧ Χςξμα. Μι ρσμμεςΨυξμςεπ ρημεΪχμαμ ςημ
αμςΪληφη πξσ εΪυαμ ρυεςικΧ με ςξ πχπ η μξσρικΩ ςξσπ βξηθΧει μα βελςιόρξσμ ςημ φσυικΩ ςξσπ
σγεΪα. Πξ εοχςημαςξλϊγιξ και η ϊλη Ψοεσμα ρςηοΪζεςαι ρε ποξηγξϋμεμη Ψοεσμα ςχμ Tarrant,
North, Hargreaves, (2000). Δ ρςαςιρςικΩ αμΧλσρη μαπ δΪμει εμδεικςικξϋπ ξοιρμΨμξσπ παοΧγξμςεπ,
ϊπχπ μεΪχρη ςξσ Χγυξσπ, δημιξσογικΩ ταμςαρΪα εκςϊμχρη και ρσμαιρθημαςικΩ πλΩοχρη.

Διραγχγή
Μι Tarrant, North, Hargreaves, (2000) μελΨςηραμ ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξΪξσπ ακξϋμ ξι μΨξι
μξσρικΩ ρσγκοΪμξμςαπ ςιπ αμςιλΩφειπ ςχμ μΨχμ ρςξ ΔμχμΨμξ ΐαρΪλειξ και ρςιπ ΔμχμΨμεπ
ΝξλιςεΪεπ. ΙΨρα απϊ ςημ ΨοεσμΧ ςξσπ ασςΩ ποξρπΧθηραμ μα μελεςΩρξσμ κσοΪχπ ςιπ ξμξιϊςηςεπ
πξσ παοξσριΧζξσμ ξι μξσρικΨπ επιλξγΨπ ςχμ μΨχμ. Δ Ψοεσμα ΙακοΩπ ΙακοΩ (2007) ρσμπλΩοχρε
ςξ κεμϊ ςηπ ελλημικΩπ βιβλιξγοατΪαπ και επΨκςειμε ςη ρϋγκοιρη ρςα ελλημικΧ δεδξμΨμα. Πα
απξςελΨρμαςα ςηπ ςελεσςαΪαπ ασςΩπ Ψοεσμαπ Ωςαμ ρημαμςικΧ γιαςΪ ξι απαμςΩρειπ ςξσ ελλημικξϋ
δεΪγμαςξπ ρσρυεςΪζξμςαμ με ςιπ απαμςΩρειπ ςξσ δεΪγμαςξπ απϊ ςιπ Δ.Ν.Ώ. και ςξ ΔμχμΨμξ
ΐαρΪλειξ, γεγξμϊπ πξσ απξδεικμϋει ϊςι σπΧουει ξμξιϊςηςα ρςη γμχρςικΩ και κξιμχμικΩ αμΧπςσνη
ςχμ μΨχμ ρςιπ αμεπςσγμΨμεπ υόοεπ, ρςιπ ξπξΪεπ αμΩκει και η ΒλλΧδα. μχπ, παοαςηοΩθηκε ϊςι
ςξ ελλημικϊ δεΪγμα Ψυει ςξ δικϊ ςξσ ςοϊπξ αμςΪληφηπ ρε επΪπεδξ μξσρικΩπ ακοϊαρη, γεγξμϊπ πξσ
Χμξινε Ψμαμ καιμξϋογιξ εοεσμηςικϊ δοϊμξ. Οςημ ςελεσςαΪα ασςΩ Ψοεσμα επιβεβαιόθηκαμ επΪρηπ
ξι ςοειπ παοΧγξμςεπ ςχμ Tarrant, North, Hargreaves, (2000) και ρςξ ελλημικϊ δεΪγμα. Μι
παοΧγξμςεπ ασςξΪ εΪμαι ξι κξιμχμικΨπ αμΧγκεπ, η ασςξ-εμεογξπξΪηρη και ξι ρσμαιρθημαςικΨπ
αμΧγκεπ. ΠΨλξπ, παοαςηοΩθηκε ϊςι, ρςξ ελλημικϊ δεΪγμα ξι κξιμχμικΨπ αμΧγκεπ απξςελξϋμ
νευχοιρςϊ παοΧγξμςα ρε ρυΨρη με ςξσπ Χλλξσπ δϋξ.
Δ παοξϋρα Ψοεσμα Ψουεςαι για μα απξρατημΪρει και μα ρσμπληοόρει ςημ ποξηγξϋμεμη Ψοεσμα
με ρκξπϊ μα διαπιρςόρει ςιπ αμςιλΩφειπ ςχμ μΨχμ ρυεςικΧ με ςξ πχπ η μξσρικΩ ςξσπ βξηθΧ μα
βελςιόρξσμ ςημ φσυικΩ ςξσπ σγεΪα. ΒπΪρηπ, ρκξπϊ ςηπ Ψυει μα καλϋφει εοεσμηςικΧ ςξ κεμϊ πξσ
σπΧουει ρςημ ελλημικΩ βιβλιξγοατΪα ρυεςικΧ με ςη μξσρικΩ και ςημ φσυικΩ σγεΪα.

Δείγμα
Οςξ δεΪγμα ρσμμεςΨυξσμ 136 Χςξμα απϊ ςα ξπξΪα ςα πεοιρρϊςεοα εΪμαι μΨξι και μΨεπ πξσ τξιςξϋμ
ρε διατξοεςικξϋπ ςϋπξσπ ιδοσμΧςχμ ςηπ ΔεσςεοξβΧθμιαπ και ΠοιςξβΧθμιαπ εκπαΪδεσρηπ. Πξ
50,74 % ςξσ δεΪγμαςξπ εΪμαι Χμδοεπ και ςξ 49,26% εΪμαι γσμαΪκεπ. Ωπ ποξπ ςημ ηλικΪα, ςξ δεΪγμα
μαπ παοξσριΧζει Ψμα εσοϋ τΧρμα ςιμόμ, με ελΧυιρςη ςιμΩ ςα 12 Ψςη και μΨγιρςη ςιμΩ ςα 52 Ψςη
και μΨρη ηλικΪα 17,85 (SD = 6,98 και SE = 0,59).
Ωπ ποξπ ςξ μξοτχςικϊ επΪπεδξ, ςξ 59,5% τξιςξϋμ ρςη ΔεσςεοξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη, εμό ςξ 40,5 %
Ψυει κΧμει γεμικΨπ ρπξσδΨπ. Ώπϊ ασςξϋπ η ρσμςοιπςικΩ πλειξφητΪα Ψυει κΧμει θεςικΨπ ρπξσδΨπ,
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Ψμαπ μϊμξ εΪυε λξγξςευμικϊ σπϊβαθοξ και Ψμα μικοϊ πξρξρςϊ πξσ Ψτςαμε ρςξ 8,15% επΪ ςξσ
ρσμξλικξϋ αοιθμξϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ διΨθεςε Χλλξσ ςϋπξσ ρπξσδΨπ.
Πξ 59 % ςξσ δεΪγμαςξπ δεμ εΪυε καθϊλξσ μξσρικΨπ γμόρειπ, εμό ςξ 41 % ςξσ δεΪγμαςξπ δΩλχμε ϊςι
Ψυει μξσρικΩ παιδεΪα. Νιξ αμαλσςικΧ, ςξ 59 % δεμ εΪυε καθϊλξσ μξσρικΨπ γμόρειπ, ςξ 11% εΪυε
γμόρειπ καςχςΨοαπ, ςξ 21 % εΪυε γμόρειπ μΨρηπ, ςξ 3% γμόρειπ αμχςΨοαπ, ςξ 3% .

Σλικά και μέθξδξπ μελέςηπ
Αια ςη δικΩ μαπ Ψοεσμα υοηριμξπξιΩραμε ςξ πλΩοεπ διΧγοαμμα ςχμ αμθοόπιμχμ ρσμαιρθημΧςχμ
πξσ εμπεοιΨυξμςαι και παοΧγξμςαι απϊ ςη μξσρικΩ και πξσ εΪμαι Χμερα ρσμδεδεμΨμεπ με ςη
φσυικΩ σγεΪα. Πξ διΧγοαμμα, πξσ αματΨοεςε ρςημ Ψοεσμα ςχμ Juslin και Laukka, (2004),
υοηριμξπξιΩθηκε χπ ξδηγϊπ για ςημ καςαρκεσΩ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Ψοεσμα εοχςημαςξλξγΪξσ. Μι
ρσμμεςΨυξμςεπ, ατξϋ μελΨςηραμ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ, ςξ ρσμπλΩοχραμ με ηοεμΪα.

Απξςελέρμαςα
Έγιμαμ πξρξςικΨπ αμαλϋρειπ ρςα απξςελΨρμαςα ςξσ δεΪγμαςξπ.
Οςξμ πΪμακα 1 παοαθΨςξσμε ςξσπ μΨρξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςσπικΨπ απξκλΪρειπ ςχμ απαμςΩρεχμ.
Ναοαςηοξϋμε ϊςι ςη μεγαλϋςεοη ρϋγκλιρη ςιμόμ ρςιπ απαμςΩρειπ παοξσριΧζξσμ ςα ενΩπ
εοχςΩμαςα: Δ μξσρικΩ «μξσ ποξκαλεΪ ρσμαιρθΩμαςα», «με κΧμει υαοξϋμεμξ», με κΧμει
εσςσυιρμΨμξ», «με ηοεμεΪ». ΏμςΪθεςα, ςη μικοϊςεοη ρϋγκλιρη ςιμόμ παοξσριΧζξσμ ςα εοχςΩμαςα:
Δ μξσρικΩ «μξσ δημιξσογεΪ τϊβξ», «με αγυόμει», «με κΧμει μα βαοιΨμαι». Πα Χλλα εοχςΩμαςα
καςαμΨμξμςαι ρε εμδιΧμερεπ ςιμΨπ ϊπχπ βλΨπξσμε ρςξμ πΪμακα πξσ ακξλξσθεΪ.
Πίμακαπ 1: Μέρξι όοξι ςηπ αμςίληφηπ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ (και ςσπικέπ απξκλίρειπ)
Η μοσζική ...

Μέζος Όρος

Σσπική απόκλιζη

... κνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα

8,26

2,61

... κε θάλεη ραξνύκελν

8,10

2,51

... κε θάλεη επηπρηζκέλν

7,88

2,86

... κε εξεκεί

7,77

2,90

... κε βνεζά λα εθθξαζηώ ζπλαηζζεκαηηθά

7,36

2,98

... κνπ μππλά επηζπκίεο

7,20

2,70

...κε βνεζάεη λα αλαπνιήζσ πξνεγνύκελα γεγνλόηα / πεξηζηαηηθά

7,02

3,04

... κε θάλεη λα ειπίδσ

6,68

3,30

... κε γνεηεύεη

6,66

3,14

... κε βνεζάεη λα εθηνλσζώ ζσκαηηθά

6,60

3,47

... κνπ δεκηνπξγεί λνζηαιγία

5,79

3,48

... κε θάλεη ηξπθεξό

5,53

3,55

... κε βνεζάεη λα ζπγθεληξσζώ

5,30

3,61

... κε βνεζάεη λα ειέγμσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ

5,21

3,28
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... κε βνεζάεη λα αληηιεθζώ θαιύηεξα ηελ επνρή κνπ

5,02

3,34

... κε βνεζά λα επηθνηλσλήζσ

4,96

3,45

... κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πεξήθαλνο

4,18

3,38

... κνπ πξνθαιεί ζιίςε

4,14

3,66

... κε πξνβιεκαηίδεη ζε ζέκαηα επηθαηξόηεηαο

3,70

3,28

... κε βνεζάεη λα πξνζθέξσ ζην θνηλσληθό ζύλνιν

3,65

3,05

... κνπ δεκηνπξγεί μάθληαζκα

3,35

3,28

... κνπ δεκηνπξγεί πεξηέξγεηα

3,35

3,48

... επεξεάδεη ην ληύζηκό κνπ

3,25

3,45

... κνπ πξνθαιεί ζπκό

2,95

3,35

... κε θάλεη θαη ιππάκαη

2,91

3,14

... κε θάλεη ζνβαξό

2,68

3,12

... κνπ δεκηνπξγεί ηύςεηο

2,18

2,97

... κε θάλεη λα δειεύσ

2,02

3,00

... κε βνεζά λα πξνζεπρεζώ

1,58

2,87

... κνπ δεκηνπξγεί θόβν

1,52

2,64

... κε αγρώλεη

1,50

2,52

... κε θάλεη λα βαξηέκαη

1,29

2,39

Οςημ επϊμεμη τΧρη ςχμ πξρξςικόμ αμαλϋρεχμ, ποαγμαςξπξιΩραμε μια αμαγμχοιρςικΩ και μια
επιβεβαιχςικΩ παοαγξμςικΩ αμΧλσρη για ςξ δεΪγμα μαπ.
Οςξ πΪμακα 2 παοαθΨςξσμε ςα απξςελΨρμαςα ςηπ αμΧλσρΩπ μαπ ασςΩπ.
Πίμακαπ 2:Παοαγξμςική αμάλσρη ςηπ αμςίληφηπ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ
Η μοσζική ...

σναιζθήμαηα ποσ
παράγει η μοσζική

...κε βνεζάεη λα λαπνιήζσ πξνεγνύκελα
γεγνλόηα / πεξηζηαηηθά

0,84

... κε θάλεη ηξπθεξό

0,77

... κε θάλεη λα ειπίδσ

0,73

σναιζθήμαηα ποσ
εμπεριέτει η μοσζική

... κε αγρώλεη

0,84

... κνπ πξνθαιεί ζπκό

0,79

... κε θάλεη θαη ιππάκαη

0,76

σναιζθήμαηα ηης
καθημερινόηηηας ποσ
δημιοσργούνηαι από ηη
μοσζική

... κνπ δεκηνπξγεί μάθληαζκα

0,85

... κνπ δεκηνπξγεί πεξηέξγεηα

0,82
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... κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πεξήθαλνο

0,66

Μ

6,41

2.45

3,63

SD

3,29

3,00

3,38

ΐλΨπξσμε ϊςι ςα απξςελΨρμαςΧ μαπ καςηγξοιξπξιξϋμςαι ρε ςοειπ ξμΧδεπ, ϊπχπ και ρςημ Ψοεσμα
ςχμ Juslin και Laukka, (2004). Νιξ ρσγκεκοιμΨμα, σπΧουει η καςηγξοΪα ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ πξσ
παοΧγει η μξσρικΩ, η καςηγξοΪα ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ πξσ εμπεοιΨυει η μξσρικΩ, και ςΨλξπ, η
καςηγξοΪα ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςη μξσρικΩ. Πξ
ελλημικϊ δεΪγμα διατξοξπξιεΪςαι με ςα απξςελΨρμαςα ςχμ Juslin και Laukka, (2004) ρςξμ ςοϊπξ
πξσ ςΨμμξμςαι ςα ρσμαιρθημΧςχμ με ςιπ παοαπΧμχ καςηγξοΪεπ.
Οςημ επϊμεμη τΧρη ςχμ πξρξςικόμ αμαλϋρεχμ, ποαγμαςξπξιΩραμε μια ρειοΧ αμαλϋρεχμ
διαρπξοΧπ μεςανϋ ςχμ ςοιόμ παοαγϊμςχμ. Πα απξςελΨρμαςα ςχμ αμαλϋρεχμ διαρπξοΧπ μεςανϋ
ςχμ ςοιόμ παοαγϊμςχμ παοξσριΧζξμςαι ρςξμ πΪμακα 3 πξσ ακξλξσθεΪ.
Πίμακαπ 3:Αμάλσρη διαρπξοάπ μεςανύ ςχμ ςοιώμ παοαγόμςχμ
B

df

W

df

F

s

πλαηζζήκαηα πνπ παξάγεη ε κνπζηθή

598,12

2

364,82

133

109,03

0,00

πλαηζζήκαηα πνπ εκπεξηέρεη ε κνπζηθή

494,29

2

327,53

133

100,36

0,00

πλαηζζήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ δεκηνπξγνύληαη από
ηε κνπζηθή

284,32

2

704,24

133

26,85

0,00

Πα απξςελΨρμαςα πξσ παοξσριΧζξμςαι ρςξμ πΪμακα 3, μαπ δεΪυμξσμ ϊςι ξι ςοειπ καςηγξοΪεπ
ρσμαιρθημΧςχμ εΪμαι αμενΧοςηςεπ μεςανϋ ςξσπ.
Μ πΪμακαπ 4 πξσ ακξλξσθεΪ παοξσριΧζει ςιπ ρσρυεςΪρειπ ςχμ ςοιόμ καςηγξοιόμ ςχμ
ρσμαιρθημΧςχμ ςχμ μΨχμ ρςημ ΒλλΧδα με ςξ τϋλξ, ςημ ηλικΪα, ςιπ ρπξσδΨπ και ςη μξσρικΩ
παιδεΪα ςξσπ.
Πίμακαπ 4:σρυεςιρμξί ςχμ ςοιώμ καςηγξοιώμ ςηπ αμςίληφηπ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ςχμ μέχμ ρςημ
Ελλάδα
Φύλο

Ηλικία

ποσδές

Μοσζική
Παιδεία

πλαηζζήκαηα πνπ παξάγεη ε κνπζηθή

0,36

0,26

0,24

0,18

πλαηζζήκαηα πνπ εκπεξηέρεη ε κνπζηθή

0,10

0,14

0,21

0,04

πλαηζζήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε
κνπζηθή

-0,02

0,19

0,21

0,05

Οςξμ πΪμακα 4 βλΨπξσμε ϊςι ςα ρσμαιρθΩμαςα πξσ παοΧγει η μξσρικΩ επηοεΧζξμςαι απϊ ςξ τϋλξ,
ςημ ηλικΪα, ςιπ ρπξσδΨπ και ςη μξσρικΩ παιδεΪα. Πα ρσμαιρθΩμαςα πξσ εμπεοιΨυει η μξσρικΩ
επηοεΧζξμςαι απϊ ςιπ ρπξσδΨπ, εμό ςα ρσμαιρθΩμαςα ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ δημιξσογξϋμςαι
απΧ εΪμαι ιδιαΪςεοα ρημαμςικΧ και δΪμξσμ μΪα μΨα διΧρςαρη και Ψμα μΨξ ρςϊυξ για ςιπ ρπξσδΨπ και
ιδιαΪςεοα για ςημ καλλιΨογεια ςηπ μξσρικΩπ παιδεΪαπ ςχμ μΨχμ ρςημ ΒλλΧδα.
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Ιια ρειοΧ απϊ αμαλϋρειπ διαρπξοΧπ για ςξσπ ςοειπ βαρικξϋπ παοΧγξμςεπ ρε ρυΨρη με ςιπ
αμενΧοςηςεπ μεςαβληςΨπ μαπ Ψδχρε ςιπ παοακΧςχ εμδεικςικΨπ ςιμΨπ:
Πξ τϋλξ με ςημ επΪδοαρη ςηπ ηλικΪαπ, ςχμ ρπξσδόμ και ςηπ μξσρικΩπ παιδεΪαπ μαπ δΪμει ςιπ ςιμΨπ
F(3, 113)=6,83, p=,00028 και WL =,85.
Πξ τϋλξ με ςημ επΪδοαρη ςηπ ηλικΪαπ, ςχμ ρπξσδόμ μαπ δΪμει ςιπ ςιμΨπ F(3,
p=,00057 και WL =,86.
Πξ τϋλξ με ςημ επΪδοαρη ςηπ μξσρικΩπ παιδεΪαπ μαπ δΪμει ςιμΨπ
p=,00004 και WL=,84.

F(3,

114)=6,26,
131)=8,4342,

Πξ τϋλξ ρε ρσμΧοςηρη με ςιπ ρπξσδΨπ μαπ δΪμει ςιμΨπ F(3, 129)= 6,9397, p=,00023 και WL =,86.
Μι ρπξσδΨπ με ςημ επΪδοαρη ςηπ μξσρικΩπ παιδεΪαπ μαπ δΪμει ςιμΨπ F(9, 314,1)= 2,12, p=,02758
και WL =,87.
Αια μα κλεΪρξσμε ασςΩ ςη τΧρη ςχμ πξρξςικόμ αμαλϋρεχμ παοαθΨςξσμε ςξμ πΪμακα 5 ρςξμ ξπξΪξ
ρσγκοΪμξσμε ςα απξςελΨρμαςα ςηπ παοξϋραπ Ψοεσμαπ με ςα απξςελΨρμαςα ςηπ Ψοεσμαπ ΙακοΩπ,
ΙακοΩ (2007) με ρκξπϊ μα καςαμξΩρξσμε γιαςΪ ρςξ ελλημικϊ δεΪγμα παοαςηοΩθηκε ϊςι ξι
κξιμχμικΨπ αμΧγκεπ απξςελξϋμ νευχοιρςϊ παοΧγξμςα ρε ρυΨρη με ςξσπ Χλλξσπ δϋξ.
Πίμακαπ 5:Πίμακαπ ρσρυεςιρμξύ
σναιζθήμαηα ποσ παράγει
η μοσζική

σναιζθήμαηα ποσ
εμπεριέτει η μοσζική

σναιζθήμαηα ηης
καθημερινόηηηας ποσ
δημιοσργούνηαι από ηη
μοσζική

Ασηενεργοποίηζη

0,39

0,12

0,05

Κοινωνικές ανάγκες

0,15

-0,07

0,21

σναιζθημαηικές ανάγκες

0,51

0,03

0,16

Μι ςοειπ παοΧγξμςεπ πξσ καθξοΪζξσμ ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξΪξσπ ξι μΨξι ακξϋμε μξσρικΩ
(ασςεμεογξπξΪηρη, κξιμχμικΨπ αμΧγκεπ, ρσμαιρθημαςικΨπ αμΧγκεπ) δε ρυεςΪζξμςαι με ςα
ρσμαιρθΩμαςα πξσ εμπεοιΨυει η μξσρικΩ πξσ εΪμαι ρε ρσμΧοςηρη με ςιπ ρπξσδΨπ ςξσ κΧθε
αςϊμξσ. ΏμςΪθεςα, ρυεςΪζξμςαι με ςα ρσμαιρθΩμαςα πξσ παοΧγει η μξσρικΩ και ςα ρσμαιρθΩμαςα
ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςη μξσρικΩ. Νιξ αμαλσςικΧ βλΨπξσμε ϊςι, ξ
παοΧγξμςαπ «ασςεμεογξπξΪηρη» ρυεςΪζεςαι με ςα ρσμαιρθΩμαςα πξσ παοΧγει η μξσρικΩ. Πξ Ϊδιξ
παοαςηοεΪςαι και ρςξμ παοΧγξμςα «ρσμαιρθημαςικΨπ αμΧγκεπ», εμό ξ παοΧγξμςαπ «κξιμχμικΨπ
ΏμΧγκεπ» ρυεςΪζεςαι ςα ρσμαιρθΩμαςα ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςη μξσρικΩ.

Ρσζήςηρη – Ρσμπεοάρμαςα
Μ βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ ΨοεσμΧπ μαπ επιςεϋυθηκε, γιαςΪ καλϋτθηκε εοεσμηςικΧ ςξ κεμϊ πξσ σπΩουε
ρςημ ελλημικΩ βιβλιξγοατΪα. Μι απαμςΩρειπ ςξσ ελλημικξϋ
δεΪγμαςξπ μαπ δεΪυμξσμ ςιπ
αμςιλΩφειπ ρυεςικΧ με ςξ οϊλξ ςηπ μξσρικΩπ ρςημ φσυικΩ σγεΪα ςχμ μΨχμ. Νιξ ρσγκεκοιμΨμα
βΧρη ςχμ παοαπΧμχ αμαλϋρεχμ, ςα ρσμαιρθΩμαςα πξσ παοΧγει η μξσρικΩ μπξοξϋμ μα
υοηριμξπξιηθξϋμ χπ μΨρξ ασςεμεογξπξΪηρηπ και κΧλσφηπ ρσμαιρθημαςικόμ αμαγκόμ, εμό ςα
ρσμαιρθΩμαςα ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςη μξσρικΩ μπξοξϋμ μα
υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ κΧλσφη ςχμ κξιμχμικόμ αμαγκόμ. Ηαι ξι δϋξ ασςξΪ ςοϊπξι
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υοηριμξπξΪηρηπ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ πξσ ρυεςΪζξμςαι με ςη υοΩρη ςηπ μξσρικΩπ παΪζξσμ
ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη βελςΪχρη ςηπ φσυικΩπ σγεΪαπ ςχμ μΨχμ.
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ΜΘΡΙΝΖΏ ΏΑΏΘΖΏΚΜΡ

Υαοςξμέμιξι ρχλήμεπ: απϊ ςξμ κάδξ ςηπ αμακϋκλχρηπ ρςξ
μξσρικξκιμηςικϊ παιυμίδι
Οεοίληφη
Μι υαοςξμΨμιξι ρχλΩμεπ, πΧμχ ρςξσπ ξπξΪξσπ ςσλΪγεςαι ςξ αλξσμιμϊυαοςξ, ςξ υαοςΪ κξσζΪμαπ, ςα
στΧρμαςα, αμςΪ μα καςαλΩνξσμ ρςξμ κΧδξ αμακϋκλχρηπ μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ ρςη
μξσρικξκιμηςικΩ διδαρκαλΪα. Μ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ, ϊπχπ και Χλλα Χυοηρςα, ρςημ ποόςη μαςιΧ
αμςικεΪμεμα, μπξοξϋμ μα ειραυθξϋμ ρςη διδαρκαλΪα ποιμ ςα ασςξρυΨδια ϊογαμα. ΏσςΧ ςα «ηυηοΧ
αμςικεΪμεμα» μπξοξϋμ μα παοΧγξσμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ κΪμηρη και ςξ ρόμα, διΧτξοα
ηυξυοόμαςα ΝαοΧλληλα μπξοξϋμ μα μεςαμξοτχθξϋμ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξςΧρειπ ςχμ παιδιόμ Ω
και μα εμιρυϋρξσμ φσυξκιμηςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Οςξ εογαρςΩοιξ ξ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ θα λειςξσογΩρει χπ αςξμικϊ μξσρικϊ ϊογαμξ και ϊλξι ξι
ρχλΩμεπ μαζΪ ραμ μια ξουΩρςοα.. Μ κΧθε κιμξϋμεμξπ θα ςξ ενεοεσμΩρει, θα ρσμξδεϋρει με ασςϊ
ςξμ εασςϊ ςξσ και ςημ κΪμηρη ςηπ ξμΧδαπ Εα ςξμ υοηριμξπξιΩρει ρςη βΪχρη ςηπ δσμαμικΩπ ςξσ
Ωυξσ και ςηπ κΪμηρηπ, θα ςξμ υοηριμξπξιΩρει χπ κοξσρςϊ ϊογαμξ ρςη δημιξσογΪα οσθμικόμ
μξςΪβχμ βαριρμΨμχμ ρε ποξρχδιακΧ ρςξιυεΪα ςξσ λϊγξσ και ρςημ ενεοεϋμηρη ςηπ τχμΩπ.
ΏπξκλΪμξσρεπ υοΩρειπ ςξσ θα ξδηγΩρξσμ ρε κιμηςικϊ και υξοεσςικϊ ασςξρυεδιαρμϊ.
Μι μεγαλϋςεοξι ρχλΩμεπ, ασςξΪ ξι ξπξΪξι υοηριμξπξιξϋμςαι κσοΪχπ ρςα στΧρμαςα, θα
υοηριμξπξιηθξϋμ με δϋξ ςοϊπξσπ: α) ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ μικοξϋπ ρςη δημιξσογΪα
μξσρικξκιμηςικόμ δοόμεμχμ, β) αμςικαθιρςόμςαπ ςα μπαμπξϋ ρςημ επΪδεινη και διδαρκαλΪα
παοαδξριακόμ υξοόμ και παιυμιδιόμ απϊ ςημ ΖμδξμηρΪα και ςημ ΠαψλΧμδη. Δ επιλξγΩ ςξσ
υαοςξμΨμιξσ ρχλΩμα χπ «ηυηοϊ αμςικεΪμεμξ» βαρΪρςηκε ρςημ εσκξλΪα με ςημ ξπξΪα μπξοεΪ μα ςξμ
βοει και μα ςξμ αμςικαςαρςΩρει κΧθε παιδΪ και ρςημ εσκξλΪα και ςξ ακΪμδσμξ ςηπ υοΩρηπ ςξσ.
Οςϊυξπ ςξσ εογαρςηοΪξσ εΪμαι μα ποξςεΪμει Ψμα δημιξσογικϊ, μξσρικξκιμηςικϊ ςοϊπξ
«αμακϋκλχρηπ» ξ ξπξΪξπ μπξοεΪ μα ιρυϋει για πξλλΧ καθημεοιμΧ, Χυοηρςα με ςημ ποόςη μαςιΧ,
αμςικεΪμεμα. Δ υοΩρη ςξσπ ρςξ μΧθημα κιμηςξπξιεΪ ςα παιδιΧ εμό Ψυει μηδεμικϊ κϊρςξπ. ΗαλλιεογεΪ
ςημ απξκλΪμξσρα ρκΨφη, ρςηοΪζει ςημ αλληλεπΪδοαρη μαθηςΩ εκπαιδεσςικξϋ και διεσοϋμει ςηπ
δημιξσογικΨπ δσμαςϊςηςεπ και ςχμ δϋξ.

Ηεχοηςικϊ πλαίριξ
Πξ εογαρςΩοιξ ρςξυεϋει, ποχςαουικΧ, μα λειςξσογΩρει χπ κΪμηςοξ, ποξκειμΨμξσ ξι εκπαιδεσςικξΪ
μα υοηριμξπξιΩρξσμ ςξ μξσρικξκιμηςικϊ παιυμΪδι ρςη διδαρκαλΪα ςξσπ. Οςξυεϋει, επΪρηπ, μα
λειςξσογΩρει χπ πλαΪριξ αλληλεπΪδοαρηπ και αμςαλλαγΩπ ιδεόμ με ρςϊυξ ςη κιμηςξπξΪηρη ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμΨμξσ και ςηπ ειρηγΩςοιαπ και ςημ πεοαιςΨοχ διεϋοσμρη ςχμ
ποξςειμϊμεμχμ δοαρςηοιξςΩςχμ. ΐαρΪζεςαι ρςημ πεπξΪθηρη ϊςι η ξσριαρςικΩ επικξιμχμΪα και
αμςαλλαγΩ απϊφεχμ απξςελεΪ ξσριαρςικΩ ρσμειρτξοΧ ρςημ ενΨλινη και επαγγελμαςικΩ αμΧπςσνη
ςχμ εκπαιδεσςικόμ (Day, 2003)και μα ρσμβΧλλει ρςημ καςεϋθσμρη ςηπ ετ-εσοεςικΩπ διδαρκαλΪαπ
(ΗξρμΪδξσ-Handrey, 2002). Πξ εογαρςΩοιξ δεμ απεσθϋμεςαι ρε μια ρσγκεκοιμΨμη ειδικϊςηςα
εκπαιδεσςικόμ. ΐαρΪζεςαι, κσοΪχπ, ρςη μξσρικξκιμηςικΩ παιδαγχγικΩ ποξρΨγγιρη ςξσ C. Orff η
ξπξΪα, εν ξοιρμξϋ, απεσθϋμεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςηπ εκπαιδεσςικΩπ κξιμϊςηςαπ (Orff, 1978, 1992).
Μ ρυεδιαρμϊπ ςξσ εογαρςηοΪξσ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ ςηπ ξογΧμχρηπ ςηπ διδαρκαλΪαπ ςξμ ξπξΪξ
ποξςεΪμει, Ψυει διαθεμαςικΩ καςεϋθσμρη. Ώσςϊ ρημαΪμει ϊςι νεκιμΧ απϊ Ψμα κεμςοικϊ θΨμα και ςξμ
ποξρδιξοιρμϊ ρυεςικόμ ιδεόμ και εμμξιόμ ξι ξπξΪεπ, ρςη ρσμΨυεια, θα διεοεσμηθξϋμ μΨρα απϊ
ποξςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Μ διαυχοιρμϊπ ςχμ γμχρςικόμ αμςικειμΨμχμ δεμ λαμβΧμεςαι σπ‟
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ϊφη ατξϋ κϋοιξπ ρκξπϊπ εΪμαι η διεοεϋμηρη ςξσ θΨμαςξπ (Beane, 1997). Δ θΨρη ασςΩ ςξμΪζεςαι
ιδιαΪςεοα και ρε αμςιδιαρςξλΩ με ςημ ελλημικΩ ρυξλικΩ ποαγμαςικϊςηςα. Πα ελλημικΧ αμαλσςικΧ
ποξγοΧμμαςα εΪμαι ρσγκεμςοχςικΧ, δΪμξσμ ιδιαΪςεοη Ψμταρη ρςξ απξςΨλερμα ςηπ μΧθηρηπ κι ϊυι
ρςη διαδικαρΪα, εΪμαι ασρςηοΧ ρςξυξποξραμαςξλξρμΨμα και απξςελξϋμ ξλξκληοχμΨμεπ
διδακςικΨπ ποξςΧρειπ πεοιξοΪζξμςαπ Ψςρι ςξμ εκπαιδεσςικϊ ρςξ οϊλξ ςξσ επιβλΨπξμςα
ποξδιαγεγοαμμΨμχμ καςαρςΧρεχμ και μεςαβιβαρςΩ αλλϊςοιχμ ρυεδΪχμ (ΣοσρατΪδηπ, 2004).
ΒΪμαι δηλαδΩ κλειρςΧ αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα με ιρυσοΩ ςανιμϊμηρη η ξπξΪα κοαςΧ καλΧ
μξμχμΨμα μεςανϋ ςξσπ ςα μαθΩμαςα και ςα επιμΨοξσπ γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα (Bernstein, 1991²).
Ώσςϊ, Ψουεςαι ρε αμςιδιαρςξλΩ με ςημ ςσπικΩ ΨμςανΩ ςξσπ ρε Ψμα εμιαΪξ διαθεμαςικϊ πλαΪριξ (ΒΗ
304, 13/3/2003) Δ ποϊςαρη ςξσ εογαρςηοΪξσ ρσμπξοεϋεςαι με ασςΨπ ςιπ απϊφειπ ξι ξπξΪεπ
θεχοξϋμ ϊςι η εκπαΪδεσρη ςξσ 21ξσ αιόμαπ Ψυει αμΧγκη απϊ αμξιυςΧ αμαλσςικΧ ςα ξπξΪα ςα
υαοακςηοΪζξσμ πεοιρρϊςεοξ ξι ανΪεπ ςξσ ςα διΨπξσμ παοΧ ξι ρςϊυξι (Kirk, 1993· Shivley, 2003·
Simons, 2004· ΣοσρατΪδηπ, 2004). Πξ εογαρςΩοιξ ποξςεΪμει ξ μαθηςΩπ μα αμςιμεςχπΪζεςαι
ξλιρςικΧ και μα ςξσ αμαγμχοΪζεςαι η Ψμτσςη ςΧρη ασςξποαγμΧςχρηπ (Rogers, 1995). Έςρι,
ποχςαουικϊπ ρςϊυξπ δεμ εΪμαι η μεςΧδξρη γμόρηπ, αλλΧ η εγκαθΪδοσρη ςχμ ρσμθηκόμ εκεΪμχμ
πξσ θα επιςοΨφξσμ ςημ αμΧπςσνη και ςημ ασςξποαγμΧςχρη μΨρα απϊ ςη μξσρικξκιμηςικΩ δοΧρη
με ςΨςξιξ ςοϊπξ πξσ ασςΩ θα απξκςΧ μϊημα για ςξμ Ϊδιξ ςξ μαθηςΩ.
Μι δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξΪεπ ποξςεΪμξμςαι ρςξ εογαρςΩοιξ, εΪμαι εμδεικςικΨπ. ΒπΪρηπ, δεμ
απξςελξϋμ κλειρςΨπ και μξμξδιΧρςαςεπ τϊομεπ δοΧρηπ. Μ κΧθε παιδαγχγϊπ καλεΪςαι μα ςιπ
βιόρει, μα ςιπ κοΪμει και μα εμςΧνει ϊ,ςι απξκξμΪρει απϊ ασςΨπ, αμ ςξ θεχοεΪ λειςξσογικϊ, ρςημ
ποξρχπικΩ ςξσ μΨθξδξ, όρςε ασςϊ πξσ απξκϊμιρε μα Ψυει μϊημα, ποόςα απ΄ ϊλα, για ςξμ Ϊδιξ.
Δ ποξρχπικΩ θεχοΪα και μΨθξδξπ εΪμαι ασςΨπ ξι ξπξΪεπ θα επιςοΨφξσμ ρε κΧθε εκπαιδεσςικϊ μα
ανιξπξιΩρει και μα επεκςεΪμει ςα εοεθΪρμαςα και ςιπ γμόρειπ πξσ παΪομει (Helisson, 1991·
Ιαςραγγξϋοαπ 2005). ΒνΧλλξσ, η ΙξσρικξκιμηςικΩ παιδαγχγικΩ ποξρΨγγιρη απεσθϋμεςαι ρε
δημιξσογικξϋπ παιδαγχγξϋπ ξι ξπξΪξι δεμ επιζηςξϋμ Ψςξιμεπ ρσμςαγΨπ, αλλΧ ανιξπξιξϋμ
δημιξσογικΧ ςιπ εμπειοΪεπ ςχμ μαθηςόμ και ςιπ δικΨπ ςξσπ (Orff, 1976· ΙαςΨω, 1986· Goudkin,
2006). λεπ ξι ποξςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ Ψυξσμ ςη μξοτΩ και ςξ υαοακςΩοα ςξσ παιυμιδιξϋ.
Πξ παιυμΪδι, ρςη ρσγκεκοιμΨμη πεοΪπςχρη, μξεΪςαι καλϋςεοα χπ μια οεσρςΩ δσμαςϊςηςα κι ϊυι χπ
Χκαμπςη μξοτΩ με ρσγκεκοιμΨμξσπ καμϊμεπ. Νοϊκειςαι πεοιρρϊςεοξ για μια «πεοιξυΩ
παιυμιδιξϋ» η ξπξΪα δημιξσογεΪςαι ϊςαμ εγκαθιδοϋεςαι μια ρυΨρη αλληλεπΪδοαρηπ κι
εμπιρςξρϋμηπ μεςανϋ εκπαιδεσςικξϋ και μαθηςΩ. (ΐΪμμικξς, 2000).
Οσμδεςικϊ σλικϊ ϊλχμ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοαρςηοιξςΩςχμ απξςελεΪ ξ οσθμϊπ. Πξ κϋοιξ
υαοακςηοιρςικϊ ςξσ οσθμξϋ εΪμαι η οξΩ η ξπξΪα ξτεΪλει μα διΨπει ςημ ενΨλινη ςξσ εογαρςηοΪξσ
και ξπξιαρδΩπξςε μξσρικξκιμηςικΩπ διδαρκαλΪαπ. Δεμ μπξοεΪ μια διδαρκαλΪα, η ξπξΪα αρυξλεΪςαι
με ςξ οσθμϊ, μα μημ υαοακςηοΪζεςαι η Ϊδια απϊ Ψμαμ ερχςεοικϊ οσθμϊ (ΙαςΨω,1986· Goudkin,
2006). Δ οσθμικΩ ικαμϊςηςα, ρςη ρσγκεκοιμΨμη θεόοηρη, δεμ μξεΪςαι χπ μια επΪκςηςη ικαμϊςηςα.
ΏμςΪθεςα, γΪμεςαι καςαμξηςΩ χπ Ψμα υαοακςηοιρςικϊ ςξ ξπξΪξ εμσπΧουει ρε κΧθε Χμθοχπξ και
ςξμ κΧμει εμ δσμΧμει εϋοσθμξ (Billman- Schott, 1998· ΔοΪςραπ, 2003). Νοϊκειςαι, λξιπϊμ,
πεοιρρϊςεοξ για μια ποξρπΧθεια απελεσθΨοχρηπ ςξσ οσθμξϋ η ξπξΪα ξδηγεΪ ρςημ αμΧπςσνηπ ςηπ
οσθμικΩπ ικαμϊςηςαπ, αβΪαρςα, με ςξμ Ϊδιξ ςοϊπξ πξσ αμαπςϋρρεςαι η ικαμϊςηςα ςξσ παιδιξϋ μα
επικξιμχμεΪ υοηριμξπξιόμςαπ ςη μηςοικΩ ςξσ γλόρρα
Δ μξσρικξκιμηςικΩ παιδαγχγικΩ ποξρΨγγιρη ςξσ C.Orff ρσμδΨεςαι ξογαμικΧ με ςημ
αιρθηςικΩ αγχγΩ. Πξ εογαρςΩοιξ ασςϊ εμμξεΪ ςημ αιρθηςικΩ αγχγΩ χπ μια δσμαςϊςηςα, η ξπξΪα
ποξρτΨοεςαι με ςΨςξιξ ςοϊπξ όρςε ςα παιδιΧ μα ασςεμεογξϋμ και μα ρσμμεςΨυξσμ Ψμποακςα και
βιχμαςικΧ ρε διαδικαρΪεπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ «Ηϊρμξ ςχμ Ιξσρόμ».Έςρι, δξμξϋμ μια αιρθηςικΩ
ρσμεΪδηρη και ρσμπεοιτξοΧ. (ΙαςΨσ, 1992· Taylor and Andrews, 1993).
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Πξ εογαρςΩοιξ θα μπξοξϋρε μα τΨοει κι Ψμα διατξοεςικϊ ςΪςλξ ρσμευΪζξμςαπ μα εΪμαι
ρσμεπΨπ χπ ποξπ ςιπ αουΨπ και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Μ ϊοξπ «αμακϋκλχρη» ϊμχπ, επιλΨυθηκε
ρκϊπιμα. ΗαμεΪπ δεμ μπξοεΪ μα διατχμΩρει ϊςι η αμΧγκη για ςημ αμΧπςσνη μιαπ ξικξλξγικΩπ
ρσμεΪδηρηπ εΪμαι επιςακςικΩ. Έςρι, καλϊ εΪμαι, μα ανιξπξιεΪςαι κΧθε δσμαςΩ εσκαιοΪα.
ΝαοΧλληλα, ξ ϊοξπ «δημιξσογικΩ αμακϋκλχρη» επιλΨυθηκε ποξκειμΨμξσ μα καλλιεογηθεΪ η
ικαμϊςηςα ςχμ παιδιόμ μα βλΨπξσμ ςα Χυοηρςα με ςημ ποόςη μαςιΧ αμςικεΪμεμα, με διατξοεςικϊ
μΧςι και με διΧθερη ανιξπξΪηρηπ. Νοϊκειςαι για μια ικαμϊςηςα ςημ ξπξΪα διΨθεςαμ παλαιϊςεοα ςα
παιδιΧ, ϊςαμ μεγΧλχμαμ ρε Ψμα διατξοεςικϊ κξιμχμικξξικξμξμικϊ πλαΪριξ. Δ σπεοςοξτικΩ
καςαμαλχςικΩ ρσμεΪδηρη, η ξπξΪα καλλιεογεΪςαι αρςαμΧςηςα ρΩμεοα, εμτσςεϋει ρςα παιδιΧ ςημ
αμςΪληφη ϊςι ξι αμΧγκεπ καλϋπςξμςαι μϊμξ μΨρα απϊ μΨα ποξψϊμςα. Βπιποϊρθεςα, ρε Ψμα
πεοιβΧλλξμ απϊλσςηπ ενειδΪκεσρηπ, επιβΧλλεςαι η Χπξφη ϊςι κΧθε ποξψϊμ καςαρκεσΧζεςαι για
μια και μϊμξ, απϊλσςα ρσγκεκοιμΨμη υοΩρη. Ωπ απξςΨλερμα, η απξκλΪμξσρα ρκΨφη και η
δημιξσογικϊςηςα ςχμ παιδιόμ αςοξτξϋμ. Δ παοΧδξνεπ υοΩρειπ και η ρσμευΩπ επιμϊηρη
καιμξϋοιχμ υοΩρεχμ εμϊπ αμςικειμΨμξσ, καλλιεογξϋμ ςη δημιξσογικϊςηςα και απεγκλχβΪζξσμ ςη
ρκΨφη απϊ ςα απϊλσςα ρσγκλΪμξμςα μξμξπΧςια (Ιαςραγγξϋοαπ, 2003·Ναοαρκεσϊπξσλξπ, 2004).

Ζ επιλξγή ςξσ υαοςξμέμιξσ ρχλήμα
Δ υοΩρη ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ ρςιπ διΧτξοεπ μξσρικξκιμηςικΨπ ποξρεγγΪρειπ εΪμαι
ρσμΩθηπ ποακςικΩ. Δ καςαρκεσΩ ςξσπ εΪμαι, καςενξυΩμ θΨμα αμακϋκλχρηπ σλικόμ, ατξϋ η
βαρικΩ ιδΨα εΪμαι η ανιξπξΪηρη σλικόμ πξσ βοΪρκξμςαι γϋοχ μαπ και πξσ, ρσμΩθχπ, ποϊκειςαι μα
ςα πεςΧνξσμε, ρςημ καλϋςεοη πεοΪπςχρη, ρςξμ κΧδξ ςηπ αμακϋκλχρηπ (ΠρατςαοΪδηπ, 1995). Δ
υοηριμξπξΪηρη ςξσ υαοςξμΨμιξσ ρχλΩμα εΪμαι Ψμα βΩμα ποιμ απϊ ςημ καςαρκεσΩ Ω ςημ επιμϊηρη
εμϊπ ασςξρυΨδιξσ ξογΧμξσ. Νοϊκειςαι για ςη υοΩρη εμϊπ αμςικειμΨμξσ χπ ηυξπαοαγχγικϊ ρόμα
υχοΪπ μα σπΧονει καμΪα παοΨμβαρη ρε ασςϊ, εκςϊπ απϊ ςημ πιθαμΩ διακϊρμηρΩ ςξσ. ΙπξοεΪ μα
θεχοηθεΪ και χπ μια ειραγχγΩ ρςημ ιδΨα ςηπ καςαρκεσΩπ ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ.
λα ςα αμςικεΪμεμα μπξοξϋμ μα παοΧγξσμ Ωυξ και καςΧ ρσμΨπεια μα μαπ ξδηγΩρξσμ ρε
ρυεςικξϋπ πειοαμαςιρμξϋπ. Δ επιλξγΩ ςξσ ρσγκεκοιμΨμξσ αμςικειμΨμξσ ρςηοΪυςηκε ρςξσπ
ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ:
Μ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ εΪμαι ρσμηθιρμΨμξ απϊοοιμμα ρε κΧθε ρπΪςι, Χοα κΧθε μαθηςΩπ μπξοεΪ
μα ςξμ απξκςΩρει εϋκξλα Ω μα ςξμ αμςικαςαρςΩρει.
ΏμΩκει ρςημ καςηγξοΪα ςχμ αμακσκλόριμχμ απξοοιμμΧςχμ, Χοα μπξοεΪ μα δόρει ατξομΩ για
ρσζΩςηρη ρυεςικΧ με ςημ αμακϋκλχρη.
ΒΪμαι ελατοϋ και ακΪμδσμξ αμςικεΪμεμξ.
ΙπξοεΪ εϋκξλα μα διακξρμηθεΪ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ με πξικΪλξσπ ςοϊπξσπ.
ΙπξοεΪ μα απξςελΨρει βαρικϊ σλικϊ ρςημ καςαρκεσΩ διΧτξοχμ ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ.
Πξ ρυΩμα ςξσ επιςοΨπει ςη υοΩρη ςξσ ρε πξικΪλεπ φσυξκιμηςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Δ υοηριμξπξΪηρη αμςικεΪμΨμχμ, καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ διδαρκαλΪαπ, βξηθΧ ςα παιδιΧ μα
αμαπςσυθξϋμ φσυξκιμηςικΧ και ιδιαΪςεοα ρσμβΧλλει ρςημ αμΧπςσνη ςηπ ρσλληπςικΩ ςξσπ
ικαμϊςηςα, ςη λεπςΩ κιμηςικϊςηςα. Δ εσθϋμη απΨμαμςι ρςξ αμςικεΪμεμξ, η δσμαςϊςηςα ελΨγυξσ, η
παοαγχγΩ Ωυξσ με ασςϊ και η ΨμςανΩ ςξσ ρςημ κΪμηρη, βξηθΧ ςα παιδιΧ μα αιρθαμθξϋμ κϋοιξι
ςχμ αιρθΩρεόμ ςξσπ. Ώσςϊ ρσμβΧλλει καθξοιρςικΧ ρςημ ξλϊπλεσοη αμΧπςσνΩ ςξσπ (Κςξλςϊ,
2000). Βκςϊπ ϊμχπ απϊ ςξσπ μικοξϋπ υαοςξμΨμιξσπ ρχλΩμεπ, ρςξ εογαρςΩοιξ θα
υοηριμξπξιηθξϋμ και ξι μεγΧλξι γϋοχ απϊ ςξσπ ξπξΪξσπ ςσλΪγξμςαι κσοΪχπ ςϊπια στΧρμαςξπ. Δ
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υοΩρη ασςόμ ακξλξσθεΪ μια Χλλη λξγικΩ, αλλΧ απξτΧριρα μα ςξσπ ρσμπεοιλΧβχ ρςξ εογαρςΩοιξ
χπ ρσγγεμΩ σλικΧ και με ρςϊυξ μα παοξσριαρςξϋμ, ϊρξ ςξ δσμαςϊ, πεοιρρϊςεοεπ ιδΨεπ.
Πξσπ μεγΧλξσπ υαοςξμΨμιξσπ ρχλΩμεπ, αουικΧ, ςξσπ υοηριμξπξΪηρα ρςημ ποξρπΧθειΧ μξσ μα
διδΧνχ ξοιρμΨμξσπ υξοξϋπ απϊ ςημ ΠαψλΧμδη και ςημ ΖμδξμηρΪα. Μι υξοξΪ ασςξΪ υξοεϋεςαι με ςη
βξΩθεια μεγΧλχμ μπαμπξϋ, δϋξ Ψχπ ςοΪα μΩκξπ. Ιια απϊ ςιπ ρσμηθΨρςεοεπ και πιξ απλΨπ μξοτΨπ
ςξσπ εΪμαι η ενΩπ: δϋξ Χςξμα γξμαςιρμΨμα, ςξ Ψμα απΨμαμςι απϊ ςξ Χλλξ, κοαςΧμε ςιπ Χκοεπ απϊ
δϋξ μεγΧλα μπαμπξϋ μΨςοα και με ρςαθεοϊ οσθμϊ και ϊμξια ςασςϊυοξμη κΪμηρη ςα υςσπΧμε,
πϊςε μεςανϋ ςξσπ, ακξσμπόμςαπ ςα ρςξμ αΨοα, πϊςε ρςξ πΧςχμα. Έςρι, παοΧγεςαι Ψμα ρςαθεοϊ
οσθμικϊ μξςΪβξ, ςξ ξπξΪξ εμςΧρρεςαι ρςη μξσρικΩ πξσ ρσμξδεϋει ςξ υξοϊ. Μι υξοεσςΨπ, ρε
ακξλξσθόμςαπ, ξοιρμΨμξσπ υξοξϋπ, ρσγκεκοιμΨμα βΩμαςα και ρε Χλλξσπ ασςξρυεδιαρςικΧ,
μπαιμξβγαΪμξσμ ρςα μπαμπξϋ πξσ αμξιγξκλεΪμξσμ. ΡπΧουξσμ και υξοξΪ ρςξσπ ξπξΪξσπ
υοηριμξπξιξϋμςαι ςΨρρεοα μπαμπξϋ κι η μξοτΩ ςξσπ εΪμαι πιξ πξλϋπλξκη.
Οςξ ρσγκεκοιμΨμξ εογαρςΩοιξ ξι υξοξΪ ασςξΪ λειςξσογξϋμ πεοιρρϊςεοξ χπ ατξομΩ για
μξσρικξκιμηςικϊ παιυμΪδι. Ιπξοξϋμε, για παοΧδειγμα, μα ανιξπξιΩρξσμε ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα
μπαμπξϋ, ξι υαοςξμΨμιξι ρχλΩμεπ ρςημ πεοΪπςχρΩ μαπ, λειςξσογξϋμ χπ ϊογαμα και ασςξΪ πξσ
ςξσπ κοαςξϋμ χπ μξσρικξΪ. Άοα, μπξοξϋμ μα παΪνξσμ βαριζϊμεμξι ρςα οσθμικΧ μξςΪβα ςξσ υξοξϋ
και ρςη ρσμΨυεια μα επιμξΩρξσμ και δικΧ ςξσπ. Μι υξοεσςΨπ, απϊ ςημ Χλλη, ποΨπει μα
καςατΨοξσμ μα ρσμςξμιρςξϋμ κιμηςικΧ με ςημ οσθμικΩ ποϊςαρη ςχμ «μξσρικόμ» όρςε μα
καςατΨοξσμ μα κιμξϋμςαι αμΧμερα ρςξσπ ρχλΩμεπ. Έςρι, δεμ ποϊκειςαι μα ερςιΧρξσμε ρςη
διδαρκαλΪα ςχμ υξοόμ, με ϊρξ ασςΩ ρσμπεοιλαμβΧμει. ΐΨβαια, ςα μξσρικξκιμηςικΧ ασςΧ
παιυμΪδια μπξοξϋμ μα λειςξσογΩρξσμ χπ μΨοξπ ςηπ διδαρκαλΪαπ ςχμ υξοόμ ασςόμ. Δ
υοηριμξπξΪηρη παοαδξριακξϋ σλικξϋ, με διΧτξοξσπ ςοϊπξσπ, επιρημαμθεΪ χπ πξλϋςιμη ρςη
διδαρκαλΪα απϊ ςξσπ ποχςξπϊοξσπ μξσρικξπαιδαγχγξϋπ Z. Kodály και C. Orff.
Ηαλϊ εΪμαι, ϊςαμ ειρΧγξσμε Ψμα σλικϊ ρςη διδαρκαλΪα, μα ςξ υοηριμξπξιξϋμε με ϊρξ
πεοιρρϊςεοξσπ ςοϊπξσπ γΪμεςαι. Ώσςϊ βξηθΧ ςημ αμΧπςσνη ςηπ απξκλΪμξσραπ μϊηρηπ και καςΧ
ρσμΨπεια ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ. ΝαοΧλληλα, εμιρυϋει ςημ ποξρδξκΪα, δημιξσογεΪ ποξωπξθΨρειπ
Ψκπληνηπ, απαοαΪςηςξσ ρςξιυεΪξσ για κΧθε εμδιατΨοξσρα διδαρκαλΪα και εγκαθιδοϋει Ψμα
ρςξιυεΪξ επικξιμχμΪαπ μεςανϋ ςχμ μαθηςόμ και αμΧμερα ρςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ μαθηςΨπ.
ΡπΧουξσμ πξλλΧ σλικΧ ςα ξπξΪα μπξοξϋμ μα αμακσκλχθξϋμ δημιξσογικΧ ϊπχπ ξι υαοςξμΨμιξι
ρχλΩμεπ κι ασςϊ απξςελεΪ μια ποϊκληρη για ςξμ κΧθε δημιξσογικϊ και επιμξηςικϊ εκπαιδεσςικϊ.
Δ διδαρκαλΪα ξδηγεΪ ρςη δημιξσογικΩ και αιρθηςικΩ αγχγΩ ϊςαμ λειςξσογεΪ χπ υόοξπ Ψκτοαρηπ
ςϊρξ ςχμ μαθηςόμ ϊρξ και ςχμ εκπαιδεσςικόμ. ΗΧθε εκπαιδεσςικϊπ Ψυει ςη δσμαςϊςηςα μα
επιμξΩρει και μα δημιξσογΩρει και ασςϊ ςξμ ξδηγεΪ ποξπ ςημ ασςξποαγμΧςχρη και ςημ
ικαμξπξΪηρη. Μι ποξςΧρειπ ασςξϋ ςξσ εογαρςηοΪξσ απξςελξϋμ εμαϋρμαςα και ρςξυεϋξσμ ρςημ
κιμηςξπξΪηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ϊυι ρςημ Ψκθερη ποξκαςαρκεσαρμΨμχμ θεμΧςχμ ποξπ
υοΩρη.

Ξμάδεπ δοαρςηοιξςήςχμ
Δ ξπξιαδΩπξςε πεοιγοατΩ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ δοαρςηοιξςΩςχμ θα απξςελξϋρε μια αμςΪταρη ρε
ϊρα Ψυξσμ Ωδη ειπχθεΪ και θα σπξςιμξϋρε ςημ ανΪα ςηπ βιχμαςικΩπ ρσμμεςξυΩπ, η ξπξΪα κοΪμεςαι
απαοαΪςηςη ποξκειμΨμξσ ξ κΧθε εκπαιδεσςικϊπ μα μπξοΨρει μα δόρει ςξ δικϊ ςξσ μϊημα ρε ϊρα
ποξςεΪμξμςαι. Δ ξμαδξπξΪηρη πξσ ακξλξσθεΪ, ποξςεΪμεςαι χπ αοχγΩ ρςξσπ ρσμμεςΨυξμςεπ ρςξ
εογαρςΩοιξ για μα ρσμδεθξϋμ με ςξ βΪχμΧ ςξσπ και μα ξογαμόρξσμ ϊ,ςι απξκϊμιραμ απϊ ασςϊ με
ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ. Δ αματξοΧ ρςιπ ξμΧδεπ δεμ ρυεςΪζεςαι με ςη υοξμικΩ αλληλξσυΪα ςξσπ ρε μια
διδαρκαλΪα, αλλΧ με ςξμ ποξρχπικϊ ςοϊπξ ξογΧμχρηπ ςξσ σλικξϋ μξσ.
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Μι ξμΧδεπ δεμ απξςελξϋμ ρςεγαμΧ. ΡπΧουξσμ δοαρςηοιϊςηςεπ ξι ξπξΪεπ θα μπξοξϋραμ μα
καςαςαυθξϋμ ρε δϋξ Ω πεοιρρϊςεοεπ απϊ ασςΨπ. Ώσςϊ ρσμβαΪμει γιαςΪ ξι ξογΧμχρη ςηπ κΧθε
δοαρςηοιϊςηςαπ διΨπεςαι απϊ ςη ρταιοικΩ και ξλιρςικΩ αμςιμεςόπιρη ςηπ αουικΩπ ιδΨαπ. Ώσςϊπ
εΪμαι και ξ λϊγξπ πξσ επιλΨγεςαι η «ξμαδξπξΪηρη» κι ϊυι η «καςηγξοιξπξΪηρη» η ξπξΪα θα
απαιςξϋρε ςξμ καθξοιρμϊ ρατόμ υαοακςηοιρςικόμ. Δ μϊμη καςηγξοιξπξΪηρη πξσ μπξοεΪ μα
επιυειοηθεΪ, ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ρσγκεκοιμΨμξσ εογαρςηοΪξσ, εΪμαι ασςΩ πξσ θα ςιπ
ςανιμξμξϋρε ρϋμτχμα με ςξμ αοιθμϊ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ξμαδικΨπ, αςξμικΨπ και ρε ζεσγΧοια.
ΏκξλξσθεΪ μια ποϊςαρη ξμαδξπξΪηρηπ ςχμ ϊρχμ ρσμπεοιλαμβΧμει ςξ εογαρςΩοιξ και μια αδοΩ
πεοιγοατΩ ϊπξσ και ϊρξ ασςϊ εΪμαι δσμαςϊ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ κϋκλξ. 1. Μ εκπαιδεσςικϊπ παΪζει ςασςϊυοξμα με ςα παιδιΧ. α) ΝοξςεΪμει
διΧτξοεπ οσθμικΨπ ανΪεπ Ω οσθμικΧ μξςΪβα ςα ξπξΪα παοΧγει υςσπόμςαπ ςξ ρχλΩμα ρε διΧτξοε
μΨοη ςξσ ρόμαςϊπ ςξσ με διΧτξοξσπ ςοϊπξσπ. Πα παιδιΧ παΪζξσμ ςασςϊυοξμα. Δ ποξςΧρειπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ διαδΨυξμςαι ξογαμικΧ, η μΪα ςημ Χλλη, ακξλξσθόμςαπ μια ενελικςικΩ πξοεΪα. β) Μι
ποξςΧρειπ ςξσ ερςιΧζξμςαι ρςιπ διατξοεςικΨπ δσμαμικΨπ. Πξ οϊλξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ μπξοξϋμ,
ρςη ρσμΨυεια, μα αμαλΧβξσμ και μαθηςΨπ. 2. Δοαρςηοιϊςηςεπ με ςη μξοτΩ «Ωυξπ- ηυό». Μ
εκπαιδεσςικϊπ ποξςεΪμει Ψμα οσθμικϊ μξςΪβξ και ςα παιδιΧ ςξ επαμαλαμβΧμξσμ μεςΧ απϊ ασςϊμ.
3. Δοαρςηοιϊςηςεπ διαδξυΩπ. α) ςξ Ψμα παιδΪ διαδΨυεςαι ςξ Χλλξ ρςη δοΧρη, β) ςοϊπξι
αμςαλλαγΩπ ςχμ υαοςξμΨμιχμ ρχλΩμχμ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ λϊγξσ ήυξσ και κίμηρηπ. Δ υοΩρη ςχμ α) ποξρχδικόμ ρςξιυεΪχμ ςξσ λϊγξσ β)
ςχμ ποξρχδικόμ ρςξιυεΪχμ και ςξσ μξημαςικξϋ πεοιευξμΨμξσ ςξσ λϊγξσ, ποξκειμΨμξσ μα
καςαρκεσαρςξϋμ: οσθμικΧ μξςΪβα, μια οσθμικΨπ Ω μια μξσρικξκιμηςικΨπ ρσμθΨρειπ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ διεϋθσμρηπ. Μ εκπαιδεσςικϊπ Ω κΧπξιξπ μαθηςΩπ διεσθϋμει ςη «ρϋμξλξ ςχμ
υαοςξμΨμιχμ ρχλΩμχμ» με βΧρη ρσμβΧρεχμ πξσ καθξοΪζξμςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ Ω απϊ
κξιμξϋ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ μίμηρηπ. Μ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ μεςαμξοτόμεςαι ρε Χλλξ αμςικεΪμεμξ,
ρϋμτχμα με ςιπ ιδΨεπ και ςιπ ποξςΧρειπ ςχμ μαθηςόμ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ζεσγάοια. Μ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ γΪμεςαι μΨρξμ επικξιμχμΪαπ και
αμςαλλαγΩπ οσθμικόμ και μξσρικόμ ιδεόμ.
Φσυξκιμηςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Μ υαοςξμΨμιξπ ρχλΩμαπ
φσυξκιμηςικΨπ δοΧρειπ υΧμξμςαπ ςξμ ηυξπαοαγχγικϊ ςξσ οϊλξ.

υοηριμξπξιεΪςαι

αοχγΧ

ρε

Δοαρςηοιϊςηςεπ εμπμεσρμΨμεπ απϊ λαψκξϋπ υξοξϋπ και παιυμΪδια ςηπ ΠαψλΧμδηπ και ςηπ
ΖμδξμηρΪαπ.
ΗλεΪμξμςαπ, εκτοΧζεςαι η πεπξΪθηρη ϊςι καμΪα ιδΨα, ϊρξ εσοημαςικΩ κι αμ εΪμαι, δεμ εΪμαι απϊ
μϊμη ςηπ λειςξσογικΩ ρε μΪα διδαρκαλΪα. Αια μα γΪμει λειςξσογικΩ, θα ποΨπει, ποός‟ απ΄ ϊλα, μα
ρσγκιμεΪ ςξμ εκπαιδεσςικϊ πξσ θα ςημ ποξςεΪμει Ψςρι όρςε μα μπξοεΪ μα εμρχμαςόρει ρε ασςΩ
Ψμα κξμμΧςι απϊ ςξμ Ϊδιξ ςξσ ςξμ εασςϊ. Πϊςε, και μϊμξ ςϊςε ςα παιδιΧ θα αμςιδοΧρξσμ ρε ασςΩ κι
Ψςρι θα αουΪρει ςξ ςανΪδι ςηπ διδαρκαλΪαπ.

ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ
BEANE, J. (1997). Curriculum Integration. Designing the Core of Democratic, York: Teacher College Press.
BERNSTEIN, B. (1991). Παιδαγχγικξί Ιόδικεπ και Ιξιμχμικϊπ Έλεγυξπ, (μςτο Ζ. Οξλξμόμ), ΏθΩμα:
ΏλενΧμδοεια.
BILLMAN- SCHOTT, F. (1998²). Όςαμ ξ υξοϊπ θεοαπεϋει (μςτο. Θ. Σοσρικξπξϋλξσ, επιμ. Η. Ιαοξϋρξσ).
ΏθΩμα: ΒλλημικΧ ΑοΧμμαςα.

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 141
ΐΖΚΚΖΗΜΠ, ΚΠ. (2000). Σξ Παιδί ςξ Παιυμίδι και η Ποαγμαςικϊςηςα. ΏθΩμα: Ηαρςαμιόςηπ.
ΔΞΖΠΟΏΟ, Ε. «Δ μξσρικΩ χπ τΧομακξ: μια ρσμπληοχμαςικΩ θεοαπεσςικΩ ποξρΨγγιρηρςη ρϋγυοξμη
ιαςοικΩ» ρςξ Λξσρικξκιμηςικά δοόμεμα χπ μέρξμ θεοαπεσςικήπ αγχγήπ. ΏθΩμα: ΒπιρςΩμεπ και
κξιμχμΪα. 13-25.
GOODKIN, D. The ABC‟s of Education. San Francisco: Pentatonic Press.
GRUNDY, S. (2003). Αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα: Ποξψϊμ ή Ποάνιπ; ΏθΩμα: ΟαββΧλαπ.
HELISSON, D.H. (1991). A reflecting approach to teach Physical Education. Champaign, IL: Human
Kinetics.
KIRK, D. (1993). “Curriculum Work in Physical Education: Beyond the Objective approach”. Journal of
Teaching in Physical Education, 12 (3) 244-265 .
ΗΜΟΙΖΔΜΡ-HANDREY, X. (2002.) «Βτ-εσοεςικΩ ΔιδαρκαλΪα: Έμα Οσμ-θεςικϊ ΙξμςΨλξ» ρςξ ΗΜΟΙΖΔΜΡHANDREY, X, Ζ. ΙΝΒΘΘΏ, Η.Γ. (επιμ). ϋμθερη. Ποξχθόμςαπ ςημ Δτ-εσοεςική Διδαρκαλία. ΏθΩμα:
Βσοχπαψκϊ Διακοαςικϊ ποϊγοαμμα ΟχκοΧςηπ Comenius.
ΙΏΠΒΦ, Ν.(1986). Ρσθμική. ΏθΩμα: Α. ΚΧκαπ.
ΙΏΠΒΦ, Ν. (1992). Πξλσνέμη Λαςέω: Ρσθμϊπ. ΏθΩμα: Βλλημικϊπ Οϋλλξγξπ μξσρικξκιμηςικΩπ ΏγχγΩπ Carl
Orff.
ΙΏΑΚΔΟΏΘΔΟ, Α.Η. (2003). Δημιξσογική ρκέφη. Ηεχοία, ςευμική, Αρκήρειπ, ςερς, παιυμίδια. ΏθΩμα:
ΒλλημικΧ ΑοΧμμαςα.
ΙΏΠΟΏΑΑΜΡΞΏΟ, Α.Δ. (2005). Ηεχοία ςηπ Διδαρκαλίαπ. Ζ ποξρχπική Ηεχοία χπ Πλαίριξ ςξυαρςικξκοιςικήπ Αμάλσρηπ. ΏθΩμα: Gutenberg.
ΚΠΜΘΠΜ, . (2000). Σξ Παιδί και η Γιξοςή. (μςτο. Ηξϋκη, Β.) ΏθΩμα: ΝαςΧκηπ.
ORFF, C. (1992). “The Schulwerk – its Origin and Aims” in Hall, D. (edt), Orff Schulwerk in Canada. A
collection of articles and lectures from the early years (1954-1962). Schott.
ORFF, C. (1978). the Schulwerk, 3. New YorkQ Schott Music Corp.
ΝΏΞΏΟΗΒΡΜΝΜΡΘΜΟ, Ζ. (2004). Δημιξσογική κέφη ρςξ υξλείξ και ρςημ Οικξγέμεια. ΏθΩμα.
ROGERS, C.R. (1995). on becoming a person: a therapist's view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin
Company
SIMONS, H. (2004). «ΒπιρςοξτΩ ρςιπ ανΪεπ: ΏμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα», ρςξ Ο εκπαιδεσςικϊπ και ςξ
αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, (επιμ. Α. ΙπαγΧκηπ), ΏθΩμα: ΙεςαΪυμιξ, 25-40.
TAYLOR, R., ANDREWS, G. (1993). the arts in the primary school. London: The Falmer Press.
ΠΟΏΠΏΞΖΔΔΟ, Κ. (1995). ΏσςξρυΨδια μξσρικΧ ϊογαμα. ΗαςαρκεσΨπ. ΏθΩμα: edition Orpheus Ο. & Ι.
Κικξλαψδηπ ΜΒ.
ΣΞΡΟΏΖΔΔΟ, Η. (2004). «Πξ ελλημικϊ ρυξλεΪξ και η ρσζΩςηρη γϋοχ απϊ ςα αμξιυςΧ και κλειρςΧ
αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα» (επιμ. Α. ΙπαγΧκηπ). ΏθΩμα: ΙεςαΪυμιξ. 77-90.
ΒΗ 304, 13/3/2003.

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 142

ΑΒΩΞΑΖΏ ΑΗΏΚΏ
ΒΘΒΚΔ ΓΔΟΜΝΜΡΘΜΡ
ΝΏΚΏΑΖΩΠΏ ΣΏΠΓΔΗΏΙΏΞΔ

Λξλδάβαπ: Δέκα δημιξσογικά βήμαςα για μια ρυξλική
παοάρςαρη
Οεοίληφη
Πξ γμχρςϊ Οσμτχμικϊ ΝξΪημα ςξσ Smetana, ξ ΙξλδΧβαπ, απξςελεΪ ατξομΩ και Ψμπμεσρη για
δοόμεμα μξσρικΧ, κιμηςικΧ, εικαρςικΧ και θεαςοικΧ με απόςεοξ ρςϊυξ ςη δημιξσογΪα μιαπ
παοΧρςαρηπ.Πα «δΨκα δημιξσογικΧ βΩμαςα » εΪμαι η ποϊςαρη μαπ για ςημ ποξεςξιμαρΪα και
δημιξσογΪα παοαρςΧρεχμ με παιδιΧ ρυξλικΩπ και ποξρυξλικΩπ ηλικΪαπ. ΝεοιλαμβΧμξσμ
μεθξδξλξγικΨπ παοαςηοΩρειπ πξσ θα επιςοΨφξσμ ρςξμ εκπαιδεσςικϊ μα λειςξσογΩρει εμφσυχςικΧ
χπ ποξπ ςη δημιξσογΪα ξμΧδαπ, μα επιμεληθεΪ ςημ πξοεΪα για ςημ ξογΧμχρη και ςημ
απξςελερμαςικΩ ρςΩοινη ςηπ παοΧρςαρηπ ϊρξμ ατξοΧ ςημ κΪμηρη, ςξ λϊγξ, ςη μξσρικΩ καθόπ και
ςα εικαρςικΧ ςηπ ρςξιυεΪα, ςα ρκημικΧ και ςα κξρςξϋμια.
Δ ρσγκεκοιμΨμη μεθξδξλξγΪα επιυειοεΪ μα ρσμβΧλλει ρςημ ξογΧμχρη ςχμ επιμΨοξσπ ρςξιυεΪχμ και
μα διαρταλΪρει ςξ ρςξιυεΪξ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ μΨρχ ςηπ εμεογηςικΩπ ρσμμεςξυΩπ ςχμ παιδιόμ,
ρ‟ ϊλα ςα ρςΧδια ποξεςξιμαρΪαπ για μια παοΧρςαρη –πΧμςα μΨρα ρςξ ρυξλικϊ υόοξ- λαμβΧμξμςαπ
σπϊφη ςα πλεξμεκςΩμαςα αλλΧ και ςιπ αμςινξϊςηςεπ ασςξϋ ςξσ υόοξσ. ΑιαςΪ ρςξ ρυξλεΪξ δεμ Ψυει
ανΪα μϊμξ ςξ απξςΨλερμα, εΪμαι ενΪρξσ ρημαμςικΩ και η πξοεΪα ποξπ ασςϊ. Οςξ ποξςειμϊμεμξ
εογαρςΩοιξ ξι ρσμμεςΨυξμςεπ μΨρα απϊ παιυμΪδια Ψκτοαρηπ, θα βιόρξσμ Ψμμξιεπ, «λΨνειπ κλειδιΧ»,
για μα εμβαθϋμξσμ ρςα μξΩμαςα ςξσ Ψογξσ ςξσ Smetana και ςημ ρκημικΩ απϊδξρΩ ςξσπ. Ώκϊμα
δοαρςηοιϊςηςεπ βαριρμΨμεπ ρε κόδικεπ και καμϊμεπ κξιμξϋπ ρςιπ ςΨυμεπ, θα λειςξσογΩρξσμ
απξςελερμαςικΧ για ςη λειςξσογΪα ςηπ ξμΧδαπ και ςημ ρχμαςικΩ και ρσμαιρθημαςικΩ
ποξεςξιμαρΪα, όρςε μα ενσπηοεςηθξϋμ ςϊρξ ξι ρςϊυξι ςξσ Ψογξσ ϊρξ και η ρκημικΩ παοξσρΪαρΩ
ςξσ. Πξ εογαρςΩοιξ θα αμαπςσυθεΪ ρε ςοΪα μΨοη.
Ώ. ΕεχοηςικΩ ειραγχγΩ ϊπξσ θα παοξσριαρςξϋμ ξι βαρικΨπ αουΨπ και ξι Χνξμεπ ςξσ
ποξγοΧμμαςξπ.
ΐ. ΐιχμαςικΩ ποξρΨγγιρη, ϊπξσ ξι ρσμμεςΨυξμςεπ μΨρα απϊ δοΧρειπ θα γμχοΪρξσμ ςιπ
ποξςειμϊμεμεπ Ψμμξιεπ, ςξσπ κόδικεπ και ςη λειςξσογΪα ςξσπ ρςιπ ςΨυμεπ.
Α. ΜμΧδεπ εογαρΪαπ, ϊπξσ ξι ρσμμεςΨυξμςεπ θα δοΧρξσμ αλληλεπιδοαρςικΧ, θα ξογαμόρξσμ ςημ
παοξσρΪαρΩ ςξσπ και θα κΧμξσμ ςιπ δικΨπ ςξσπ ποξςΧρειπ.

Διραγχγή
Δ δημιξσογικΩ δοαρςηοιϊςηςα ςξσ παιδιξϋ Ψυει απϊ καιοϊ μελεςηθεΪ και Ψυει απξδειυςεΪ ϊςι ϊλα
ςα παιδιΧ Ψυξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα εκτοΧζξμςαι με ςημ ςΨυμη και μα δημιξσογξϋμ με πηγαΪξ ςοϊπξ
καλλιςευμικΨπ τϊομεπ (Gloton 1974). ΒΪμαι γμχρςϊ πχπ η επιςσυΪα μιαπ παιδαγχγικΩπ
διαδικαρΪαπ εναοςΧςαι ϊυι μϊμξ απϊ ςιπ γμόρειπ και ςημ ςευμικΩ ικαμϊςηςα ςξσ αςϊμξσ πξσ
ρσμμεςΨυει ρ‟ ασςΩ αλλΧ και απϊ ςημ ποξρχπικΩ ςξσ δΨρμεσρη. Ώσςϊ απξςελεΪ ςη θεμελιόδη
αουΩ ςηπ λειςξσογικΩπ αγχγΩπ και ςχμ εμεογηςικόμ- βιχμαςικόμ ςοϊπχμ μΧθηρηπ (Gloton
1974).
ΟΩμεοα εΪμαι γεγξμϊπ αμαμτιρβΩςηςξ ϊςι μΨρα απϊ ςη βιχμαςικΩ εμπειοΪα ξ Χμθοχπξπ μαθαΪμει
και αμαπςϋρρεςαι. Δ μΧθηρη αμαγμχοΪζεςαι χπ ταιμϊμεμξ βαρικΧ ρσγκιμηριακϊ.(ΙπακιοζΩπ
1998) ΠΪπξςα δεμ μαθαΪμεςαι, δΪυχπ ασςϊ μα ρσμ-κιμεΪ, μα κιμεΪ ςξ εμδιατΨοξμ, μα
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αμςαπξκοΪμεςαι ρςιπ αμΧγκεπ ςξσ φσυξρχμαςικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ μαθηςΩ, Ψςρι ϊπχπ ςιπ βιόμει
και ςιπ αμςιλαμβΧμεςαι χπ δικΨπ ςξσ ξ Ϊδιξπ, ϊπχπ δεΪυμξσμ ξι Ψοεσμεπ απϊ ςημ επξυΩ ςξσ
Thorndike. Πξ παιδΪ μΨρα απϊ ςιπ εμπειοΪεπ και ςη δικΩ ςξσ δοαρςηοιξπξΪηρη διαμξοτόμει ςιπ
δικΨπ ςξσ ρσμθΨρειπ και ςξσπ δικξϋπ ςξσ ποξγοαμμαςιρμξϋπ, «ξικξδξμεΪ ςξ δικϊ ςξσ πεδΪξ» ϊπχπ
αματΨοει ξ Piaget. Μι Χμερεπ εμπειοΪεπ δεμ εΪμαι απλΨπ πληοξτξοΪεπ αλλΧ απξκςξϋμ μϊημα χπ
«ζόμη επικεΪμεμηπ αμΧπςσνηπ» ρϋμτχμα με ςξ Vygotsky, και μεςαρυημαςΪζξμςαι ρε
καςεογαρμΨμεπ βιχμαςικΨπ καςαρςΧρειπ και ρϋμξλα ρσρςημΧςχμ για εσοϋςεοη αμαδιαμϊοτχρη.
Μι πληοξτξοΪεπ και ξι γμόρειπ πξσ δεμ Ψυξσμ χπ βΧρη εμπειοΪεπ δεμ ρυημαςΪζξσμ μξοτχςικϊ
επΪπεδξ. ΙΨρα απϊ ςιπ εμπειοΪεπ διαμξοτόμξμςαι ςα ρσρςΩμαςα ςχμ πληοξτξοιόμ και ϊυι
αμςΪρςοξτα. Οςη διαδικαρΪα ςηπ μΧθηρηπ βαρικϊ οϊλξ διαδοαμαςΪζει η εμεογηςικΩ ρσμμεςξυΩ ςξσ
μαθηςΩ (οΧγκξπ 1999).
Δ αιρθηςικΩ αγχγΩ χπ γμχρςικϊ αμςικεΪμεμξ σπΧουει ρε ϊλα ςα ποξγοΧμμαςα ςξσ ελλημικξϋ
ρυξλεΪξσ και ρε ϊλεπ ςιπ εκπαιδεσςικΨπ βαθμΪδεπ. ΒΪμαι ξσριαρςικϊ μα πξϋμε ϊςι ρε ϊλα ςα
αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα ρπξσδόμ, η αγχγΩ ςηπ κΧθε ςΨυμηπ ενσπηοεςεΪ ςξσπ γεμικξϋπ ρκξπξϋπ
ςηπ αιρθηςικΩπ αγχγΩπ, λειςξσογεΪ διαθεμαςικΧ και δεμ πεοιξοΪζεςαι ρςημ διδαρκαλΪα ςευμικόμ
και δενιξςΩςχμ ςηπ κΧθε ςΨυμηπ χπ Ψμα διατξοξπξιημΨμξ γμχρςικϊ αμςικεΪμεμξ. Δ διδακςικΩ ςηπ
ςΨυμηπ Χλλχρςε δεμ ατξοΧ μϊμξ ρςημ Χοιρςη γμόρη ςχμ ςευμικόμ αλλΧ ποξρεγγΪζει ςξ
ταιμϊμεμξ ςηπ ςΨυμηπ χπ ξλϊςηςα (ΑκαμΧ, Γηρξπξϋλξσ, ΕεξδχοΪδηπ, ΗαοαυΧλιξσ, ΗξκκΪδξσ,
ΣαςζηκαμΧοη 1994).

Οοξεςξιμαρία μιαπ ρυξλικήπ παοάρςαρηπ
Μι ρυξλικΨπ παοαρςΧρειπ και γιξοςΨπ απξςελξϋμ θερμϊ ρςημ ελλημικΩ εκπαιδεσςικΩ
ποαγμαςικϊςηςα, εΪμαι μΨοξπ ςηπ εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ, ρημαμςικϊ κξμμΧςι ςχμ
ποξγοαμμΧςχμ αιρθηςικΩπ αγχγΩπ και ρσμβΧλλξσμ ρςημ ξλϊπλεσοη αμΧπςσνη ςχμ παιδιόμ.
Ώκϊμα η αμΧπςσνη ςΨςξιχμ παοαρςΧρεχμ ξλξκληοόμει με ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ ϊυι μϊμξ
ποξγοΧμμαςα αιρθηςικΩπ αγχγΩπ αλλΧ και κΧθε εΪδξσπ καλλιςευμικΨπ και Χλλεπ δοΧρειπ.
Δ ποϊςαρη μαπ για ςη δημιξσογΪα παοΧρςαρηπ θελΩραμε μα εΪμαι ςξ πλαΪριξ ςξ ξπξΪξ απξςελεΪ
ξδηγϊ για ςημ πξοεΪα ποξεςξιμαρΪαπ κΧθε εΪδξσπ παοΧρςαρηπ με παιδιΧ, αμενΧοςηςα απϊ ςξ
πεοιευϊμεμξ και ςη μξοτΩ ςηπ.
ΝαοΧρςαρη, ϊπχπ αματΨοει ξ ΐ. Ξόςαπ, ρςξ «ΕΨαςοξ για παιδιΧ», εΪμαι η Ψκτοαρη μιαπ
κεμςοικΩπ βαρικΩπ ιδΨαπ και η Ψκτοαρη ασςΩ γΪμεςαι με ςοϊπξ και ρκξπϊ μα ταμεοχθεΪ και ρ‟
εκεΪμξσπ πξσ μϊμξ βλΨπξσμ και ακξϋμε. Ηαι ασςϊ καςξοθόμεςαι με ςημ απαγγελΪα, ςημ χδικΩ, ςη
μιμικΩ, ςξ υξοϊ με ςη ρσμξδεΪα μξσρικΩπ, ςη ρσμεογαρΪα ςηπ πλαρςικΩπ, ςηπ ζχγοατικΩπ και ςη
ρσμβξλΩ ςηπ ποξρξυΩπ και αμςΪληφηπ και ρσμπΧθειαπ και επιδξκιμαρΪαπ ςχμ θεαςόμ.
Πα «ΔΨκα δημιξσογικΧ βΩμαςα» εΪμαι η ποϊςαρη μαπ για ςημ ποξεςξιμαρΪα και δημιξσογΪα
παοαρςΧρεχμ με παιδιΧ ρυξλικΩπ και ποξρυξλικΩπ ηλικΪαπ. Οςϊυξπ ςηπ ποϊςαρΩπ μαπ εΪμαι μα
βξηθΩρξσμε ςξ δΧρκαλξ Ψςρι όρςε μα τοξμςΪρει ςξ παιδαγχγικϊ μΨοξπ ςηπ διαδικαρΪαπ και
παοΧλληλα μα επιμεληθεΪ ςημ αιρθηςικΩ διΧρςαρη ςηπ παοΧρςαρηπ. Δ πξοεΪα πξσ ποξςεΪμξσμε θα
ςξμ επιςοΨφει μα λειςξσογΩρει εμφσυχςικΧ και ρσμπληοχμαςικΧ χπ ποξπ ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ καςΧ
ςη διΧοκεια ςηπ ποξεςξιμαρΪαπ ςηπ παοΧρςαρηπ και μα ςη ρςηοΪνει απξςελερμαςικΧ ϊρξμ ατξοΧ
ςη μξσρικΩ, ςξ λϊγξ, ςημ κΪμηρη, ςα ρκημικΧ, ςη διαμξμΩ ςχμ οϊλχμ.
Δ ρσγκεκοιμΨμη μεθξδξλξγΪα επιυειοεΪ μα ρσμβΧλλει ρςημ ξογΧμχρη ςχμ επιμΨοξσπ ρςξιυεΪχμ
και μα διαρταλΪρει ςξ ρςξιυεΪξ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ μΨρχ ςηπ εμεογηςικΩπ ρσμμεςξυΩπ ςχμ
παιδιόμ, ρ‟ ϊλα ςα ρςΧδια ποξεςξιμαρΪαπ για μια παοΧρςαρη –πΧμςα μΨρα ρςξ ρυξλικϊ υόοξ-
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λαμβΧμξμςαπ σπϊφη ςα πλεξμεκςΩμαςα αλλΧ και ςιπ αμςινξϊςηςεπ ασςξϋ ςξσ υόοξσ. (ΑκαμΧ et al
1998)
ΏτξομΩ για μα νεκιμΩρει η διαδικαρΪα ποξεςξιμαρΪαπ μιαπ παοΧρςαρη μπξοεΪ μα εΪμαι Ψμα
λεκςικϊ παιυμΪδι, μια κΪμηρη, τχςξγοατΪεπ, λξγξςευμικΧ κεΪμεμα Ω κεΪμεμα επικαιοϊςηςαπ,
θΨμαςα απϊ ςη ρυξλικΩ ζχΩ και ςα γμχρςικΧ αμςικεΪμεμα, εικαρςικΧ Ψογα ςΨυμηπ, ςευμξσογΩμαςα
ςχμ παιδιόμ, μϋθξι και παοαμϋθια, μξσρικΧ θΨμαςα, μξσρικΨπ ιρςξοΪεπ, Ωυξι και ξςιδΩπξςε
μπξοεΪ μα ρσγκιμΩρει Ω μα ποξκαλΨρει ςξ εμδιατΨοξμ ςηπ ξμΧδαπ.
ΗΧθε ρυξλικΩ παοΧρςαρη εΪμαι ποξψϊμ ρσλλξγικΩπ ποξρπΧθειαπ. Μ δΧρκαλξπ και ξι μαθηςΨπ θα
μεςξσριόρξσμ ρε θεαςοικΩ ποΧνη ςημ ποξρπΧθεια επικξιμχμΪαπ με μΨρα, ςξ ρόμα, ςη τχμΩ, ςξ
υοόμα, ςημ κΪμηρη, ςη μξσρικΩ, ςα αμςικεΪμεμα, ςα ρσμαιρθΩμαςα. Μ κσοιϊςεοξπ ρςϊυξπ εΪμαι μα
δξθξϋμ εσκαιοΪεπ Ψκτοαρηπ και δημιξσογΪαπ μΨρχ ςηπ ςΨυμηπ ρε ϊλα ςα παιδιΧ. Δ ποϊςαρΩ μαπ
ατξοΧ ςη ρσμμεςξυΩ ϊλχμ ςχμ μαθηςόμ. Βτϊρξμ η αςξμικΩ Ω η ξμαδικΩ Ψκτοαρη και η
δημιξσογικΩ πξοεΪα ποξπ Ψμα ρςϊυξ Ψυξσμ ςη Ϊδια ανΪα με ςξ απξςΨλερμα μιαπ ποξρπΧθειαπ,
δικαιξϋμςαι μα μεςΨυξσμ ρ‟ ασςΩ ϊλξι αμενΧοςηςα ξι μαθηςΨπ. ΒΪμαι ρημαμςικϊ ξ εκπαιδεσςικϊπ
μα λΧβει σπϊφη ςξσ ςιπ δενιϊςηςεπ ςχμ παιδιόμ και μα ςξσπ δόρει ςιπ εσκαιοΪεπ μα ςιπ
ανιξπξιΩρξσμ και μα ςιπ αμαπςϋνξσμ ςϊρξ ρςημ ποξεςξιμαρΪα ϊρξ και ρςημ παοΧρςαρη. (ΑκαμΧ
et al 1998)
Δ επιλξγΩ ςξσ θΨμαςξπ μπξοεΪ μα εΪμαι κξιμΩ απϊταρη, ποϊςαρη ςξσ δαρκΧλξσ, ςχμ παιδιόμ Ω
μα ποξκϋφει μΨρα απϊ ςημ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα.
Πξ κεΪμεμξ ςηπ παοΧρςαρηπ μπξοεΪ μα ποξΨλθει: α) απϊ ςη δοαμαςξπξΪηρη μιαπ ιδΨαπ Ω εμϊπ
εοεθΪρμαςξπ-ϊπχπ αματΨοθηκε παοαπΧμχ- η ξπξΪα γΪμεςαι ιρςξοΪα, παΪζεςαι, γοΧτεςαι και
γΪμεςαι παοΧρςαρη, β) απϊ ςημ ελλημικΩ και νΨμη λξγξςευμΪα, ϊπξσ με ςημ παοΨμβαρη ςξσ
δαρκΧλξσ και ςχμ παιδιόμ ςξ κεΪμεμξ μπξοεΪ μα γΪμει θεαςοικϊ, και γ) απϊ Ψογα θεαςοικόμ
ρσγγοατΨχμ, ςα ξπξΪα για μα μεςατεοθξϋμ ρε μια ρυξλικΩ παοΧρςαρη, υοειΧζξμςαι και ςημ
αμΧλξγη τοξμςΪδα. ΑιαςΪ μπξοεΪ μα εΪμαι τοξμςιρμΨμα, διαυοξμικΩπ ανΪαπ, καςΧλληλα για
ξογαμχμΨμεπ θεαςοικΨπ ξμΧδεπ αλλΧ δϋρκξλξ μα αμςαπενΨοθξσμ ρςιπ απαιςΩρειπ ςξσπ ςα παιδιΧ
ρε μια ρυξλικΩ παοΧρςαρη.
ΒνΨυξσρα θΨρη ρςημ ποξεςξιμαρΪα καςΨυει ξ καθξοιρμϊπ ςχμ ρςϊυχμ ξι ξπξΪξι ατξοξϋμ: α) ρςημ
εμβΧθσμρη ςχμ μξημΧςχμ ςξσ Ψογξσ ρε ρυΨρη με ςημ παοΧρςαρη, δηλαδΩ ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ
λΨνεχμ – κλειδιόμ, και β) ςημ ρσλλξγικΩ εογαρΪα, δηλαδΩ ςημ καλλιΨογεια ςηπ επικξιμχμΪαπ ςηπ
ξμΧδαπ και ςχμ εκτοαρςικόμ μΨρχμ ςχμ παιδιόμ.
Μι «λΨνειπ-κλειδιΧ» μπξοεΪ μα αματΨοξμςαι ρε μια ιδΨα, Ψμα μϊημα, μια καςΧρςαρη, Ψμα γεγξμϊπ
Ω και Ψμα ρσμαΪρθημα. Βνσπηοεςξϋμ ςϊρξ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ Ψογξσ ϊρξ και ςημ παοξσρΪαρΩ ςξσ.
Δ ξσρΪα και η ρημαρΪα ασςόμ ςχμ λΨνεχμ ποΨπει μα βιχθεΪ απϊ ςα παιδιΧ όρςε ςξ κεΪμεμξ και
ςα μξΩμαςΧ ςξσ μα βοξσμ ποϊρτξοξ Ψδατξπ ρ‟ ασςΧ.
Δ Ψκτοαρη χπ ασςϊμξμη μξοτΩ αγχγΩπ Ψυει ςξσπ δικξϋπ ςηπ καμϊμεπ ξι ξπξΪξι μξοτξπξιξϋμ ςα
σλικΧ ςηπ και διΨπξσμ ςη «λειςξσογΪα» ςηπ. Βμό ξι λΨνειπ-κλειδιΧ αμξΪγξσμ διϊδξσπ ρςημ
καςαμϊηρη ςξσ πεοιευξμΨμξσ ςξσ Ψογξσ, εΪμαι ρημαμςικϊ μα εμδσμαμχθξϋμ και ςα εκτοαρςικΧ
μΨρα ςχμ παιδιόμ. Μι κόδικεπ- καμϊμεπ πξσ διΨπξσμ ςιπ ςΨυμεπ, εΪμαι ςα ρςξιυεΪα ςα ξπξΪα δΪμξσμ
λϋρειπ για ςημ παοξσρΪαρΩ. Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ βαρΪζξμςαι ρςξσπ κόδικεπ δΪμξσμ ρςα παιδιΧ
ςη δσμαςϊςηςα μα αμαπςϋνξσμ ςιπ δενιϊςηςεπ ςξσπ, μα καλλιεογΩρξσμ ςη ταμςαρΪα ςξσπ, και μα
γΪμξσμ πιξ δημιξσογικΧ ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επΪπεδξ. Μι βαρικϊςεοξι κόδικεπ για ςημ
ποξεςξιμαρΪα μιαπ ρυξλικΩπ παοΧρςαρηπ εΪμαι: Ναϋρη –δοΧρη, Ξσθμϊπ, Έμςαρη, ϊομα,
ΏμςΪθερη, ΖρξοοξπΪα, Έλεγυξπ, ϊοια, αμςαρΪα, ασςξρυεδιαρμϊπ.
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Οςη ρσμΨυεια η ξμΧδα ποξεςξιμΧζεςαι ακξλξσθόμςαπ Ψμα ποϊγοαμμα με παιυμΪδια- αρκΩρειπ. Πα
παιυμΪδια ασςΧ εΪμαι αρκΩρειπ ποξεςξιμαρΪαπ για ςξ θΨμα και ςημ παοΧρςαρη και δΪμξσμ ςη
δσμαςϊςηςα ρςα παιδιΧ μα εοεσμΩρξσμ και μα εμβαθϋμξσμ ρςιπ ιδΨεπ ςξσ Ψογξσ, μα βιόρξσμ ςξ
μϊημΧ ςξσπ και μα ποξεςξιμαρςξϋμ ρχμαςικΧ και ρσμαιρθημαςικΧ για ςημ απϊδξρΩ ςξσπ ρςημ
παοΧρςαρη. Μι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςΨπ εΪμαι θεαςοικΧ παιυμΪδια, δοαμαςξπξιΩρειπ,
ασςξρυεδιαρμξΪ, αρκΩρειπ ρχμαςικΩπ Ψκτοαρηπ, οσθμικΨπ αρκΩρειπ, εικαρςικΧ και μξσρικΧ
παιυμΪδια. ΔΪμξσμ ρςα παιδιΧ ςη δσμαςϊςηςα για πξικΪλεπ αμςιδοΧρειπ και απϊκςηρη εμπειοιόμ
γϋοχ απϊ ςιπ ιδΨεπ και ςιπ λΨνειπ-κλειδιΧ και ελαυιρςξπξιξϋμ ςιπ ποϊβεπ. (ΑκαμΧ 1998)
ΏκξλξσθεΪ η ειραγχγΩ ςηπ ξμΧδαπ ρςξ Ψογξ, η επενεογαρΪα ςξσ μΨρα απϊ δοαμαςξπξΪηρη,
ζχγοατικΩ Ω και ηυηςικΩ απϊδξρη. ΙΨρα απϊ ασςΩ ςη διαδικαρΪα εμςξπΪζξμςαι ρκημΨπ,
ποϊρχπα, ξ υόοξπ και ξ υοϊμξπ ςηπ ιρςξοΪαπ. ΗΧθε ρκημικΩ εμϊςηςα αμαλϋεςαι χπ ποξπ ςα
παοαπΧμχ ρςξιυεΪα με μικοΧ θεαςοικΧ παιυμΪδια, μξσρικΨπ, εικαρςικΨπ, κιμηςικΨπ δοΧρειπ και
ρσζΩςηρη Ψχπ ϊςξσ θεχοηθεΪ Ψςξιμη για παοΧρςαρη. Έμαπ ςΪςλξπ για κΧθε ρκημΩ δΪμει ρσμΩθχπ
μια ιδΨα για ςη δοΧρη, εμό ξι λΨνειπ-κλειδιΧ, καθόπ και ξι κόδικεπ κΧθε ρκημΩπ δΪμξσμ ςα
βαρικΧ ρημεΪα ςηπ δξμΩπ. Μ δΧρκαλξπ ποξβλΨπει δοαρςηοιϊςηςεπ για ςημ ειραγχγΩ ςχμ παιδιόμ
ρςημ κΧθε ρκημΩ και εναμςλεΪ ςημ ποξεςξιμαρΪα ρυεςικΧ με ςημ κΪμηρη ρςξ υόοξ, ςημ εκτξοΧ ςξσ
λϊγξσ, ςη μξσρικΩ, ςα αμςικεΪμεμα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι, ςα ρσμαιρθΩμαςα ςχμ ποξρόπχμ.
ΝαοΧλληλα με ςιπ σπϊλξιπεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ϊςαμ Ψυξσμ ξοιρςικξπξιηθεΪ ξι επιλξγΨπ ςηπ
ξμΧδαπ χπ ποξπ ςα ρκημικΧ, ςα ρκημικΧ αμςικεΪμεμα, ςα κξρςξϋμια και ςξσπ τχςιρμξϋπ, αουΪζει
η καςαρκεσΩ ςξσπ ρςξ πλαΪριξ ςξσ ρυξλικξϋ ποξγοΧμμαςξπ, ϊρξ εΪμαι δσμαςϊμ.

ξ Δογαρςήοιξ
Ιια ρυξλικΩ παοΧρςαρη, ϊπχπ Χλλχρςε και μια επαγγελμαςικΩ, μπξοεΪ μα ρςηοΪζεςαι ρςημ
κΪμηρη, ρςη μξσρικΩ, ρςξ λϊγξ Ω μα υοηριμξπξιεΪ ϊλα ςα μΨρα. πχπ επΪρηπ γοΧτςηκε
παοαπΧμχ μπξοεΪ μα Ψυει χπ ατξομΩ Ψογα ςΨυμηπ αλλΧ και ςευμξσογΩμαςα πξσ ρσγκιμξϋμ ςημ
ξμΧδα.
Δ μξσρικΩ παοακιμεΪ, εμεογξπξιεΪ, ρσγκιμεΪ, καθηλόμει, εμπμΨει και απξςελεΪ ρΪγξσοα Ψμα
ρημαμςικϊ ρςξιυεΪξ για ςη δξσλειΧ μιαπ ξμΧδαπ. ΙπξοεΪ μα εΪμαι ατξομΩ για πξικΪλεπ δοΧρειπ, ςξ
απξςΨλερμα εμϊπ δημιξσογικξϋ εογαρςηοΪξσ Ω μα ρσμξδεϋει ϊλεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Οςημ ποϊςαρΩ μαπ, η μξσρικΩ απξςελεΪ ατξομΩ αλλΧ και ρςηοΪζει ςημ Ϊδια ςημ παοΧρςαρη.

Ξ Λξλδάβαπ
Πξ γμχρςϊ Οσμτχμικϊ ΝξΪημα ςξσ Smetana, ξ ΙξλδΧβαπ, απξςελεΪ ατξομΩ και Ψμπμεσρη για
δοόμεμα μξσρικΧ, κιμηςικΧ, εικαρςικΧ και θεαςοικΧ με απόςεοξ ρςϊυξ ςη δημιξσογΪα μιαπ
παοΧρςαρηπ.
Μ ΙξλδΧβαπ εΪμαι Ψμα απϊ ςα πιξ γμχρςΧ Ψογα ςηπ ποξγοαμμαςικΩπ μξσρικΩπ. ΝεοιγοΧτει ςξ
ςανΪδι ςξσ πξςαμξϋ ΙξλδΧβα, απϊ ςη ρςιγμΩ ςηπ δημιξσογΪαπ ςξσ μΨυοι ςημ ΨμχρΩ ςξσ με ςη
θΧλαρρα.
Πξ Ψογξ νεκιμΧ με ςα τλΧξσςα, πξσ δηλόμξσμ ςα οσΧκια, ακξλξσθεΪ ςξ βαρικϊ θΨμα ςξσ πξςαμξϋ
με ςα Ψγυξοδα, ρςξ crescendo ςξσ ξπξΪξσ ςξ πξςΧμι τςΧμει ρςξσπ βοΧυξσπ. ςαμ ακξϋγξμςαι ςα
υΧλκιμα πμεσρςΧ, Ψμα κσμΩγι εκςσλΪρρεςαι ρςιπ ϊυθεπ ςξσ πξςαμξϋ και ρςη ρσμΨυεια με ςξ μΨξ
θΨμα ςχμ εγυϊοδχμ, ςξ ςανΪδι ρσμευΪζεςαι πλΧι ρε Ψμα υχοιϊ, ρςξ ξπξΪξ ξι υχοικξΪ διαρκεδΧζξσμ
ρςξ γλΨμςι εμϊπ γΧμξσ.
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Δ παϋρη ϊλχμ ρυεδϊμ ςχμ ξογΧμχμ ρημαςξδξςεΪ ςημ εΪρξδξ ςξσ πξςαμξϋ ρςξ δΧρξπ και ςξμ
εουξμϊ ςηπ μϋυςαπ. ΛχςικΧ υξοεϋξσμ ρςιπ ϊυθεπ ςξσ και μεοΧιδεπ λξϋζξμςαι ρςα μεοΧ ςξσ.
Λημεοόμει. Ώκξϋγξμςαι ςα υΧλκιμα πμεσρςΧ. Μ πξςαμϊπ εγκαςαλεΪπει ςξ δΧρξπ και μπαΪμει ρςημ
πξλϋβξση πϊλη. ΒπαμΨουεςαι ςξ αουικϊ θΨμα ςξσ πξςαμξϋ και η πξοεΪα ςξσ ρσμευΪζεςαι μΨυοι ςξ
μεγαλειόδεπ τιμΧλε πξσ ρημαςξδξςεΪ ςημ ΨμχρΩ ςξσ με ςη θΧλαρρα.

Δοαρςηοιϊςηςεπ εογαρςηοίξσ
ΘΨνειπ – κλειδιΧ :Δημιξσογικϊςηςα, ρυξλικΩ παοΧρςαρη, δσμαμικΩ ςηπ ξμΧδαπ, μξσρικΨπ,
θεαςοικΨπ, κιμηςικΨπ και εικαρςικΨπ δοΧρειπ, ςανΪδι, εμηλικΪχρη.

Αρκήρειπ Οοξεςξιμαρίαπ
1) ξ ςανίδι
Μ δΧρκαλξπ υχοΪζει ςα παιδιΧ ρε ςΨρρεοιπ ξμΧδεπ και ζηςΧ απϊ ςημ κΧθε ξμΧδα μα ςανιδΨφει με
Ψμα μεςατξοικϊ μΨρξ πξσ ςξ ξοΪζει ξ Ϊδιξπ. Δ ποόςη ξμΧδα θα ςανιδΨφει με αεοξπλΧμξ, η
δεϋςεοη με ςοΨμξ, η ςοΪςη με καοΧβι και η ςΨςαοςη με λεχτξοεΪξ. Δ κΧθε ξμΧδα καλεΪςαι μα
δημιξσογΩρει μια ιρςξοΪα για ςξ ςανΪδι ςηπ με ςξ ρσγκεκοιμΨμξ μΨρξ και μα ςξ παοξσριΧρει με
παμςξμΪμα.

2) α ρςάδια ςηπ ζχήπ
Μ δΧρκαλξπ παοξσριΧζει ρςα παιδιΧ ςΨρρεοα ηυξγοατημΨμα μξσρικΧ θΨμαςα:
Ιια μελχδΪα απϊ μξσρικϊ κξσςΪ Ω κξσοδιρςϊ παιυμΪδι
Έμα παιδικϊ ςοαγξϋδι
Έμα κξμμΧςι πξπ μξσρικΩπ
Έμα ςαγκϊ Ω βαλπ απϊ ξπεοΨςα
ΙεςΧ απϊ ρσζΩςηρη ςα παιδιΧ ρσμδΨξσμ ςα μξσρικΧ κξμμΧςια με ςα ςΨρρεοα ρςΧδια ςηπ ζχΩπ ςξσ
αμθοόπξσ: βοετικΩ ηλικΪα, παιδικΩ ηλικΪα, μεϊςηςα, γηοαςειΧ. ΠΨλξπ απξδΪδξσμ υξοεσςικΧ και
κιμηςικΧ ςα ςΨρρεοα ρςΧδια ςηπ ζχΩπ ςξσ αμθοόπξσ με ςημ αμςΪρςξιυη μξσρικΩ σπϊκοξσρη.
Οε δεϋςεοη τΧρη μπξοεΪ μα ζηςηθεΪ απϊ ςιπ ξμΧδεπ μα τςιΧνξσμ μια μικοΩ ιρςξοΪα για κΧθε
ρςΧδιξ και μα ςημ παοξσριΧρξσμ.
ΙΜΡΟΖΗΔ: καρΨςα με ςα ςΨρρεοα ηυξγοατημΨμα μξσρικΧ θΨμαςα.

Οαιυμίδια με ςξσπ κόδικεπ
1) Ληυαμέπ εογξρςάριξ
Ξσθμϊπ-κΪμηρη-ταμςαρΪα-οσθμικΩ θεαςοικΩ κΪμηρη. επιςΧυσμρη-επιβοΧδσμρη
Δ ξμΧδα ρε κϋκλξ ρσζηςΧ για μηυαμΨπ και εογξρςΧρια. Πξ κΧθε παιδΪ ταμςΧζεςαι ϊςι εΪμαι μια
μηυαμΩ, ποαγμαςικΩ Ω ταμςαρςικΩ, και ςημ απξδΪδει κιμηςικΧ και ηυηςικΧ.
Δ κΧθε μηυαμΩ ϊςαμ λειςξσογεΪ Ψυει ςη δικιΧ ςηπ υαοακςηοιρςικΩ κΪμηρη και ςξ δικϊ ςηπ
ρσγκεκοιμΨμξ Ωυξ.
Μ δΧρκαλξπ ποξςεΪμει ρςα παιδιΧ μα δημιξσογΩρξσμ ρε ξμΧδεπ Ψμα εογξρςΧριξ ρξκξλΧςαπ. Δ
κΧθε ξμΧδα αμαλαμβΧμει και απϊ Ψμα μΨοξπ ςξσ εογξρςαρΪξσ, βοΪρκει ςημ κΪμηρη και ςξ
υαοακςηοιρςικϊ Ωυξ. Μ δΧρκαλξπ-υειοιρςΩπ ςξσ εογξρςαρΪξσ εμόμει ϊλεπ ςιπ μηυαμΨπ και δΪμει
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ξδηγΪεπ για ςξμ ςοϊπξ πξσ θα δξσλεϋει ςξ εογξρςΧριξ, αογΧ, γοΩγξοα, πιξ γοΩγξοα, ρςξ
«τξσλ», επιβοαδϋμξμςαπ ςξ οσθμϊ ςξσ κλπ.

2) Mιλό για μέμα –για ςξ διπλαμϊ μξσ- για ϊλξ ςξμ κϊρμξ
Έμςαρη ρςη τχμΩ ρε ςοειπ διαβαθμΪρειπ: ριγΧ (piano) – μΨςοια (mezzo forte) – δσμαςΧ (forte).
Μ δΧρκαλξπ ζηςΧ απϊ ςα παιδιΧ μα πξσμ ςη τοΧρη: «Ζ ζχή είμαι χοαία» ή «μ΄ αοέρξσμ ςα
παιυμίδια» :
φιθσοιρςΧ, μϊμξ για ςξμ εασςϊ ςξσπ
υαμηλϊτχμα – καμξμικΧ, για μα ςξ ακξϋρει ξ διπλαμϊπ ςξσπ
δσμαςΧ, για μα ςξ ακξϋρει ϊλξπ ξ κϊρμξπ.

3) Οαοάνεμα βαδίρμαςα
Πσθμϊπ – θεαςοική κίμηρη- ρσμςξμιρμϊπ
Μ δΧρκαλξπ βΧζει μια οσθμικΩ μξσρικΩ και ζηςΧ απϊ ςα παιδιΧ μα ςημ πεοπαςΩρξσμ με ϊπξιξμ
ςοϊπξ θΨλξσμ. Οε δεϋςεοη τΧρη ζηςΧ απϊ ςα παιδιΧ μα βοξσμ πξλλξϋπ και παοΧνεμξσπ και
πεοΪεογξσπ ςοϊπξσπ για μα πεοπαςΩρξσμ ςη μξσρικΩ. ΙεςΧ ςξσπ ζηςΧ μα επιλΨνει ξ καθΨμαπ Ψμα
ςοϊπξ πξσ ςξσ Χοερε πιξ πξλϋ και μα πεοπαςΧ ςη μξσρικΩ με ασςϊμ. ΠΨλξπ ξ δΧρκαλξπ ξοΪζει
Ψμα παιδΪ αουηγϊ και ςξσ ζηςΧ μα πεοπαςΩρει με ςξ βΧδιρμα ςξσ ςη μξσρικΩ και Ψμα-Ψμα ςα
παιδιΧ μα ςξμ ακξλξσθξϋμ και μα πεοπαςξϋμ με ςξ δικϊ ςξσ βΧδιρμα. ΏουηγξΪ μπξοξϋμ μα
γΪμξσμ ϊρα παιδιΧ ςξ επιθσμξϋμ.
Μι αρκΩρειπ ποξεςξιμαρΪαπ και ςα παιυμΪδια με ςξσπ κόδικεπ ποξΨουξμςαι απϊ ςα βιβλΪα πξσ Ψυει
εκδόρει η ΗαλλιςευμικΩ ΝαιδαγχγικΩ ΜμΧδα «ΒΘΏΠΒ ΚΏ ΝΏΖΛΜΡΙΒ»,
Πξ ρυξλεΪξ εογαρςΩοι ςΨυμηπ και δημιξσογΪαπ (1994) και
ΔΨκα δημιξσογικΧ βΩμαςα για μια ρυξλικΩ παοΧρςαρη (1998)

Διραγχγή ςχμ παιδιόμ ρςξ έογξ
Ακοϊαρη
Ακοϊαρη ςξσ Ρσμτχμικξϋ Οξιήμαςξπ ςξσ Smetana, ξ Λξλδάβαπ.
Μ δΧρκαλξπ δημιξσογεΪ ςιπ απαοαΪςηςεπ ποξωπξθΨρειπ για ςημ ακοϊαρη. οξμςΪζει μα καθΪρξσμ
ςα παιδιΧ ρε Ωρσυξ μΨοξπ, μα εΪμαι αμαπασςικΧ, και τοξμςΪζει μα κεμςοΪρει ςξ εμδιατΨοξμ ςξσπ
για ςη μξσρικΩ πξσ θα ακξϋρξσμ διηγξϋμεμξπ ςημ ιρςξοΪα, ενηγόμςαπ ςξ ςανΪδι και ςημ πξοεΪα
ςξσ ΙξλδΧβα, ςξμ ςοϊπξ πξσ γοΧτςηκε ςξ Ψογξ και λΪγα λϊγια για ςξμ ρσμθΨςη.
ςαμ ξλξκληοχθεΪ η ακοϊαρη ξ δΧρκαλξπ ρσζηςΧ με ςα παιδιΧ για ςξ ϋτξπ ςηπ μξσρικΩπ, ςα
μΨοη ςξσ Ψογξσ, ςα ϊογαμα, ςιπ τοΧρειπ, ςα μξςΪβα και ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μξσρικξϋ Ψογξσ.
ΒμςξπΪζξσμ ςα μΨοη ςξσ, ςημ πξοεΪα ςξσ πξςαμξϋ πξσ Ωςαμ οσΧκι και Ψγιμε πξςΧμι και πΨοαρε
απϊ ςξσπ βοΧυξσπ, ρσμΨυιρε ςξ ςανΪδι ςξσ και πΨοαρε απϊ ςξ μεγΧλξ κσμΩγι, ςξ παμηγϋοι ςχμ
υχοικόμ και μεςΧ μΨρα απϊ ςξ δΧρξπ, ςημ πϊλη και ςΨλξπ εμόθηκε με ςη θΧλαρρα.
Μ δΧρκαλξπ υχοΪζει ςα παιδιΧ ρε ξμΧδεπ και ζηςΧ μα ζχγοατΪρξσμ ϊςι ςξσπ Χοερε απϊ ςξ
μξσρικϊ Ψογξ.
Οςη ρσμΨυεια και ακξϋγξμςαπ ςξ μξσρικϊ Ψογξ ξι ξμΧδεπ επιυειοξϋμ μα αμαπαοαρςΩρξσμ ςξ
ςανΪδι ςξσ πξςαμξϋ. Δ κΧθε ξμΧδα ασςξρυεδιΧζει πΧμχ ρε Ψμα μΨοξπ ςξσ Ψογξσ,
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υοηριμξπξιόμςαπ για ςημ παοξσρΪαρη ςηπ ϊλα ςα εκτοαρςικΧ μΨρα πξσ διαθΨςει. ΒΪμαι
ρημαμςικϊ ξι ξμΧδεπ μα ανιξπξιΩρξσμ ςα παιυμΪδια ποξεςξιμαρΪαπ και μα εμρχμαςόρξσμ ρςημ
παοξσρΪα ςξσπ ρςξιυεΪα απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη δξσλειΧ ςξσπ.

Ανιξλϊγηρη
Δ ανιξλϊγηρη ατξοΧ ςημ ποξεςξιμαρΪα, ςημ ξογΧμχρη και ςημ εκςΨλερη ςηπ παοΧρςαρηπ. Μ
δΧρκαλξπ ξτεΪλει μα ελΨγνει ςημ επΪςεσνη ςχμ καλλιςευμικόμ και παιδαγχγικόμ ρςϊυχμ πξσ
εΪυε θΨρει και ρε ρσζΩςηρη με ςα παιδιΧ μπξοεΪ μα θΨςει ρσγκεκοιμΨμεπ εοχςΩρειπ πξσ μα
ατξοξϋμ ςξ επΪπεδξ ςηπ επικξιμχμΪαπ, ςημ φσυαγχγικΩ διΧρςαρη καςΧ ςημ ποξεςξιμαρΪα, ςξ
βαθμϊ εσαιρθηςξπξΪηρηπ ςξσπ χπ ποξπ ςα μημϋμαςα ςξσ Ψογξσ και ςημ καλλιςευμικΩ πξιϊςηςα.
Ιε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ ςα παιδιΧ μξιοΧζξμςαι ςα ρσμαιρθΩμαςΧ ςξσπ και ςιπ εμςσπόρειπ ςξσπ και ςξσπ
δΪμεςαι η εσκαιοΪα μα ρςαθξϋμ χπ ενχςεοικξΪ παοαςηοηςΨπ και μα ασςξανιξλξγηθξϋμ.
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ΕΩΙΏΟ ΙΏΞΜΝΜΡΘΜΟ

Λξσρική Αμάλσρη…ρε Οοόςη Βαθμίδα!
Διραγχγικέπ έμμξιεπ ρςη δξμή ςξσ θέμαςξπ και ρςιπ απλέπ
μξσρικέπ τϊομεπ με βάρη ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικά
ςξσ μξσρικξϋ ήυξσ - εταομξγέπ ρςη Λξσρική Αμάλσρη
Οεοίληφη
ΒιραγχγικΨπ Ψμμξιεπ ρςη δξμΩ ςξσ θΨμαςξπ και ρςιπ απλΨπ μξσρικΨπ τϊομεπ με βΧρη ςιπ ιδιϊςηςεπ
και ςα υαοακςηοιρςικΧ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ-εταομξγΨπ ρςη μξσρικΩ αμΧλσρη. Δ ΙξσρικΩ ΏμΧλσρη
καςεσθσμϊμεμη απϊ δημιξσογικΩ ακοϊαρη Ψυει χπ ρςϊυξ ςημ καςαμϊηρη θεμελιχδόμ μξσρικόμ
ρςξιυεΪχμ αλλΧ και ςημ ποϊρληφη ςηπ Ϊδιαπ ςηπ μξσρικΩπ απϊ πλεσοΧπ ςχμ μαθηςόμ, χπ μιαπ
εμιαΪαπ, ξλξκληοχμΨμηπ καλλιςευμικΩπ Ψκταμρηπ, με πξλϋπλεσοη παιδαγχγικΩ δσμαμικΩ. Έυξμςαπ
χπ ατεςηοΪα ςα κϋοια υαοακςηοιρςικΧ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ, δηλαδΩ ςξ ϋφξπ, ςημ Ψμςαρη, ςη
διΧοκεια, ςξ ηυϊυοχμα και ςημ αομξμΪα, καςεσθϋμξσμε ςξσπ διδακςικξϋπ μαπ ρςϊυξσπ ϊυι απλΧ ρςη
ρϋμδερη ςηπ μξσρικΩπ με ενχμξσρικΨπ Ψμμξιεπ -π.υ. εικαρςικΧ, πξΪηρη- αλλΧ ρςη δσμαςϊςηςα
καςαμϊηρΩπ ςηπ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ μαπ χπ μιαπ ασςξϋριαπ ξμςϊςηςαπ με ρσγκεκοιμΨμεπ δσμαμικΨπ
και παοαμΨςοξσπ θεόοηρΩπ ςηπ. ΏσςΨπ ξι παοΧμεςοξι μπξοεΪ μα εΪμαι ςξ θΨμα με ςη οσθμικΩ Ω
μελχδικΩ ςξσ δξμΩ, η διμεοΩπ Ω η ςοιμεοΩπ μξοτΩ με ςξ αμςιθεςικϊ μεραΪξ ςμΩμα και ξι κσκλικΨπ
μξοτΨπ.
Πα ρσγκεκοιμΨμα υαοακςηοιρςικΧ πξσ δξμξϋμ Ψμα θΨμα χπ μια εμιαΪα οσθμικξ-μελχδικξ-αομξμικΩ
ξμςϊςηςα, εΪμαι εϋκξλα ποξρεγγΪριμα ιδιαΪςεοα απϊ ςξσπ μαθηςΨπ ςχμ δϋξ ςελεσςαΪχμ ςΧνεχμ ςξσ
δημξςικξϋ ρυξλεΪξσ. ΒπΪρηπ, η ϊλη ϋταμρη εμϊπ Ψογξσ μπξοεΪ μα κΧμει ςη μξοτΩ ςξσ διακοιςΩ απϊ
μαθηςΨπ ενξικειχμΨμξσπ με Ψμμξιεπ ϊπχπ οσθμϊπ, μελχδΪα, δσμαμικΩ, ατξϋ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ
τξΪςηρΩπ ςξσπ Ψυξσμ απξκςΩρει μξηςικΨπ παοαρςΧρειπ και επατΨπ μΨρχ εμπειοιόμ, ρυεςικόμ με ςα
αμςικεΪμεμα ασςΧ. Πξ μα ποξρεγγΪρξσμε λξιπϊμ ςιπ παοαπΧμχ Ψμμξιεπ ρςημ αουΩ νευχοιρςΧ, αλλΧ
κσοΪχπ μαζΪ βλΨπξμςΧπ ςιπ χπ ξογαμικΧ εμιαΪξ ρϋμξλξ, εΪμαι ξ κϋοιξπ διδακςικϊπ μαπ ρςϊυξπ, ϊπχπ
θα ςξμιρςεΪ ρςξ εογαρςΩοιϊ μαπ. ΝοξρθεςικΧ και εμιρυσςικΧ ρε ασςϊμ ξι αουΨπ ςηπ «ξλξκλΩοχρηπ
ςηπ μξοτΩπ» και ςηπ «καλΩπ ρσμΨυειαπ», μαπ δΪμξσμ ςιπ καςΧλληλεπ καςεσθϋμρειπ και ςα εοεΪρμαςα
ϊρξμ ατξοΧ ςημ „ξλϊςηςα ςηπ μξοτΩπ‟ και ςημ ξλξκλΩοχρΩ ςηπ μΧλλξμ, παοΧ ςξ „απλϊ Χθοξιρμα
ςχμ μεοόμ‟ και ςξμ καςακεομαςιρμϊ ςηπ.

Διραγχγή - θεχοηςική θεμελίχρη
Δ απλΩ θεόοηρη ςξσ μξσρικξϋ Ψογξσ χπ μιαπ εμιαΪαπ οσθμικξ-μελχδικξ-αομξμικΩπ ξμςϊςηςαπ,
δξμημΨμηπ απϊ ςα κϋοια υαοακςηοιρςικΧ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ, καθόπ ασςΧ ρσμαπξςελξϋμ ςιπ
ξογαμικΨπ παοαμΨςοξσπ ϊυι μϊμξ απϊ ςημ πλεσοΧ ςηπ ποϊρληφΩπ ςξσ χπ Ψογξσ ςΨυμηπ, αλλΧ και
ϊρξμ ατξοΧ ςη διδακςικΩ ςξσ ποξρεγγιριμϊςηςα, εΪμαι υαοακςηοιρςικΧ ςξσ πλαιρΪξσ ρςξ ξπξΪξ
θα εκςαθεΪ ςξ παοϊμ εογαρςΩοιξ. ΝοξωπξςΪθεςαι ϊςι ρςιπ δϋξ ςελεσςαΪεπ ςΧνειπ ςξσ Δημξςικξϋ ξι
μαθηςΨπ εΪμαι ενξικειχμΨμξι με ςιπ ιδιϊςηςεπ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ, πξσ χπ Ψμμξιεπ Ψυξσμ διδαυθεΪ
ρςα ποξηγξϋμεμα Ψςη ςχμ ρπξσδόμ ςξσπ, κσοΪχπ με βιχμαςικϊ και με ελΧυιρςα θεχοηςικϊ
ςοϊπξ.(ΗαοαδΩμξσ-ΘιΧςρξσ,2001,35) Δ ποϊςαρΩ μαπ απξβλΨπει ρςξ μα δεΪνει ϊςι ρ‟ ασςϊ ςξ
ρημεΪξ ξι μαθηςΨπ εΪμαι Ψςξιμξι μα ποξρλΧβξσμ θεμελιόδειπ μξσρικΨπ Ψμμξιεπ με πεοιρρϊςεοξ
θεχοηςικϊ ςοϊπξ, ξ ξπξΪξπ ρημειχςΨξμ, ρσμαοςΧςαι με ςιπ γμχρςικΨπ απαιςΩρειπ ςηπ ηλικΪαπ ςξσπ
και πΧμςχπ δεμ εΪμαι μεθξδξλξγικΧ απξρςαριξπξιημΨμξπ απϊ ςημ ποΧνη. Άλλχρςε, η ικαμϊςηςα
ρςημ αμςΪληφη εμμξιόμ ρυεςΪζεςαι με γμχρςικΨπ λειςξσογΪεπ ϊπχπ η αμαγμόοιρη, η διΧκοιρη, η
ςανιμϊμηρη και με δενιϊςηςεπ ϊπχπ η ξμαδξπξΪηρη, η διατξοξπξΪηρη και η ρειοξθΨςηρη,
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δενιϊςηςεπ απαοαΪςηςεπ για αμόςεοεπ γμχρςικΨπ διαδικαρΪεπ. (ΟΨογη,1995,36) Δ εμ εΪδει
εογαρςηοΪξσ αμαλσςικξ-ρσμθεςικΩ μΨθξδξπ παοξσρΪαρηπ ασςόμ ςχμ εμμξιόμ εΪμαι
απξςελερμαςικΩ ρςημ καςαμϊηρΩ ςξσπ. Δημιξσογόμςαπ δξμΨπ, μξοτΨπ και ηυηςικΧ ρυΩμαςα με
βΧρη ςιπ ιδιϊςηςεπ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ, απξκςόμςαπ ικαμϊςηςεπ διΧκοιρηπ και ςανιμϊμηρΩπ ςξσπ,
αλλΧ και δενιϊςηςεπ ϊπχπ η ρσμδσαρςικΧ δημιξσογικΩ ξμαδξπξΪηρΩ ςξσπ και η ςασςϊυοξμη
αμαλσςικΩ ςξσπ ποξρΨγγιρη, εΪμαι παοΧγξμςεπ και παοΧμεςοξι πξσ καςεσθϋμξσμ εκςϊπ ςχμ
Χλλχμ ρςη δσμαςϊςηςα αμΧπςσνηπ ςηπ δημιξσογικΩπ και κοιςικΩπ ρκΨφηπ ςξσ παιδιξϋ. ΝοΧγμαςι,
κοιςικΩ και δημιξσογικΩ διΧρςαρη καθιρςξϋμ ςη ρκΨφη αμόςεοηπ πξιϊςηςαπ, παοϊςι διατΨοξσμ
μεςανϋ ςξσπ ρςημ αμΧλσρη κσοΪχπ ςχμ δεδξμΨμχμ ϊρξμ ατξοΧ ςημ ποόςη, και ρςημ ελεϋθεοη
και ποχςϊςσπη ρϋμθερΩ ςξσπ, ϊρξμ ατξοΧ ςη δεϋςεοη.(Ιαςραγγξϋοαπ,1998,58) ΙΧλιρςα,
επιρημαΪμεςαι ϊςι η αμαλσςικΩ επενεογαρΪα ςχμ δεδξμΨμχμ πξσ κΧμει η κοιςικΩ ρκΨφη μπξοεΪ μα
γΪμεςαι με δημιξσογικϊ ςοϊπξ, ατξϋ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ διαδικαρΪαπ ςξ Χςξμξ «αρκεΪ ςημ
εσοημαςικϊςηςΧ ςξσ», «ρυημαςΪζει μΨεπ Ψμμξιεπ», ρσμεπόπ…ρσμθΨςει!
Μι ρσγκεκοιμΨμεπ σπξθΨρειπ σπξρςηοΪζξσμ ςη Λξσρική Αμάλσρη χπ διαδικαρΪα «απϊ-δϊμηρηπ»
και ρσμεπακϊλξσθηπ «αμΧ-δϊμηρηπ» εμϊπ μξσρικξϋ Ψογξσ με ρκξπϊ ςη μελΨςη ςηπ
αλληλεπΪδοαρηπ ςχμ ρςξιυεΪχμ ςξσ, αλλΧ και ςη θεόοηρΩ ςξσ χπ αμαβΪχρη ςηπ δημιξσογικΩπ
εμπειοΪαπ ςξσ ρσμθεςικξϋ γΪγμερθαι.(ΝαπαδημηςοΪξσ, 2000,69) Έςρι, ρςημ πεοιγοατΩ ςξσ
εογαρςηοΪξσ υοηριμξπξιόμςαπ ςιπ σπϊ ενΨςαρη Ψμμξιεπ, π. υ. ςηπ έμςαρηπ και ςηπ διάοκειαπ, θα
δεΪνξσμε ϊςι ξ μαθηςΩπ εδό εογΧζεςαι εσοημαςικΧ, αμαλϋξμςΧπ ςιπ αουικΧ μΨρα απϊ ποχςϊλειεπ
ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ και ρςη ρσμΨυεια ρσμδσΧζξμςΧπ ςιπ και ρυημαςΪζξμςαπ μια „μΨα Ψμμξια‟,
τΨο‟ ειπεΪμ μιαπ διμεοξϋπ ηυηςικΩπ μξοτΩπ Α-Β. ςΧμξμςαπ λξιπϊμ ρςξ ρημεΪξ ξι μαθηςΨπ μα
ενξικειχθξϋμ με ςιπ δξμικΨπ παοαμΨςοξσπ ςηπ μξσρικΩπ και μα εογαρςξϋμ αμαλσςικξ-ρσμθεςικΧ
πΧμχ ρ‟ ασςΨπ, ξ επϊμεμϊπ μαπ ρςϊυξπ εΪμαι ςξ καθεασςξϋ Ψογξ ςΨυμηπ και η μεθξδικΩ
ποξρΨγγιρΩ ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατΨπ ςηπ ποϊςαρΩπ μαπ. Ιια επιπλΨξμ παοΧμεςοξπ
ρςημ ξπξΪα ποΨπει μα ρςξυεϋξσμε εΪμαι η αιρθηςική εκςίμηρη ςξσ μξσρικξϋ Ψογξσ ςΨυμηπ. Ώσςϊ
ποξρδιξοΪζεςαι πΨοα απϊ ςημ απλΩ γμόρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ και κσοΪχπ ατξοΧ ςιπ
εμπειοΪεπ ςξσ πόπ κΧπξιξπ Ωυξπ μαπ επηοεΧζει αιρθηςικΧ, με πξιϊμ ςοϊπξ ςξμ ποξρλαμβΧμξσμε.
«Ώπ‟ ασςΩ ςημ Χπξφη ξι Ωυξι δεμ αμςιμεςχπΪζξμςαι χπ αδιΧτξοα ηυηςικΧ ταιμϊμεμα αλλΧ χπ
ηυηςικΨπ πηγΨπ πξσ ατξοξϋμ ςη ζχΩ μαπ, ςα βιόμαςα και ςιπ εμπειοΪεπ μαπ»(ΗαοαδΩμξσ-ΘιΧςρξσ,
2001,19) και απξςελξϋμ ςα ποόςα βΩμαςα πξσ θα μαπ ξδηγΩρξσμ ποϊρχπξ με ποϊρχπξ με ςξ
καθεασςξϋ Ψογξ ςΨυμηπ. Βμ καςακλεΪδι ρσμξφΪζξμςαπ αλλΧ και γεμικεϋξμςαπ, μπξοξϋμε μα πξϋμε
ϊςι ςξ μΨγεθξπ ςηπ διδακςικΩπ ποξρεγγιριμϊςηςαπ ςξσ μξσρικξϋ Ψογξσ ςΨυμηπ κοΪμεςαι αμΧμερα
ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ μεθξδξλξγΪαπ ςηπ θεχοηςικΩπ και ποακςικΩπ αμαλσςικΩπ
διεοεϋμηρηπ ςχμ δξμικόμ ςξσ ρςξιυεΪχμ ατεμϊπ, και ρςημ αμΧλξγη αμΧπςσνη ςηπ παιδικΩπ
δημιξσογικϊςηςαπ ατεςΨοξσ, χπ απξςΨλερμα ςηπ εμθΧοοσμρΩπ ςηπ μΨρα ρε Ψμα ρυεςικϊ πλαΪριξ,
(ΟΨογη,1995,60) όρςε ασςΩ μα απξδόρει ποξψϊμςα πξσ μα κοΪμξμςαι «ρε ρσμΧοςηρη με ςη
δημιξσογικΩ ςξσπ δϋμαμη, ςη υοηριμϊςηςΧ ςξσπ και ςημ καιμξςξμΪα ςξσπ».(Hargreaves, 2001, 191)

Δταομξγέπ-πεοιγοατή ςξσ εογαρςηοίξσ
ΏουικΧ, η ποξρΨγγιρΩ μαπ θα εκςαθεΪ ρςημ ποακςικΩ διεοεϋμηρη κΧθε μιΧπ νευχοιρςΧ απϊ ςιπ
ιδιϊςηςεπ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ. Νοξπ ςξ ρκξπϊ ασςϊ θα υοηριμξπξιΩρξσμε λΨνειπ-κλειδιΧ πξσ θα
απξρατημΪρξσμ ϊλεπ ςιπ εμμξιακΨπ παοαμΨςοξσπ πξσ ποξρδιξοΪζξσμ ςημ κΧθε ιδιϊςηςα.
Λεκιμόμςαπ απϊ ςημ έμςαρη, δεΪυμξσμε υοηριμξπξιόμςαπ κΧπξιξ κοξσρςϊ ϊογαμξ ςιπ δσμαμικΨπ
piano-forte, ξι ξπξΪεπ λειςξσογξϋμ και χπ λΨνειπ-κλειδιΧ, αλλΧ και ςιπ Χλλεπ διαβαθμΪρειπ ςξσπ.
ΒΪμαι ιδιαΪςεοα ρημαμςικϊ μα γΪμξσμ αμςιληπςΨπ και ξι Ψμμξιεπ crescendo-decrescendo. (ΝοΨπει
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εδό μα επιρημΧμξσμε ϊςι η Ψμμξια ςξσ mf ρσγυΨεςαι εμΪξςε με ςιπ δϋξ Ψμμξιεπ ςηπ ποξξδεσςικΩπ
διαβΧθμιρηπ ςηπ Ψμςαρηπ και Ψςρι εΪμαι λειςξσογικΩπ ρημαρΪαπ ςξ μα διδαυθεΪ ασςΩ πξλϋ
αογϊςεοα.) Ηαςϊπιμ, θα δημιξσογΩρξσμε “ηυηςικΧ ρυΩμαςα και μξοτΨπ” με ςη υοΩρη μϊμξ
εμςΧρεχμ. Έςρι, μπξοξϋμ μα ποξκϋφξσμ διμεοεΪπ μξοτΨπ Ώ-ΐ, Ω ςοιμεοεΪπ ςξσ ςϋπξσ Ώ-Ώ-ΐ, Ώ-ΐΐ, Ω ςξσ ςϋπξσ Ώ-ΐ-Α. Εα υοηριμξπξιΩρξσμε Ψμα αουικϊ παοΧδειγμα και ξι ρσμμεςΨυξμςεπ θα
δημιξσογΩρξσμ καςϊπιμ δικΧ ςξσπ. Δ Ψμμξια θα ξλξκληοχθεΪ με ρσγκοϊςηρη ξλιγξμελόμ ξμΧδχμ
πξσ θα ρυημαςΪρξσμ ςιπ δικΨπ ςξσπ ηυηςικΨπ μξοτΨπ και θα ςιπ παοξσριΧρξσμ ρςημ ςΧνη, επΪρηπ
με ασςξρυεδιαρμϊ απϊ ϊλη ςημ ςΧνη σπϊ ςη διεϋθσμρη εμϊπ „μαΨρςοξσ‟ και με μξσρικΩ ακοϊαρη
ϊπξσ η Ψμςαρη και ξι διαβαθμΪρειπ ςηπ θα εΪμαι εϋκξλα αμςιληπςΨπ.
Οςη ρσμΨυεια θα ρςοατξϋμε ρςημ ιδιϊςηςα ςηπ διάοκειαπ. Βδό θα υοηριμξπξιηθξϋμ ξι λΨνειπκλειδιΧ πξλϋ-λίγξ. Εα ακξλξσθηθεΪ η Ϊδια διαδικαρΪα διδαρκαλΪαπ ςηπ Ψμμξιαπ, μϊμξ πξσ εδό θα
υοηριμξπξιηθξϋμ μξσρικΧ ϊογαμα πξσ μα παοΧγξσμ Ωυξ πξσ μα διαοκεΪ, ϊπχπ τΨο‟ ειπεΪμ η
τλξγΨοα. ΝαΪζξσμε ρςη τλξγΨοα Ωυξσπ με διΧτξοεπ διΧοκειεπ και ςξσπ ξμαδξπξιξϋμε, όρςε μα
ρυημαςΪρξσμ διμεοεΪπ Ω ςοιμεοεΪπ ηυηςικΨπ δξμΨπ. Πιπ καςαγοΧτξσμε με οσθμικΩ ρημειξγοατΪα.
Οςη ρσμΨυεια ξι ρσμμεςΨυξμςεπ μπξοξϋμ μα παοξσριΧρξσμ ςιπ δικΨπ ςξσπ „ρσμθΨρειπ‟. ΝοΨπει εδό
μα ςξμιρςεΪ ϊςι δεμ θα υοηριμξπξιΩρξσμε διατξοεςικΧ ςξμικΧ ϋφη ρςξσπ Ωυξσπ ςηπ τλξγΨοαπ
γιαςΪ ασςϊ θα μπΨοδεσε ςξσπ μαθηςΨπ ρε ασςΩ ςη τΧρη.
Ώκξλξϋθχπ, θα ποξρπαθΩρξσμε μα ρσμθΨρξσμε μξσρικΨπ μξοτΨπ υοηριμξπξιόμςαπ ρσμδσαρςικΧ
ςιπ δϋξ παοαπΧμχ ιδιϊςηςεπ ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ-Ψμςαρη και διΧοκεια-υοηριμξπξιόμςαπ ςη
τλξγΨοα Ω ςη τχμΩ μαπ. Βδό θα γΪμει και η ποόςη ποξρπΧθεια αμΧλσρηπ μιαπ θεμαςικΩπ
καςαρκεσΩπ. Έμα ρσγκεκοιμΨμξ οσθμικϊ ρυΩμα πξσ απξκςΧ δσμαμικϊ υαοακςΩοα μΨρχ ςχμ
ςξμιρμόμ και ςξσ μΨςοξσ, μπξοεΪ μα δόρει ςξ Ψμασρμα για ςημ καςαμϊηρη λΨνεχμ-κλειδιόμ
ϊπχπ: μέςοξ, οσθμϊπ, μξςίβξ.69 ΙπξοεΪ μα ακξλξσθηθεΪ η θεμαςικΩ δξμΩ ςηπ ποϊςαρηπ (ΏΏ΄ΐΑ) Ω
ςηπ πεοιϊδξσ (ΏΐΏ΄ΐ΄), καςϊπιμ μα ακξλξσθΩρει αμάπςσνη και μια ςελικΩ επαμέκθερη ξοιξθεςεΪ
μια ξλξκληοχμΨμη „μξσρικΩ καςαρκεσΩ‟ πξσ θα εκςελερςεΪ απϊ ςξμ διδΧρκξμςα και ξι
ρσμμεςΨυξμςεπ θα ςημ αμαλϋρξσμ. σρικΧ, μπξοξϋμε μα καςαγοΧφξσμε ςημ Χρκηρη Ψςρι όρςε μα
σπΧουει και ρημειξγοατικΩ-ξπςικΩ απεικϊμιρΩ ςηπ.
Οε ασςϊ ςξ ρημεΪξ εΪμαι καςΧλληλξ μα ειραυθεΪ η ιδιϊςηςα ςξσ ηυξυοώμαςξπ. ΔιΧτξοα κοξσρςΧ
ϊογαμα-μη ςξμικΧ ιδιϊτχμα και μεμβοαμϊτχμα- μπξοξϋμ μα μαπ βξηθΩρξσμ ρε ασςΩ ςη τΧρη,
ιδιαΪςεοα ρςξ ζΩςημα ςηπ διΧκοιρηπ ςξσ νϋλιμξσ Ωυξσ (κλΧβεπ, καρεςΪμεπ, πξςΩοια) απϊ ςξ
μεςαλλικϊ (κϋμβαλα, ςοΪγχμα, καμπΧμεπ). Ηαι εδό μπξοξϋμ μα δημιξσογηθξϋμ ποχςϊλειεπ
ηυηςικΨπ διμεοεΪπ Ω ςοιμεοεΪπ μξοτΨπ με βΧρη ςιπ παοαπΧμχ ξικξγΨμειεπ ξογΧμχμ, Ψςρι όρςε μα
αμαδειυθεΪ η ηυξυοχμαςικΩ ςξσπ διατξοξπξΪηρη. Βτϊρξμ μΧλιρςα Ψυει ποξηγηθεΪ μια ειραγχγΩ
ρςημ ξογαμξλξγία, θα εΪμαι καςΧλληλη η παοξσρΪαρη ςχμ βαρικόμ ηυξυοχμΧςχμ ςηπ
ξουΩρςοαπ, μΨρχ ακοϊαρηπ πξσ ποΨπει μα ςξμΪζει ασςΨπ ςιπ διατξοΨπ και ρσμειδηςΧ πλΨξμ μα
ξδηγεΪ ρε καςηγξοιξπξιΩρειπ ςξσπ. Ηαςϊπιμ, με ποξξπςικΩ μα ρσμδσαρςξϋμ ξι ςοειπ ςελεσςαΪεπ
ιδιϊςηςεπ, δηλαδΩ ςηπ έμςαρηπ, ςηπ διάοκειαπ και ςξσ ηυξυοόμαςξπ, για ςημ παοαγχγΩ μιαπ
αουεςσπικΩπ μξσρικΩπ καςαρκεσΩπ και αμΧλσρΩπ ςηπ, εΪμαι καλϊ μα δξμηθεΪ η ρυεςικΩ θεμαςικΩ
καςαρκεσΩ “εμξουηρςοχμΨμη”, Ψςρι όρςε μα αμαδειυθεΪ και μα γΪμει αμςιληπςΩ η θεμαςικΩ ςηπ
δξμΩ [παοΧδειγμα: (α)-μξςΪβξ με νϋλιμα κοξσρςΧ (p), (α΄) -ποξρθΩκη μεμβοαμϊτχμξσ (mp),
(β)-μεςαλλικΧ κοξσρςΧ (mp), (γ)-δϋξ νϋλιμα και δϋξ μεςαλλικΧ κοξσρςΧ (f)]. Ωπ οσθμικΧ μξςΪβα
μπξοξϋμε μα επιλΨνξσμε ασςΧ πξσ Ωδη Ψυξσμε υοηριμξπξιΩρει μΨυοι ςόοα.
Εα Ωςαμ κξιμϊπ ςϊπξπ αμ λΨγαμε ϊςι ρε κΧθε πεοιξυΩ ϊπξσ εκςεΪμεςαι ςξ πεδΪξ ασςξϋ ςξσ
εογαρςηοΪξσ δεμ ποΨπει μα αμελεΪςαι ξ ασςξρυεδιαρμϊπ. Ώσςϊπ, ρϋμτχμα με ςξμ Orff Ψυει ρκξπϊ
μα μεςαςοΨφει ρε ρσμΩθεια ςη δημιξσογικΩ ρκΨφη ςχμ παιδιόμ εμό, η ςξπξθΨςηρη ςξσ Dalcroze
69

ΒΪμαι ρημαμςικϊ ρ‟ ασςϊ ςξ ρημεΪξ μα ειραγΧγξσμε ςξ ρυΩμα: διατξοεςικέπ ηυηςικέπ διάοκειεπ- δσμαμικξί ςξμιρμξί= οσθμϊπ.
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εΪμαι ϊςι μΨρχ ςξσ ρσμευόπ μεςαβαλλϊμεμξσ μξσρικξϋ πεοιβΧλλξμςξπ πξσ ασςϊπ ποξΧγει, ξδηγεΪ
ςα παιδιΧ ρςξ μα εκτοΧζξμςαι ρσμθΨςξμςαπ δημιξσογικΧ ςιπ γμόρειπ πξσ Ωδη Ψυξσμ, εμό
παοΧλληλα χθξϋμςαι ρςξ μα ποξβαΪμξσμ ρε αιρθηςικΨπ κοΪρειπ, (Ώμδοξϋςρξπ,1995,116,65) αλλΧ
και ρε ανιξλϊγηρη ςξσ δημιξσογικξϋ ςξσπ Ψογξσ, ποΧγμα πξσ ασνΧμει ςημ κοιςικΩ ςξσπ
ικαμϊςηςα και λειςξσογεΪ εμιρυσςικΧ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ ρυεςικόμ εμμξιόμ.
ΏτΩραμε ςελεσςαΪα ςημ ιδιϊςηςα ςξσ ύφξσπ, ασςϊ ςξ καθαοΧ „φσυξλξγικϊ‟ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ
μξσρικξϋ Ωυξσ. Ηαι μϊμξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι μαθηςΨπ Ψυξσμ διδαυθεΪ ςη ρϋμβαρη ςξϋ μα
νευχοΪζξσμ ςξσπ „φηλξϋπ‟ απϊ ςξσπ „υαμηλξϋπ‟ Ωυξσπ, υαοακςηοΪζξμςΧπ ςξσπ μΧλιρςα με ασςϊμ
ςξμ ςοϊπξ, ποξβΧλλει ςημ σπϊθερη ςξσ αμαλξγικξϋ ρσλλξγιρμξϋ χπ δξμικξϋ ρςξιυεΪξσ ςηπ
κοιςικΩπ ρκΨφηπ καςΧ ςη διαδικαρΪα ςηπ διδαρκαλΪαπ. ΝοΧγμαςι, εδό ξ μαθηςΩπ Ψυει μΧθει μα
ςξπξθεςεΪ ςξσπ Ωυξσπ ρε διαβαθμΪρειπ ςξσ „φηλΧ‟ και ςξσ „υαμηλΧ‟ -εμό απϊ πλεσοΧπ
τσριξλξγΪαπ ςξσ Ωυξσ γμχοΪζξσμε πξλϋ καλΧ ϊςι δεμ εΪμαι Ψςρι ςα ποΧγμαςα, αμ και εμεΪπ ξι Ϊδιξι
ρυεδϊμ πΧμςα ρκετςϊμαρςε και εογαζϊμαρςε με βΧρη ασςΩ ςημ σπϊθερη-, δηλαδΩ υοηριμξπξιεΪ
ςιπ δξμικΨπ ρυΨρειπ πξσ διΨπξσμ «Ψμα γμχρςϊ ςξσ ρϋρςημα ποξκειμΨμξσ μα καςαμξΩρει Ψμα
Χγμχρςξ ρϋρςημα».(Ιαςραγγξϋοαπ, 1998, 66) Πόοα, καθόπ ποξρεγγΪζξσμε ςημ ιδιϊςηςα ςξσ
ϋφξσπ ποΨπει μα εΪμαρςε ιδιαΪςεοα ποξρεκςικξΪ ρςη υοΩρη ςξμικόμ ξογΧμχμ (μεςαλλϊτχμα,
νσλϊτχμα, τλξγΨοεπ, πιΧμξ) γιαςΪ ξ ρσμδσαρμϊπ ςξσ ηυξυοόμαςξπ με ςξ ϋφξπ και ςημ Ψμςαρη
μπξοεΪ μα ποξκαλΨρει ρϋγυσρη.70 Νοξταμόπ λξιπϊμ αμ μεςαβαΪμξσμε απϊ ςξ Ψμα ϊογαμξ ρςξ
Χλλξ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ Χρκηρηπ, καςακεομαςΪζξσμε ςη μελχδΪα και δημιξσογξϋμε ρϋγυσρη
ρςημ αμςΪληφΩ ςηπ.71 Οςη ρσμΨυεια Ψυξσμε μα ποξςεΪμξσμε ςοειπ ποξρεγγΪρειπ: ρςημ ποόςη, με
απξμξμχμΨμη ςημ ιδιϊςηςα ασςΩ, θα δημιξσογΩρξσμε ηυηςικΧ ρυΩμαςα, υοηριμξπξιόμςαπ
ασρςηοΧ ίδιεπ διάοκειεπ και ίδιεπ εμςάρειπ. ΝαοΧδειγμα: η ρκΧλα ςξσ Κςξ ςημ ξπξΪα Ψυξσμε μΧθει
μα αμεβαΪμξσμε και μα καςεβαΪμξσμε, μπξοεΪ μα απξςελΨρει Ψμα αουεςσπικϊ σλικϊ απ‟ ϊπξσ θα
λΧβξσμε μελχδικΧ ρςξιυεΪα και θα καςαρκεσΧρξσμε π. υ. Ψμα δσιρςικϊ ρυΩμα, ϊπξσ (α):αμιξϋρα
και καςιξϋρα βημαςική κΪμηρη ρε υαμηλΧ οεζΪρςοα, (β): αμιξϋρα και καςιξϋρα κΪμηρη με άλμαςα
ρε ϊλξ ςξ ςξμικϊ εϋοξπ ςξσ ξογΧμξσ. Οςη δεϋςεοη ποξρΨγγιρη απλόπ ειρΧγξσμε διατξοεςικΨπ
διΧοκειεπ, παοΧγξμςαπ Ψςρι μελχδικξ-οσθμικΧ ρυΩμαςα, και αμαπςϋρρξμςαπ ςημ ποξηγξϋμεμη
ιδΨα απξπειοόμεθα μα δημιξσογΩρξσμε μια θεμαςικΩ, πεοιξδικΩ μξοτΩ ςξσ ςϋπξσ Α-Β-Α΄-Β΄.
Ηαι ραμ ςοίςη ποξρΨγγιρη πλΨξμ ποξςεΪμξσμε ςημ εμξουΩρςοχρη ςξσ θΨμαςϊπ μαπ και ςξμ
εμπλξσςιρμϊ ςξσ με ςιπ ρυεςικΨπ δσμαμικΨπ Ψςρι όρςε μα αμαδειυθεΪ η μξοτΩ ςξσ-ςόοα η ρϋμθερΩ
μαπ Ψυει λΧβει „ρΧοκα και ξρςΧ‟! Ώτξϋ γΪμξσμ καςαμξηςΨπ ξι παοαπΧμχ βαρικΨπ Ψμμξιεπ θα
μπξοξϋραμε μα επεκςαθξϋμε και ρε δϋξ ακϊμα πξσ θα εμιρυϋρξσμ ςημ καλλιςευμικΩ “σπϊρςαρη”
ςχμ πξμημΧςχμ μαπ: ςημ αομξμία και ςημ αγχγική, με λΨνειπ-κλειδιΧ ρϋμτχμξ- διάτχμξ και
αογϊ-γοήγξοξ, αμςΪρςξιυα. Οςη μεμ ποόςη μπξοεΪ μα πεοιλητθεΪ μια ιρξκοαςημαςικΩ ρςΩοινη ςηπ
μελχδΪαπ ρςιπ κϋοιεπ βαθμΪδεπ, παιγμΨμη απϊ κΧπξιξ ςξμικϊ ϊογαμξ, Ω μια καθαοΧ ρσγυξοδιακΩ
ρσμξδεΪα απϊ τλξγΨοεπ Ω ςξμικΧ κοξσρςΧ, ποΧγμα πξσ ςξμΪζει απξςελερμαςικΧ ςημ Ψμμξια ςηπ
ΏομξμΪαπ και Ψυει διαπιρςχθεΪ ϊςι εμςσπχριΧζει Ψμςξμα ςα παιδιΧ. Δ Ψμμξια ςηπ αγχγικήπ
υοειΧζεςαι ποξρξυΩ γιαςΪ πξλλΨπ τξοΨπ ρσγυΨεςαι με ςημ Ψμςαρη με απξςΨλερμα η ςοξπξπξΪηρη
ςηπ μιαπ Ψμμξιαπ μα ρσμξδεϋεςαι και με ςοξπξπξΪηρη ςηπ Χλληπ.

70

ΝοΨπει μα ςξμΪρξσμε ϊςι ϊογαμα ϊπχπ ςξ μεςαλλϊτχμξ Ω η τλξγΨοα, Ψυξσμ πεοιξοιρμΨμξ εϋοξπ δσμαμικόμ απξυοόρεχμ και
μΧλιρςα ϊρξ καςεσθϋμεςαι ξ εκςελερςΩπ ποξπ ςιπ ακοαΪεπ πεοιξυΨπ ςξ ποϊβλημα κξοστόμεςαι και ασςϊ ιρυϋει ειδικϊςεοα για ςη
τλξγΨοα, ϊπξσ ρςη υαμηλϊςεοη πεοιξυΩ εΪμαι αδϋμαςξ μα παΪνει καμεΪπ forte και ςξ αμςΪρςοξτξ ρςημ φηλϊςεοη.
71
Βδό Ψυξσμε Ωδη ειραγΧγει ςξ ρυΩμα: διατξοεςικά ςξμικά ϋφη= μελχδική γοαμμή, με βήμαςα ή άλμαςα. Ηαςϊπιμ μπξοεΪ μα ειραυθεΪ
ςξ ρυΩμα: ςξμικά ϋφη-οσθμϊπ=μελχδία.
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Αμάλσρη
λα ςα παοαπΧμχ ρςξιυεΪα πξσ η Ψμςευμη διαπλξκΩ ςξσπ δεμ κΧμει ςΪπξςε Χλλξ απϊ ςξ μα δξμεΪ
ςξ μξσρικϊ Ψογξ, θα ποξρεγγιρςξϋμ ρςη ρσμΨυεια αμαλσςικΧ με ποξξπςικΩ ςη μακοξδξμή ςξσπαοϊςι ρε ϊλη ςη διΧοκεια ςηπ παοξσρΪαρΩπ μαπ Ψυξσμε ποξβεΪ ρε ρςξιυειόδειπ αμαλσςικΨπ
ποξρεγγΪρειπ. Δ αμΧλσρη χπ διαΪοερη ςξσ Ψογξσ ρε μικοϊςεοα και απλξϋρςεοα δξμικΧ
ρσρςαςικΧ, ρςξυεϋει ρςη μελΨςη ςηπ αλληλεπΪδοαρΩπ ςξσπ. Ώσςϊ θα επιδιχυθεΪ ρςα ςοΪα
ςξσλΧυιρςξμ ξλξκληοχμέμα Ψογα πξσ θα ποξρεγγιρθξϋμ αμαλσςικΧ. Ηϋοια Ψμταρη θα δξθεΪ
ρςημ επιρκϊπηρη ςηπ ϊληπ ύταμρηπ ςξσ Ψογξσ και ρςξ πόπ ασςΩ ρσμβΧλλει ρςημ αμΧδεινη ςξσ
δξμικξϋ υαοακςΩοα ςξσ.

Ηεχοηςικϊ ρσμπλήοχμα-επίλξγξπ
Μι βαρικΨπ διαμξοτχςικΨπ αουΨπ ςηπ μξσρικΩπ ρϋμθερηπ πξσ ξσριαρςικΧ ακξλξσθξϋμε, ασςΨπ
ςηπ επαμάληφηπ και ςηπ αμςίθερηπ εΪμαι εμμξιξλξγικΧ ρσμδεδεμΨμεπ ϊυι μϊμξ με αιρθηςικΨπ
απαιςΩρειπ και ποξξπςικΨπ, αλλΧ και με ςημ φσυξλξγικΩ παοαδξυΩ ςηπ “καλΩπ ρσμΨυειαπ” και
ςηπ “ξλξκλΩοχρηπ ςηπ μξοτΩπ”, αουόμ πξσ διΨπξσμ ςη «ΙξοτξλξγικΩ ΤσυξλξγΪα» και ςξ
απϊςξκϊ ςηπ ςημ εμξοαςική μάθηρη-ςημ ικαμϊςηςα ςξσ ξογαμιρμξϋ μΨρχ νατμικΩπ εγοΩγξορηπ μα
ρσμδΨει ρςξιυεΪα όρςε μα ποξκαλΨρει μια εμμξιξλξγικΩ ξλξκλΩοχρη.(οΧγκξπ, 1983,288)
ΝοΧγμαςι, ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ ςηπ ειδξςοξπίαπ (ςοξπΩπ ποξπ ςξ εΪδξπ, ςη μξοτΩ) Ω ςηπ
ξλξκλήοχρηπ ςηπ μξοτήπ, η αμςΪληφη, ακϊμη κι ϊςαμ αμςιμεςχπΪζει Ψμα αμξογΧμχςξ πεδΪξ ςεΪμει
μα ςξ ξογαμόρει, μα ςξ ςελειόρει Ω μα δημιξσογΩρει μια „κλειρςΩ μξοτΩ‟ με ασςϊ. (ΗξλιΧδηπ,
2002,44) Έςρι, ιδιϊςηςεπ ςηπ μξοτΩπ ϊπχπ καμξμικϊςηςα, ρσμμεςοία, εμϊςηςα, ιρξοοξπία, κ.Χ.
ελΨγυξμςαι και δξκιμΧζξμςαι μΨρχ μξσρικόμ καςαρκεσόμ ϊπχπ ασςΨπ πξσ ποξςεΪμξμςαι εδό.
Οςξυεϋξσμε ρςξ μα διδΧρκξσμε ςξσπ μαθηςΨπ μαπ μα αμαμΨμξσμ ςΨςξιεπ ιδιϊςηςεπ, και μα ςιπ
επιδιόκξσμ ρςα πξμΩμαςΧ ςξσπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ διαμξοτχςικΨπ αουΨπ ςηπ επαμάληφηπ και
ςηπ αμςίθερηπ.
Ναοϊμξιξι ρςϊυξι ποΨπει μα πεοιλαμβΧμξμςαι και ρςημ αμάλσρη καθεασςΩ μΨρχ ακοϊαρηπ. Δ
μξσρικΩ ακοϊαρη χπ διαδικαρΪα ποΨπει μα ποξρεγγΪζεςαι απϊ ςξσπ μαθηςΨπ ϊυι χπ μια απλΩ
ποϊρληφη ρκϊοπιχμ, υχοΪπ μϊημα Ωυχμ αλλΧ χπ μια δΪξδξπ πξσ ξδηγεΪ ρςημ καςαμϊηρη εμϊπ
εμιαΪα διαμξοτχμΨμξσ και εμμξιξλξγικΧ ξλξκληοχμΨμξσ Ψογξσ ςΨυμηπ, ςξ ξπξΪξ αμςικειμεμικΧ
ποξριδιΧζει ρςιπ δσμαςϊςηςεπ καςαμϊηρΩπ ςξσπ. ΙΧλιρςα, αμενΧοςηςα απϊ ποξρχπικΨπ
ποξςιμΩρειπ ςχμ μαθηςόμ, θα ποΨπει μα δΪμεςαι ςξ πεοιθόοιξ για Ψκτοαρη διατξοεςικόμ
απϊφεχμ Ω αμςιοοΩρεχμ, ποΧγμα πξσ μπξοεΪ μα ρσμςελεΪ ρςη μξοτξπξΪηρη ποξηγξσμΨμχπ
αξοΪρςχμ «μξσρικόμ πεπξιθΩρεχμ».(ΝεοακΧκη, 2005,4) Βδό η αουΩ ςηπ “καλΩπ ρσμΨυειαπ”
μπξοεΪ μα πλαιριόρει ςιπ ποξρεγγΪρειπ μαπ, ξδηγόμςαπ ρςξ μα γΪμξμςαι αμςιληπςΧ ςα ακξσρςικΧ
εοεθΪρμαςα-ρσμεπόπ ξλϊκληοεπ ρσμθΨρειπ-ϊυι χπ ημιςελεΪπ, ελλειπςικΨπ καςαρςΧρειπ, αλλΧ χπ
ξογαμχμΨμα ρϋμξλα, παοΧ ςιπ διατξοξπξιΩρειπ πξσ μπξοεΪ μα παοξσριΧζξμςαι ρςα ερχςεοικΧ
ςξσπ ρςξιυεΪα.72
Ιια ςελικΩ ποξρΨγγιρη θα ξλξκληοόρει ςη θεόοηρΩ μαπ και θα πλαιριόρει ςξ εογαρςΩοιξ με
Ψμαμ ποξβλημαςιρμϊ για πεοαιςΨοχ Ψοεσμα. ΝεοιγοΧτξμςαπ ρσμξπςικΧ ςη ρςξυαρςικξκοιςική
ρκέφη θα αματεοϊμαρςαμ ρςη μξοτΩ ςηπ ρκΨφηπ πξσ Ψυει ςη δσμαςϊςηςα μα αμεσοΪρκει ρυΨρειπ
και μα επιλϋει ποξβλΩμαςα καθόπ και μα αμςιλαμβΧμεςαι ϊςι σπΧουξσμ και Χλλξι εμαλλακςικξΪ
72

πχπ Ψμα θΨμα ςξσ Bach, ςξσ Beethoven Ω ςξσ Vivaldi απξςελεΪ Ψμα εμιαΪα ξλξκληοχμΨμξ, ξογαμχμΨμξ ρϋμξλξ, αμενΧοςηςα απϊ
ςα ερχςεοικΧ δξμικΧ ςξσ υαοακςηοιρςικΧ-ξμξιϊςηςεπ, αμςιθέρειπ- πξσ ξπχρδΩπξςε διατΨοξσμ μεςανϋ ςξσπ, Ψςρι και ξι θεμαςικΨπ
μαπ καςαρκεσΨπ μπξοξϋμ μα σπακξϋμ λειςξσογικΧ ρε ασςΩμ ςημ διαμξοτχςικΩ αουΩ.
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ςοϊπξι θεόοηρηπ και επΪλσρηπ εμϊπ ποξβλΩμαςξπ.(Ιαςραγγξϋοαπ, 1998,57) Έμα επιπλΨξμ
ρςξιυεΪξ ςηπ εΪμαι η μεςαγμχρςικΩ ικαμϊςηςα, δηλαδΩ η ικαμϊςηςα ςξσ αςϊμξσ μα αμςιλαμβΧμεςαι
και μα ρσμειδηςξπξιεΪ ςιπ δσμαςϊςηςΨπ ςξσ, αλλΧ και ςξσπ γμχρςικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ ςξσ Ω ςιπ
πεοιπλξκϊςηςεπ και δσρκξλΪεπ πξσ ρσμαμςΧ ρε ξπξιξδΩπξςε Ψογξ μΧθηρηπ και ποϊρκςηρηπ ςηπ
γμόρηπ-μια επΪγμχρη Χρκηρηπ ελΨγυξσ ρςη μΧθηρη πξσ απξκςΧςαι απϊ ςξ Χςξμξ καςΧ ςη
ρυξλικΩ ςξσ ηλικΪα.(ΗξλιΧδηπ, 2002,498) Ηαθόπ λξιπϊμ και η Ϊδια η κοιςική ρκέφη σπϊκειςαι ρε
δσμαςϊςηςεπ και διαδικαρΪεπ ασςξαμΧλσρΩπ ςηπ ρςα δξμικά ςηπ ρςξιυεία και ρςα ποξψϊμςα ςηπ, με
απόςεοξ κσοΪχπ ρςϊυξ ςξ μεςαρυημαςιρμϊ ςξσπ ρε ρςξιυεία ςηπ διδακςικήπ ποάνηπ, πιρςεϋξσμε
ϊςι η αμαλσςική ποξρΨγγιρη πξσ ποξςεΪμεςαι εδό και η ποξκϋπςξσρα απ‟ ασςΩμ, ικαμϊςηςα
αμςΪληφηπ ςηπ δξμικϊςηςαπ ςηπ μξσρικΩπ μΨρα απϊ ςξμ ποξρδιξοιρμϊ και ςη διεοεϋμηρη ςχμ
ξογαμικόμ ςηπ ρςξιυεΪχμ ακξλξσθόμςαπ αμαλσςικξ-ρσμθεςικΨπ μεθϊδξσπ και ρςοαςηγικΨπ,
εταπςϊμεμχμ ϊλχμ ασςόμ με ςη μξηςικΩ αμΧπςσνη ςχμ παιδιόμ μΨρχ εμπλξσςιρμξϋ ςχμ
γμόρεχμ και ςχμ εμπειοιόμ ςξσπ δια ςηπ διαδικαρΪαπ επατΩπ με Ψμα πξλσρϋμθεςξ γμχρςικϊ
αμςικεΪμεμξ ϊπχπ ασςϊ, μπξοεΪ μα ξδηγΩρει ρςξ απξςΨλερμα ςηπ ρσμειδηςξπξΪηρηπ και ςηπ
αμΧπςσνηπ ςχμ μεςαγμχρςικόμ ςξσπ ικαμξςΩςχμ, αλλΧ και ςηπ εμεογξπξΪηρηπ και
δοαρςηοιξπξΪηρηπ ςχμ κιμήςοχμ ςξσπ. Ωπ καςακλεΪδα λξιπϊμ, εκτοΧζξσμε ςημ πεπξΪθηρη ϊςι θα
μπξοξϋρε μα διεοεσμηθεΪ πεοιρρϊςεοξ η ρσμβξλΩ ςηπ ποξβλημαςικΩπ ςξσ παοϊμςξπ εογαρςηοΪξσ
ρςημ παοαπΧμχ σπϊθερη.
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ΣΞΡΟΔ ΝΏΞΝΏΞΏ
ΐΒΞΜΚΖΗΔ ΠΟΜΡΑΗΞΏΚΔ

Ξι 4 Δπξυέπ ςξσ Βιβάλμςι: ποξςάρειπ δημιξσογικήπ ακοϊαρηπ
Οεοίληφη
Οςξ εογαρςΩοιξ θα ποξρεγγΪρξσμε απξρπΧρμαςα απϊ ςιπ "4 ΒπξυΨπ" ςξσ Ώμςϊμιξ ΐιβΧλμςι και θα
δξκιμΧρξσμε ςοϊπξσπ εμεογηςικΩπ ακοϊαρηπ με ποξεκςΧρειπ ρςη μξσρικΩ δημιξσογΪα και ρςημ
εκτοαρςικΩ απϊδξρη ςηπ μξσρικΩπ με κΪμηρη. Εα υοηριμξπξιηθξϋμ ξδηγξΪ ακοϊαρηπ πξσ βξηθξϋμ
ρε μια ποόςη καςαμϊηρη ςηπ μξσρικΩπ δξμΩπ ςχμ κξμμαςιόμ ασςόμ και ςχμ εικϊμχμ πξσ
ποξρπαθξϋμ μα πεοιγοΧφξσμ. Εα ρσμςεθεΪ μξσρικΩ απϊ ςξσπ Ϊδιξσπ ςξσπ ρσμμεςΨυξμςεπ για ςιπ
εικϊμεπ πξσ πεοιγοΧτει ξ ΐιβΧλμςι με μξσρικΧ ϊογαμα πξσ σπΧουξσμ ρσμΩθχπ ρε ρυξλεΪα
(μεςαλλϊτχμα, κοξσρςΧ, τλξγΨοεπ) με ρκξπϊ ςημ εμβΧθσμρη ρςιπ μξσρικΨπ Ψμμξιεπ. Ηαςϊπιμ θα
απξδξθξϋμ ξι εικϊμεπ ασςΨπ με κΪμηρη δΪμξμςαπ Ψςρι ιδΨεπ για μια μξσρικξκιμηςικΩ ποξρΨγγιρη ςχμ
μξσρικόμ απξρπαρμΧςχμ ςξσ ΐιβΧλμςι, η ξπξΪα μπξοεΪ μα υοηριμξπξιηθεΪ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ
ςϊρξ ρςα πλαΪρια ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ μξσρικΩπ Ω/και ςηπ τσρικΩπ αγχγΩπ ϊρξ και ρςα πλαΪρια μιαπ
ρυξλικΩπ παοΧρςαρηπ.

Διραγχγή
Οςξ εογαρςΩοιξ θα ποξςεΪμξσμε ςοϊπξσπ εμεογηςικΩπ ακοϊαρηπ απξρπαρμΧςχμ απϊ ςξ ιδιαΪςεοα
δημξτιλΨπ Ψογξ ςξσ Ώμςϊμιξ ΐιβΧλμςι Οι Σέρρεοιπ Δπξυέπ (op. 8, Κξ 1-4). Νοϊκειςαι για ςα
ςΨρρεοα ποόςα απϊ μια ρειοΧ δόδεκα κξμςρΨοςχμ για βιξλΪ και ξουΩρςοα με ςξμ ςΪςλξ Il
cimento dell‟ armonia e dell‟ inventione (Ο Αμςαγχμιρμϊπ αμάμερα ρςημ Αομξμία “Κξγική” και
ρςημ Δπιμϊηρη “Υαμςαρία”), ςα ξπξΪα εκδϊθηκαμ ςξ 1725. Οςα Ψογα ασςΧ ξ ρσμθΨςηπ
„πεοιγοΧτει‟ μξσρικΧ εικϊμεπ ςηπ τϋρηπ ρςιπ αμςΪρςξιυεπ επξυΨπ. Μι μξσρικΨπ πεοιγοατΨπ ςηπ
τϋρηπ ρςηοΪζξμςαι ρε 4 ρξμΨςα ςα ξπξΪα καςΧ πΧρα πιθαμϊςηςα Ψγοαφε ξ Ϊδιξπ ξ ΐιβΧλμςι. ΗΧθε
μΨοξπ ςξσ κξμςρΨοςξσ αμςιρςξιυεΪ ρε Ψμα ςμΩμα ςξσ ρξμΨςξσ, εμό ρημειόμεςαι πξιξι ρςΪυξι
αμςιρςξιυξϋμ ρε πξιξ ρημεΪξ ςηπ μξσρικΩπ. Νοϊκειςαι επξμΨμχπ για ποξγοαμμαςικΩ μξσρικΩ πξσ
γοΧτςηκε με ποϊθερη ςξσ Ϊδιξσ ςξσ ρσμθΨςη, ξ ξπξΪξπ και ρημειόμει αμαλσςικΧ ςιπ ενχμξσρικΨπ
ςξσ αματξοΨπ.73 Οι Σέρρεοιπ Δπξυέπ ποξρτΨοξμςαι ιδιαΪςεοα για ακοϊαρη και διδαρκαλΪα ρε
παιδιΧ μικοΩπ ηλικΪαπ, μια πξσ πεοιγοΧτξσμ ξικεΪεπ ρ‟ ασςΧ εικϊμεπ ςηπ τϋρηπ.

Δημιξσογική ακοϊαρη
Μι ποξςΧρειπ ακοϊαρηπ ρςηοΪζξμςαι ρςιπ αουΨπ ϊςι η ακοϊαρη ρσμιρςΧ μια εμεογηςικΩ
δοαρςηοιϊςηςα, καςΧ ςημ ξπξΪα ξ εγκΨταλξπ δΪμει μϊημα ρςξσπ μξσρικξϋπ Ωυξσπ. Μ Χμθοχπξπ
«ακοξΧςαι ϊςαμ ακξϋει μια μξσρικΩ, ϊςαμ εομημεϋει Ψμα Ψογξ, ϊςαμ παΪζει με ςξ "ασςΪ", ϊςαμ
ασςξρυεδιΧζει, ϊςαμ ρσμθΨςει» (ΗξκκΪδξσ 2003). λεπ ξι παοαπΧμχ δοαρςηοιϊςηςεπ απαιςξϋμ ςημ
ποξρξυΩ και ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυΩ ςξσ ακοξαςΩ και ϊυι ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ μξσρικΩπ χπ
ηυηςικϊ τϊμςξ πξσ σπΧουει εμό παοΧλληλα ξ ακοξαςΩπ εκςελεΪ διΧτξοεπ Χλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
Δ εμεογηςικΩ ρσμμεςξυΩ ςχμ παιδιόμ εΪμαι απαοαΪςηςη ποξωπϊθερη, όρςε ςξ μξσρικϊ κξμμΧςι

73

Οϋμτχμα με ςξμ Christofer Hogwood, επιμεληςΩ ςηπ Ψκδξρηπ ΐärenreiter Urtext (ρ. IV) o ΐιβΧλμςι ρε επιρςξλΩ ςξσ ποξπ ςξμ
Wenzel, κϊμηςα Ιξrzin γοΧτει πχπ ςξσ ρςΨλμει ςιπ Σέρρεοιπ Δπξυέπ βελςιχμΨμεπ και επασνημΨμεπ «ϊυι μϊμξ με ςα ρξμΨςα, αλλΧ και
με μια νεκΧθαοη πεοιγοατΩ απϊ κΧθε ςι πξσ απεικξμΪρςηκε ρ‟ ασςΨπ».
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πξσ ποξρεγγΪζεςαι μα απξκςΩρει μϊημα γι‟ ασςΧ· μα ςξ ξικειξπξιηθξϋμ, εμιρυϋξμςαπ παοΧλληλα
και ςημ ποξρχπικΩ ςξσπ βιχμαςικΩ ρυΨρη με ςη μξσρικΩ.
Έμα ποόςξ βΩμα για μια εμεογηςικΩ ακοϊαρη εΪμαι η γμχοιμΪα με ςξ Ψογξ ρσυμΧ μΨρα απϊ Ψμαμ
υΧοςη Ω ξδηγϊ ακοϊαρηπ και η επικΨμςοχρη ςηπ ακοϊαρηπ ρε ρσγκεκοιμΨμεπ παοαμΨςοξσπ ςηπ
μξσρικΩπ ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγΪεπ ςξσ δαρκΧλξσ. ΙεςΧ ςημ ποόςη γμχοιμΪα και ατξϋ
ποξηγηθξϋμ αοκεςΨπ επαμαλΩφειπ ςηπ ακοϊαρηπ με επικΨμςοχρη ρε διατξοεςικΧ ρημεΪα ςξσ
Ψογξσ, μπξοεΪ μα γΪμει μια μεγαλϋςεοη εμβΧθσμρη αμΧλξγα με ςα εμδιατΨοξμςα ςηπ ξμΧδαπ και
ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ διδαρκαλΪαπ.
Δ δϊμηρη εμπειοιόμ ακοϊαρηπ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ ακξλξσθεΪ ςημ αουΩ ϊςι ϊςαμ ςα παιδιΧ
υοηριμξπξιξϋμ ρςοαςηγικΨπ με ςιπ ξπξΪεπ ςα Ϊδια λϋμξσμ ποξβλΩμαςα, καςαρκεσΧζξσμ μξηςικΧ
ρυΩμαςα ςα ξπξΪα εΪμαι βαθϋςεοα και καλϋςεοα ρυημαςιρμΨμα απ‟ ϊ,ςι ρε ποξρεγγΪρειπ πξσ
διεσθϋμξμςαι πλΩοχπ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ (Campbell & Scott-Kassner, 2006). ΠΨςξιξσ εΪδξσπ
ρςοαςηγικΨπ ποξρκαλξϋμ ςα παιδιΧ ρςη μξσρικΩ δΪμξμςΧπ ςξσπ ςημ εσκαιοΪα μα υοηριμξπξιΩρξσμ
Ψμαμ Ω πεοιρρϊςεοξσπ ςοϊπξσπ για μα εκτοΧρξσμ ϊ,ςι παοαςηοξϋμ μα ρσμβαΪμει ρςη μξσρικΩ.
Ποϊπξι για μια ςΨςξια ποξρΨγγιρη μπξοξϋμ μα εΪμαι:
η λεκςικΩ Ψκτοαρη (ρσζΩςηρη, δημιξσογΪα κειμΨμχμ, πξιημΧςχμ, διαλϊγχμ, ιρςξοιόμ)
η ξπςικΩ / απεικξμιρςικΩ Ψκτοαρη (ζχγοατικΩ, δημιξσογΪα παοςιςξϋοαπ, μξσρικΧ παζλ),
η κιμαιρθηςικΩ Ψκτοαρη (ελεϋθεοη κΪμηρη πξσ πεοιγοΧτει ςη μξσρικΩ, δημιξσογΪα υξοξγοατΪαπ
πξσ απεικξμΪζει δξμΨπ ςηπ μξσρικΩπ).
μια μΨα μξσρικΩ εμπειοΪα (ρϋμθερη πξσ μπξοεΪ μα ποαγμαςξπξιηθεΪ ποιμ Ω μεςΧ ςημ ακοϊαρη)
Οε ςΨςξιξσ εΪδξσπ ποξρεγγΪρειπ ξι εκπαιδεσςικξΪ δξμξϋμ ςξ εΪδξπ δοαρςηοιϊςηςαπ και επιλΨγξσμ
ςη μξσρικΩ πξσ θα ενεοεσμηθεΪ, αλλΧ αμαθΨςξσμ ςημ αμςαπϊκοιρη ρςη μξσρικΩ ρςξσπ μαθηςΨπ, ξι
ξπξΪξι δξσλεϋξσμ εΪςε αςξμικΧ εΪςε ρε ξμΧδεπ. Δ πξλλαπλΩ ποξρΨγγιρη ςξσ μξσρικξϋ κξμμαςιξϋ
ρσμβΧλλει ρςημ βαθϋςεοη γμχοιμΪα ςχμ παιδιόμ με ασςϊ και ρςημ αμΧπςσνη μιαπ πξλϋπλεσοηπ
και ρημαμςικΩπ ρυΨρηπ μαζΪ ςξσ. Οςξ εογαρςΩοιξ ποξςεΪμξμςαι ϊλεπ ξι παοαπΧμχ μΨθξδξι, θα
επικεμςοχθξϋμε ϊμχπ ρςιπ δϋξ ςελεσςαΪεπ, ξι ξπξΪεπ, καςΧ ςη γμόμη μαπ, Ψυξσμ θεμελιόδη
ρημαρΪα για ςημ αμΧπςσνη μιαπ ποξρχπικΩπ βιχμαςικΩπ ρυΨρηπ με ςη μξσρικΩ.

Γμχοιμία με ςξ έογξ
Αια ςξ εογαρςΩοιξ επιλΨυςηκαμ ςξ 1ξ μΨοξπ απϊ ςημ Άμξινη και ςξ 3ξ μΨοξπ απϊ ςξ Ιαλξκαίοι
("ΗαςαιγΪδα"). Οςξ 1ξ μΨοξπ ςηπ Άμξινηπ ξ ΐιβΧλμςι νεκιμΧ με μια θεμαςικΩ ιδΨα ςημ ξπξΪα
επαμαλαμβΧμει μΪα Ω πεοιρρϊςεοεπ τξοΨπ μΨρα ρςξ Ψογξ με ςημ Ϊδια Ω παοαλλαγμΨμη μξοτΩ
(ξλϊκληοη Ω ςμΩμαςΧ ςηπ, ρςημ Ϊδια και ρε διατξοεςικΨπ ςξμικϊςηςεπ κλπ.). Έςρι η ιδΨα ασςΩ
λειςξσογεΪ και χπ γΨτσοα αμΧμερα ρςα απξρπΧρμαςα ρςα ξπξΪα πεοιγοΧτει ςιπ διΧτξοεπ εικϊμεπ
ςηπ τϋρηπ. ΝαοαθΨςξσμε ςξ απϊρπαρμα ςχμ ρξμΨςχμ πξσ πεοιγοΧτει ςξ ρσγκεκοιμΨμξ μΨοξπ ρε
δικΩ μαπ μεςΧτοαρη.74 ΗΧθε ρςΪυξπ αμςιρςξιυΪζεςαι με ρσγκεκοιμΨμξ ρημεΪξ ςηπ παοςιςξϋοαπ.

Άμξινη (1ξ μέοξπ):
Ζ Άμξινη έτςαρε υαοξϋμεμα / ςα πξσλιά ςημ καλχρξοίζξσμ μ‟ έμα υαοξϋμεμξ ςοαγξϋδι /
και, ςημ ίδια ρςιγμή, με ςημ αμάρα ςξσ απαλξϋ ζέτσοξσ / ςα οσάκια κσλξϋμ μ‟ έμα γλσκϊ
μξσομξσοηςϊ βοξμςή και αρςοαπή, διαλεγμέμεπ για μα ςημ ταμεοόρξσμ / έουξμςαι

74

Δ μεςΧτοαρη ςχμ δϋξ απξρπαρμΧςχμ γΪμεςαι απϊ ςημ απϊδξρη ςχμ ρξμΨςχμ ρςημ αγγλικΩ γλόρρα πξσ παοξσριΧζεςαι ρςημ
Ψκδξρη ΐärenreiter Urtext (2002, ρ. 2, 24).
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ρκεπάζξμςαπ ςξμ ξσοαμϊ μ‟ έμα μαϋοξ πέπλξ / και ϋρςεοα, ϊςαμ ασςά ριχπήρξσμ, ςα
μικοά πξσλιά επιρςοέτξσμ ναμά ρςξ μελχδικϊ ςξσπ ςοαγξϋδι.
Οςημ "ΗαςαιγΪδα", αμςΪθεςα, δεμ δΪμεςαι λεπςξμεοΩπ πεοιγοατΩ εικϊμχμ και αμςιρςξΪυιρΩ ςξσπ με
ςημ παοςιςξϋοα. ΝαοαςΪθεςαι μϊμξμ ςξ απϊρπαρμα ςξσ ρξμΨςξσ ρςημ αουΩ ςξσ μΨοξσπ:

Ιαλξκαίοι (3ξ μέοξπ):
Αλίμξμξ! Οι τϊβξι ςξσ (βξρκξϋ) βγήκαμ ςϊρξ αληθιμξί. / Ο ξσοαμϊπ αρςοάτςει, βοξμςά
και ςξ υαλάζι / κϊβει ςιπ κξοτέπ απϊ ςιπ πεοήταμεπ ρξδειέπ ςχμ δημηςοιακόμ.
ΏμαγμχοΪζξμςαι και ρςξ μΨοξπ ασςϊ κΧπξιεπ υαοακςηοιρςικΨπ θεμαςικΨπ ιδΨεπ, ξι ξπξΪεπ, ασςΩ ςη
τξοΧ, παοξσριΧζξμςαι και ρσμδΨξμςαι με ςιπ σπϊλξιπεπ ςξσ Ψογξσ με πιξ ελεϋθεοξ ςοϊπξ.
ΜοιρμΨμεπ απϊ ασςΨπ ςιπ ιδΨεπ μπξοξϋμ μα αμιυμεσςξϋμ και ρςξ ςμΩμα ςξσ 1 ξσ μΨοξσπ ςηπ Άμξινηπ
πξσ πεοιγοΧτει επΪρηπ μια καςαιγΪδα.

1. Ξδηγξί ακοϊαρηπ
Oι ξδηγξΪ ακοϊαρηπ απξςελξϋμ ςξ ποόςξ απϊ ςα βΩμαςα πξσ πεοιγοΧφαμε παοαπΧμχ.
Ώπξςελξϋμ Ψμα βoΩθημα για μια ποόςη καςαμϊηρη ςξσ Ψογξσ και για ςη ρσμειδηςξπξΪηρη ςηπ
βαρικΩπ δξμΩπ ςξσ, και ϊυι μια λεπςξμεοΩ μξοτξλξγικΩ αμΧλσρη. Ώτξϋ καςαμξΩρξσμ ςα παιδιΧ
μΨρχ ςηπ ακοϊαρηπ ςη διΧοθοχρη ςξσ Ψογξσ ρε εμϊςηςεπ και αμαγμχοΪρξσμ κΧπξιεπ κϋοιεπ
θεμαςικΨπ ιδΨεπ, μπξοεΪ μα ρσμευιρςεΪ η πεοαιςΨοχ εμαρυϊληρη με ςξ Ψογξ με πξικΪλξσπ ςοϊπξσπ,
αμΧλξγα με ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ δαρκΧλξσ. Μι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποξςεΪμξμςαι παοακΧςχ
ρσμιρςΧςαι μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μΪα διδακςικΨπ όοεπ, όρςε ςα παιδιΧ μα
Ψυξσμ ςημ εσκαιοΪα μα αρυξληθξϋμ με ςξ Ψογξ πεοιρρϊςεοεπ τξοΨπ.
ΑοΧτξσμε ςα μΨοη ςξσ Ψογξσ ρςξμ πΪμακα (Ω ςα παοξσριΧζξσμε ρε μια διατΧμεια Ω ρςξμ
σπξλξγιρςΩ), όρςε ρςημ ποόςη ακοϊαρη μα παοακξλξσθξϋμ ϊλξι απϊ ςξ Ϊδιξ. ΒΪμαι καλϊ μα
ρσζηςΩρξσμε για ςξ ςι ρσμβαΪμει ςημ Χμξινη Ω ρε μια καλξκαιοιμΩ καςαιγΪδα, και καςϊπιμ μα
ποξςεΪμξσμε ςημ ακοϊαρη ςηπ μξσρικΩπ πξσ πεοιγοΧτει κΧπξιεπ απϊ ςιπ εικϊμεπ πξσ αματΨοαμε.
Νοιμ ςημ ακοϊαρη μιλΧμε ρςα παιδιΧ για ςα μΨοη ςξσ Ψογξσ, ενηγόμςαπ ϊ,ςι υοειΧζεςαι. Βνηγξϋμε
ϊςι κΧπξιεπ ρσγκεκοιμΨμεπ μελχδΪεπ ςχμ Ψογχμ επαμαλαμβΧμξμςαι και ζηςΧμε μα ςιπ ποξρΨνξσμ
και, ϊςαμ ςιπ ακξϋρξσμ ναμΧ καςΧ ςημ διΧοκεια ςηπ ακοϊαρηπ, μα ρηκόρξσμ ςξ υΨοι ςξσπ. ΒμεΪπ
δεΪυμξσμε ϊλεπ ςιπ Χλλεπ εμϊςηςεπ ςξσ Ψογξσ. Ι‟ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςα παιδιΧ ποξρπαθξϋμ
εμεογηςικΧ μα παοακξλξσθΩρξσμ και μα θσμηθξϋμ κΧπξια ρημαμςικΧ ρημεΪα ςξσ Ψογξσ, ςα ξπξΪα
ξ Ϊδιξπ ξ ρσμθΨςηπ υοηριμξπξιεΪ χπ γΨτσοεπ για ςιπ διΧτξοεπ εικϊμεπ.
Ώμ διαπιρςόρξσμε ϊςι ρε κΧπξιξ απϊ ςα Ψογα η καςαμϊηρη ςχμ εμξςΩςχμ δεμ Ψυει γΪμει ρε
ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ, μπξοξϋμε μα επαμαλΧβξσμε ςημ ακοϊαρη με ςξμ Ϊδιξ ςοϊπξ. Ώκξϋμε ναμΧ
ςξ Ψογξ και ζηςΧμε απϊ ςξ κΧθε παιδΪ μα παοακξλξσθεΪ ςξμ δικϊ ςξσ ξδηγϊ. Ιπξοξϋμε μα ςξσπ
ζηςΩρξσμε μα βΧζξσμ ςξ δΧυςσλϊ ςξσπ ρςξ ρημεΪξ πξσ ακξϋγεςαι κΧθε τξοΧ και ελΨγυξσμε αμ
καςαλαβαΪμξσμ ρχρςΧ ςιπ διΧτξοεπ εμϊςηςεπ.
Οε επϊμεμξ ρςΧδιξ, ςα παιδιΧ μπξοξϋμ μα ζχγοατΪρξσμ κΧςι ρυεςικϊ με ςξ θΨμα εΪςε πΧμχ ρςξμ
ξδηγϊ ακοϊαρηπ εΪςε ρε Ψμα νευχοιρςϊ τϋλλξ και ςασςϊυοξμα μα ακξϋμ και ςα ςοΪα μΨοη ςξσ
αμςΪρςξιυξσ κξμςρΨοςξσ. Δ δοαρςηοιϊςηςα ασςΩ δεμ θα ποαγμαςξπξιηθεΪ ρςξ εογαρςΩοιξ, αλλΧ
εΪμαι εϋκξλξ μα γΪμει ρςημ ςΧνη. Ώμ ποαγμαςξπξιηθεΪ ρε διατξοεςικΩ μΨοα απϊ ςημ ποόςη
δοαρςηοιϊςηςα εΪμαι καλϊ μα επαμαλΧβξσμε ποόςα ςημ ακοϊαρη με ςξμ ξδηγϊ, όρςε ςα παιδιΧ
μα ναμαθσμηθξϋμ ςξ Ψογξ. Αια μα σπΧουει πεοιρρϊςεοξ εμδιατΨοξμ, μπξοξϋμε μα ποξρθΨρξσμε
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και λΪγξ παιυμΪδι: π.υ. μα υχοΪρξσμε ςα παιδιΧ ρε ξμΧδεπ και μα ςξσπ αμαθΨρξσμε μα
αμαγμχοΪζξσμ και μα ρηκόμξσμ ςξ υΨοι ρε ρσγκεκοιμΨμεπ εμϊςηςεπ ςξσ Ψογξσ - πξια ξμΧδα θα
αμαγμχοΪρει ρχρςΧ ϊλεπ ςιπ εμϊςηςεπ πξσ ςηπ αμαςΨθηκαμ; Μ δΧρκαλξπ μπξοεΪ μα ζηςΩρει απϊ ςα
παιδιΧ μα δημιξσογΩρξσμ μια δικΩ ςξσπ εικαρςικΩ ρϋμθερη πιξ ελεϋθεοα, αμΧλξγα με ςξ υοϊμξ
πξσ διαθΨςει και ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ διδαρκαλΪαπ.

2. Ρϋμθερη μξσρικήπ
Πα παιδιΧ τςιΧυμξσμ μξσρικΩ για ςιπ Ϊδιεπ εικϊμεπ με ςα ϊογαμα ςξσ ρυξλεΪξσ. Πξ ρςΧδιξ ασςϊ
εΪμαι, καςΧ ςη γμόμη μαπ, αμαπϊρπαρςξ ρημεΪξ ςηπ ποξρΨγγιρηπ ςξσ Ψογξσ. ΒΪμαι μια εναιοεςικΩ
ατξομΩ για εμεογξπξΪηρη ςηπ ταμςαρΪαπ και για ρσμειδηςξπξΪηρη πξλλόμ ρημαμςικόμ
ποαγμΧςχμ γϋοχ απϊ ςη τϋρη ςηπ μξσρικΩπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ ασςΩ δημιξσογεΪςαι.
Μ ρσμθΨςηπ Ψγοαφε μξσρικΩ για Ψγυξοδα. ΒμεΪπ μπξοξϋμε μα τςιΧνξσμε μξσρικΩ για ςιπ Ϊδιεπ
εικϊμεπ με ςα ϊογαμα ςξσ ρυξλεΪξσ Ω/και ςιπ τχμΨπ μαπ; ΟσμπΨοαρμα: μξσρικΩ δεμ γΪμεςαι μϊμξμ
με ςα γμχρςΧ ρε ϊλξσπ μξσρικΧ ϊογαμα, αλλΧ με ξπξιξσρδΩπξςε Ωυξσπ θΨλξσμε εμεΪπ μα
υοηριμξπξιΩρξσμε.
Νόπ ξ ρσμθΨςηπ πεοιγοΧτει ςημ κΧθε εικϊμα; ΒΪμαι η μξσρικΩ αογΩ, γοΩγξοη, απαλΩ, δσμαςΩ,
μελαγυξλικΩ κλπ. και γιαςΪ; Ιε βΧρη ασςΨπ ςιπ ρκΨφειπ ρσμειδηςξπξιξϋμε κΧπξια ποΧγμαςα πξσ
μπξοξϋμε μα λαμβΧμξσμε σπϊφη για μα μςϋρξσμε εικϊμεπ με μξσρικΩ.
Μι ατξομΨπ για ρσζΩςηρη μπξοξϋμ μα εΪμαι πξλσΧοιθμεπ και πξλϋ εμδιατΨοξσρεπ. Άλλεπ τξοΨπ
ςσυαΪμει μα υοηριμξπξιΩρξσμε παοϊμξια μΨρα με ςξμ ρσμθΨςη, εμό Χλλεπ τξοΨπ σπΧουξσμ
εμδιατΨοξσρεπ απξκλΪρειπ απϊ ςιπ πεοιγοατΨπ πξσ δΪμξσμε. ςαμ Ψυει ποξηγηθεΪ η δημιξσογΪα
μξσρικΩπ απϊ ςα Ϊδια ςα παιδιΧ, εΪμαι πιξ εϋκξλξ και εμδιατΨοξμ μα ναμαγσοΪρξσμε πΧλι ρςξ
Ψογξ ςξσ ΐιβΧλμςι, μα ςξ ακξϋρξσμε και μα ρσζηςΩρξσμε γι‟ ασςϊ.
Ώμ δεμ νΨοαμε ςξσπ ςΪςλξσπ, θα καςαλαβαΪμαμε για πξιξ ποΧγμα μιλΧει ςξ Ψογξ; Πι μπξοεΪ μα
ρημαΪμει ασςϊ για ςη μξσρικΩ; ΝξλλΧ παιδιΧ ξμξλξγξϋμ εναουΩπ ϊςι δεμ θα μπξοξϋραμ μα ςξ
Ψυξσμ καςαλΧβει υχοΪπ ενηγΩρειπ. Άλλα πΧλι λΨμε πχπ μαι, η μξσρικΩ ρ‟ ασςϊ ςξ ρημεΪξ εΪμαι
ταμεοϊ ϊςι πεοιγοΧτει ςοΨνιμξ Ω κΧςι Χλλξ! Νόπ θα μπξοξϋραμε μα νΨοξσμε ςι ρκετςϊςαμ ξ
ρσμθΨςηπ; ΣοειΧζεςαι μα ποξρπαθΩρξσμε μα ςξ μΧθξσμε; Ώμ δεμ ςξ νΨοξσμε μπξοξϋμε μα
απξλαϋρξσμε ςξ Ψογξ;
Ιπξοξϋμε δξκιμΧρξσμε ςημ ακοϊαρη εμϊπ απϊ ασςΧ ςα Ψογα υχοΪπ μα δόρξσμε ενηγΩρειπ και μα
γΪμει ρσζΩςηρη με ςα παιδιΧ για ςξ ςι θΨμα μπξοεΪ μα Ψυει η μξσρικΩ. Ηαςϊπιμ μα δόρξσμε ςξμ
ξδηγϊ και μα ακξσρςεΪ ναμΧ ςξ Ψογξ. Πι αλλΧζει ςόοα;
Ιπξοξϋμε, επΪρηπ, μα ακξϋρξσμε ρε κΧπξια Χλλη ρςιγμΩ απξρπΧρμαςα απϊ Ψογα Χλλχμ
ρσμθεςόμ πξσ πεοιγοΧτξσμ παοϊμξιεπ εικϊμεπ και μα ςα ρσγκοΪμξσμε μεςανϋ ςξσπ Ω με ςη
μξσρικΩ πξσ Ψτςιαναμ ςα Ϊδια ςα παιδιΧ.

3. Ιίμηρη
Πα ρσγκεκοιμΨμα μξσρικΧ κξμμΧςια βξηθξϋμ ςημ Ψκτοαρη ιδεόμ και ρσμαιρθημΧςχμ και Ψςρι
μπξοξϋμ μα μαπ „σπξδεΪνξσμ‟ και ςη ρχμαςικΩ ςξσπ Ψκτοαρη. Δ μξσρικΩ μξιΧζει μα δεΪυμει ρςξ
ρόμα ςξμ ςοϊπξ πξσ θα κιμηθεΪ. Ν.υ. ρςημ καςαιγΪδα απϊ ςξ ΗαλξκαΪοι η Ψμςξμη και δσμαμικΩ
μξσρικΩ παοαπΨμπει ρε καςαιγΪδα και ξδηγεΪ ςξ ρόμα μα μιμηθεΪ ςξμ αΨοα, ςη βοξυΩ Ω κΧπξιξμ
πξσ ςοΨυει μα ποξτσλαυςεΪ. Έυξμςαπ λξιπϊμ ακξϋρει ςα παιδιΧ ςξ μξσρικϊ κξμμΧςι και δΪμξμςΧπ
ςξσπ εμεΪπ ςξ θΨμα -π.υ. πξσλιΧ, μεοϊ- ςα ατΩμξσμε μα κιμηθξϋμ ελεϋθεοα και μα
ασςξρυεδιΧρξσμ πΧμχ ρςη μξσρικΩ.
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Νοξρπαθξϋμε η υξοξγοατΪα μαπ μα Ψυει μΪα τϊομα, δηλαδΩ ρςημ αουΩ κΧμξσμ κΧςι ϊλξι μαζΪ –
μεςΧ κιμεΪςαι υχοιρςΧ η κΧθε ξμΧδα – και ρςξ ςΨλξπ κΧμξσμ κΧςι πΧλι ϊλξι μαζΪ.
ΣχοΪζξσμε ςα παιδιΧ ρε ξμΧδεπ και η κΧθε μΪα δξσλεϋει ασςξρυεδιαρςικΧ ρςξ δικϊ ςηπ θΨμα.
ΔΪμξσμε κιμηριξλξγικΨπ ξδηγΪεπ ϊπχπ:
μα υοηριμξπξιξϋμ ϊλξμ ςξμ διαθΨριμξ υόοξ και ρσγυοϊμχπ μα Ψυξσμ ςημ αΪρθηρη ςξσ
ποξρχπικξϋ ςξσπ υόοξσ ειδικΧ ϊςαμ κιμξϋμςαι ρε ξμΧδα. ΔηλαδΩ μα μημ κιμξϋμςαι ϊλξι πξλϋ
κξμςΧ πεοιξοΪζξμςαπ Ψςρι ςιπ κιμΩρειπ ςξσπ.
μα υοηριμξπξιξϋμ ςοΪα επΪπεδα: κιμΩρειπ ρςξ πΧςχμα, κιμΩρειπ ρςα γϊμαςα και ϊοθιξι.
μα διατξοξπξιξϋμ ςημ κΪμηρΩ ςξσπ αμΧλξγα με ςημ Ψμςαρη ςηπ μξσρικΩπ
μα δξσλεϋξσμ ρε ζεσγΧοια
μα υοηριμξπξιξϋμ ρυΩμαςα ρςξ υόοξ ϊπχπ μια διαγόμια γοαμμΩ, μΪα κΧθεςη Ω μΪα ξοιζϊμςια χπ
ποξπ ςξ κξιμϊ γοαμμΩ Ω Ψμαμ κϋκλξ.
Ώτξϋ η κΧθε ξμΧδα δεΪνει ςη δξσλειΧ ςηπ, ποξρπαθξϋμε μα ρσμδΨρξσμε ϊλα ςα μΨοη όρςε μα
διαδΨυεςαι ξμαλΧ ςξ Ψμα ςξ Χλλξ. Οςημ αουΩ παοξσριΧζξμςαι ϊλεπ ξι ξμΧδεπ μαζΪ, η κΧθε μια μ‟
Ψμα δικϊ ςηπ μξςΪβξ. Οςιπ διΧτξοεπ εικϊμεπ ξι ξμΧδεπ υχοΪζξμςαι εκςελόμςαπ ςη υξοξγοατΪα
ςξσπ. Ωπ ρσμδεςικϊ ρςξιυεΪξ μεςανϋ ςχμ ξμΧδχμ μπξοξϋμε μα υοηριμξπξιΩρξσμε π.υ. για ςξ 1ξ
μΨοξπ ςηπ Άμξινηπ ςξ μξςΪβξ β πξσ επαμαλαμβΧμεςαι αμΧμερα ρςιπ εικϊμεπ. ΟυεδιΧζξσμε ϊλξι μαζΪ
ςξ ςΨλξπ ςηπ υξοξγοατΪαπ μαπ πξσ μπξοεΪ μα εΪμαι Ψμα μξςΪβξ νευχοιρςϊ για ςημ κΧθε ξμΧδα και
καςϊπιμ μΪα κΪμηρη κξιμΩ για ϊλξσπ πξσ θα καςαλΩνει Ω ρε μΪα κξιμΩ πϊζα Ω ρε πξλλΨπ και
διατξοεςικΨπ.
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ΔΔΙΔΠΞΔΟ ΟΏΞΞΔΟ

Υξοδίζξμςαπ ςξ πεοιβάλλξμ»: διαθεμαςικέπ μεθξδξλξγίεπ με
ηυηςικέπ επξπςικέπ καςαρκεσέπ εμπμεσρμέμεπ απϊ ςημ
«ακξσρςική ξικξλξγία»
Οεοίληφη
Νξιξ εΪμαι ςξ «επϊμεμξ βΩμα» μεςΧ ςιπ ασςξρυΨδιεπ μξσρικΨπ καςαρκεσΨπ και ςα ηυξγϊμα ρόμαςα;
Δ «απελεσθΨοχρη» απϊ ςα μξσρικΧ ϊογαμα, πξσ επΨτεοαμ ςα ασςξρυΨδια μξσρικΧ ϊογαμα,
ρσμβαδΪζει με ςιπ καςακςΩρειπ ςηπ μξμςΨομαπ (modern) μξσρικΩπ δημιξσογΪαπ ςξσ 20ξσ αιόμα.
Ηαθόπ ϊμχπ «μεςαμξμςΨομεπ» (postmodern) αμςιλΩφειπ εδοαιόμξμςαι ρςημ ρϋγυοξμη πξλιςιρμικΩ
δημιξσογΪα, ςι μπξοεΪ (και Ϊρχπ ξτεΪλει) μα κξμΪρει ξ παιδαγχγϊπ - δημιξσογϊπ ρςημ ςΧνη;
Πξ ποξςειμϊμεμξ εογαρςΩοιξ σπξρςηοΪζεςαι απϊ καςαρκεσΨπ με καθημεοιμΧ αμςικεΪμεμα, αλλΧ και
υοΩρη απλόμ καθημεοιμόμ ςευμξλξγιόμ (ϊπχπ ηλεκςοξμικόμ παιυμιδιόμ, κιμηςόμ ςηλετόμχμ και
«gadgets»). Εα ποξςαθξϋμ δημιξσογικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ για πξλλΨπ «υοΩρειπ»: χπ επξπςικΧ διδακςικΧ μΨρα Ω χπ δημιξσογΪεπ ρςα πλαΪρια ρυεδΪχμ (διαθεμαςικΩπ) εογαρΪαπ Ω πξλιςιρμικόμ
δοαρςηοιξςΩςχμ ςξσ ρυξλεΪξσ. Οςξ ρϋμξλϊ ςξσπ διαπμΨξμςαι απϊ ςημ βαοϋςηςα πξσ δϊθηκε καςΧ
ςξμ 20ξ αιόμα ρςη διαδοαρςικΩ ρυΨρη αμθοόπξσ - πεοιβαλλξμςικξϋ Ωυξσ, πξσ καςΧ πξλϋ
εκτοΧρςηκε με ϊ,ςι ειρΩγαγε ξ Murray Schafer και η ρυεςικΩ «ρυξλΩ ςξσ ΗαμαδΧ» και αογϊςεοα
υαοακςηοΪρςηκε χπ μια «ακξσρςικΩ ξικξλξγΪα» (Acoustic Ecology).
Μι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςΨπ εμπμΨξμςαι απϊ ςημ ρϋγυοξμη μξσρικξ-ηυηςικΩ δημιξσογΪα και ςιπ
εγκαςαρςΧρειπ (installation) ςχμ καλλιςευμόμ, ςα «ηυηςικΧ γλσπςΧ» (sonic sculpture), ςημ
δημιξσογΪα ηυηςικόμ ςξπΪχμ (soundscapes), ςημ εμΪρυσρη «μικοξΩυχμ» («micro-sounds», Ωυξι
υαμηλΩπ Ψμςαρηπ), ςημ ριχπΩ και ςξμ θϊοσβξ (noise) χπ ηυηςικϊ σλικϊ, ςημ ηυηςικΩ αιρθηςικΩ ςχμ
εκςευμξλξγημΨμχμ (αρςικόμ) πεοιβαλλϊμςχμ. ΙΨρα απϊ (διαθεμαςικΨπ) αματξοΨπ ρςημ ΏιρθηςικΩ,
ςιπ ΠΨυμεπ και ςη ΙξσρικΩ, ςημ ΖρςξοικΩ και ΗξιμχμικΩ πξλιςιρμικΩ αμΧλσρη, ξι ποξςΧρειπ ασςΨπ θα
σπξρςηοιυςξϋμ με ςξ θεχοηςικϊ ςξσπ σπϊβαθοξ - πλαΪριξ.
Μ δΧρκαλξπ ςηπ μξσρικΩπ (και ϊυι μϊμξ) θα δόρει μΨρα απϊ ςιπ ποακςικΨπ ασςΨπ ρςα παιδιΧ ςα
εμαϋρμαςα για δημιξσογΪα, μΧθηρη και κοΪρη. Πα παιδιΧ, απ‟ ςημ Χλλη, ϊμςαπ ενξικειχμΨμα με ςα
ηλεκςοξμικΧ μΨρα και ςιπ επικξιμχμιακΨπ ςευμξλξγΪεπ, ςα video-παιυμΪδια, ςα κϊμικπ και ςιπ
μεςαμξμςΨομεπ ατηγΩρειπ ςχμ ρϋγυοξμχμ «παοαμσθιόμ», θα δόρξσμ διενϊδξσπ ρςιπ διαμξηςικΨπ δημιξσογικΨπ αλλΧ και ποακςικΨπ - καςαρκεσαρςικΨπ ςξσπ δενιϊςηςεπ.

Θ. Διραγχγή: ςξ σπϊβαθοξ για έμα «εογαρςήοιξ μξσρικήπ»
Μι ιδΨεπ ςηπ ΏκξσρςικΩπ ΜικξλξγΪαπ ποξρτΨοξμςαι για δημιξσογικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ ϊυι μϊμξ ρςη
ΙξσρικΩ ΏγχγΩ, αλλΧ και ρςημ ΝεοιβαλλξμςικΩ, ςημ ΏιρθηςικΩ και ςημ ΕεαςοικΩ ΏγχγΩ. ΒπΪρηπ
ρε αμςικεΪμεμα ϊπχπ ςη σρικΩ, ςα ΙαθημαςικΧ, ςη ΘξγξςευμΪα, ςημ ΠευμξλξγΪα και ςημ
ΝληοξτξοικΩ, η ΏκξσρςικΩ ΜικξλξγΪα μπξοεΪ μα δόρει πξλλΨπ λαβΨπ για δημιξσογικΩ αμΧπςσνη
ςηπ διδαρκαλΪαπ με επΪκεμςοξ ςξμ Ωυξ και ςημ ακξΩ. Οσμεπόπ η διαθεμαςικΩ μεθξδξλξγΪα εΪμαι
ετικςΩ. Ώπϊ ςξ πλξϋριξ ασςϊ «οεπεοςϊοιξ» επιλξγόμ για ςξμ εκπαιδεσςικϊ, θα αμαπςϋνξσμε ςξ
κξμμΧςι ςχμ ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ, πξσ ξμξμΧζξσμε γεμικϊςεοα «ηυηςικΨπ επξπςικΨπ
καςαρκεσΨπ», επειδΩ αμΩκξσμ ρςξμ κλΧδξ ςηπ «εκπαιδεσςικΩπ ςευμξλξγΪαπ» ςξ εογαρςΩοιξ ςξσ
ρυξλεΪξσ και εΪμαι επξπςικΧ μΨρα. Εα αμαπςϋνξσμε Ψμα ποξςειμϊμεμξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ για
ςημ πλαιρΪχρη ςχμ καςαρκεσόμ ασςόμ, βαριρμΨμξ καςΧ πξλϋ ρε ιδΨεπ ςηπ ΏκξσρςικΩπ
ΜικξλξγΪαπ.
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Δ ποόςη κεμςοικΩ Ψμμξια μαπ, η ΏκξσρςικΩ ΜικξλξγΪα, εΪμαι μια επιρςημξμικΩ και καλλιςευμικΩ
ποξρΨγγιρη, με κϋοιξ ειρηγηςΩ ςξμ καμαδϊ Murray Schaffer (1994 [1977]). ΏματΨοεςαι ρςημ
ρυΨρη, πξσ Ψυει ξ Χμθοχπξπ με ςξ πεοιβΧλλξμ ςξσ, δια μΨρξσ ςξσ Ωυξσ. Δϋξ βαρικΨπ Ψμμξιεπ ςηπ
ακξσρςικΩπ ξικξλξγΪαπ εΪμαι ςξ ηυξςξπΪξ (soundscape) και η εμεογηςικΩ ακοϊαρη (active
listening). Μι Ψμμξιεπ ασςΨπ ρσμειρτΨοξσμ ρςημ ακοϊαρη και καςαμϊηρη ςχμ Ωυχμ ςξσ
πεοιβΧλλξμςξπ, πξσ ρσμθΨςξσμ ςξ ηυηςικϊ ςξπΪξ γϋοχ μαπ. Μι Ωυξι εΪμαι μξοτΨπ εμΨογειαπ πξσ
επιδοξϋμ ρςξ πεοιβΧλλξμ και ρε εμΧπ. Ηαθόπ η ξπςικΩ πληοξτξοΪα και ξ εγγοαμμαςιρμϊπ
σπεοιρυϋξσμ, απξδσμαμόμεςαι η ρσμειδηςΩ ρυΨρη μαπ με ςξ ηυηςικϊ πεοιβΧλλξμ. μχπ ξ Ωυξπ
επιδοΧ ρημαμςικΧ ρςημ πξιϊςηςα ςηπ ζχΩπ μαπ. ΙΨρα απϊ ςημ ποξρΩλχρΩ μαπ ρςξ ηυηςικϊ ςξπΪξ,
και καλλιεογόμςαπ δσμαμικΧ ςιπ ακοξαμαςικΨπ μαπ δενιϊςηςεπ, ειραγϊμαρςε ρε Ψμαμ καιμξϋογιξ,
«θασμαρςϊ κϊρμξ», ερςιαρμΨμξ ρςξμ Ωυξ. Ώλληλεπιδοξϋμε Ψςρι πιξ ξσριαρςικΧ με ςξ πεοιβΧλλξμ
μαπ. O Schafer ποξςεΪμει μα ακξϋρξσμε ςημ «ξουΩρςοα ςξσ ρϋμπαμςξπ», μα ρσλλΧβξσμε χπ
εμξουηρςοχμΨμξσπ ςξσπ Ωυξσπ πξσ ρε διΧτξοα υοξμικΧ και υχοικΧ επΪπεδα μαπ πεοιβΧλλξσμ.
Αι‟ ασςϊ και η Ψμμξια ςηπ «ξουΩρςοαπ» εΪμαι κεταλαιόδηπ για ςξ εογαρςΩοιϊ μαπ.
Ιια Χλλη θεμελιόδηπ Ψμμξια ςξσ εογαρςηοΪξσ μαπ, ϊπχπ εΪπαμε, εΪμαι ξι ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ,
ςα ασςξρυΨδια ϊογαμα δηλαδΩ και ξι ρσρκεσΨπ, ξι ξπξΪεπ Ψυξσμ επξπςικϊ υαοακςΩοα. Αι‟ ασςϊ
και ποΨπει μα θεχοηθξϋμ κξμμΧςι ςηπ επξπςικΩπ και «εκπαιδεσςικΩπ ςευμξλξγΪαπ» ςξσ ρυξλεΪξσ.
Δ εκπαιδεσςικΩ ςευμξλξγΪα, αματΨοεςαι ρε ϊλξ εκεΪμξ ςξ ςευμικϊ σλικϊ πξσ υοηριμξπξιξϋμε για
μα σπξρςηοΪνξσμε ςξσπ διδακςικξϋπ μαπ ρςϊυξσπ. Ώπϊ ςξσπ ςξΪυξσπ ςξσ ρυξλεΪξσ μΨυοι ςα
αμςικεΪμεμα ςξσ ρυξλικξϋ εογαρςηοΪξσ, ςα ςεςοΧδια και ςα μξλϋβια, δεμ Ψυξσμε παοΧ διατϊοχμ
μξοτόμ εκπαιδεσςικΩ ςευμξλξγΪα (ΒμδεικςικΧ: ΗερΪρξγλξσ 1980, ΟξλξμχμΪδξσ, 1999). Πα
ασςξρυΨδια ϊογαμα και ξι ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ γεμικϊςεοα εΪμαι Ψμα δσμαμικϊ και ρε ενΨλινη
κξμμΧςι ςηπ εκπαιδεσςικΩπ ςευμξλξγΪαπ, πξσ εμτξοεΪςαι ιδΨεπ ςηπ ρϋγυοξμηπ παιδαγχγικΩπ,
ϊπχπ εΪμαι η διαθεμαςικϊςηςα, ξ αμαρςξυαρμϊπ και ξι «μεςα-δενιϊςηςεπ» (μεςαγμόρη,
μεςαεπικξιμχμΪα κ.λπ.). Ώμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ςξ επιθσμεΪ, μπξοεΪ μα εμςΧνει ςιπ ηυηςικΨπ
καςαρκεσΨπ ρςξ δσμαμικϊ ςξσ ρυξλικξϋ εογαρςηοΪξσ Ω μα αμαπςϋνει Ψμα νευχοιρςϊ εογαρςΩοιξ
μξσρικΩπ. Βν‟ ξοιρμξϋ, ξι ασςξρυΨδιεπ καςαρκεσΨπ δεμ εΪμαι κΧςι πξσ μπξοεΪ ςξ ρυξλεΪξ μα ςξ
ποξμηθεσςεΪ. Αι‟ ασςϊ εμςΧρρξμςαι ρςα δσμηςικΧ εογαλεΪα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Ώσςϊ εΪμαι Ψμα
«ςευμικϊ» πλεξμΨκςημα, γιαςΪ Ψςρι κΧθε ρυξλεΪξ μπξοεΪ μα ςα απξκςΩρει με δικΩ ςξσ
ποχςξβξσλΪα, υχοΪπ ιδιαΪςεοξ κϊπξ, απξκςόμςαπ Ψςρι Ψμα «ρσγκοιςικϊ» διδακςικϊ πλεξμΨκςημα.
Οςιπ μΨοεπ μαπ η ςευμξλξγΪα μαπ υαοΪζει πξλλΧ καιμξϋογια σλικΧ - με ςημ ςεοΧρςια ρσμειρτξοΧ
ςξσ πλαρςικξϋ - και μΧλιρςα ρε πξλλΧ ρυΨδια, ρυΩμαςα, μεγΨθη και ςευμικΧ υαοακςηοιρςικΧ.
Νξιξςικϊπ, μξσρικϊπ Ωυξπ μπξοεΪ μα παοαυθεΪ με πξλλΧ σλικΧ και αμςικεΪμεμα ςηπ
καθημεοιμϊςηςαπ, πεοιρρϊςεοα απϊ κΧθε Χλλη ιρςξοικΩ ρςιγμΩ ςξσ αμθοόπξσ. Πα παλιϊςεοα
υοϊμια ςα μεςαλλικΧ αμςικεΪμεμα, ςα πΩλιμα, ςα πξορελΧμιμα, ςα γσΧλιμα, ςα δεομΧςιμα, ςα
νϋλιμα, ςα κξγυϋλια, ξι απξνηοαμΨμεπ τσςικΨπ Ϊμεπ, ςα ξρςΧ, ςα καλΧμια, κΧπξια πεςοόμαςα, και
Χλλα τσρικΧ σλικΧ, εΪυαμ υοηριμξπξιηθεΪ για μα δημιξσογΩρξσμ μξσρικΧ αμςικεΪμεμα. μχπ ρςιπ
μΨοεπ μαπ ξι δσμαςϊςηςεπ ασςΨπ Ψυξσμ πξλλαπλαριαρςεΪ, καιμξϋογια μΨςαλλα, πλαρςικΧ, μικςΧ
σλικΧ, ρσμθεςικΧ σλικΧ και μεμβοΧμεπ, με πξλλΨπ δσμαςϊςηςεπ επενεογαρΪαπ, δΪμξσμ αςΨλειχςεπ
δσμαςϊςηςεπ για δημιξσογΪα ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ, ηυηςικόμ καςαρκεσόμ, ηυηςικόμ
εγκαςαρςΧρεχμ, ηυξγϊμχμ αμςικειμΨμχμ κλπ.
Οε ϊλα ασςΧ απ ποξρθΨρξσμε ςημ καλλιςευμικΩ αμςΪληφη ςξσ 20ξσ αιόμα, ρϋμτχμα με ςημ
ξπξΪα, και ξι θϊοσβξι ςξσ πεοιβΧλλξμςξπ Ψυξσμ αιρθηςικΩ ανΪα. ΗΧθε ςι μπξοεΪ μα ηυξγοατηθεΪ
και μα αμαπαοαυθεΪ χπ ξογαμχμΨμξπ, μξσρικϊπ Ωυξπ. λα ασςΧ μπξοξϋμ μα πΧοξσμ
εκπαιδεσςικΨπ ποξεκςΧρειπ και μα γΪμξσμ επξπςικΨπ καςαρκεσΨπ.
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Οςξ εογαρςηοιακϊ μαπ κεΪμεμξ πξσ ακξλξσθεΪ, θα ποξρπαθΩρξσμε μα εκθΨρξσμε κϋοια ρημεΪα
και πληοξτξοΪεπ πξσ ρσμθΨςξσμ ςξ πξλσδιΧρςαςξ θεχοηςικϊ, γμχρςικϊ πλαΪριξ ςχμ καςαρκεσόμ
ασςόμ, ερςιΧζξμςαπ:
ρε ςΨρρεοα ρημεΪα αματξοΧπ απϊ ςημ ιρςξοΪα ςξσ 20ξσ αιόμα,
ρςημ Ψμμξια ςηπ «ξουΩρςοαπ» χπ δσμαςϊςηςα για δημιξσογικΩ δοΧρη, και
ρςημ Ψμμξια ςξσ μξσρικξϋ ξογΧμξσ, πξσ ϊπχπ ςξ αμαπςϋρρξσμε εΪμαι ρσμόμσμξ ςηπ ηυηςικΩπ
καςαρκεσΩπ. Δ ηυηςικΩ καςαρκεσΩ εΪμαι ςξ ϊογαμξ μιαπ εσοϋςεοηπ ξουηρςοικΩπ δοΧρηπ ρςξ
«εμξουηρςοχμΨμξ» ηυηςικϊ ςξπΪξ.
Δ ξουΩρςοα εΪμαι η Ψμμξια «κλειδΪ» για μα καςαμξΩρξσμε ςημ κξιμχμικΩ διΧρςαρη ςξσ
πειοαμαςικξϋ Ωυξσ πξσ θα παοΧγξσμε. Δ Ψμμξια ςξσ μξσρικξϋ ξογΧμξσ, απ‟ ςημ Χλλη, δΪμει ςημ
σλικΩ - ςευμικΩ διΧρςαρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςΧπ μαπ. ΒΪμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα γμχοΪζξσμε κΧθε
ρςιγμΩ ςι θΨλξσμε μα απξκξμΪρει η ξμΧδα ςχμ μαθηςόμ: κξιμχμικΨπ εμπειοΪεπ και βιόμαςα
ξμαδικΩπ ρσμϋπαονηπ; Ή μΩπχπ ςευμικΨπ δενιϊςηςεπ και γμχρςικΧ ετϊδια; Έςρι θα ρυεδιΧρξσμε
πιξ εϋρςξυα ςξ μΧθημα.
ΠΨλξπ θα αματεοθξϋμε ρςημ Διαθεμαςικϊςηςα και ρςιπ βιβλιξγοατικΨπ πηγΨπ, ερςιΧζξμςαπ ρςημ
εγυόοια βιβλιξγοατικΩ παοαγχγΩ. ΏσςΩ
εΪμαι μια ποόςη ποξρπΧθεια, με ατξομΩ ςξ
εογαρςΩοιϊ μαπ, μα ρσρςημαςξπξιηθεΪ και μα καςαγοατςεΪ η ρυεςικΩ βιβλιξγοατΪα. ΕεμαςικΧ η
βιβλιξγοατΪα ασςΩ εμςΧρρεςαι ρςημ ΜογαμξλξγΪα και ςημ ΜογαμξγμχρΪα και πεοιλαμβΧμει και ςιπ
παιδικΨπ εκδϊρειπ.

ΘΘ. Ζ «αμακάλσφη» ςξσ πεοιβαλλξμςικξϋ ήυξσ ςξμ 20ξ αιόμα
ΡπΧουξσμ πΧοα πξλλΧ θΨμαςα απϊ ςημ ιρςξοΪα ςηπ μξσρικΩπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ (culture) ςξσ
εικξρςξϋ αιόμα, για ςξμ πεοιβαλλξμςικϊ Ωυξ, απϊ ςα ξπξΪα μπξοεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα αμςλΩρει
ιδΨεπ και επιυειοΩμαςα ποξκειμΨμξσ μα σπξρςηοΪνει ςξσπ διδακςικξϋπ ρςϊυξσπ μΪαπ Ω
πεοιρρϊςεοχμ διδακςικόμ εμξςΩςχμ. ΝαοξσριΧρξσμε μια επιλξγΩ απϊ ασςΧ, με υοξμξλξγικΩ
ρειοΧ. Αια ϊ,ςι ςελικΧ επιλΨνει ξ εκπαιδεσςικϊπ μπξοεΪ μα αμςλΩρει Χτθξμξ εμημεοχςικϊ σλικϊ
απϊ διαδικςσακΨπ πηγΨπ εγκσκλξπαιδικΨπ, ρσλλξγΨπ βΪμςεξ, ηυηςικΧ αουεΪα κ.λ.π. νεκιμόμςαπ
απϊ μια γεμικΩ αμαζΩςηρη και τθΧμξμςαπ ρςξσπ ειδικξϋπ ιρςξυόοξσπ πξσ ςξμ εμδιατΨοξσμ
ςελικΧ με ςιπ ρυεςικΨπ «λΨνειπ κλειδιΧ»75.
ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΜΟΤΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΗΥΧΝ ΣΟΝ 20ο ΑΙΧΝΑ
τρονολογία

1910-14

75

θεμαηική

Φνπηνπξηζηέο: Οη ζόξπβνη ηεο πόιεο
ζπλζέηνπλ κηα «κνπζηθή»
(Russolo 2004 [1913]),
(Marinetti 1987)

πλαίζιο - προεκηάζεις
Οη Φνπηνπξηζηέο πξώηνη κέζα ζηνλ 20ν αηώλα αλαθέξνπλ ηνλ
ζόξπβν σο κνπζηθό πιηθό θαη ζεσξνύλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο
ήρνπο κηαο κνξθήο ζύλζεζε.
Μπνξεί λα γίλεη αλάιπζε απόςεσλ, ηνπ καληθέζηνπ ησλ
Φνπηνπξηζηώλ γηα ηελ κνπζηθή, λα παξνπζηαζηνύλ ηα κνπζηθά ηνπο
όξγαλα, νη «ζνξπβνκεινπνηνί», ηα πνηήκαηά ηνπο θ.ι.π.

ΒμδεικςικξΪ ιρςξυόοξι αμαζΩςηρηπ: γεμικΧ: <http://www.google.com> <http://www.yahoo.com> , εικϊμεπ: <www.flickr.com>
<http://images.google.gr/>
βΪμςεξ:
<http://www.youtube.com>
<http://video.google.com>
,
εγκσκλξπαιδικΧ:
<http://www.wikipedia.org/>. λεπ ξι online πληοξτξοΪεπ πξσ ρυεςΪζξμςαι με ςξ εσοϋςεοξ εοεσμηςικϊ project ρςξ ξπξΪξ
ρσμπεοιλΩτθηκε και ςξ εογαρςΩοιξ αμαοςξϋμςαι διαοκόπ ρςξμ ιρςξυόοξ http://www.cmc.gr . λξι ξι ιρςξυόοξι ποξρπελΧρςηκαμ
ποιμ ςημ Ψκδξρη ςχμ ποακςικόμ, εΪμαι δσμαςϊμ ϊμχπ κΧπξιξι απϊ ασςξϋπ μα αλλΧνξσμ. Μ εκπαιδεσςικϊπ ρςημ πιθαμϊςηςα ασςΩ θα
ποΨπει πΧλι μα ποξβεΪ ρε αμαζΩςηρη για μα βοει ςιπ μΨεπ διεσθϋμρειπ.
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Harry Partch: μεθηλά ηελ θαηαζθεπή
απηνζρέδησλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ
κνπζηθώλ νξγάλσλ κε πξώηε ηελ
«adapted viola»

Ο John Cage
δεκηνπξγεί ην 4’ 33’’

World Soundscape Project

O Harry Partch (1901-1974), κάιινλ όρη ηόζν γλσζηόο ζηελ
Διιάδα, είλαη έλαο από ηνπο πξσηνπόξνπο ζπλζέηεο θαη
θαηαζθεπαζηέο νξγάλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Καηαζθεύαζε
δεθάδεο μερσξηζηά θαη πεηξακαηηθά όξγαλα, βαζηζκέλα ζε άιια
όξγαλα ή πεξηβαιινληηθά πιηθά. πλέζεζε ζε κηα θιίκαθα δηθήο ηνπ
επηλόεζεο (Partch 1974). Οη θαηαζθεπέο ηνπ κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ αθνξκέο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ απηνζρέδησλ
κνπζηθώλ νξγάλσλ.
Ο John Cage είλαη κάιινλ από ηνπο πιένλ γλσζηνύο ζηελ ρώξα
καο πξσηνπνξηαθνύο ζπλζέηεο θαη θαηαζθεπαζηέο νξγάλσλ. Οη
πξσηόηππεο ζπλζέζεηο, παξηηηνύξεο, ερεηηθέο θαηαζθεπέο θαη
όξγαλα πνπ δεκηνύξγεζε δίλνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα παξνπζίαζε
λέσλ ηδεώλ ζηελ ηάμε, κε πην ραξαθηεξηζηηθό ίζσο ην γλσζηό «4΄
33΄΄». Απηό κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηε κειέηε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ ζνξύβσλ ζε κηα παξάζηαζε, αιιά θαη γηα ηε
ζεκαζία ηεο ζησπήο θαη ηεο παύζεο. Ο Cage ζεώξεζε σο κνπζηθή
«θάζε νξγαλσκέλν ήρν» (1973).
Οη θαηαγξαθέο ερνηνπίσλ ηνπ Murray Schafer θαη ηεο νκάδαο ηνπ
μεθηλνύλ από ηνλ Καλαδά θαη πξνεθηείλνληαη ζηελ Δπξώπε.
Καηαγξάθεη ήρνπο θαη θξαηά ζεκεηώζεηο κε πξσηόηππεο
παξηηηνύξεο θαη εηδηθέο κεζόδνπο ερνγξάθεζεο. Σν ερεηηθό ηνπίν
αξρίδεη λα ζεσξείηαη έλα πνιηηηζκηθό αγαζό θαη κειεηάηαη. Ζ ηάζε
απηή ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε κέζα π.ρ. κέζα από ηηο
«ερνδσγξαθηέο» θαη ηηο αζθήζεηο «ελεξγεηηθήο αθξόαζεο» θαη
κπνξεί λα πάξεη πνιιέο δεκηνπξγηθέο πξνεθηάζεηο.

ΘΘΘ. Οειοαμαςιρμξί ρςημ έμμξια ςηπ ξουήρςοαπ: Λια υοηρςική ςσπξλξγία
Αια μα καςαμξΩρξσμε πόπ ξι Ωυξι γΪμξμςαι μξσρικΩ δημιξσογΪα, θα αμαζηςΩρξσμε ςξσπ ςοϊπξσπ
πξσ εμξουηρςοόμξμςαι. Έμα ηυηςικϊ ςξπΪξ εΪμαι ςξ απξςΨλερμα ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ Ωυχμ πξσ
ςξσπ «ρσλλαμβΧμξσμε» χπ Ψμα «εμξουηρςοχμΨμξ Ψογξ». λεπ ξι ρϋγυοξμεπ «εμαλλακςικΨπ»,
καιμξςϊμεπ, ρσυμΧ ποχςξπξοιακΨπ μξσρικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ, επεμβαΪμξσμ ρε Ψμαμ ςξσλΧυιρςξμ
παοΧγξμςα ςηπ ξουηρςοικΩπ δξσλειΧπ, με ςξ δικϊ ςξσπ ςοϊπξ. Βπιυειοξϋμε μια καςηγξοιξπξΪηρη
ςχμ παοαγϊμςχμ76:
ΡπΧουξσμ ξουΩρςοεπ πξσ ερςιΧζξσμ ρςημ λειςξσογΪα ςξσ μξσρικξϋ ξογΧμξσ: ασςξρυΨδια ϊογαμα,
καςαρκεσΨπ, μξμςΨομα και εμαλλακςικΧ σλικΧ.

76

Δ καςηγξοιξπξΪηρη πξσ επιυειοξϋμε ποξΨκσφε απϊ ςιπ αμΧγκεπ ςηπ θεχοΪαπ πεοιρρϊςεοξ, παοΧ ςηπ ποΧνηπ. Ίρχπ ρςημ ποΧνη μα
ταΪμεςαι ϊςι ποΨπει μα αμαλσθεΪ ξ παοΧγξμςαπ «μξσρικϊ ϊογαμξ» ρε πεοιρρϊςεοεπ καςηγξοΪεπ, μια και πξλλΨπ ξουΩρςοεπ ταΪμεςαι μα
αρυξλΩθηκαμ μ‟ ασςϊ. ΏμςΪθεςα η καςηγξοΪα ςξσ «παοΧγξμςα μαΨρςοξπ» ξσριαρςικΧ Ψυει μΪα πεοΪπςχρη πειοαμαςιρμξϋ. Ναοϊλα ασςΧ
ποξςιμΩραμε ςημ καςηγξοιξπξΪηρη «μαΨρςοξπ - μξσρικϊπ - ϊογαμξ» ρε αμαλξγΪα με ςξ ςοΪγχμξ «εκπαιδεσςικϊπ - μαθηςΩπ - κεΪμεμξ»
γιαςΪ η ρυΨρη ταΪμεςαι μα εΪμαι πξλϋ κξμςιμΩ. Μι πειοαμαςιρμξΪ ρςξσπ ςοειπ ασςξϋπ ποόςξσπ παοΧγξμςεπ, Ψυξσμ κξιμΨπ αουΨπ με ςξσπ
πειοαμαςιρμξϋπ ςηπ παιδαγχγικΩπ ρςξσπ οϊλξσπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, ςξσ μαθηςΩ και ςηπ διδαρκϊμεμηπ ϋληπ. Δ ςΨςαοςη καςηγξοΪα, ξ
παοΧγξμςαπ ςηπ δσμηςικϊςηςαπ (virtuallity) εΪμαι κΧςι ςελεΪχπ ασςϊμξμξ πξσ εμρχμαςόμει ςα ςοΪα ποξηγξϋμεμα ρε μια Χλλη ρταΪοα
πξσ μαπ παοΨυει η ςευμξλξγικΩ ρκΨφη. ΒΪμαι Ψμα «δϋρκξλξ» αλλΧ και «μαγεσςικϊ» μξμξπΧςι, με Ψμταρη ρςιπ μεςαγμχρςικΨπ
δενιϊςηςεπ, ςημ τιλξρξτΪα ςηπ ςευμξλξγΪαπ, και Ψυει παοξσριαρςεΪ ρε ποξηγξϋμεμεπ εογαρΪεπ (ΟαοοΩπ 2005α), (ΟαοοΩπ 2005γ),
(ΟαοοΩπ 2006).
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Άλλεπ ξουΩρςοεπ ερςιΧζξσμ ρςημ ξογΧμχρη ςχμ μξσρικόμ: παΪζξσμ ασςξρυΨδια, παΪζξσμ με
εμαλλακςικΨπ παοςιςξϋοεπ, αμαδιαςΧρρξσμ ςξσπ οϊλξσπ ςχμ ξογΧμχμ ςξσπ.
ΙεοικΨπ ξουΩρςοεπ πειοαμαςΪζξμςαι με ςξμ μαΨρςοξ: ςξμ καςαογξϋμ και αμαλαμβΧμξσμ
ρσλλξγικΩ δοΧρη με διατξοεςικΧ μξμςΨλα διεϋθσμρηπ.
ΠΨλξπ σπΧουξσμ και ξουΩρςοεπ πξσ μεςατΨοξσμ ϊλα ασςΧ ςα ρςξιυεΪα ρςημ δσμηςικΩ (virtual)
ποαγμαςικϊςηςα μΨρα απϊ ςξμ κϊρμξ ςηπ πληοξτξοικΩπ.
Κα πχπ μπξοξϋμ μα ξογαμχθξϋμ ϊλεπ ασςΨπ ξι ιδΨεπ:

ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΙΓΔΑ ΣΗ ΟΡΥΗΣΡΑ
παράγονηας
πειραμαηιζμού

ιεηηνπξγία ηνπ
κνπζηθνύ νξγάλνπ

ενδεικηικά παραδείγμαηα

Οξρήζηξεο απηνζρέδησλ νξγάλσλ,
όπνπ ηα όξγαλα κπνξνύλ λα
πξνέξρνληαη από:
- ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο77,
- παηρλίδηα,78
- αληηθείκελα79
- απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο80
- ζπγθεθξηκέλνπο «ηύπνπο» πιηθώλ81
θ.ιπ.

Οξρήζηξεο απηνζρεδηαζηώλ82.

ιεηηνπξγία ηνπ
κνπζηθνύ εθηειεζηή

ιεηηνπξγία ηνπ
κνπζηθνύ δηεπζπληή
77

Οη κνπζηθνί κε ηελ θαζνδήγεζε
καέζηξνπ επηιέγνπλ απηνζρεδηαζηηθά:
- όξγαλα
- ηύπνπο παξηηηνύξαο
- κνξθέο θνκκαηηώλ
- ηερληθέο έθθξαζεο
- ηξόπνπο «ζπκπαημίκαηνο»

Οξρήζηξεο πνπ αιιάδνπλ ηελ έλλνηα
ηνπ δηεπζπληή:
Γελ έρνπλ δηεπζπληή ή βξίζθνπλ

διδακηικές προεκηάζεις
Ζ δεκηνπξγία «ελαιιαθηηθώλ» κνπζηθώλ νξγάλσλ δελ είλαη
απηνζθνπόο. Πνιιέο ηδέεο κπνξνύλ αλαπηπρζνύλ, ρσξίο ηέινο,
αθνύ από ην θάζε ηη κπνξεί λα παξαρζεί ήρνο θαη λα
ηξνπνπνηεζεί γηα λα γίλεη κνπζηθόο. Σα απηνζρέδηα όξγαλα, ηα
απηνζρέδηα πιηθά θαη νη θαηλνηνκίεο, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα αλαπηπρζεί ε ηδέα ηεο θαιαηζζεζίαο,
ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη λα ζπλδπαζηνύλ
έλλνηεο θαη ηδέεο ησλ ζεσξεηηθώλ ζπνπδώλ κε ηηο ζεηηθέο. ε
έλα κεγάιν βαζκό νη νξρήζηξεο απηέο είλαη «κνληέξλεο», κε ηελ
θηινζνθηθή έλλνηα ηνπ όξνπ θαη εηδηθά ζηηο κεγάιεο ηάμεηο
πξνζθέξνληαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ
κνληεξληζκνύ θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνύ, πνπ ηα παηδηά
βηώλνπλ θαζεκεξηλά, αιιά δε κπνξνύλ λα νλνκάζνπλ, ή λα
πξνζδηνξίζνπλ ηζηνξηθά κηα θαη είλαη ζρεηηθά πξόζθαηεο.
Ο ηύπνο απηόο νξρήζηξαο είλαη κηα πνιύ θαιή δπλαηόηεηα
ζπδήηεζεο πάλσ ζηελ ειεπζεξία θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ
κνπζηθνύ. Δλώ θαίλεηαη όηη όια είλαη «ειεύζεξα» θαη ρσξίο
πξνζρέδην, ηειηθά νη κνπζηθνί πεηζαξρώληαο ζε έλαλ καέζηξν
παξάγνπλ έλα ερεηηθό απνηέιεζκα κε ζπκβαηηθό κε κεγάιν
κνπζηθό (θαη κνπζηθνινγηθό) ελδηαθέξνλ.
Μπνξεί λα γίλεη κηα αλάινγε νξρήζηξα ζηελ ηάμε. Άιισζηε ν
ζρνιηθόο κνπζηθόο ζπρλά θαιείηαη λα ελνξρεζηξώζεη ηηο
εηεξόθιηηεο κνπζηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ:
όξγαλα από δηάθνξεο κνπζηθέο θνπιηνύξεο, δηαθνξεηηθή
θαηάξηηζε θαη ελαζρόιεζε θάζε καζεηή θιπ.
Ο ηύπνο απηόο νξρήζηξαο πεηξακαηίδεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ
δηεπζπληή. Κάπνηεο πεηξακαηηθέο νξρήζηξεο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο
καέζηξν θαη έρνπλ απνηειέζεη «αληηθείκελν κειέηεο» γηα ηηο

ΝαοαδεΪγμαςα: Ιια ξουΩρςοα απϊ γοατξμηυαμΨπ (Boston Typewriter Orchestra <http://www.bostontypewriterorchestra.com/ >).
Ιια
ξουΩρςοα
απϊ
«ποχςϊγξμξσπ»
σπξλξγιρςΨπ
ςηπ
δεκαεςΪαπ
ςξσ
‟80
(ΓΣ
spectrum
orchestra
< http://www.myspace.com/zxspectrumorchestra>).
78
Μ John Cage Ψγοαφε ςξ 1948 μια «ρξσΪςα για πιΧμξ παιυμΪδι» (suite for toy piano). Οςη μξμςΨομα μξσρικΩ ρκημΩ, ςξ ρσγκοϊςημα
«modified toy orchestra» υοηριμξπξιεΪ ςοξπξπξιημΨμα ηλεκςοξμικΧ παιυμΪδια (<http://www.warmcircuit.com>).
79
ΝαοαδεΪγμαςα : ΜμΧδα «stomp» <http://www.stomponline.com/>. ΜμΧδα «Blue man» < http://www.blueman.com/> .
80
ΝαοΧδειγμα: «ΜμΧδα μεςαΩυχμ» <http://www.metasound.gr>.
81
ΝαοΧδειγμα: «ΜουΩρςοα Θαυαμικόμ ςηπ ΐιΨμμηπ» < http://www.gemueseorchester.org>.
82
ΝαοαδεΪγμαςα: «ΜουΩρςοαπ Ώσςξρυεδιαρςόμ ςηπ Αλαρκϊβηπ» <http://www.glasgowimprovisersorchestra.com/>. «ΜουΩρςοα
Ώσςξρυεδιαρςόμ ςξσ ΘξμδΪμξσ» <http://www.myspace.com/londonimprovisersorchestra >.
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άιινπο ηξόπνπο δηεύζπλζεο

ιεηηνπξγίεο ηεο
νξρήζηξαο ζηελ
δπλεηηθή (virtual)
πξαγκαηηθόηεηα

Οξρήζηξεο πνπ κεηαθέξνπλ έλα ηνπο
θνκκάηη, ή πινπνηνύληαη νιόθιεξεο ζην
δηαδίθηπν

επηζηήκεο ηεο αλζξώπηλεο ζπλύπαξμεο θαη ηεο δηνίθεζεο, σο
ηδαληθά κνληέια ζπλελλόεζεο θαη ζπλ-δξάζεο. Δπίζεο, έρεη
ελδηαθέξνλ ε δηεύζπλζε νξρήζηξαο από έλα ξνκπόη, πνπ
επηρεηξήζεθε από ηελ πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Detroit83.
Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί νξγαλώλνληαο ηε
κνπζηθή δξάζε κέζα από ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
Δλεξγνπνηώληαο ηα ερεία, θαη κνπζηθά ινγηζκηθά, νη καζεηέο
κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ερεηηθό ηνπο έξγν κε ηα κέζα
απηά, πνπ δηαξθώο πνιιαπιαζηάδνληαη.

IV. Οειοαμαςιρμξί με ςημ έμμξια ςξσ Λξσρικξϋ Ξογάμξσ: μια «πξλιςιρμική
ξογαμξλξγία»
Μ ϊοξπ «ασςξρυΨδιξ ϊογαμξ» μπξοεΪ μα ρημαΪμει Ψμα ϊογαμξ πξσ καςαρκεσΧζεςαι ρϋμςξμα, «ρςη
ρςιγμΩ». ΏσςΩ η ρςιγμΩ ϊμχπ μπξοεΪ μα εΪμαι απϊοοξια μακοξυοϊμιχμ διεογαριόμ και ςευμικόμ
επιλξγόμ. ΝξλλΧ ασςξρυΨδια ϊογαμα εμςΧρρξμςαι ρςιπ παοαδϊρειπ μαπ. Μ Ο. ΗαοακΧρηπ
(1970:181-188) ςα καςηγξοιξπξΪηρε χπ «φεσςξ-ϊογαμα», εμό ξ . ΏμχγειαμΧκηπ (1990) ςα
εμΨςανε ρςξ ρϋρςημα ςχμ Hornbostel & Sachs, ποακςικΩ πξσ ρσμαμςξϋμε και ρε εγκσκλξπαιδικΨπ
ρσλλξγΨπ ξογΧμχμ (Abrashev & Gadjev 2006). Δεμ ποΨπει λξιπϊμ μα μαπ διατεϋγει ϊςι ςα μη
ρσμβαςικΧ, ασςξρυΨδια ϊογαμα και ξι ποακςικΨπ ςξσπ αμςλξϋμ ςιπ οΪζεπ ςξσπ απϊ μακοξυοϊμιεπ
παοαδϊρειπ. ΒπΪρηπ, ϊςι εμςΧρρξμςαι και ρε μια αμΧλξγη παοΧδξρη ασςξρυΨδιχμ ηυηςικόμ
πηγόμ και ιδιξτόμχμ, και ρςα ϊογαμα ςηπ ρσμτχμικΩπ ξουΩρςοαπ: ρτσοΪυςοα, κσμηγεςικΩ
ρτσοΪυςοα (duck bell), κϊομα, κλΧνξμ, ρειοΩμα, ϊπλξ, «τϋλλξ για ετΨ κεοασμξϋ» (thunder
sheet), διΧτξοξσπ ςϋπξσπ μπαγκΨςαπ και Χλλα (Stone 1980).
Πα ασςξρυΨδια ϊογαμα γΪμξμςαι Ψμα διαυοξμικϊ ζΩςημα, με καθ‟ ϋλημ αομϊδιξ κλΧδξ, ασςϊμ ςηπ
ΜογαμξλξγΪαπ. Δ ποξΨκςαρη ςηπ ΜογαμξλξγΪαπ ποξπ ςιπ πξλιςιρμικΨπ πςσυΨπ ςχμ ξογΧμχμ,
ξδηγεΪ ρε μια «πξλιςιρμικΩ ξογαμξλξγΪα». Οςημ πεοΪπςχρη ασςΩ, γΪμεςαι σπΨοβαρη ςηπ απλΩπ
πεοιγοατΩπ ςηπ καςαρκεσΩπ και αρυξλξϋμαρςε με ςξ πξλιςιρμικϊ πλαΪριξ ρςξ ξπξΪξ
δημιξσογεΪςαι και λειςξσογεΪ η ξογαμξκαςαρκεσΩ. Πξ Ϊδιξ σλικϊ, ξ Ϊδιξπ μηυαμιρμϊπ, ξ Ϊδιξπ
Ωυξπ, μπξοεΪ μα ακξσρςεΪ ρε ςελεΪχπ εςεοϊκληςεπ μξσρικΨπ, απξκςόμςαπ ςξ αμΧλξγξ πξλιςιρμικϊ
πεοιευϊμεμξ. Ώπ αμαλξγιρςξϋμε π.υ. ςημ πξοεΪα ςξσ κξΪλξσ γσαλιξϋ, ςξσ πξςηοιξϋ ρςξ υοϊμξ και
ςξσπ πξλιςιρμξϋπ:
Ώπϊ ςημ ποόςη καςαρκεσΩ ςξσ γσαλιξϋ, Ψυξσμε αματξοΨπ π.υ. ρςξσπ «θεοαπεσςικξϋπ Ωυξσπ»
απϊ γσΧλιμα πξςΩοια ςξσ Νσθαγϊοα («Pythagoean experiment»),
ρε γσΧλιμα ρκεϋη ρςημ ΗΪμα ςξσ 14ξσ αιόμα, ρςημ ΏοαβΪα ςξσ 15ξσ αιόμα (μξσρικΧ κϋπελλα
kizam, κιξϋπια khaurabi) εμό μϊλιπ
ςξμ 17ξ αιόμα αμακαλϋπςεςαι η ςευμικΩ ςχμ ςοιβϊμεμχμ πξςηοιόμ κοαριξϋ (Rossing 2000:182).
Οςη ρσμΨυεια:
η Glass harmonica ςξσ 18ξσ αιόμα ανΪχμε μια θΨρη ρςημ ξουΩρςοα μΨρα απϊ ςιπ ρσμθΨρειπ ςχμ
Gluck, Mozart και Χλλχμ (Abrashev & Gadjev 2006), για μα γΪμει αογϊςεοα
μια διαδεδξμΨμη λαψκΩ καςαρκεσΩ (ςα γμχρςΧ μαπ πξςηοϊτχμα) με μαγειοικΧ γσΧλιμα δξυεΪα Ω
πξςΩοια ρε διΧτξοξσπ ςϋπξσπ.
ΝαοΧλληλα με ςημ πξοεΪα ασςΩ, αμΧλξγεπ εταομξγΨπ εμταμΪζξμςαι ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ:
83

ΒμδεικςικΩ ιρςξρελΪδα ςξσ εγυειοΩμαςξπ: <http://world.honda.com/news/2008/c080423ASIMO/>
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Οςημ θιβεςιαμΩ παοΧδξρη ςξ ςοιβϊμεμξ γσαλΪ υοηριμξπξιεΪςαι για ςξμ ιδιαΪςεοξ θεοαπεσςικϊ ςξσ
υαοακςΩοα, ρε γσΧλιμεπ εκδξυΨπ ςχμ γμχρςόμ ςοιβϊμεμχμ μεςαλλικόμ δξυεΪχμ (bowls).
Πα κοαρξπϊςηοα υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ ελλημικΩ λαψκΩ και οεμπΨςικη μξσρικΩ (ΏμχγειαμΧκηπ
1990).
Μ Harry Partch ρσμβΧλλξμςαπ ρςξ ποχςξπξοιακϊ πμεϋμα ςξσ 20ξσ αιόμα δημιξσογεΪ ςα γσΧλιμα
«cloud-camber bowls», εμό
ρςημ λαψκΩ μξσρικΩ ςηπ Βσοόπηπ εΪμαι πλΨξμ εσοΨχπ διαδεδξμΨμεπ ξι «γσΧλιμεπ Χοπεπ» (Glass
harps), «ποϊγξμξι» αλλΧ και «επΪγξμξι» ςηπ glass harmonica, ϊπξσ ρε μια κλαρρικΩ ςξσοιρςικΩ
εικϊμα, πλαμϊδιξι μξσρικξΪ εμταμΪζξμςαι μα παΪζξσμ Ψυξμςαπ ρσλλΨνει πξλλΧ πξςΩοια ρε μια
βΧρη, πξσ κξσοδΪζξσμ με μεοϊ.
Δ Ϊδια ασςΩ καςαρκεσΩ απξςελεΪ πλΨξμ εσοΨχπ διαδεδξμΨμη ιδΨα για ασςξρυΨδια καςαρκεσΩ ρςημ
εκπαΪδεσρη, ρςημ ΒλλΧδα (ΏπξρςξλΪδξσ - ΓεπΧςξσ 2007) και ςξμ κϊρμξ (εμδεικςικΧ: Romanell
2003).
ΠΨλξπ ακϊμη πιξ πειοαμαςικΧ, γσΧλιμεπ κξΪλεπ επιτΧμειεπ (πξςΩοι και λεκΧμη) με μεοϊ
υοηριμξπξιΩθηκαμ απϊ ςημ ΜμΧδα ΙεςαΩυχμ για μα δημιξσογΩρξσμ Ψμα γσΧλιμξ «water drum»84,
κας‟ αμαλξγΪα με ςξ ατοικΧμικξ ξμόμσμξ ϊογαμξ, πξσ καςαρκεσΧζεςαι απϊ κξλξκϋθα.
Μι πξλιςιρμικΧ διατξοξπξιημΨμεπ υοΩρειπ ςξσ Ϊδιξσ σλικξϋ, ρςημ Ϊδια πεοΪπξσ μξοτΩ και με
παοαπλΩριεπ ςευμικΨπ εΪμαι πξλλΨπ: ςξ γσΧλιμξ πξςΩοι ρε μια διεσοσμΨμη διαυοξμΪα θεοαπεϋει,
φσυαγχγεΪ χπ λαψκϊ Ω ρσμτχμικϊ ϊογαμξ, εκπαιδεϋει, γΪμεςαι πειοαμαςικϊ εογαλεΪξ Ω
εσυΧοιρςη απαρυϊληρη.
ΙΨρα απϊ Ψμα ςΨςξιξ πξλσδιΧρςαςξ πλΨγμα πξλιςιρμικόμ και ιρςξοικόμ ρςξιυεΪχμ μα
πλαιριόμξσμ κΧθε «ασςξρυΨδια» μξσρικΩ καςαρκεσΩ, καςαλαβαΪμξσμε ϊςι σπΧουξσμ πξλλΨπ
δσμαςϊςηςεπ και πξλλΧ ρςξιυεΪα για μελΨςη. ΐΨβαια, μπξοξϋμε μα κοαςΩρξσμε ςιπ εταομξγΨπ
ασςΨπ ρε επιταμειακΨπ υοΩρειπ και εταομξγΨπ ρςημ ςΧνη. μχπ ποΨπει μα Ψυξσμε επΪγμχρη ϊςι
δεμ εΪμαι απλΨπ επιμξΩρειπ. Έυξσμ ζσμχθεΪ μΨρα ρε πξλλΨπ κξσλςξϋοεπ και επξυΨπ και
ρσμπσκμόμξσμ πΧμχ ςξσπ πξλλΧ επικξιμχμιακΧ, πξλιςιρμικΧ και αμθοχπξλξγικΧ ρςξιυεΪα.
ΒοχςΩμαςα ςξσ ςϋπξσ:
«πϊςε Ψμα αμςικεΪμεμξ, π.υ. Ψμα πξςΩοι υΧμει ςημ αουικΩ ςξσ υοΩρη και γΪμεςαι μξσρικϊ ϊογαμξ;»
«πϊςε Ψμαπ Ωυξπ πεομΧει απϊ ςη ρταΪοα ςχμ θξοϋβχμ ρςη ρταΪοα ςηπ μξσρικΩπ;»
«παοΧγξσμ θϊοσβξ ςα μξσρικΧ ϊογαμα; - παοΧγξσμ μξσρικΩ ςα αμςικεΪμεμα;»
«πχπ Ψμα ϊογαμξ „μεςαμξοτόμεςαι‟, ϊςαμ ςξ υοηριμξπξιξϋμ διατξοεςικξΪ πξλιςιρμξΪ (cultures);»
«πξια εΪμαι η ρημαρΪα ςηπ ςευμικΩπ, ποξκειμΨμξσ μα αμαδειυςξϋμ ξι Ωυξι χπ μξσρικξΪ;»
εΪμαι εοχςΩμαςα πξσ αμαδεικμϋξσμ ςημ πξλιςιρμικΩ διΧρςαρη ςχμ ασςξρυΨδιχμ ξογΧμχμ.

V. Διαθεμαςικϊςηςα: εμδεικςικά θέμαςα
Οε ασςϊ ςξ ρημεΪξ ακοιβόπ, ρςημ αμΧδεινη ςηπ πξλιςιρμικΩπ διΧρςαρηπ ςχμ ηυηςικόμ
καςαρκεσόμ, ςχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ κλπ. βοΪρκεςαι μια δσμαςϊςηςα διαθεμαςικΩπ μελΨςηπ. Ώπ
αμακεταλαιόρξσμε πϊρεπ πςσυΨπ (και θεμαςικΨπ) Ψοεσμαπ μαπ δΪμει ςξ παοΧδειγμα ςξσ γσαλιξϋ
πξσ εΪδαμε:
Δ ιρςξοικΩ παοξσρΪα ςξσ γσαλιξϋ χπ σλικϊ για μξσρικΧ ϊογαμα.
84

Εηθόλεο ηνπ νξγάλνπ ζην: <http://www.metasound.gr/oup.pr/oject/INSTRUMENTARIUM.htm>
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Πα μξσρικΧ ϊογαμα απϊ γσαλΪ.
Πα γσΧλιμα ρκεϋη πξσ μπξοξϋμ μα μεςαςοαπξϋμ ρε μξσρικΧ ϊογαμα.
Μι μξσρικΨπ και ξι παοαδϊρειπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ γσαλΪ.
ΝαοαςηοΩρειπ για ςημ ανΪα ςηπ καιμξςξμΪαπ, ςηπ ιδΨαπ, ςηπ ςευμικΩπ, ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ.
μχπ ξι ποξεκςΧρειπ μπξοξϋμ μα δξθξϋμ και ρςξ επΪπεδξ ςχμ θεςικόμ επιρςημόμ:
Νχπ η μΧζα ςξσ μεοξϋ επιδοΧ ρςξμ Ωυξ και γιαςΪ;
Νχπ κξσοδΪζξσμε Ψμα γσΧλιμξ ρκεϋξπ με μεοϊ;
Νξιξπ ξ οϊλξπ ςξσ γσαλιξϋ και πξιξπ ςξσ μεοξϋ ρςημ παοαγχγΩ ςξσ Ωυξσ;
Πι μξοτΩπ κϋμαςα και δξμΩρειπ παοΧγξμςαι κΧθε τξοΧ;
Νξιεπ ξι ξμξιϊςηςεπ και ξι διατξοΨπ εμϊπ πξςηοϊτχμξσ πξσ κοξϋεςαι με μπαγκΨςα και εμϊπ πξσ
εμεογξπξιεΪςαι με ςξ ρϋοριμξ ςχμ δαυςϋλχμ; Νχπ ποξεκςεΪμεςαι η παοαςΩοηρη ρςα ϊογαμα;
Πξ γσαλΪ και ςξ μεοϊ με ςημ διΧταμη ϊφη ςξσπ ποξρτΨοξσμ Ψμα ιδιαΪςεοξ αιρθηςικϊ απξςΨλερμα
ποξπ δημιξσογικΩ ανιξπξΪηρη απϊ ςημ ΏιρθηςικΩ ΏγχγΩ και η εσκξλΪα πξσ ςα γσΧλιμα ρκεϋη
παΪζξμςαι ρςημ καθημεοιμϊςηςα ςα καθιρςΧ εναιοεςικΧ ρκημικΧ αμςικεΪμεμα για ςη ΕεαςοικΩ
ΏγχγΩ.
Έμα πξςηοϊτχμξ μπξοεΪ μα αμςιμεςχπιρςεΪ ραμ μια ρσρκεσΩ απϊ ςξ μΧθημα ςηπ ΠευμξλξγΪαπ,
βαριρμΨμξ μΧλιρςα ρε παοαδξριακΨπ αουΨπ ρσρςημικΩπ θεχοΪαπ και μπξοεΪ μα παιυςεΪ με μη
ρσμβαςικΨπ παοςιςξϋοεπ πξσ θα ρυεδιαρςξϋμ ρςξ μΧθημα ςηπ ΝληοξτξοικΩπ (ΟαοοΩπ 2005β).

VI. Οηγέπ και Βιβλιξγοατία αμά καςηγξοία και θεμαςική
ΙΨρα απϊ ϊρα εκθΨραμε μΨυοι ρςιγμΩπ, θελΩραμε μα ρσγκεμςοόρξσμε και μα
ρσρςημαςξπξιΩρξσμε κΧπξιεπ ιδΨεπ, ξι ξπξΪεπ ϊμχπ Ψυξσμ αμενΧμςληςεπ ποξεκςΧρειπ. Μ
εκπαιδεσςικϊπ θα ποΨπει μα επιλΨνει ςξ σλικϊ ςξσ μΨρα απϊ Ψμα ςεοΧρςιξ εϋοξπ διαθΨριμχμ
πληοξτξοιόμ, ρςξ διαδΪκςσξ και ςημ βιβλιξγοατΪα. Μι διαθΨριμεπ φητιακΨπ πηγΨπ εΪμαι Ψμα
ζΩςημα ρε διαοκΩ ενΨλινη, πξσ δεμ μπξοεΪ μα καλστθεΪ εδό. Δ βιβλιξγοατΪα, χρςϊρξ, ρςημ
ελλημικΩ γλόρρα, θα παοξσριαρςεΪ ρε Ψμα μεγΧλξ μΨοξπ ςηπ, μΨρα απϊ μια υοηρςικΩ
καςηγξοιξπξΪηρη. Οε πξλλΨπ εκδϊρειπ πξσ απξςελξϋμ μεθϊδξσπ εκμΧθηρηπ, επΪρηπ εΪμαι δσμαςϊ
μα βοεθξϋμ πξλλΨπ πληοξτξοΪεπ, κσοΪχπ ρςα ειραγχγικΧ κετΧλαια, πξσ ξι ρσγγοατεΪπ
παοξσριΧζξσμ ςξ ϊογαμξ για ςξ ξπξΪξ παοξσριΧζξσμ ςη μΨθξδϊ ςξσπ. ΒπΪρηπ, πληοξτξοΪεπ
ξογαμξλξγικόμ θεμΧςχμ βοΪρκει καμεΪπ πιξ επιμεοιρμΨμεπ και απξρπαρμαςικΨπ ρε
εγκσκλξπαιδικΨπ εκδϊρειπ και λενικΧ, πξσ δεμ αματΨοξσμε εδό για λϊγξσπ ξικξμξμΪαπ.
Γεμική βιβλιξγοατία Ξογαμξλξγίαπ: ΣοηριμξπξιεΪςαι για μα δξθεΪ ρςα παιδιΧ μια γεμικΩ ιδΨα
απϊ ϊογαμα και καςαρκεσΨπ, αλλΧ και για μα εμπμεσρςεΪ μΨρα απϊ ςη ρπξσδΩ ςηπ
ΜογαμξγμχρΪαπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ ςξ θεχοηςικϊ και ποακςικϊ σπϊβαθοξ ςηπ δξσλειΧπ ςξσ.
ΠΪςλξσπ ξογαμξλξγΪαπ πξσ παοξσριΧζξσμ με διατξοεςικΨπ ξπςικΨπ γεμικΧ μξσρικΧ ϊογαμα
βοΪρκξσμε αοκεςξϋπ, ϊπχπ ςχμ ΏβΨοχτ (1992), Ardley (1988), ΔλιΧδη (1980), ΗαλξμξΪοη (1957),
ΗαοακΧρη (1970), ΠΧςρηπ (1986), απϊ ςξσπ ξπξΪξσπ μπξοξϋμ μα αμςληθξϋμ πξλλΧ ρςξιυεΪα
ιρςξοΪαπ, ξογαμξκαςαρκεσΩπ και ακξσρςικΩπ.
Ρςξιυεία για ςα λαψκά Όογαμα: ΙΨρα απϊ ςη βιβλιξγοατΪα ςχμ λαψκόμ ξογΧμχμ, ξ
εκπαιδεσςικϊπ Ψυει ςη δσμαςϊςηςα μα δει καςαρκεσΨπ και ιδΨεπ πεοιρρϊςεοξ ποξριςΨπ ρςιπ
καςαρκεσαρςικΨπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ ςΧνηπ. ΝξλλΧ κοξσρςΧ και ιδιϊτχμα απϊ λαψκΨπ παοαδϊρειπ
μπξοξϋμ μα καςαρκεσαρςξϋμ με απλΧ σλικΧ Ω δεμ υοειΧζεςαι καςαρκεσΩ, καθόπ
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υοηριμξπξιξϋμςαι απλΧ αμςικεΪμεμα (π.υ. ςα γμχρςΧ κξσςΧλια, πξςΩοια, ςξ κξμπξλϊι, η υςΨμα
κ.λπ.). ΒπΪρηπ, μπξοξϋμ μΨρα απϊ ςη βιβλιξγοατΪα ασςΩ μα καςαοςιρςξϋμ πεοιγοατΨπ και
πληοξτξοΪεπ υοΩριμεπ για ςημ καςαμϊηρη ςξσπ υαοακςΩοα και ςηπ υοΩρηπ ςξσπ. Βκδϊρειπ
απξκλειρςικΧ με λαψκΧ ϊογαμα, Ω κσοΪχπ με λαψκΧ εΪμαι ξι ρσλλξγΨπ ςχμ ΏμχγειαμΧκη (1990),
Daly (1994), Ησμηγξϋ - λΧμπξσοα (1998), ΚικξλακΧκη (2007) και δϋξ εκδξυΨπ ρσλλξγΩπ λαψκόμ
ξογΧμχμ ςχμ εκδϊρεχμ «Faggoto» (1996, και ΙασοξειδΩπ 2005). μχπ σπΧουξσμ πξλλΨπ
μξμξγοατΪεπ και δξκΪμια για ειδικϊςεοα θΨμαςα και ρσγκεκοιμΨμα λαψκΧ ϊογαμα, ϊπχπ ςξσ
ΏμχγειαμΧκη για ςα ιδιϊτχμα (1996), ςξσ Βκμεςρϊγλξσ (1982) για ςημ κιθΧοα, ςξσ ΕΨμελη (1996)
για ςξ καμξμΧκι, ςξσ Ηαλσβιόςη (2007) για ςα ηυηςικΧ αμςικεΪμεμα, ςξσ Ηξτςεοξϋ (1991) για ςξ
ραμςξϋοι, ςηπ ΙαζαοΧκη (1984) για ςξ κλαοΪμξ, ςξσ Σαιοϊπξσλξσ (1994) για ςη λϋοα.
Οαιδική βιβλιξγοατία Ξογαμξλξγίαπ:85 Οε ασςΧ ςα βιβλΪα ξ εκπαιδεσςικϊπ θα βοει ατεμϊπ
ξογαμξγμχρςικΧ ρςξιυεΪα, ατεςΨοξσ πξλλΨπ καςαρκεσΨπ και ιδΨεπ για ασςξρυΨδια ϊογαμα και
μξσρικΨπ δημιξσογΪεπ. Δ βιβλιξγοατΪα ασςΩ πξικΪλει χπ ποξπ ςιπ ιδΨεπ, καθόπ εΪμαι πξλλΨπ ξι
ποξςΧρειπ ποξπ ςξμ εκπαιδεσςικϊ. ΟυεςικΨπ εογαρΪεπ Ψυξσμε απϊ ςξσπ De Wouwer (2000), Drew
(1993), Ηαμπϋλη - Οπεςριόςη (2000), Ιϊρυξ (1994), ΙπΪμπεογκ (1985), Romanell (2003) και
ΠρατςαοΪδη (1995). Αεμικϊςεοα εικξμξγοατημΨμεπ ξογαμξλξγικΨπ παοξσριΧρειπ υχοΪπ
καςαρκεσΨπ μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ ξι ςϊμξι ςχμ Ησμηγξϋ - λΧμπξσοα (1998), ΙπΪμπεογκ
(1985), πξσ απξςελεΪ και γεμικϊςεοη ποαγμαςεΪα για θΨμαςα Ωυξσ, καθόπ και ςηπ ΟατελΧ (1996),
πξσ εΪμαι μια αματξοικΩ, καςαγοατικΩ εογαρΪα. ΒιδικΧ ξι εογαρΪεπ ςχμ Binns (1998) και Aspley
(2002), εΪμαι βιβλΪα δοαρςηοιξςΩςχμ με σπξρςηοικςικΧ σλικΧ.
Διδικά Θρςξοικά Ηέμαςα: Οε ασςΧ εμςΧρρεςαι η ξογαμξλξγικΩ μελΨςη απϊ μξσρικΧ ϊογαμα Χλλχμ
επξυόμ ϊπχπ ςηπ Ώουαιϊςηςαπ (ΑεχογΪξσ 2007), (ΝαπαρπΩλιξπ 2005), Ω ςηπ ΐσζαμςιμΩπ πεοιϊδξσ
(ΙαλιΧοαπ 2007).

VII. Αμςί επιλϊγξσ: ποξςειμϊμεμξι ρςϊυξι και τιλξρξτία
Οςξ κεΪμεμξ ασςϊ, πξσ ρσμξδεϋει μια εογαρςηοιακΩ δοαρςηοιϊςηςα, Ψγιμε μια ποξρπΧθεια
ρσγκΨμςοχρηπ ϊλχμ εκεΪμχμ ςχμ ρςξιυεΪχμ πξσ θα υοειαρςεΪ ξ εκπαιδεσςικϊπ για μα ξογαμόρει
ρε θεχοηςικϊ κας‟ αουΧπ επΪπεδξ μια διδαρκαλΪα βαριρμΨμη ρε ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ, ασςξρυΨδια
ϊογαμα και δοΧρειπ με ασςΧ.
Βμό ασςϊ ταΪμεςαι εϋκξλξ, κας‟ αουΧπ, η εοεσμηςικΩ εμπειοΪα Ψυει δεΪνει πχπ δεμ μπξοεΪ μα
λειςξσογΩρει απξςελερμαςικΧ αμ ξ εκπαιδεσςικϊπ δεμ Ψυει ποόςα ξικειχθεΪ μΨρα ςξσ ςα
θεχοηςικΧ ασςΧ ρςξιυεΪα. Αι‟ ασςϊ και Ψγιμε μια ποξρπΧθεια μα δξθξϋμ Ψρςχ και αματξοικΧ,
ϊρα απϊ ασςΧ θεχοξϋμε ρημαμςικΧ. Ώπ δξϋμε ςημ ρσλλξγιρςικΩ πξσ εκτοΧζξσμ, μΨρα απϊ ςημ
διαςϋπχρη εμϊπ παοαδειγμαςικξϋ εοχςΩμαςξπ:
Αια πξιξ λϊγξ υοειΧζξμςαι ξι ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ και ςα ασςξρυΨδια ϊογαμα, καθόπ δεμ
παοΧγξσμ πΧμςα καθαοΨπ μϊςεπ, υξοδΪζξμςαι δϋρκξλα και γεμικΧ δσρκξλεϋξσμ πξλϋ ςξμ υοΩρςη
ςξσπ; για μα αμςικαςαρςΩρξσμ ςα μξσρικΧ ϊογαμα; Νχπ μπξοξϋμε μα μη μεΪμξσμε ρε Ψμα
ποϊρκαιοα εμςσπχριακϊ απξςΨλερμα, αλλΧ θα ποξυχοΩρειπ ρςημ ποαγμαςικΩ δημιξσογΪα;

85

ΒΪμαι ρημαμςικϊ μα αματΨοξσμε ϊςι ξι ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ, βοΪρκξμςαι πξλϋ κξμςΧ ρςα πειοΧμαςα ακξσρςικΩπ με ταιμϊμεμα Ωυξσ,
για παιδιΧ. Αι‟ ασςϊ εΪμαι ρημαμςικϊ μα αματΨοξσμε ϊςι ξ κϊρμξπ ςχμ ασςξρυΨδιχμ καςαρκεσόμ καθόπ και η διαθεμαςικϊςηςα ρςξμ
Ωυξ γΪμεςαι καςαμξηςΩ μΨρα απϊ ςιπ εκδϊρειπ πξσ εΪμαι ατιεοχμΨμεπ ρςξμ Ήυξ (ϊυι απαοαΪςηςα ρςη ΙξσρικΩ) και απεσθϋμξμςαι ρςα
παιδιΧ. Δ διαθεμαςικΩ τϋρη ςξσ Ωυξσ μΨρα απϊ πειοΧμαςα και παοαςηοΩρειπ γΪμεςαι νεκΧθαοη. Δ παοΧθερη ςΨςξιχμ ςΪςλχμ, πξσ
εϋκξλα θα βοει ξ εκπαιδεσςικϊπ, δεμ εΪμαι χρςϊρξ ρςα πλαΪριΧ μαπ.

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 169

Δ απΧμςηρη ρςξ ρϋμθεςξ ασςϊ «ΑιαςΪ» δεμ εΪμαι απλΩ. Ηαι δεμ μπξοεΪ μα εΪμαι μΪα και μξμαδικΩ.
Κα μεοικΨπ απαμςΩρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ϊρα εΪδαμε:
Πα ασςξρυΨδια ϊογαμα και ξι ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ δεμ εΪμαι ασςξρκξπϊπ. Δεμ ρςξυεϋξσμ μα
αμςικαςαρςΩρξσμ καμΨμα Χλλξ ςοϊπξ παοαγχγΩπ μξσρικΩπ και ςΨυμηπ. ΒΪμαι ποξεκςΧρειπ ςχμ
αμαζηςΩρεόμ μαπ. ΒΪμαι ρσμπληοχμαςικΨπ αλλΧ και αμαμςικαςΧρςαςεπ δοΧρειπ. ΒΪμαι δεΪγμαςα
δημιξσογικϊςηςαπ πξσ απελεσθεοόμξσμ ςημ αμςΪληφΩ μαπ και μαπ βξηθξϋμ μα καςαμξΩρξσμε και
μα εκςιμΩρξσμε ϊ,ςι Ψυει ποξηγηθεΪ, ϊ,ςι θεχοεΪςαι κλαρρικϊ. Έςρι μπξοξϋμ μα εΪμαι υοΩριμεπ.
Ηϋοιξπ ρςϊυξπ εΪμαι ςξ ικαμξπξιηςικϊ Χκξσρμα και ρ‟ ασςϊ ποΨπει μα ρςοατεΪ η ποξρπΧθειΧ μαπ.
Οςξυεϋξμςαπ ρε ασςϊ, Ϊρχπ και μα μη ςξ τςΧρξσμε πξςΨ, αμ δεμ υειοιρςξϋμε ςευμικΧ και
ξογαμχςικΧ επΪμξμα και μεθξδικΧ ςξ μΨξ μαπ σλικϊ. Πξ σλικϊ απϊ μϊμξ ςξσ δεμ μπξοεΪ μα μαπ
εναρταλΪρει ςξ απξςΨλερμα.
ΗαμΨμα ςευμικϊ ζΩςημα, καμΪα καςαρκεσΩ δεμ εΪμαι «ρκξπϊπ», αλλΧ Ψμα ακϊμη «μΨρξ» για ςημ
ΨκτοαρΩ μαπ. Έυει λξιπϊμ ρημαρΪα μα μαπ «εκτοΧζει» ασςΩ η μξοτΩ δημιξσογΪαπ.
ΒΪμαι ρημαμςικϊ για κΧθε «μΨα» αμαζΩςηρΩ μαπ μα αματΨοξσμε με πξιξμ παοΧγξμςα ςξσ
«ποξηγξϋμεμξσ» πειοαμαςιζϊμαρςε. Ώμ δοΧρξσμε ξουηρςοικΧ π.υ. απ αμαοχςηθξϋμε ςι εΪμαι
ασςϊ ρςξ ξπξΪξ θα πειοαμαςιρςξϋμε, πξιξπ «παοΧγξμςαπ» ςηπ ξουΩρςοαπ θα ενεοεσμηθεΪ. Έςρι
ϊυι μϊμξ θα δημιξσογΩρξσμε κΧςι μΨξ αλλΧ θα (επαμ)εκςιμΩρξσμε, ϊπχπ ποξεΪπαμε, ςξ Ωδη
«δεδξμΨμξ». Έςρι η μΨα μαπ ποξρπΧθεια θα Ψυει μια ρσμΨυεια ρςημ πξοεΪα διαμϊοτχρηπ ςχμ
αιρθηςικόμ μαπ αμςιλΩφεχμ.
Ώπϊ μια ςΨςξια δοαρςηοιϊςηςα, εΪμαι δσμαςϊμ μα Ψυξσμε «παοΧπλεσοα» ξτΨλη, ϊπχπ εΪμαι π.υ. η
αμΧπςσνη δενιξςΩςχμ, η διαθεμαςικΩ διδαρκαλΪα, η καλλιΨογεια «πεοιβαλλξμςικΩπ» ρσμεΪδηρηπ
κ.λπ. Ω απλΧ η εσυΧοιρςη απαρυϊληρη ςχμ παιδιόμ. ΝοΨπει ϊμχπ ξι επιλξγΨπ μαπ ασςΨπ μα εΪμαι
ρσμειδηςΨπ και νεκΧθαοεπ, όρςε μα μημ υΧμξσμε ςξμ αουικϊ μαπ ρςϊυξ και μα νΨοξσμε αμ ςξμ
πεςϋυαμε.
ΒπιυειοΩραμε μα ρσλλΨνξσμε ρημεΪα και ιδΨεπ «κλειδιΧ», πξσ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα εΪμαι
αμενΧμςληςα, ρε μια αμαζΩςηρη σπϊ διαοκΩ ενΨλινη, και γι‟ ασςϊ δϋρκξλξ μα αμαλσθξϋμ ακϊμη
κι ϊςαμ παοξσριαρςξϋμ ρσρςημαςξπξιημΨμα. ΝοξςοΨπξσμε ςξμ εκπαιδεσςικϊ πξσ εμδιατΨοεςαι,
μα υοηριμξπξιΩρει ϊλεπ ςιπ πηγΨπ και ςιπ ποξεκςΧρειπ πξσ αματΨοξσμε, και ρυεςΪζξμςαι με ασςϊ
πξσ ςελικΧ θα επιλΨνει.
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Δσυαοιρςίεπ
Δ αμΧπςσνη ςξσ project ςχμ ασςξρυΨδιχμ ξογΧμχμ πξσ παοξσριΧρςηκε ρςξ εογαρςΩοιξ, καθόπ
και ςξ ξπςικξακξσρςικϊ και επξπςικϊ σλικϊ δε θα σπΩουαμ υχοΪπ ςη βξΩθεια πξλλόμ αμθοόπχμ,
πξσ δεμ θα υχοξϋραμ μα μμημξμεσθξϋμ εδό και ςξσπ εσυαοιρςό θεομΧ. Νοϊκειςαι για ςξσπ
εογαρςηοιακξϋπ τξιςηςΨπ ςξσ ΠμΩμαςξπ ΒπικξιμχμΪαπ, ΙΨρχμ και Νξλιςιρμξϋ (ΝΧμςειξ
ΝαμεπιρςΩμιξ 2004-2005), ςξσ ΠμΩμαςξπ ΘαψκΩπ και ΝαοαδξριακΩπ ΙξσρικΩπ (Π.Β.Ζ. ΔπεΪοξσ
2004-2006) και πξλλξϋπ ρσμαδΨλτξσπ και δαρκΧλξσπ μξσ. Βιδικϊςεοα για ςη ρσμδοξμΩ ςξσπ ρςημ
παοξσρΪαρη ςξσ εογαρςηοΪξσ και ςη ρσμξδεσςικΩ ρσμεδοιακΩ παοξσρΪαρη ςηπ ΜμΧδαπ ΙεςαΩυχμ
(metasound group project), εσυαοιρςό ςξμ ΕχμΧ Ηχρςξϋλα και ςξμ ΙιυΧλη ΙπακΧλη.
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ΒΘΖΟΟΏΐΒΠ ΝΒΞΏΗΏΗΔ

Ζ δοαρςηοιξπξίηρη ςηπ ςάνηπ ςηπ μξσρικήπ ρε μικοέπ ξμάδεπ
Οεοίληφη
Δ ρσμεογαςικΩ μΧθηρη (co-operation learning) και η μΧθηρη ρε ξμΧδεπ, παοΧ ςα πλεξμεκςΩμαςα
πξσ παοξσριΧζει ρςξ γμχρςικϊ, ρσμαιρθημαςικϊ και κξιμχμικϊ ςξμΨα δεμ εταομϊζεςαι απϊ ςημ
πλειξφητΪα ςχμ εκπαιδεσςικόμ μξσρικΩπ. Ώπϊ ςημ Χλλη πλεσοΧ, εΧμ δεμ καθξοΪζξμςαι
ρσγκεκοιμΨμεπ παοΧμεςοξι και δεμ ποξρδιξοΪζξμςαι ξι διδακςικξΪ ρςϊυξι εΪμαι πιθαμϊ η διδαρκαλΪα
μα θεχοηθεΪ απξςσυημΨμη, ξ εκπαιδεσςικϊπ μα απξγξηςεσςεΪ και ξι μαθηςΨπ μα παοξσριΧρξσμ
ταιμϊμεμα απειθαουΪαπ. Έςρι, ξι μαθηςΨπ υΧμξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα αμςαλλΧρρξσμ απϊφειπ, μα
αιςιξλξγξϋμ ςιπ απϊφειπ ςξσπ, μα αμαπςϋρρξσμ ςημ κοιςικΩ και δημιξσογικΩ ςξσπ ρκΨφη και μα
ρσμμεςΨυξσμ ρε αμξιυςϊ διΧλξγξ (Tinzmann, κ.Χ , 1990).
Πξ παοϊμ εογαρςΩοιξ ρςϊυξ Ψυει μα γμχοΪρξσμ ξι εκπαιδεσςικξΪ ςηπ μξσρικΩπ ϊλχμ ςΧνεχμ ςξμ
ςοϊπξ ξογΧμχρηπ ξμαδξκεμςοικΩπ διδαρκαλΪαπ. ΙΨρα απϊ ςημ εμεογΩ εμπλξκΩ ςξσπ ρε ξμαδικΨπ
δοαρςηοιϊςηςεπ θα καςαμξΩρξσμ καλϋςεοα ςξμ ςοϊπξ ξογΧμχρηπ και διεναγχγΩπ μιαπ ςΨςξιαπ
διδαρκαλΪαπ, όρςε ρςη ρσμΨυεια ποξραομϊζξμςαπ και εμπλξσςΪζξμςΧπ ςημ, μα ςημ εταομϊρξσμ
ρςημ ςΧνη. Μι ρσμμεςΨυξμςεπ θα λΧβξσμ μΨοξπ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ θα ατξοξϋμ δϋξ βαρικξϋπ
ςξμεΪπ διεναγχγΩπ ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ μξσρικΩπ ρςξ ρυξλικϊ υόοξ, ρςη μξσρικΩ εκςΨλερη και ςξ
οσθμϊ. Ώμαλσςικϊςεοα:Αια ςη μξσρικΩ εκςΨλερη: Εα δξθεΪ ρςξσπ ρσμμεςΨυξμςεπ γμχρςϊ ςοαγξϋδι,
ςξ ξπξΪξ διδΧρκεςαι ρςα παιδιΧ ρσυμΧ, και θα κληθξϋμ μα ςξ ςοαγξσδΩρξσμ, μα ςξ
εμξουηρςοόρξσμ και μα ςξ παοξσριΧρξσμ ρςιπ σπϊλξιπεπ ξμΧδεπ. Οςη ρσμΨυεια, ξι παοξσριΧρειπ
θα ανιξλξγηθξϋμ, θα ρσγκοιθξϋμ και θα ρυξλιαρςξϋμ απϊ ςξσπ σπϊλξιπξσπ ρσμμεςΨυξμςεπ.

Διραγχγή
ΝαοΧ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ξμαδξρσμεογαςικΨπ διδαρκαλΪεπ και η ρσμεογαςικΩ μΧθηρη Ψγιμαμ
πεοιρρϊςεοξ «γμχρςΨπ» ρςημ εκπαιδεσςικΩ κξιμϊςηςα απϊ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1980, πξλλΧ υοϊμια
μεςΧ η ρημεοιμΩ διδακςικΩ ποακςικΩ δεμ ςημ πεοιΨυει ρσυμΧ. μχπ ςα ξτΨλη ςηπ ρςξσπ μαθηςΨπ
εΪμαι πξλλΧ και αματΨοξμςαι πεοιρρϊςεοξ ρςξ ρσμαιρθημαςικϊ ςξμΨα, ιδιαΪςεοα παοαμελημΨμξ
ρςξ ρϋγυοξμξ ρυξλεΪξ.
Μ ΣαοαλΧμπξσπ86 ξοΪζει ςη ρσμεογαςικΩ μΧθηρη χπ «Ψμα ρϋρςημα μεθϊδχμ μΧθηρηπ, ρςξ ξπξΪξ
ξι μαθηςΨπ εογΧζξμςαι ρε αλληλεπΪδοαρη και αλληλενΧοςηρη μΨρα ρε μικοΨπ αμξμξιξγεμεΪπ
ξμΧδεπ για ςημ επΪςεσνη κξιμόμ ρςϊυχμ», εμό η διδαρκαλΪα μΨρα ρςημ ξπξΪα επιςσγυΧμεςαι
καλεΪςαι ρσυμΧ ξμαδξρσμεογαςικΩ (cooperative learning) (Ιαςραγγξϋοαπ, 2004). Δ διδαρκαλΪα
καθ‟ ξμΧδαπ (ξμαδξκεμςοικΩ και ξμαδξρσμεογαςικΩ διδαρκαλΪα) και η ρσμεογαςικΩ μΧθηρη
εμπλξσςΪζξσμ ςξ μΧθημα και βξηθξϋμ ςξσπ μαθηςΨπ «μα αμςαλλΧρρξσμ απϊφειπ, μα ςιπ
αιςιξλξγξϋμ, μα αμαπςϋρρξσμ ςημ κοιςικΩ και δημιξσογικΩ ςξσπ ρκΨφη87 και μα ρσμμεςΨυξσμ ρε
αμξιυςϊ διΧλξγξ» (Tinzmann, κ.Χ, 1990). Ιε ςημ ξλξκλΩοχρη διεναγχγΩπ ςηπ ξι μαθηςΨπ
παοΧγξσμ απξςελΨρμαςα και Ψογξ, εκπληοόμξμςαπ ςξσπ εκΧρςξςε καθξοιρμΨμξσπ ρςϊυξσπ. Δ
ϋπαονη ξμΧδχμ ρςημ ςΧνη δεμ ρσμδΨεςαι απϊ μϊμη ςηπ με ςημ παοαγχγΩ απξςελΨρμαςξπ, παοΧ
μϊμξ εΧμ η ρσμεογαρΪα ςχμ μαθηςόμ εΪμαι γϊμιμη και δημιξσογικΩ. Δ ελλημικΩ και νΨμη
βιβλιξγοατΪα εΪμαι πλξϋρια ρε ιδΨεπ, εταομξγΨπ και ποακςικΨπ ςηπ ρσμεογαςικΩπ μΧθηρηπ. Δ
παοξϋρα ειρΩγηρη ρςξυεϋει ρςξ μα παοξσριΧρει πξλϋ ρϋμςξμα ςξμ ςοϊπξ διεναγχγΩπ μιαπ
86
87

www.geocities.com/pee2000mac/symbosio/neofytf.doc
ΐλ. και ΣαοαλΧμπξσπ, www.geocities.com/pee2000mac/symbosio/neofytf.doc
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διδαρκαλΪαπ ρε ξμΧδεπ, μα ποξβΧλλει ςα πλεξμεκςΩμαςα και ςα μειξμεκςΩμαςΧ ςηπ, μα
καςαγοΧφει ςιπ απαοαΪςηςεπ ποξωπξθΨρειπ για ςημ επιςσυΪα ςηπ και μα ποξβΧλλει εμδεικςικΧ
παοαδεΪγμαςα ποακςικόμ εταομξγόμ πξσ ατξοξϋμ ρςξ μΧθημα ςηπ ΙξσρικΩπ.

οϊπξπ Διεναγχγήπ ςηπ Ξμαδξρσμεογαςικήπ Διδαρκαλίαπ
Δ ξογΧμχρη και ποξεςξιμαρΪα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ εΪμαι απαοαΪςηςεπ για ςημ καλϋςεοη εταομξγΩ
ςηπ και ςημ απξςελερμαςικϊςεοη ρσμμεςξυΩ ςχμ μαθηςόμ. Οςη ρσμΨυεια παοξσριΧζξμςαι ξι
τΧρειπ διεναγχγΩπ ςηπ, ρϋμτχμα με ςη ρςοαςηγικΩ ςηπ ΜμαδξρσμεογαςικΩπ ΔιδαρκαλΪαπ, πξσ
ποξςεΪμξμςαι απϊ ςξ Νοϊγοαμμα ςηπ ΗοιςικΩπ ΔιδαρκαλΪαπ ςξσ Δ. Ιαςραγγξϋοα. Ώμαλσςικϊςεοα:

Οοόςη Τάρη: Οοξδιδακςικέπ εμέογειεπ Ξογάμχρηπ
ΜογΧμχρη μαθηςικόμ ξμΧδχμ
ΜογΧμχρη υόοξσ
Δ διεναγχγΩ ςηπ ρςοαςηγικΩπ ασςΩπ απαιςεΪ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ καλΩ ξογΧμχρη ποιμ απϊ ςη
διδαρκαλΪα. Μ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξΪξμ θα υχοιρςξϋμ ρε ξμΧδεπ ξι μαθηςΨπ88 και η καςΧλληλη για
ςημ επικξιμχμΪα και ρσμεμμϊηρη ςηπ ξμΧδαπ διεσθΨςηρη ςξσ υόοξσ εΪμαι ςα ποόςα ρςξιυεΪα πξσ
ποΨπει μα λΧβει σπϊφη ςξσ. Μ Ιαςραγγξϋοαπ (2001) αματεοϊμεμξπ ρςημ ξογΧμχρη ςχμ ξμΧδχμ
θΨςει ςα βαρικΧ ςηπ κοιςΩοια: «η ηλικΪα ςχμ μαθηςόμ, ξι ρσμεογαςικΨπ εμπειοΪεπ πξσ Ψυξσμ, ξ
διαθΨριμξπ υοϊμξπ και η τϋρη ςξσ διδακςικξϋ αμςικειμΨμξσ…καθξοΪζξσμ ςξ μΨγεθξπ ςηπ ξμΧδαπ
και ςξ βαθμϊ δσρκξλΪαπ και πξλσπλξκϊςηςαπ ςχμ δοαρςηοιξςΩςχμ, καθόπ και ςχμ ικαμξςΩςχμ 89
πξσ ποξωπξθΨςξσμ ασςΨπ» (:530). ΒπιπλΨξμ, η αλλαγΩ ςηπ θΨρηπ ςχμ επΪπλχμ εΪμαι αμαγκαΪα,
ποξκειμΨμξσ ξ μαθηςΩπ «μα ενξικειχθεΪ πεοιρρϊςεοξ Ω εσκξλϊςεοα με ςξ διδακςικϊ πεοιβΧλλξμ»
(ΝαπαμδοΨξσ, 2001:421).

Δεϋςεοη Τάρη: Οοξεςξιμαρία Φσυξλξγική και Γμχριξλξγική
ΑμχρςξπξΪηρη διδακςικόμ ρςϊυχμ
Ηαθξοιρμϊπ αμαμεμϊμεμχμ μξοτόμ κξιμχμικΩπ ρσμπεοιτξοΧπ
ΑμχρςξπξΪηρη διαδικαριόμ ρσμεογαρΪαπ
Μ εκπαιδεσςικϊπ παοξσριΧζει ςξσπ διδακςικξϋπ ςξσ ρςϊυξσπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ θα επενεογαρςξϋμ
ςξ διδακςικϊ σλικϊ, καθ‟ ξμΧδαπ ρε ασςΩμ ςημ πεοΪπςχρη, αλλΧ επιπλΨξμ θα ποΨπει μα θΨρει
ςξσπ απαοαΪςηςξσπ καμϊμεπ ρσμεογαρΪαπ. Μι καμϊμεπ ασςξΪ, ιδιαΪςεοα ρε μαθηςΨπ και ςΧνειπ πξσ
δεμ Ψυξσμ εναρκηθεΪ ρςξμ ςοϊπξ ασςϊ διδαρκαλΪαπ, εΪμαι απαοαΪςηςξι. ΝξλλΧ ποξβλΩμαςα πξσ
παοξσριΧζξμςαι ρςιπ ξμΧδεπ καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ ρσμεογαρΪαπ ξτεΪλξμςαι ρςημ απξσρΪα ρατόμ
και νεκΧθαοχμ καμϊμχμ. Δ κακΩ ρσμεογαρΪα ξδηγεΪ ρςξ μη επιθσμηςϊ γμχρςικϊ απξςΨλερμα,
εμό θεχοεΪςαι υΧριμξ υοϊμξσ για ςημ ξμΧδα. ΝαοΧλληλα, δημιξσογεΪ ποξβλΩμαςα και ρςιπ
ρυΨρειπ ςχμ μαθηςόμ μεςανϋ ςξσπ, ςα ξπξΪα μπξοεΪ μα δσρυεοαΪμξσμ και ςιπ μεςΨπειςα
εταομξγΨπ ςηπ ρςοαςηγικΩπ ασςΩπ.

οίςη Τάρη: Οαοξσρίαρη και επενεογαρία διδακςικξϋ αμςικειμέμξσ
ΝαοξσρΪαρη Ω ρσλλξγΩ δεδξμΨμχμ για ςξ διδακςικϊ σλικϊ
88

Ώμ και ξ αοιθμϊπ ςχμ μελόμ ςηπ κΧθε ξμΧδαπ πξικΪλλει, αμΧλξγα με ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ μαθΩμαςξπ, ςη διαθΨριμη σλικξςευμικΩ
σπξδξμΩ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ διδαρκαλΪαπ (ΝαπαμδοΨξσ, 2001), ξι Ψοεσμεπ Ψυξσμ απξδεΪνει, ϊςι απξςελερμαςικΨπ εΪμαι ξι ξμΧδεπ
με 3-4 μΨλη (Ιαςραγγξϋοαπ, 2001).
89
Δ εογαρΪα ρε ξμΧδεπ, ϊπχπ ποξαματΨοθηκε, δΪμει ςη δσμαςϊςηςα και ρε μαθηςΨπ πξσ δε ρσμμεςΨυξσμ ρσυμΧ ρςημ ςΧνη (ρε
μςοξπαλξϋπ μαθηςΨπ) μα Ψυξσμ εμεογηςικϊ οϊλξ, αιρθαμϊμεμξι πεοιρρϊςεοξ Χμεςα μιλόμςαπ ρε μικοΩ ξμΧδα (Tinzmann, κ.Χ., 1990).
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Ηαςαμεοιρμϊπ Ψογξσ ξμΧδαπ ρςιπ σπξξμΧδεπ
Οϋμθερη Ψογξσ σπξξμΧδχμ
Αια ςημ καλϋςεοη ανιξπξΪηρη ςξσ διδακςικξϋ υοϊμξσ και ςη ρσμεογαρΪα ςχμ μελόμ ςηπ ξμΧδαπ, ξ
εκπαιδεσςικϊπ θα ποΨπει μα παοξσριΧρει ςξ διδακςικϊ σλικϊ και ςα βΩμαςα πξσ θα ποΨπει μα
ακξλξσθηθξϋμ. Ιε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ξι μαθηςΨπ αρυξλξϋμςαι πεοιρρϊςεοξ με ςξ διδακςικϊ σλικϊ
και ςημ επενεογαρΪα ςξσ και λιγϊςεοξ με διαδικαρςικξϋ ςϋπξσ θΨμαςα.

έςαοςη Τάρη: Ιαθξδήγηρη ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ
Μογαμχςικϊ-διδακςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ εκπαιδεσςικξϋ
ΙαθηριακΨπ και ρσμεογαςικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ μαθηςόμ
Μ οϊλξπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ρςη ρςοαςηγικΩ ασςΩ εΪμαι πεοιρρϊςεοξ ξογαμχςικϊπ,
αμαςοξτξδξςικϊπ και «ελεγκςικϊπ» για ςιπ ξμΧδεπ εογαρΪαπ. ΟσυμΧ δημιξσογξϋμςαι απξοΪεπ,
μικοξποξβλΩμαςα και ζηςξϋμςαι διεσκοιμΩρειπ απϊ ςξσπ μαθηςΨπ. Μ εκπαιδεσςικϊπ θα ποΨπει μα
απαμςΧ και μα ρσμβξσλεϋει ςξσπ μαθηςΨπ, ϊςαμ ασςϊ ςξσ ζηςεΪςαι. Δ καθξδΩγηρη ασςΩ ρςαδιακΧ
μειόμεςαι, ϊρξ ξι μαθηςΨπ ρσμηθΪζξσμ ρε ασςϊμ ςξμ ςϋπξ διδαρκαλΪαπ.

Οέμπςη Τάρη: Ανιξλϊγηρη έογξσ
Ώνιξλϊγηρη ακαδημαψκΩπ μΧθηρηπ
Ώνιξλϊγηρη λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ ξμΧδαπ
ΙεςαγμχρςικΩ θεόοηρη επιλξγόμ
Αια μα μπξοΨρει μα γΪμει ρχρςΧ η ανιξλϊγηρη ςξσ Ψογξσ ςχμ ξμΧδχμ ξ εκπαιδεσςικϊπ θα ποΨπει
μα εΪμαι ρατΩπ χπ ποξπ ςα κοιςΩοια και ςξμ ςοϊπξ απϊ ποιμ. Οςημ ξμαδξρσμεογαςικΩ
διδαρκαλΪα ςΪθεςαι ςξ ενΩπ ποϊβλημα ανιξλϊγηρηπ: καθ‟ ξμΧδαπ Ω κας‟ Χςξμα. Δ εταομξγΩ ςηπ
ρςοαςηγικΩπ ασςΩπ Ψυει δεΪνει ϊςι σπΧουξσμ πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξΪεπ ςα μΨλη ςχμ ξμΧδχμ δεμ
εογΧζξμςαμ ιρϊβαθμα. Αια ςξ λϊγξ ασςϊ ποξςεΪμξμςαι απϊ ςξ Ιαςραγγξϋοα (2001) δϋξ ρυΩμαςα
ρσρυΨςιρηπ ςχμ δϋξ ασςόμ ςϋπχμ βαθμξλϊγηρηπ: ςηπ αςξμικΩπ και ςηπ ξμαδικΩπ. Πξ ποόςξ
αματΨοεςαι χπ «ρυΩμα απϊλσςηπ ρσρυΨςιρηπ» ϊςαμ κΧθε μΨλξπ ςηπ ξμΧδαπ βαθμξλξγεΪςαι με ςξ
μΨρξ ϊοξ ςηπ και ςξ δεϋςεοξ χπ «ρυΩμα ηπιϊςεοηπ ρσρυΨςιρηπ» ρςξ ξπξΪξ ποιμξδξςεΪςαι Ω
αταιοεΪςαι μια μξμΧδα, για παοΧδειγμα, «ρςιπ αςξμικΨπ επιδϊρειπ, αμ ϊλα ςα μΨλη ςηπ ξμΧδαπ
νεπεοΧρξσμ Ψμα ποξκαθξοιρμΨμξ επΪπεδξ… Ω αμ πΨρξσμ κΧςχ απϊ ςξ ϊοιξ» (:534). Ιε ςξμ ποόςξ
ςϋπξ ρσρυΨςιρηπ ρσμτχμεΪ και ξ ΣαςζηγεχογΪξσ (1998), ρημειόμξμςαπ ϊςι:
«αμ μιλάμε ποαγμαςικά για ξμάδεπ ρσμεογαρίαπ θα ποέπει κάθε μέλξπ μα «αμςαμειτθεί» με
ςξμ ίδιξ βαθμϊ. Αμ ξι μαθηςέπ γμχοίζξσμ ϊςι η ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρε αςξμικϊ επίπεδξ,
ποξταμόπ θα σπάουει αμςαγχμιρμϊπ μέρα ρςημ ίδια ςημ ξμάδα. Λε άλλα λϊγια, ξ
αμςαγχμιρμϊπ, απϊ ςξ επίπεδξ ςηπ ςάνηπ μεςατέοεςαι ρςξ επίπεδξ ςηπ ξμάδαπ» (:438).
Πξ καςΧ πϊρξ η εογαρΪα ςχμ ξμΧδχμ Ωςαμ λειςξσογικΩ και απΨδχρε ανιξλξγεΪςαι με ςη βξΩθεια
ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Βκςϊπ απϊ ςξ γοαπςϊ ςοϊπξ, ϊπξσ ξι μαθηςΨπ ρσμπληοόμξσμ Ψμα
εοχςημαςξλϊγιξ Ω Ψμα τϋλλξ ανιξλϊγηρηπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ μπξοεΪ μα υοηριμξπξιΩρει ςη
ρσζΩςηρη με ςξσπ μαθηςΨπ, για μα εκςεθξϋμ ςα ποξβλΩμαςα ρσμεογαρΪαπ, και γεμικϊςεοα
ποξβλΩμαςα. Ιε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ βελςιόμεςαι ρςαδιακΧ και η ρσμμεςξυικΩ ικαμϊςηςα ςχμ
μαθηςόμ, εμό παοΧλληλα μειόμξμςαι ςα μελλξμςικΧ ποξβλΩμαςα.
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Ολεξμεκςήμαςα και Λειξμεκςήμαςα ςηπ Ξμαδξρσμεογαςικήπ Διδαρκαλίαπ
ΒΪμαι ταμεοϊ ϊςι πΨοα απϊ ςιπ γμόρειπ πξσ ποξρτΨοξμςαι ρςξσπ μαθηςΨπ, σπηοεςξϋμςαι
κξιμχμικξΪ ρκξπξΪ και ρςϊυξι90 λϊγχ ςηπ ρσμεογαρΪαπ και ςηπ επικξιμχμΪαπ μεςανϋ ςχμ μελόμ
ςηπ ξμΧδαπ, (ΝαπαμδοΨξσ, 2001). Μ κξιμχμικϊπ ασςϊπ υαοακςΩοαπ αιςιξλξγεΪςαι απϊ ςξμ
ΝαπαμδοΨξσ (2001) με ςα παοακΧςχ:
«μια ςάνη πξσ εογάζεςαι με ςη ρσμεογαςική μέθξδξ, δίμει εσκαιοίεπ ρςξσπ μαθηςέπ μα
απξκςήρξσμ βιόμαςα δημξκοαςικόμ διαδικαριόμ. Ζ ρσμεογαςική ςάνη δίμει ςημ εσκαιοία
ρςξ μαθηςή μα ποξρκξμίρει μέρα ρςημ ςάνη ςα δικά ςξσ βιόμαςα και ςιπ δικέπ ςξσ
ρσμήθειεπ, και μα επιβεβαιόρει ςημ κξιμχμική απήυηρή ςξσπ – απξδξυή ή μη απξδξυή –
μέρα απϊ ςη δημξκοαςική διαδικαρία λειςξσογίαπ ςηπ ξμάδαπ» (:416)
Ιε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ Χοξμςαι ποξβλΩμαςα πξσ μπξοξϋμ μα δημιξσογηθξϋμ απϊ μαθηςΨπ πξσ
διατΨοξσμ μεςανϋ Χλλχμ ρςξ τϋλξ, ςη τσλΩ, ςημ εθμικϊςηςα και ςα επΪπεδα γμχρςικόμ και
λξιπόμ επιςεϋνεχμ.
ΙΨρα απϊ ςημ ξμαδξρσμεογαςικΩ διδαρκαλΪα αμαπςϋρρεςαι η κξιμχμικϊςηςα, μια αΪρθηρη
«εμςελόπ απαοαΪςηςη, ιδιαΪςεοα ρςα μςοξπαλΧ παιδιΧ και ρ‟ ασςΧ πξσ για διΧτξοξσπ λϊγξσπ
αομξϋμςαι ρσμεογαρΪα» (ΟΨογη, 1998:4). Μ Ιαςραγγξϋοαπ (1998) σπξρςηοΪζει ϊςι η διδαρκαλΪα
ασςΩ δΪμει ςη δσμαςϊςηςα ςϊρξ ρςξμ αδϋμαμξ μαθηςΩ και ρε εκεΪμξμ με ςιπ ειδικΨπ μαθηριακΨπ
αμΧγκεπ, μα απξκςΩρει οϊλξ, μα «αιρθΧμεςαι απξδεκςϊπ και αρταλΩπ και ϊυι απειλξϋμεμξπ και
ηςςημΨμξπ, ϊπχπ Ψμιχθε μΨυοι ςόοα με ςημ παοαδξριακΩ (αμςαγχμιρςικΩ) ςΧνη» (:138), ϊρξ και
ρςξμ Χοιρςξ μαθηςΩ μα χτεληθεΪ μΨρα απϊ ςιπ «αμαδιξογαμόρειπ, ςξσπ μεςαρυημαςιρμξϋπ και ςιπ
επενηγΩρειπ πξσ αμαγκΧζξμςαι μα κΧμξσμ, ποξκειμΨμξσ μα βξηθΩρξσμ ςξσπ αδϋμαμξσπ μαθηςΨπ»
(:139). ρξμ ατξοΧ ςιπ σπϊλξιπεπ καςηγξοΪεπ μαθηςόμ, σπξρςηοΪζει ϊςι Ψυξσμ ςη δσμαςϊςηςα
«μα εναρταλΪρξσμ αμόςεοα μαθηριακΧ απξςελΨρμαςα ρςξμ ακαδημαψκϊ ςξμΨα, μεγαλϋςεοξ
βαθμϊ κξιμχμικξπξΪηρηπ, καλϋςεοη φσυικΩ σγεΪα και ςαυϋςεοη μξηςικΩ αμΧπςσνη» (:139) (βλ.
ρυ. και Ψοεσμα ςξσ ΣαοαλΧμπξσπ)91.
Ώκϊμα, ξι ξμαδικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ βξηθξϋμ ςξσπ μαθηςΨπ μα ακξϋμ μια πξικιλΪα απϊφεχμ, μα
ρσγκοΪμξσμ ςιπ αμςιδοΧρειπ ςξσπ με ασςΨπ ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ και μα καςαμξξϋμ πόπ ξι ιδΨεπ
ςξσπ ρσγκοΪμξμςαι με ςιπ ιδΨεπ ςχμ Χλλχμ ρςημ ςΧνη, και χπ απξςΨλερμα μα αμαπςϋρρεςαι
ακξϋρια, χπ Ψμα βαθμϊ, η κοιςικΩ ςξσπ ρκΨφη. Δ γμόρη ασςΩ πξσ απξκςξϋμ μϊμξι ςξσπ ξι
μαθηςΨπ (self-knowledge) εΪμαι απαοαΪςηςη ϊςαμ ποϊκειςαι μα ποξξδεϋρξσμ ρςη μΧθηρη ςηπ
ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικόμ ςξσπ διδακςικόμ δενιξςΩςχμ (Richardson, 1997). Δ ικαμϊςηςα επΪςεσνηπ
εμϊπ ρςϊυξσ Ω διεκπεοαΪχρηπ εμϊπ καθΩκξμςξπ, καθόπ και η καςαμϊηρη ςξσ ςοϊπξσ επιςσυΪαπ
ςξσ καθεμϊπ εΪμαι ρσυμΧ δεμΨμα με ςημ επιςσυΪα ςχμ Χλλχμ (McClung, 2000:37). Δ Δοαγόμα
(1998) σπξρςηοΪζει ϊςι «η ρσμμεςξυΩ ρςημ ξμαδικΩ διεογαρΪα εΪμαι ιδιαΪςεοα εσεογεςικΩ και για
ςα δϋξ τϋλα – ςξ καθΨμα με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςΨπ ςξσ – διϊςι η εσθϋμη «μξιοΧζεςαι», ςξ Χγυξπ
μειόμεςαι και εμθαοοϋμεςαι η ρσμαιρθημαςικΩ διατξοξπξΪηρη» (:18).

90

Οςημ ςΧνη ςηπ μξσρικΩπ ξι κξιμχμικΨπ και ρσμαιρθημαςικΨπ δενιϊςηςεπ παΪζξσμ Ψμα πξλϋ ρημαμςικϊ, αλλΧ ρϋμθεςξ οϊλξ (McClung,
2000).
91
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Οοξωπξθέρειπ Δπιςσυίαπ
Ήδη απϊ ςημ πεοιγοατΩ ςξσ ςοϊπξσ διεναγχγΩπ ςηπ διδαρκαλΪαπ αματΨοθηκαμ κΧπξιεπ
ποξωπξθΨρειπ ρημαμςικΨπ, ποξκειμΨμξσ μα εΪμαι επιςσυΩπ η διδαρκαλΪα. Μ Nuhn (2000) ςιπ
ρσμξφΪζει ρςιπ ακϊλξσθεπ:
Μι καμϊμεπ πξσ θα διΨπξσμ ςη ρσμεογαρΪα ςχμ μελόμ ςηπ ξμΧδαπ θα ποΨπει μα εΪμαι νεκΧθαοξι
και ρατεΪπ
Δ επιλξγΩ και η επενεογαρΪα ςξσ ποξπ διδαρκαλΪα θΨμαςξπ, ϊπχπ και ξι ρςϊυξι θα ποΨπει μα
εΪμαι ρσγκεκοιμΨμξι (ςα γεμικΧ θΨμαςα απξποξραμαςξλΪζξσμ ςξσπ μαθηςΨπ και δσρυεοαΪμεςαι η
ρσμεογαρΪα ςηπ ξμΧδαπ)
Ώοκεςϊπ υοϊμξπ εΪμαι πΧμςα απαοαΪςηςξπ
Μ καςΧλληλξπ ςοϊπξπ ξογΧμχρηπ και επιλξγΩπ ςχμ μελόμ ςηπ ξμΧδαπ μειόμει ςα ποξβλΩμαςα
ςηπ εκΧρςξςε ξμΧδαπ
Δ ϋπαονη ρσγκεκοιμΨμχμ εογαριόμ, πξσ θα ποΨπει μα διεκπεοαιχθξϋμ ρσμβΧλλξσμ ρςη
ρσμςξμϊςεοη ξλξκλΩοχρη ςχμ εογαριόμ
Δ εμεογϊπ παοξσρΪα και η ρσμευΩπ βξΩθεια ςξσ δαρκΧλξσ ποξπ ςξσπ μαθηςΨπ92, ϊπξσ ασςϊ
κοΪμεςαι απαοαΪςηςξ και αμαγκαΪξ, εμθαοοϋμει και βξηθΧ ςξσπ μαθηςΨπ και ςημ καλϋςεοη
διεναγχγΩ ςηπ διδαρκαλΪαπ, ιδιαΪςεοα καςΧ ςα ποόςα μαθΩμαςα, ϊςαμ και ξι μαθηςΨπ δεμ εΪμαι
ενξικειχμΨμξι με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ διδαρκαλΪαπ
Μ ςοϊπξπ ανιξλϊγηρηπ θα ποΨπει μα γμχρςξπξιεΪςαι Ψγκαιοα ρςξσπ μαθηςΨπ.

Απϊ ςη Ηεχοία ρςη Δοάρη - Δμδεικςικά Οαοαδείγμαςα
Μι ξμαδικΨπ δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα απξςελξϋμ μΨοξπ ςηπ διδαρκαλΪαπ και μα εΪμαι ρϋμςξμεπ
(20΄ πεοΪπξσ) Ω μα καλϋπςξσμ ξλϊκληοη ςη διδακςικΩ όοα, ϊςαμ ασςϊ απαιςεΪςαι και αμΧλξγα με
ςημ ποξραομξρςικϊςηςα ςχμ μαθηςόμ ρςξμ ςοϊπξ ασςϊ διδαρκαλΪαπ και μΧθηρηπ και εΪμαι ρςημ
κοΪρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Οςξ ςΨλξπ ςηπ κΧθε δοαρςηοιϊςηςαπ ξι σπϊλξιπεπ ξμΧδεπ ρυξλιΧζξσμ
και διξοθόμξσμ ςημ εκΧρςξςε ξμΧδα παοξσρΪαρηπ. Οςη ρσμΨυεια παοξσριΧζξμςαι ρϋμςξμα
κΧπξιεπ ιδΨεπ ξι ξπξΪεπ Ψυξσμ εταομξρςεΪ ρε μαθηςΨπ ΑσμμαρΪξσ και μεγΧλχμ ςΧνεχμ ςξσ
Δημξςικξϋ:

Δμξουήρςοχρη - επενεογαρία - παοξσρίαρη διδαγμέμξσ ςοαγξσδιξϋ
Μι μαθηςΨπ υχοιρμΨμξι ρε ξμΧδεπ ξογαμόμξμςαι και παοξσριΧζξσμ Ψμα διδαγμΨμξ ςοαγξϋδι.
Οημαμςικϊ εΪμαι πχπ παοϊλξ πξσ διατξοεςικΨπ ξμΧδεπ μπξοξϋμ μα επενεογαρςξϋμ ςξ Ϊδιξ
ςοαγξϋδι, η εμξουΩρςοχρη και η παοξσρΪαρη πξικΪλει. Πξ ρςξιυεΪξ ασςϊ μπξοεΪ μα απξςελΨρει
ατϊομηρη για ρυξλιαρμϊ και ρσζΩςηρη.

Λελξπξίηρη πξιήμαςξπ – ηυηςική επέμδσρη κειμέμξσ απϊ ςξ ρυξλικϊ εγυειοίδιξ
ΙεςΧ απϊ ρσζΩςηρη ρςημ ςΧνη για ςξμ ςοϊπξ μελξπξΪηρηπ εμϊπ πξιΩμαςξπ Ω επΨμδσρηπ κειμΨμξσ,
ξι μαθηςΨπ εταομϊζξσμ ςιπ ιδΨεπ ςξσπ. Πξ μελξπξιξϋμ Ω ςξ επεμδϋξσμ ηυηςικΧ και ςξ
παοξσριΧζξσμ ρςημ ςΧνη, υοηριμξπξιόμςαπ μξσρικΧ ϊογαμα, ηυξγοατημΨμξ σλικϊ Ω/και με
ϊπξιξμ Χλλξ ςοϊπξ επιθσμξϋμ. Δ πξικιλΪα ςχμ εκςελΨρεχμ εΪμαι και εδό εμδιατΨοξσρα.
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Ξι μαθηςέπ ρε μικοέπ ξμάδεπ παοξσριάζξσμ 4 μέςοα ςχμ 7/8 για παοάδειγμα,
βάζξμςαπ και ρςίυξσπ.
Πξ «απαγγΨλλξσμ» ξμαδικΧ και ςξ ρσμξδεϋξσμ με ασςξρυΨδια μξσρικΧ ϊογαμα Ω με ξπξιξδΩπξςε
Χλλξ ςοϊπξ (παλαμΧκια, υςσπΩμαςα ρςα γϊμαςα, υςϋπημα ςξσ μξλσβιξϋ ρςξ θοαμΪξ, κΪμηρη
κ.Χ.). ςιΧυμξσμ, ςΨλξπ, ςη δικΩ ςξσπ παοςιςξϋοα.

Ρσμπεοάρμαςα
ΑΪμεςαι εϋκξλα καςαμξηςϊ απϊ ϊλα ςα παοαπΧμχ ξι λϊγξι για ςξσπ ξπξΪξσπ η ξμαδξρσμεογαςικΩ
διδαρκαλΪα και η ρσμεογαςικΩ μΧθηρη εΪμαι ιδιαΪςεοα αγαπηςΩ και δημξτιλΩπ ρςξσπ μαθηςΨπ: ξι
μαθηςΨπ «επιςΨλξσπ» δοξσμ, επικξιμχμξϋμ, διατχμξϋμ, παοΧγξσμ Ψογξ, δημιξσογξϋμ,
ασςξανιξλξγξϋμςαι. Πξ μΧθημα ςηπ ΙξσρικΩπ αμΩκει ρςα μαθΩμαςα εκεΪμα πξσ «απαιςξϋμ»
ςΨςξιξσπ ςοϊπξσπ ποξρΨγγιρηπ ςξσ διδακςικξϋ σλικξϋ. Ηας΄ επΨκςαρη, η διδακςικΩ ποΧνη
δεΪυμει, πχπ ξι μαθηςΨπ εμςΧρρξμςαι καλϋςεοα ρε μεγαλϋςεοα ρϋμξλα (τχμηςικΧ και
ξουηρςοικΧ), εμό επιπλΨξμ πξλλξΪ απϊ ςξσπ ςοϊπξσπ επενεογαρΪαπ μπξοξϋμ μα επιλεγξϋμ απϊ
ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ μαθηςΨπ για εξοςαρςικΨπ και επεςειακΨπ εκδηλόρειπ.
Δ «αρτΧλεια» πξσ ποξρτΨοεςαι απϊ ςημ παοαδξριακΩ διδαρκαλΪα, η ρσμευόπ ασναμϊμεμη
αμΧγκη για ςημ κΧλσφη ϊλξ και πεοιρρϊςεοηπ διδακςΨαπ ϋληπ, αλλΧ και η Χγμξια ςχμ
εκπαιδεσςικόμ για Χλλεπ μξοτΨπ παοξυΩπ μΧθηρηπ εΪμαι μεοικξΪ μϊμξ απϊ ςξσπ λϊγξσπ και ςα
βαρικϊςεοα εμπϊδια εναιςΪαπ ςχμ ξπξΪχμ η ρσμεογαςικΩ μΧθηρη δεμ «μπαΪμει» ρςημ ςΧνη. Δεμ
ποΨπει ϊμχπ μα νευμΧμε ϊςι απϊ ςημ Ϊδια ςξσ τϋρη ςξ μΧθημα ςηπ ΙξσρικΩπ διατΨοει ςϊρξ χπ
ποξπ ςξσπ ρκξπξϋπ πξσ καλεΪςαι μα εκπληοόρει ϊρξ και χπ ποξπ ςξσπ πξικΪλξσπ ςοϊπξσπ με
ςξσπ ξπξΪξσπ μπξοεΪ μα διδαυθεΪ, καθόπ επΪρηπ κι ϊςι εΪμαι μΧθημα ςξ ξπξΪξ «αμςΨυει» και
παοαμΨμει «αμξικςϊ» ρςιπ καιμξςξμΪεπ και ρςιπ καιμξϋοιεπ ιδΨεπ.
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ΔΒΟΝΜΖΚΏ ΙΝΜΡΘΚΠΔ

Δομημεία ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςηπ μξσρικήπ
απϊ παιδιά ηλικίαπ 5 έχπ 9 εςόμ:
Λία εμπειοική και θεχοηςική ποξρέγγιρη
Οεοίληφη
Δ παοξϋρα εοεσμηςικΩ μελΨςη Ψυει χπ ρςϊυξ ςη διεοεϋμηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ 5
Ψχπ 9 εςόμ μα εομημεϋξσμ ςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ ιδιϊςηςεπ ςηπ μξσρικΩπ ρε ρυΨρη με ςιπ
μεςαβληςΨπ τϋλξ, ηλικΪα, μξσρικΩ εκπαΪδεσρη γξμΨχμ και ςοϊπξπ απΧμςηρηπ ςχμ
σπξκειμΨμχμ ρςξ εοεσμηςικϊ ποϊβλημα.. Δ Ψοεσμα ποαγμαςξπξιΩθηκε ρε ΔημξςικΧ ΟυξλεΪα
και ΚηπιαγχγεΪα ςχμ ΖχαμμΪμχμ, και απϊ ςα σπξκεΪμεμα ζηςΩθηκε μα ανιξλξγΩρξσμ ςξ
ρσμαΪρθημα πξσ καςΧ ςη γμόμη ςξσπ ενΨτοαζαμ 8 κλαρικΧ μξσρικΧ απξρπΧρμαςα, ςα ξπξΪα
επελΨγηραμ χπ πεοιρρϊςεοξ αμςιποξρχπεσςικΧ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ υαοΧ-λϋπη-θσμϊπ-τϊβξπ
απϊ εμΩλικεπ τξιςηςΨπ. Οςα ςΨρρεοα απϊ ασςΧ (1η Χρη) ςα παιδιΧ Ψδχραμ ςιπ απαμςΩρειπ
ςξσπ αμςιρςξιυΪζξμςαπ ςξ μξσρικϊ κξμμΧςι με εικϊμεπ (ποϊρχπα) πξσ ενΨτοαζαμ Ψμα απϊ ςα
ρσμαιρθΩμαςα υαοΧ, λϋπη, θσμϊπ, τϊβξπ. Οςα επϊμεμα ςΨρρεοα (2η Χρη), ξι απαμςΩρειπ
δϊθηκαμ ποξτξοικΧ, απξδΪδξμςαπ ρε κΧθε μξσρικϊ απϊρπαρμα Ψμαμ απϊ ασςξϋπ ςξσπ
υαοακςηοιρμξϋπ . Δ ρςαςιρςικΩ αμΧλσρη ςχμ δεδξμΨμχμ Ψδεινε ϊςι: 1)ςξ τϋλξ δεμ επηοεΧζει
ςιπ επιδϊρειπ ςχμ παιδιόμ ρςη ρχρςΩ εκςΪμηρη ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ ρςη μξσρικΩ ρε καμΪα
απϊ ςιπ δϋξ τΧρειπ. 2) ΡτΪρςαςαι εμϊπ εΪδξσπ διατξοξπξΪηρη ρςη ρχρςΩ ρσμαιρθημαςικΩ
εομημεΪα απϊ ςα παιδιΧ, πξσ ρυεςΪζεςαι με ςξ αμαπςσνιακϊ ςξσπ επΪπεδξ (ηλικΪα). 3)Δ μξσρικΩ
εκπαΪδεσρη ςχμ γξμΨχμ, επΪρηπ δεμ
επηοεΧζει ςημ αμαγμόοιρη ςχμ ρσμαιρθημαςικόμ
ιδιξςΩςχμ ςηπ μξσρικΩπ. 4)Μι επιδϊρειπ ςχμ παιδιόμ εΪμαι παοϊμξιεπ ςϊρξ ρςη τΧρη ςχμ
αμςιρςξιυΪρεχμ, ϊρξ και ρςξσπ ποξτξοικξϋπ υαοακςηοιρμξϋπ.
Πα πξοΪρμαςα ςηπ παοξϋραπ μελΨςηπ ρσζηςόμςαι ρε ρυΨρη με ςιπ σπΧουξσρεπ ιλξρξτικΨπ
και ΤσυξλξγικΨπ ΕεχοΪεπ ϊρξμ ατξοΧ ρςη τϋρη ςηπ ρυΨρηπ μεςανϋ μξσρικΩπ και
ρσμαιρθΩμαςξπ και ςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ αμςιδοΧρειπ. ΑΪμεςαι επΪρηπ μΪα ρσγκοιςικΩ
ποξρΨγγιρΩ ςξσπ με εσοΩμαςα παοϊμξιχμ εοεσμόμ. ΠΨλξπ, ποξςεΪμξμςαι ςοϊπξι, με ςξσπ
ξπξΪξσπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ςΨςξιξσ εΪδξσπ ρσμπεοΧρμαςα ρςημ μξσρικΩ
εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα, με ρκξπϊ μα εμιρυσθξϋμ ξι μξσρικΨπ ικαμϊςηςεπ ςχμ παιδιόμ και
μα καλλιεογηθεΪ η ρσμαιρθημαςικΩ ςξσπ μξημξρϋμη.

Διραγχγή
ΒΪμαι γεγξμϊπ ϊςι ξι Χμθοχπξι ακξϋμε καθημεοιμΧ μξσρικΩ. Δ μξσρικΩ εΪμαι παοξϋρα παμςξϋ.
ρςα ρπΪςια μαπ, ςα ασςξκΪμηςΧ μαπ, ρςα μαγαζιΧ, ρςξσπ υόοξσπ αμαμξμΩπ, ρςξσπ υόοξσπ
εογαρΪαπ. Ηαι τσρικΧ, ξι Χμθοχπξι δεμ ακξϋμε ρε κεμϊ αΨοξπ. ΒπιλΨγξσμ ςι θα ακξϋρξσμ, πϊςε
και πόπ θα ςξ ακξϋρξσμ. ΒπιλΨγξσμ διατξοεςικξϋπ ςϋπξσπ μξσρικΩπ για διατξοεςικΧ
πεοιβΧλλξμςα ακοϊαρηπ. Πξ γεγξμϊπ ϊςι ξι „αμςιδοΧρειπ ρςα μξσρικΧ εοεθΪρμαςα‟ καλϋπςξσμ Ψμα
εσοϋ τΧρμα ςηπ αμθοόπιμηπ εμπειοΪαπ, δικαιξλξγεΪ και ςημ αμξμξιξγΨμεια ςηπ ρυεςικΩπ
εοεσμηςικΩπ τιλξλξγΪαπ. ΒΪμαι Ψμα θΨμα ςξσ ξπξΪξσ ςη μελΨςη δεμ μπξοεΪ μα ξικειξπξιηθεΪ
απξκλειρςικΧ και μϊμξ μΪα επιρςΩμη. ΏμςΪθεςα, ξι οΪζεπ και ποξεκςΧρειπ ςξσ απλόμξμςαι ρε
διΧτξοεπ επιρςΩμεπ ϊπχπ η ΤσυξλξγΪα, η ΙξσρικξλξγΪα, η ΝαιδαγχγικΩ, η ΗξιμχμιξλξγΪα, η
ιλξρξτΪα, η ΐιξλξγΪα, κ.Χ. Άλλχρςε, η πξλσμξοτΪα πξσ υαοακςηοΪζει ςη μελΨςη ςχμ μξσρικόμ
ρσμαιρθημαςικόμ αμςιδοΧρεχμ, αμαγκΧζει ςημ Ψοεσμα μα σπεοβεΪ ςιπ παοαδξριακΨπ γοαμμΨπ
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μελΨςηπ ςξσ ταιμξμΨμξσ πξσ σπαγϊοεσαμ μΪα εν ξλξκλΩοξσ φσυξλξγικΩ εομημεΪα και
σπξδεικμϋει μΪα διεπιρςημξμικΩ θεόοηρΩ ςξσ πξσ θα απξδόρει ςα μΨγιρςα ςϊρξ ρςη μξσρικΩ, ϊρξ
και ρςημ φσυξλξγΪα.
Πημ αμΧγκη για μΪα πξλσεπιρςημξμικΩ ποξρΨγγιρη ςξσ ζηςΩμαςξπ επιβεβαιόμξσμ και ξι
διατξοεςικΨπ απϊφειπ πξσ εκτοΧζξμςαι απϊ πξλλξϋπ θεχοηςικξϋπ. ΗΧπξιξι σιξθεςξϋμ μΪα
ρσμπεοιτξοιρςικΩ ποξρΨγγιρη, ςξμΪζξμςαπ ϊςι ξι ρσμαιρθημαςικΨπ αμςιδοΧρειπ ρςη μξσρικΩ εΪμαι
καςΧ κϋοιξ λϊγξ απξςΨλερμα μΧθηρηπ και εμπειοΪαπ (Greer,1975;Davies,1978; Radocy &
Boyle,1979). Μι Radocy & Boyle (1979) επΪρηπ ποερβεϋξσμ πχπ η καλϋςεοη καςαμϊηρη ςξσ
λιμπικξϋ ρσρςΩμαςξπ, θα δόρει πξλλΨπ πληοξτξοΪεπ για ςημ ικαμξπξΪηρη πξσ ποξρτΨοει η
ακοϊαρη
μξσρικΩπ. Μ Davies (2006) διαςεΪμεςαι ϊςι ρπξσδαΪξ οϊλξ διαδοαμαςΪζξσμ ςα
πξλιςιρμικΧ και κξιμχμικΧ δεδξμΨμα ρςημ εομημεΪα ςηπ μξσρικΩπ. Μ Meyer (1956) αμςιμεςόπιρε
ςξ θΨμα μξσρικξλξγικΧ, γμχριξλξγικΧ και φσυξλξγικΧ, ρςηοΪζξμςαπ ςιπ απϊφειπ ςξσ ρςη θεχοΪα
Gestalt. Οςημ Ϊδια θεχοΪα δΪμξσμ Ψμταρη και ξι Radocy & Boyle (1979), καςαθΨςξμςαπ πχπ η
μξσρικΩ λαμβΧμεςαι χπ ρϋμξλξ και ϊυι χπ αμΧλσρη ςχμ επιμΨοξσπ ρςξιυεΪχμ ςηπ. Μ Davies
(2006) επικοξςόμςαπ ςημ Χπξφη ασςΩ αματΨοει ρυεςικΧ:
Ο ακοξαςήπ δεμ ακξϋει μία ρειοά απϊ διακοιςά γεγξμϊςα. Ακξϋει ξλϊκληοεπ τοάρειπ,
αμαγμχοίζει ξλϊκληοεπ μελχδίεπ, αμςιλαμβάμεςαι ρσγκεκοιμέμα ποϊςσπα, και γεμικά
νξδεϋει υοϊμξ ρε αμςιληπςικέπ διαδικαρίεπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ ξμαδξπξίηρη
διακοιςόμ γεγξμϊςχμ (ρελ.62).
ΝαοΧ ςη ρημαμςικϊςηςα και ςημ πξλσδιΧρςαςη τϋρη ςξσ ταιμξμΨμξσ, παοαςηοξϋμε ϊςι ξ μεγΧλξπ
ϊγκξπ ςηπ Ψοεσμαπ πξσ Ψυει αρυξληθεΪ με ςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ αμςιδοΧρειπ ρςη μξσρικΩ Ψυει
ατιεοχθεΪ ρυεδϊμ μξμξμεοόπ ρςη διεοεϋμηρη ςχμ μξσρικόμ ποξςιμΩρεχμ και ςη ρυΨρη ςξσπ με
ςα διΧτξοα μξσρικΧ ρςξιυεΪα Ω ςα ποξρχπικΧ υαοακςηοιρςικΧ ςχμ σπξκειμΨμχμ (Abeles
H.F.,1980; Hair H.I.,1987). ΒπΪρηπ, παοΧ ςημ Ψμταρη πξσ δΪμεςαι απϊ πξλλξϋπ επιρςΩμξμεπ πξσ
αρυξλξϋμςαι με ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ρςη ρημαρΪα και ανΪα πξσ Ψυει η εμθΧοοσμρη ςχμ
ρσμαιρθημαςικόμ αμςιδοΧρεχμ ςχμ παιδιόμ ρςη μξσρικΩ (Regelski T.,1981;Tait &
Haack,1984;Reimer B.,1989),εΪμαι απξοΪαπ Χνιξμ πϊρξ λΪγη Ψοεσμα Ψυει ατιεοχθεΪ ρςημ παιδικΩ
ηλικΪα. Βμ ςξϋςξιπ, ςιπ ςελεσςαΪεπ δϋξ δεκαεςΪεπ Ψυξσμ γΪμει ανιϊλξγεπ ποξρπΧθειεπ και ποξπ
Χλλεπ καςεσθϋμρειπ –κσοΪχπ ρςξ ενχςεοικϊ-, ρςα πλαΪρια ςχμ ξπξΪχμ εμςΧρρεςαι και η παοξϋρα
εογαρΪα, πξσ ατξοΧ ρςη διεοεϋμηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ παιδιόμ μα αμαγμχοΪζξσμ και μα
εομημεϋξσμ ρσμαιρθΩμαςα ρςη μξσρικΩ. ΙΧλιρςα, διαταΪμεςαι μΪα ςΧρη ςηπ εμπειοικΩπ Ψοεσμαπ
μα διειρδϋει ρςαδιακΧ ρε ϊλξ και μικοϊςεοεπ ηλικΪεπ.
Δ μξσρικΩ εκτοαρςικϊςηςα εομημεϋςηκε πξικιλξςοϊπχπ σπϊ απϊ ςξ ποΪρμα διατϊοχμ θεχοιόμ,
και μΧλιρςα ρσμδΨθηκε ρςεμΧ με ςημ ανΪα ςηπ μξσρικΩπ γεμικϊςεοα. Μ Budd (2001) διακοΪμει δϋξ
ρυξλΨπ: ποϊκειςαι για ςη ρυξλΩ εκεΪμχμ πξσ διαςεΪμξμςαι ϊςι η ανΪα ςηπ μξσρικΩπ, καθόπ και η
διατξοεςικΩ ανΪα πξσ Ψυει κΧθε μξσρικϊ Ψογξ, ενηγεΪςαι αματξοικΧ με ςη ρυΨρη ςηπ με κΧςι Ψνχ
απϊ ασςΩ ςημ Ϊδια. Πξ πιξ κξιμϊ ενχ-μξσρικϊ ταιμϊμεμξ πξσ ρσμδΨεςαι με ςη μξσρικΩ ϊπχπ
αματΨοξσμ ξι Ϊδιξι εΪμαι ςξ ρσμαΪρθημα. ΏμαμτιρβΩςηςα η μξσρικΩ Ψυει ςη δϋμαμη μα μαπ ξδηγεΪ
ρςξ ρσμαΪρθημα, και ξι εκτοαρςΨπ ασςόμ ςχμ θεχοιόμ ποερβεϋξσμ πχπ η ανΪα ςηπ καθξοΪζεςαι
απϊ κΧςι πξσ σπΧουει Ψνχ απϊ ασςΩ, ρςημ ποξκειμΨμη πεοΪπςχρη απϊ ςξ ρσμαΪρθημα.
Οςξμ αμςΪπξδα ασςόμ ςχμ θεχοιόμ βοΪρκεςαι μΪα Χλλη ρυξλΩ θεχοηςικόμ, ξι ξπξΪξι
ποξρπαθξϋμ μα απξρσμδΨρξσμ ςη μξσρικΩ χπ μξοτΩ ςΨυμηπ απϊ ςα ρσμαιρθΩμαςα, θεχοόμςαπ
ϊςι η ανΪα ςηπ εΪμαι απξκλειρςικΧ και μϊμξ μξσρικΩ, και δεμ χτελεΪ μα ςημ φΧυμξσμε ρε εκςϊπ
ςηπ μξσρικΩπ παοΧγξμςεπ. Δ μξσρικΩ ανΪα εμϊπ Ψογξσ - ϊπχπ πιρςεϋξσμ ξι ξπαδξΪ ασςΩπ ςηπ
Χπξφηπ- εΪμαι αμενΧοςηςη απϊ ξ,ςιδΩπξςε ενχςεοικϊ, ρσμεπόπ εΪμαι μΧςαιξ και λαμθαρμΨμη
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επιλξγΩ μα βιόμξσμε Ψμα μξσρικϊ Ψογξ ρσμαοςΩρει ςΨςξιχμ ενχ-μξσρικόμ (extramusical)
ρςξιυεΪχμ, ποξκειμΨμξσ μα ςξ καςαμξΩρξσμε και μα εκςιμΩρξσμε ςημ ανΪα ςξσ. Βμ καςακλεΪδι,
ρϋμτχμα ςημ Χπξφη ασςΩ, η ανΪα ςηπ μξσρικΩπ δεμ ρσμδΨεςαι καςΧ καμΪα Ψμμξια με ςα
ρσμαιρθΩμαςα (Budd M.,2001). ΜπαδξΪ ςηπ ποόςηπ ρυξλΩπ θεχοξϋμςαι ξι Langer, Cooke,
Schopenhauer, εμό ςηπ δεϋςεοηπ ξι Hanslick, Bell, Pratt και Gurney. Ιεςανϋ ςχμ δϋξ ακοαΪχμ
απϊφεχμ, ταΪμεςαι μα ακοξβαςεΪ η θεχοΪα ςξσ L. Meyer.

Λεθξδξλξγία ςηπ έοεσμαπ
Δ παοξϋρα εοεσμηςικΩ μελΨςη απξςελεΪ μΨοξπ πιλξςικΩπ Ψοεσμαπ και ρυεδιΧρςηκε με ρκξπϊ ςη
διεοεϋμηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ 5 Ψχπ 9 εςόμ μα εομημεϋξσμ ςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ
ιδιϊςηςεπ ςηπ μξσρικΩπ ρσμαοςΩρει ςχμ μεςαβληςόμ τϋλξ, ηλικΪα, μξσρικΩ εκπαΪδεσρη
γξμΨχμ και ςοϊπξπ απΧμςηρηπ ςχμ σπξκειμΨμχμ ρςξ εοεσμηςικϊ ποϊβλημα. Οςημ Ψοεσμα
ρσμμεςεΪυαμ 114 μαθηςΨπ δημξρΪχμ ΚηπιαγχγεΪχμ και Δημξςικόμ ΟυξλεΪχμ ςηπ πϊληπ ςχμ
ΖχαμμΪμχμ.
Πξ πεΪοαμα ενελΪυθηκε ρε δϋξ τΧρειπ και πεοιελΧμβαμε ςημ ακοϊαρη 8 μξσρικόμ
απξρπαρμΧςχμ, ςα ξπξΪα εΪυαμ καςΧ ςημ εκςΨλερη ποξκαςαοκςικΩπ Ψοεσμαπ υαοακςηοιρςεΪ απϊ
170 εμΩλικεπ χπ αμςιποξρχπεσςικΧ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ υαοΧ, λϋπη, θσμϊπ και τϊβξπ. Πξ ςερς
λξιπϊμ πεοιελΧμβαμε 2 απξρπΧρμαςα αμςιποξρχπεσςικΧ κΧθε ρσμαιρθΩμαςξπ. Οςημ 1η τΧρη ςα
σπξκεΪμεμα κλΩθηκαμ μα αμςιρςξιυΪρξσμ ςα 4 απξρπΧρμαςα με 4 εικϊμεπ πξσ απεικϊμιζαμ Ψμα
ποϊρχπξ υαοξϋμεμξ, Ψμα λσπημΨμξ, Ψμα θσμχμΨμξ και Ψμα τξβιρμΨμξ, ρϋμτχμα με ςξ
ρσμαΪρθημα πξσ καςΧ ςη γμόμη ςξσπ ςαΪοιαζε η μξσρικΩ πξσ Χκξσγαμ. Οςη 2 η τΧρη, ςα Ϊδια
σπξκεΪμεμα Ψδχραμ ποξτξοικΨπ „εςικΨςεπ‟ ρςα μξσρικΧ απξρπΧρμαςα επιλΨγξμςαπ Ψμαμ απϊ ςξσπ
4 ρσμαιρθημαςικξϋπ υαοακςηοιρμξϋπ. Οςξ παοϊμ πεΪοαμα επιλΨυθηκαμ δϋξ ςευμικΨπ απΧμςηρηπ
ςχμ σπξκειμΨμχμ (μΪα λεκςικΩ και μΪα μη λεκςικΩ) λϊγχ ςχμ αμςικοξσϊμεμχμ απϊφεχμ πξσ
κσοιαουξϋμ ρςξμ επιρςημξμικϊ υόοξ αματξοικΧ με ςξ πξιΧ μΨθξδξπ θεχοεΪςαι καςαλληλϊςεοη
για ςη διεοεϋμηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ ποξρυξλικΩπ και ποόςηπ ρυξλικΩπ ηλικΪαπ μα
εομημεϋξσμ ςξ ρσμαιρθημαςικϊ πεοιευϊμεμξ ςηπ μξσρικΩπ.
Έοεσμεπ ϊπχπ ςχμ Trunk (1981), Giomo (1992), Kratus (1993), Gregory, Worrall & Sarge (1996),
Nawrot (2003) και Stacho (2006) υοηριμξπξΪηραμ ποϊρχπα εκτοαρςικΧ ρσμαιρθημΧςχμ και
ζΩςηραμ απϊ ςα σπξκεΪμεμΧ ςξσπ μα αμςιρςξιυΪρξσμ κΧθε μελχδΪα με κΧπξιξ απϊ ασςΧ ςα
ποϊρχπα, αμΧλξγα με ςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ ιδιϊςηςεπ ςηπ μξσρικΩπ. ΜδηγΩθηκαμ ρςξ ρσμπΨοαρμα
ϊςι υοηριμξπξιόμςαπ ςημ ςευμικΩ ςχμ εικϊμχμ, μπξοεΪ η Ψοεσμα μα διειρδϋρει ρε μικοϊςεοεπ
ηλικΪεπ και επιβεβαΪχραμ ςημ εμτΧμιρη ςηπ ικαμϊςηςαπ εομημεΪαπ νευχοιρςόμ ρσμαιρθημΧςχμ
απϊ ςημ ηλικΪα ςχμ 4 εςόμ.
Άλλξι εοεσμηςΨπ επΨλεναμ ςη υοΩρη ρσμαιρθημαςικόμ πεοιγοατικόμ ϊοχμ (Cunningham &
Sterling,1988; Terwogt & Van Grinsven,1988; Dolgin & Adelson,1990; Robazza, Macaluso &
D‟Urso,1994) ρςιπ ΨοεσμΨπ ςξσπ με παιδιΧ, αγμξόμςαπ ςημ πεπξΪθηρη πξλλόμ ϊςι η εςικεςξπξΪηρη
εΪμαι τιλξρξτικΧ ποξβλημαςικΩ, γιαςΪ δεμ εκτοΧζει ςημ πξικιλΪα, ςημ ξνϋμξια και ςξ βΧθξπ ςχμ
πιθαμόμ ρσμαιρθημαςικόμ απαμςΩρεχμ ρςη μξσρικΩ. Μι Reimer (1989) και Swanwick (1988)
θεχοξϋμ ςιπ λεκςικΨπ εςικΨςεπ υξμδοξειδεΪπ ποξρεγγΪρειπ ςηπ ερχςεοικΩπ ρσμαιρθημαςικΩπ
απΧμςηρηπ. πχπ και μα Ψυει, η υοΩρη εμϊπ πεοιξοιρμΨμξσ καςαλϊγξσ ρσμαιρθημαςικόμ
ποξρδιξοιρμόμ ϊπχπ ασςϊπ πξσ υοηριμξπξιΩθηκε ρςημ παοξϋρα Ψοεσμα, σπξθΨςξσμε ϊςι
διεσκξλϋμει ςιπ απαμςΩρειπ ςχμ σπξκειμΨμχμ, δεδξμΨμξσ ςξσ πεοιξοιρμΨμξσ λενιλξγΪξσ πξσ ασςΧ
καςΨυξσμ και ςχμ πεοιξοιρμΨμχμ γλχρρικόμ ικαμξςΩςχμ ςξσπ.
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ΏματξοικΧ με ςημ επιλξγΩ ςξσ δεΪγμαςξπ, υοηριμξπξιΩθηκε μΪα καςΧλληλη δειγμαςξληπςικΩ
ςευμικΩ, η ξπξΪα εΪμαι Χοοηκςα ρσμδεδεμΨμη με ςα σπϊ μελΨςη υαοακςηοιρςικΧ ςξσ σπϊ ενΨςαρη
πληθσρμξϋ. Θϊγχ ςηπ πεοιξοιρμΨμηπ γεχγοατικΩπ πεοιξυΩπ πξσ καλϋπςει η μελΨςη,
υοηριμξπξιΩθηκε η απλΩ ςσυαΪα δειγμαςξληφΪα, η ξπξΪα γεμικΧ ξδηγεΪ ρε εκςιμΩρειπ με καλϊ
επΪπεδξ ακοΪβειαπ.
Αια ςη ρσλλξγΩ ρςξιυεΪχμ ρυεςικΧ με ςιπ αμενΧοςηςεπ μεςαβληςΨπ (ςημ ηλικΪα και ςξ τϋλξ ςχμ
σπξκειμΨμχμ, αλλΧ και ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ςχμ γξμΨχμ ςξσπ), υοηριμξπξιΩθηκαμ καςΧλληλα
εοχςημαςξλϊγια πξσ απεσθϋμξμςαμ ρςξσπ γξμεΪπ. Μι απαμςΩρειπ ςχμ σπξκειμΨμχμ ρςξ test
καςαγοΧτξμςαμ ρε Ψμα ειδικΧ ρυεδιαρμΨμξ Ψμςσπξ.
Οςξ ΟυΩμα 1 δΪμεςαι η καςαμξμΩ ςχμ παιδιόμ χπ ποξπ ςξ τϋλξ εμό ρςξ ΟυΩμα 2 δΪμεςαι η
καςαμξμΩ ςξσπ χπ ποξπ ςημ ηλικΪα. Ώσςϊ πξσ ποξκϋπςει εΪμαι ϊςι ςξ 47.4% ςξσ δεΪγμαςξπ εΪμαι
αγϊοια (54) εμό ςξ σπϊλξιπξ 52.6% εΪμαι κξοΪςρια (60). Πξ 34.2% ςχμ σπξκειμΨμχμ εΪμαι ηλικΪαπ
50 Ψχπ 75 μημόμ, ςξ 36.0% εΪμαι 76-100 μημόμ και ςΨλξπ ςξ 29.8% εΪμαι 100 Ψχπ 115 μημόμ.
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Οςξμ ΝΪμακα 1 αματΨοξμςαι ςα μξσρικΧ κξμμΧςια πξσ υοηριμξπξιΩθηκαμ ρε κΧθε τΧρη ςηπ
Ψοεσμαπ, ςξ ρσμαΪρθημα πξσ καςΧ ςη γμόμη ςχμ εμηλΪκχμ αμςιποξρχπεϋξσμ και ξ κχδικϊπ
αοιθμϊπ ακοϊαρηπ. Δ αμΧλσρη ρχρςόμ-λΧθξπ απαμςΩρεχμ ςχμ σπξκειμΨμχμ ρςηοΪυθηκε ρςξμ
ποξκαςαοκςικϊ ασςϊ ρσμαιρθημαςικϊ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ μξσρικόμ εοεθιρμΧςχμ απϊ ςξσπ
εμΩλικεπ.
1η ΦΑΗ

σναιζθημαηικό περιετό-μενο (καηά ηοσς
ενήλικες)

Κωδικός Αριθμός

Game of abduction (Από ην «The Rite of
Spring»-Part1:The adoration of the Earth,
ηνπ Igor Stravinsky)

Φόβνο

13

Concierto de Aranguez (Αγλώζηνπ)

Λύπε

14

Sarka (Από ην «Ma Vlast» ηνπ Bedrich
Smetana)

Θπκόο

15

Radetzky Mars (Strauss)

Υαξά

16

(ανηιζηοίτιζη με εικόνες)

Ακρόαζης

2η ΦΑΗ

Κωδικός Αριθμός

(προθορικός ταρακηηριζμός)

Ακρόαζης

Aase’s Tod (από ην “Peer Gynt” ηνπ Edvard
Grieg)
Dance Song (από ην «8 Russian Folksongs
for orchestra»,Op.58 ηνπ Anatoly Liadov)
Anvil of Crom (από ην «Conan the
Barbarian» ηνπ Basil Poledouris)
Sacrificial dance of the chosen one (Από ην
«The Rite of Spring»-Part 2:The
Sacrifice,ηνπ Igor Stravinsky)

Λύπε

21

Υαξά

22

Θπκόο

23

Φόβνο

24

Πίνακας 1: Τα μοσσικά αποσπάσματα ποσ τρησιμοποιήθηκαν στην έρεσνα

Δσοήμαςα ςηπ έοεσμαπ
Μι μεςαβληςΨπ πξσ Ψυξσμε ρςη διΧθερΩ μαπ σπΧγξμςαι ρε δϋξ μεγΧλεπ καςηγξοΪεπ: ςιπ
αμενΧοςηςεπ και ςιπ εναοςημΨμεπ. Μι αμενΧοςηςεπ ατξοξϋμ: 1)ςημ ηλικΪα ςχμ σπξκειμΨμχμ, 2)ςξ
τϋλξ ςξσπ, 3)ςη μξσρικΩ καςΧοςιρη ςχμ γξμΨχμ ςξσπ και 4)ςημ ςευμικΩ απΧμςηρηπ (λεκςικΩ-μη
λεκςικΩ). Μι εναοςημΨμεπ μεςαβληςΨπ ατξοξϋμ ςιπ 8 εοχςΩρειπ ςξσ πειοΧμαςξπ πξσ ανιξλξγξϋμ
ςημ ικαμϊςηςα ςξσ σπξκειμΨμξσ μα εομημεϋει ςξ ρσμαιρθημαςικϊ πεοιευϊμεμξ μξσρικόμ
εοεθιρμΧςχμ. Οςξμ ΝΪμακα 2 δΪμεςαι η καςαμξμΩ ςχμ ρχρςόμ και λΧθξπ απαμςΩρεχμ ςχμ
σπξκειμΨμχμ ρςα μξσρικΧ εοεθΪρμαςα, εμό ρςξ ρσγκεμςοχςικϊ ΟυΩμα 4 δΪμξμςαι ρσμξλικΧ ϊλεπ
ξι καςαμξμΨπ ρσυμξςΩςχμ ςχμ ρχρςόμ απαμςΩρεχμ ςχμ μηπΪχμ.
Πίμακαπ 2: Καςαμξμή ρχρςώμ-λάθξπ απαμςήρεχμ ρςα μξσρικά εοεθίρμαςα
ΑΠΟΠΑΜΑ
σζηό (%)

13(Φόβνο)
44,7

14(Λύπε)
73,7

15(Θπκόο)
38,6

16(Υαξά)
74,6

21(Λύπε)
70,2

22(Υαξά)
84,2

23(Θπκόο)
48,2

24(Φόβνο)
42,1
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Λάζνο (%)
ύλνιν (%)

55,3
100,0

26,3
100,0

61,4
100,0

25,4
100,0

29,8
100,0

15,8
100,0

51,8
100,0

57,9
100,0

υήμα 4:Καςαμξμή ρχρςώμ απαμςήρεχμ
100

% > ,50000000

80

60

40

20

0
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Μουσικό
Κομμάτι 13 Κομμάτι 14 Κομμάτι 15 Κομμάτι 16 Κομμάτι 21 Κομμάτι 22 Κομμάτι 23 Κομμάτι 24

πχπ εϋκξλα μπξοεΪ μα ρσμπεοΧμει καμεΪπ, η υαοΧ λαμβΧμει μεγαλϋςεοα πξρξρςΧ αμαγμόοιρηπ,
με πξρξρςϊ καςΧ μΨρξ ϊοξ 79.4% ρχρςΨπ εκςιμΩρειπ. ΏκξλξσθεΪ η λϋπη με μΨρξ ϊοξ 71.95%
ρχρςξϋπ υαοακςηοιρμξϋπ. ΠΨλξπ, Ψπξμςαι ξ τϊβξπ και ξ θσμϊπ με Ϊδιξ πξρξρςϊ ρχρςόμ
αμαγμχοΪρεχμ, ςηπ ςΧνηπ ςξσ 43.4%.
Οςξμ ΝΪμακα 3 δΪμεςαι η καςαμξμΩ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ρχρςόμ αμαγμχοΪρεχμ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ.
Δ καςαμξμΩ ασςΩ δημιξσογΩθηκε ποξρθΨςξμςαπ ςιπ ρχρςΨπ απαμςΩρειπ / αμαγμχοΪρειπ ρςα
κξμμΧςια πξσ ρσμδΨξμςαι με ρσγκεκοιμΨμα ρσμαιρθΩμαςα.
Πίμακαπ 3: Η καςαμξμή ςχμ ρχρςώμ απαμςήρεχμ ρςημ αμαγμώοιρη ρσμαιρθημάςχμ
Υαρά
ωζηές

Λύπη

Θσμός

Φόβος

Αριθμός

Ποζοζηό

Αριθμός

Ποζοζηό

Αριθμός

Ποζοζηό

Αριθμός

Ποζοζηό

0

8

7,0

14

12,3

37

32,5

41

36,0

1

31

27,2

36

31,6

55

48,2

47

41,2

2

75

65,8

64

56,1

22

19,3

26

22,8

ύλνιν

114

100,0

114

100,0

114

100,0

114

100,0

Δκηιμήζεις

Ναοαςηοξϋμε και εδό ϊςι ςα παιδιΧ αμαγμόοιραμ με πξλϋ μεγΧλη επιςσυΪα ςξ ρσμαΪρθημα ςηπ
υαοΧπ (μΨρη ςιμΩ 1.59 ρςα 2 εοεθΪρμαςα) και ςηπ λϋπηπ (μΨρη ςιμΩ 1.44). ΏμςΪθεςα, ρςη
πεοΪπςχρη ςξσ θσμξϋ και ςξσ τϊβξσ ξ μΨρξπ ϊοξπ Ωςαμ μικοϊςεοξπ ςηπ μξμΧδαπ (0.87). Πα
απξςελΨρμαςα ασςΧ απεικξμΪζξμςαι και ρςα ΟυΩμαςα 5 Ψχπ 8. Δ διεμΨογεια ςξσ ελΨγυξσ ςξσ
Friedman Ψδχρε p-value μικοϊςεοξ απϊ 0.001. ΒπΪρηπ διακοΪμξσμε ϊςι ρςημ πεοΪπςχρη ςηπ υαοΧπ
και ςηπ λϋπηπ σπΧουξσμ σφηλΧ πξρξρςΧ σπξκειμΨμχμ πξσ υαοακςΩοιραμ και ςα 2 απξρπΧρμαςα
ρχρςΧ, εμό ρςξ θσμϊ και ςξ τϊβξ Ψυξσμε σφηλΧ πξρξρςΧ πξσ αμαγμόοιραμ 1 απϊ ςα 2
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εοεθΪρμαςα και επΪρηπ σφηλΧ πξρξρςΧ πξσ δεμ αμαγμόοιραμ καμΨμα εοΨθιρμα ρχρςΧ χπ ποξπ ςξ
ρσμαιρθημαςικϊ ςξσ πεοιευϊμεμξ.

Score Ορθών Απανηήζεων - Λύπη

Score Ορθών Απανηήζεων - Χαρά

60

60

50

Percent

Percent

40

40

30

20

20

10

0

0
,00

1,00

,00

2,00

υήμα 5

Score Ορθών Απανηήζεων - Φόβος

50

50

40

40

30

30

Percent

Percent

2,00

υήμα 6
Score Ορθών Απανηήζεων - Θσμός

20

20

10

10

0

0
,00

1,00

2,00

,00

Score Ορθών Απανηήζεων - Θσμός

υήμα 7

1,00

Score Ορθών Απανηήζεων - Λύπη

Score Ορθών Απανηήζεων - Χαρά

1,00

2,00

Score Ορθών Απανηήζεων - Φόβος

υήμα 8

ΏματξοικΧ με ςημ επΪδξρη ςχμ σπξκειμΨμχμ ρςιπ δϋξ τΧρειπ ςξσ πειοΧμαςξπ, ταΪμεςαι απϊ ςα
απξςελΨρμαςα ϊςι ξι μΨρεπ ςιμΨπ ρχρςόμ απαμςΩρεχμ δεμ απΨυξσμ πξλϋ, κΧςι πξσ ρημαΪμει ϊςι ξ
ςοϊπξπ απΧμςηρηπ (λεκςικϊπ και μη λεκςικϊπ) δεμ επηοεΧζει θεςικΧ Ω αομηςικΧ ςη
ρσμαιρθημαςικΩ εομημεΪα ςηπ μξσρικΩπ.
Οςξμ ΝΪμακα 4 (και ρςα ρυΩμαςα 9 και 10) δΪμεςαι η καςαμξμΩ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ρχρςόμ
αμαγμχοΪρεχμ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ με ςξσπ δϋξ διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ, δηλαδΩ, με ςημ
αμςιρςξΪυηρη με εικϊμεπ και ςξμ ποξτξοικϊ υαοακςηοιρμϊ. Δ καςαμξμΩ ασςΩ δημιξσογΩθηκε
ποξρθΨςξμςαπ ςιπ ρχρςΨπ απαμςΩρειπ / αμαγμχοΪρειπ ρε κΧθε τΧρη. Ηαι ρςιπ δϋξ τΧρειπ η
επΪδξρη εΪμαι μΨςοια, τςΧμξμςαπ ρςξ 2.32 (μΨρη ςιμΩ) για ςημ ποόςη και 2.45 για ςη δεϋςεοη.
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Πίμακαπ 4: Η καςαμξμή ςχμ ρχρςώμ απαμςήρεχμ ρςιπ 2 τάρειπ
Αξηζκόο σζηώλ
Απαληήζεσλ

Φάζε 1ε

Φάζε 2ε

(αληηζηνίρηζε κε εηθόλεο)

(απόδνζε ραξαθηεξηζκνύ)

Αριθμός

Ποζοζηό

Αριθμός

Ποζοζηό

0,00

9

7,9

7

6,1

1,00

19

16,7

16

14,0

2,00

33

28,9

41

36,0

3,00

33

28,9

19

16,7

4,00

20

17,5

31

27,2

ύλνιν

114

100,0

114

100,0

Μέζε Σηκή

2.32

2.45

Score Ορθών Απανηήζεων - Μέρος 2

Score Ορθών Απανηήζεων - Μέρος 1

40

30

25
30

Percent

Percent

20

15

20

10
10

5

0

0
,00

1,00

2,00

3,00

,00

4,00

υήμα 9

1,00

2,00

3,00

4,00

Score Ορθών Απανηήζεων - Μέρος 2

Score Ορθών Απανηήζεων - Μέρος 1

υήμα 10

Μ ρςαςιρςικϊπ Ψλεγυξπ πξσ διεμεογΩθηκε με ρκξπϊ μα διεοεσμηθεΪ η πιθαμΩ ρσρυΨςιρη ςηπ
εναοςημΨμηπ μεςαβληςΩπ (αμαγμόοιρη ρσμαιρθημΧςχμ ρςη μξσρικΩ) και ςξσ τϋλξσ, ςηπ ηλικΪαπ
ςχμ σπξκειμΨμχμ και ςηπ μξσρικΩπ καςΧοςιρηπ ςχμ γξμΨχμ ςξσπ, Ψδεινε ϊςι ρε επΪπεδξ
ρημαμςικϊςηςαπ p_value<0.05 δεμ στΪρςαςαι καμΪα ρςαςιρςικόπ ρημαμςικΩ ρυΨρη μεςανϋ ςηπ
ικαμϊςηςαπ εομημεΪαπ ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ πεοιευξμΨμξσ ςηπ μξσρικΩπ και ςξσ τϋλξσ ςχμ
παιδιόμ. ΔηλαδΩ ςα δϋξ τϋλα απαμςξϋμ με ϊμξιξ ςοϊπξ, υχοΪπ μα σπΧουξσμ διατξοξπξιΩρειπ
ρςιπ επιδϊρειπ. ΒπΪρηπ δεμ εμςξπΪρςηκε καμΪα ρημαμςικΩ ρσρυΨςιρη ςηπ εναοςημΨμηπ μεςαβληςΩπ
με ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη ςχμ γξμΨχμ. Ώσςϊ ποακςικΧ ρημαΪμει ϊςι η μξσρικΩ καςΧοςιρη ςχμ
γξμΨχμ δεμ επηοεΧζει θεςικΧ Ω αομηςικΧ ςιπ επιδϊρειπ ςχμ σπξκειμΨμχμ ρςξ πεΪοαμα. ΠΨλξπ,
αματξοικΧ με ςημ ηλικΪα, ρε Ψμα επΪπεδξ ρςαςιρςικΩπ ρημαμςικϊςηςαπ p-value<0.05, απξδεΪυθηκε
ϊςι επιδοΧ ρςημ εναοςημΨμη μεςαβληςΩ, δεΪυμξμςαπ ϊςι ςα μεγαλϋςεοα σπξκεΪμεμα ρημειόμξσμ
καλϋςεοεπ επιδϊρειπ ρςη ρχρςΩ εομημεΪα ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ ρςη μξσρικΩ ρςξ γεμικϊ score ςξσ
test, και ιδιαΪςεοα ρςα scores ςξσ θσμξϋ και ςξσ τϊβξσ, κΧςι πξσ εΪμαι αμαμεμϊμεμξ, ετϊρξμ η
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εμ γΨμει δσρκξλΪα ρςημ εομημεΪα ασςόμ ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ εΪμαι αμςιρςοϊτχπ αμΧλξγη με ςημ
ηλικΪα.

Ρσμπεοάρμαςα
Οϋμτχμα με ςα πξοΪρμαςα ςηπ παοξϋραπ εοεσμηςικΩπ μελΨςηπ, η ηλικΪα ταΪμεςαι μα απξςελεΪ
ρημαμςικϊ παοΧγξμςα διατξοξπξΪηρηπ ςηπ ικαμϊςηςαπ εομημεΪαπ ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ ρςη
μξσρικΩ. ΟσγκεκοιμΨμα, επηοεΧζει θεςικΧ ςημ αμΧπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ασςΩπ αματξοικΧ και με
ςα ςΨρρεοα ρσμαιρθΩμαςα πξσ διαποαγμαςεϋεςαι η Ψοεσμα και απξδεικμϋεςαι ϊςι η ικαμϊςηςα
ρχρςΩπ ρσμαιρθημαςικΩπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ μξσρικόμ εοεθιρμΧςχμ εΪμαι παοξϋρα και μΧλιρςα ρε
Ψμα πξλϋ καλϊ επΪπεδξ, ποιμ ςημ ηλικΪα ςχμ 5 εςόμ, και εμιρυϋεςαι καθόπ ςξ παιδΪ αμαπςϋρρεςαι
ηλικιακΧ.
Μ ρημαΪμχμ οϊλξπ ςηπ ηλικΪαπ ρςημ απξκχδικξπξΪηρη ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ ρςη μξσρικΩ μπξοεΪ μα
εομημεσςεΪ ρε ρσμΧοςηρη με ςημ εμ γΨμει ρσμαιρθημαςικΩ αμΧπςσνη ςχμ παιδιόμ, και
ρσγκεκοιμΨμα με ςημ αμΧπςσνη ςηπ ικαμϊςηςΧπ ςξσπ μα αμαγμχοΪζξσμ ρσμαιρθΩμαςα ρςη τχμΩ
και ρε ποξρχπικΨπ εκτοΧρειπ. αΪμεςαι ϊμχπ ϊςι η εμτΧμιρη ςΨςξιχμ ικαμξςΩςχμ ρςη μξσρικΩ
καθσρςεοεΪ υοξμικΧ ρε ρυΨρη με ςα Χλλα κξιμχμικΧ πλαΪρια, εναιςΪαπ ςχμ μειχμΨμχμ ποόιμχμ
εμπειοιόμ ςχμ παιδιόμ με ςη μξσρικΩ. Δ ξικειϊςηςα με ςξ μξσρικϊ εοΨθιρμα εΪμαι ρατόπ
μικοϊςεοη Ψμαμςι ασςΩπ με ςιπ ποξρχπικΨπ Ω ςιπ τχμηςικΨπ εκτοΧρειπ. και λαμβΧμξμςαπ σπϊφη
ςη ρσμπεοιτξοιρςικΩ ποξρΨγγιρη ϊςι ξι ρσμαιρθημαςικΨπ αμςιδοΧρειπ ρςη μξσρικΩ εΪμαι κσοΪχπ
απξςΨλερμα μΧθηρηπ και εμπειοΪαπ, καςαμξξϋμε ςημ αογξπξοημΨμη ενΨλινη ςηπ ικαμϊςηςαπ
εομημεΪαπ ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ πεοιευξμΨμξσ ςηπ μξσρικΩπ ρε παιδιΧ ποόιμηπ ηλικΪαπ.
ΝαοΧλληλα, η βαριρμΨμη ρςη θεχοΪα Gestalt Χπξφη ςχμ Radocy & Boyle (1979) και Davies
(2006) ϊςι η μξσρικΩ λαμβΧμεςαι χπ ρϋμξλξ, και ϊυι χπ αμΧλσρη ςχμ επιμΨοξσπ ρςξιυεΪχμ ςηπ
και ϊςι ξ ακοξαςΩπ μΨρχ αμςιληπςικόμ διαδικαριόμ ξμαδξπξιεΪ διακοιςΧ γεγξμϊςα, ρε
ρσμδσαρμϊ με ςη θεχοΪα ςχμ Swanwick & Tillman (1986) ϊςι ςα παιδιΧ ποιμ ςα 7 υοϊμια ςξσπ
αμςιμεςχπΪζξσμ ςη μξσρικΩ Ψκτοαρη ξλιρςικΧ, ενηγεΪ ςϊρξ ςημ ποόιμη αμΧπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ
ρχρςΩπ ρσμαιρθημαςικΩπ εομημεΪαπ ςηπ μξσρικΩπ, αλλΧ και ςη ρςαδιακΩ βελςΪχρΩ ςηπ με ςημ
πΧοξδξ ςξσ υοϊμξσ.
Πα πξοΪρμαςα ςηπ Ψοεσμαπ αματξοικΧ με ςημ ηλικΪα βοΪρκξμςαι ρε πλΩοη αομξμΪα με
ποξγεμΨρςεοεπ μελΨςεπ ϊπχπ ασςΨπ ςχμ Cunningham & Sterling (1988), Terwogt & Van Grinsven
(1988), Dolgin & Adelson (1990), Robazza, Macaluso & D‟Urso (1994), Trunk (1981), Gregory,
Worrall & Sarge (1996), Stacho (2006), Schellenberg & Thompson, (2006), ΙπξσλμςΩ, Δ. (σπϊ
δημξρΪεσρη) και μϊμξ ξ Kratus (1993) και η Giomo (1992) εμςϊπιραμ μεγΧλξ βαθμϊ ρσμΨπειαπ
ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ μεςανϋ παιδιόμ διατξοεςικΩπ ηλικΪαπ (6 Ψχπ 12 εςόμ).
ρξμ ατξοΧ ςημ επΪδοαρη ςξσ τϋλξσ, ρϋμτχμα με ςα πξοΪρμαςα ςηπ ΨοεσμΧπ μαπ δεμ στΪρςαςαι
ξσδεμΪα διατξοξπξΪηρη ρςιπ εκςιμΩρειπ ςχμ μξσρικόμ εοεθιρμΧςχμ μεςανϋ αγξοιόμ και
κξοιςριόμ. Πξ ρσμπΨοαρμα ασςϊ ρσμτχμεΪ με ςημ Χπξφη ςξσ Brody (1985) ϊςι η γσμαικεΪα
σπεοξυΩ ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ ρε διΧτξοεπ καςαρςΧρειπ (ποξρχπικΨπ
εκτοΧρειπ, τχμΩ, μξσρικΩ, κλπ.) απξςελεΪ μϋθξ, ϊπχπ και με ποξγεμΨρςεοεπ Ψοεσμεπ πξσ
διεοεϋμηραμ ςημ επιοοξΩ ςξσ παοΧγξμςα ασςξϋ ρςημ αμςΪληφη ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ μξΩμαςξπ
ςηπ μξσρικΩπ (ΐλΨπε: Sopchak,1955; Hirsch,1981, Tharinger,1981; Trunk,1981; Bezooyen,1984;
Lathom, Lubin & Havlicek,1984; Dolgin & Adelson,1990, ΙπξσλμςΩ,Δ.,σπϊ δημξρΪεσρη). ΗΧπξιξι
Χλλξι εοεσμηςΨπ ϊμχπ εμςϊπιραμ διατξοξπξιΩρειπ ρςημ εομημεΪα ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ
πεοιευξμΨμξσ ςηπ μξσρικΩπ και Ψδχραμ ςξ ποξβΧδιρμα χπ ποξπ ςημ ικαμϊςηςα ασςΩ ρςιπ γσμαΪκεπ
(ΐλΨπε: Wheeler, 1985; Cunningham & Sterling,1988; Terwogt & Van Grinsven,1988;
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Giomo,1993; Kratus,1993). Πα διατξοεςικΧ ρσμπεοΧρμαςα μπξοξϋμ μα εομημεσςξϋμ χπ
απξςΨλερμα ςηπ διατξοεςικΩπ μεθξδξλξγΪαπ πξσ ακξλξσθεΪ ξ εκΧρςξςε εοεσμηςΩπ, Ω ςχμ
διατξοεςικόμ εοεθιρμΧςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςα διΧτξοα πειοΧμαςα Ω μπξοεΪ μα δηλόμξσμ
ςημ αμΧγκη για πεοαιςΨοχ Ψοεσμα και διεοεϋμηρη ςχμ ρσματειακόμ ρυΨρεχμ μεςανϋ κΧπξιχμ
παοαγϊμςχμ.
Μ ςοΪςξπ παοΧγξμςαπ πξσ διεοεσμΩθηκε, η μξσρικΩ καςΧοςιρη ςχμ γξμΨχμ, ρε επΪπεδξ
ρςαςιρςικΩπ ρημαμςικϊςηςαπ 5% δεμ Ψδεινε μα ρσρυεςΪζεςαι με ςημ εναοςημΨμη μεςαβληςΩ,
ρσμπΨοαρμα πξσ ρσμτχμεΪ με ποξηγξϋμεμη μελΨςη ςηπ εοεσμΩςοιαπ (ΙπξσλμςΩ,Δ., σπϊ
δημξρΪεσρη), αλλΧ Ψουεςαι ρε αμςΪθερη με ςξ πϊοιρμα ςηπ Giomo (1992), η ξπξΪα ξδηγΩθηκε ρςξ
ρσμπΨοαρμα ϊςι ςα σπξκεΪμεμα πξσ ποξΨουξμςαι απϊ τςχυϊ μξσρικϊ ξικξγεμειακϊ πεοιβΧλλξμ,
ρςξ ξπξΪξ ξι γξμεΪπ Ω ςα αδΨοτια δεμ ρυεςΪζξμςαι με ςη μξσρικΩ, παοξσρΪαραμ σφηλϊςεοεπ
επιδϊρειπ ρςημ αμαγμόοιρη ςξσ ρσμαιρθΩμαςξπ ρςη μξσρικΩ. Πξ ζΩςημα ασςϊ ρΪγξσοα υοΩζει
πεοαιςΨοχ διεοεϋμηρηπ ρςξ μΨλλξμ.
ΠΨλξπ, ϊρξμ ατξοΧ ςημ ςελεσςαΪα παοΧμεςοξ ςηπ διεοεϋμηρΩπ μαπ, δηλαδΩ ςημ διατξοεςικΩ
ςευμικΩ Ψκτοαρηπ ςηπ απΧμςηρηπ ςχμ σπξκειμΨμχμ (λεκςικΩ-μη λεκςικΩ), ςα απξςελΨρμαςα
Ψδειναμ ϊςι ξι επιδϊρειπ ςχμ παιδιόμ εΪμαι παοϊμξιεπ και ρςιπ δϋξ τΧρειπ ςξσ πειοΧμαςξπ. Ιε
λΪγα λϊγια, ςϊρξ ρςη τΧρη πξσ ανιξλϊγηραμ ρσμαιρθημαςικόπ ςα μξσρικΧ εοεθΪρμαςα
αμςιρςξιυΪζξμςΧπ ςα με εικϊμεπ, ϊρξ και ρςη τΧρη πξσ ςξσπ απΨδχραμ λεκςικξϋπ υαοακςηοιρμξϋπ
επιλΨγξμςαπ Ψμαμ απϊ ςξσπ ςΨρρεοιπ διαθΨριμξσπ ϊοξσπ (υαοα-λϋπη-θσμϊπ-τϊβξπ), ξι μΨρεπ ςιμΨπ
ρχρςόμ απαμςΩρεχμ Ωςαμ παοαπλΩριεπ. Άοα, η ςευμικΩ απΧμςηρηπ δεμ επηοεΧζει ςημ ικαμϊςηςα
ςχμ παιδιόμ μα εομημεϋξσμ ρχρςΧ ςξ ρσμαιρθημαςικϊ πεοιευϊμεμξ ςηπ μξσρικΩπ. Πξ
ρσμπΨοαρμα ασςϊ δεμ ρσμΧδει με ςη διατχμΪα πξσ στΪρςαςαι ρςξμ επιρςημξμικϊ υόοξ
αματξοικΧ με ςημ καςαλληλϊςηςα ςηπ μΪαπ Ω ςηπ Χλληπ ςευμικΩπ, ρσμεπόπ η παοξϋρα εογαρΪα
δεμ μπξοεΪ μα ρσμηγξοΩρει σπΨο ςηπ μΪαπ Ω ςηπ Χλληπ Χπξφηπ.
Πα ρσμπεοΧρμαςα ςηπ παοξϋραπ μελΨςηπ βοΪρκξμςαι ρε πλΩοη αομξμΪα με ςημ Χπξφη ϊςι η
μξσρικΩ -ρϋμτχμα και με ςξ Ώμαλσςικϊ Νοϊγοαμμα-, μπξοεΪ και ξτεΪλει μα ρσμβΧλλει ρςημ
αιρθηςικΩ αμΧπςσνη ςξσ παιδιξϋ (Δ.Β.Ν.Ν.Ο.,2001). Δ μξσρικΩ εΪμαι μΪα ςΨυμη πξσ ποΨπει μα
ρςξυεϋει ποχςαουικΧ ρςημ αγχγΩ ςξσ ερχςεοικξϋ κϊρμξσ ςξσ παιδιξϋ, διϊςι «έυει ςη μξμαδική
ιδιϊςηςα μα είμαι ςξ πιξ επιθσμηςϊ μέρξ ξογαμχμέμηπ αιρθηςικήπ εκπαίδεσρηπ»
(ΝαπαζαοΩπ,1991,ρελ.13). Μι Leonard C. και House R.W. (1959) αματΨοξσμ ϊςι «ςξ ποϊγοαμμα
μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ ποέπει μα είμαι ποχςίρςχπ εκπαίδεσρη αιρθηςικήπ τϋρεχπ» (ρελ.117). Μι
μξσρικΨπ εμπειοΪεπ, διεγεΪοξμςαπ ςη ταμςαρΪα και ςα ρσμαιρθΩμαςα, μπξοξϋμ μα ρσμειρτΨοξσμ
ρςημ αιρθηςικΩ αγχγΩ με μξμαδικϊ ςοϊπξ (McDonald & Simons,1989), διϊςι «η μξσρική είμαι η
ςξμική αμαλξγία ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ ζχήπ» (Langer, 1953, ρελ.27). Δ ΙξσρικΩ αμαμξυλεϋει
εικϊμεπ και αμαμμΩρειπ εμό ςασςϊυοξμα ςιπ „αμςικειμεμικξπξιεΪ‟. ΙπξοεΪ Ψςρι μα ρςξυεϋρει ρςημ
καλλιΨογεια και ενχςεοΪκεσρη ςξσ ερχςεοικξϋ κϊρμξσ ςξσ παιδιξϋ, ρσμβΧλλξμςαπ ρςημ
καλλιΨογεια και αμΧπςσνη ςχμ ρσμαιρθημαςικόμ ςξσ ικαμξςΩςχμ. Ώσςϊπ Χλλχρςε εΪμαι και ξ
ρκξπϊπ και ςξ Ψογξ ςηπ. Μ Β. Ναπαμξϋςρξπ, ρςξ Ψογξ ςξσ „Αιρθηςική‟, ρημειόμει πχπ «η
Λξσρική είμαι η Σέυμη ςξσ θσμικξϋ πξσ απεσθϋμεςαι άμερα ποξπ ςξ ίδιξ ςξ
θσμικϊ…»(Ναπαμξϋςρξπ Β., 1976,ρελ.327). Έμα ποϊγοαμμα λξιπϊμ, ςξ ξπξΪξ θα καλλιεογεΪ και
θα ποξΧγει ςη ρσμαιρθημαςικΩ εομημεΪα ςηπ μξσρικΩπ μπξοεΪ μα ρσμβΧλλει ςα μΨγιρςα ρςημ
αιρθηςικΩ καλλιΨογεια ςξσ παιδιξϋ.
Ώπϊ ςημ Χλλη, καμεΪπ δεμ μπξοεΪ μα αμτιρβηςΩρει ςξ ρημαμςικϊ οϊλξ πξσ μπξοξϋμ μα
διαδοαμαςΪρξσμ ςΨςξιξσ εΪδξσπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ καλλιΨογεια ςχμ ρσμαιρθημαςικόμ
ικαμξςΩςχμ ςχμ παιδιόμ, και γεμικΧ ρςημ αμΧπςσνη ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ ςξσπ μξημξρϋμηπ. Μι
μξσρικΨπ ακοξΧρειπ
μπξοξϋμ μα απξςελΨρξσμ Χοιρςη ατξομΩ για ρσζηςΩρειπ πεοΪ
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ρσμαιρθημΧςχμ, διαυεΪοιρη ρσγκοξϋρεχμ, επΪγμχρη, Ψκτοαρη, υειοιρμϊ και αμαγμόοιρη ςχμ
ρσμαιρθημΧςχμ ςχμ Χλλχμ. Δ επΪςεσνη ασςόμ ςχμ ρςϊυχμ θα διδΧνει κας‟ επΨκςαρη
ασςξΨλεγυξ, ασςξκσοιαουΪα, εμρσμαΪρθηρη, ξοθΩ διαυεΪοιρη ρυΨρεχμ, και Χλλεπ πξλλΨπ
αςξμικΨπ Ω κξιμχμικΨπ δενιϊςηςεπ πξσ ξδηγξϋμ με μαθημαςικΩ ακοΪβεια ρςημ εσςσυΪα και ςημ
επιςσυΪα ρε ποξρχπικϊ και κξιμχμικϊ επΪπεδξ.
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ΒΡΑΒΚΖΏ ΑΏΗΔ
ΗΏΠΒΞΖΚΏ ΝΜΡΘΏΞΏΗΔ

Ζ Δπίδοαρη ςηπ Λξσρικήπ Ακοϊαρηπ, μέρα απϊ ςη Διδακςική
Οοάνη, ρςη Ρσμαιρθημαςική Αμςαπϊκοιρη ςχμ Οαιδιόμ
Οεοίληφη
Δ ρσμαιρθημαςικΩ αμςαπϊκοιρη ςχμ παιδιόμ απΨμαμςι ρςξ ακξσρςικϊ εοΨθιρμα απξςελεΪ θΨμα
ιδιαιςΨοξσ εμδιατΨοξμςξπ. Μι εοεσμηςΨπ Ψυξσμ επικεμςοχθεΪ ρςη ρσμαιρθημαςικΩ αμςαπϊκοιρη ςχμ
παιδιόμ ρε κξιμχμικΨπ αλληλεπιδοΧρειπ, αμςιδοΧρειπ ρε πεοιρςΧρειπ πξσ ποξκαλξϋμ πξικΪλα
ρσμαιρθΩμαςα. ΒπξμΨμχπ η ποϊρληφη ςηπ μξσρικΩπ, ρσγκιμεΪ ςξμ ακοξαςΩ, κιμηςξπξιεΪ αιρθΩρειπ,
αιρθΩμαςα, ρόμα, μσαλϊ και ταμςαρΪα.
Οϋμτχμα με ςη τιλϊρξτξ Susan Langer, μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ εκτοΧζξμςαι πξικΪλεπ μξοτΨπ
ρσμαιρθημΧςχμ, ςα ξπξΪα ξ Χμθοχπξπ αδσμαςεΪ μα εκτοΧρει πξικιλξςοϊπχπ, ϊπχπ ςα βιόμαςα.
ΒπειδΩ διατξοεςικΧ ρσμαιρθΩμαςα ποξκαλξϋμςαι με ςημ ακοϊαρη εμϊπ μξσρικξϋ κξμμαςιξϋ (θεςικΧ
Ω αομηςικΧ), ρςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ εογαρΪαπ εΪμαι μα καςαδεΪνει, ςημ επΪδοαρη ςηπ μξσρικΩπ
ακοϊαρηπ ρςη ρσμαιρθημαςικΩ αμςαπϊκοιρη ςχμ παιδιόμ. Αια ςημ επΪςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ασςξϋ
ποαγμαςξπξιΩθηκαμ παοΧλληλεπ ΔιαθεμαςικΨπ εογαρΪεπ, ρε ρυξλεΪα Ώ/θμιαπ και ΐ/θμιαπ Βκ/πρηπ
λόοιμαπ δΪμξμςαπ χπ εοΨθιρμα διΧτξοα μξσρικΧ θΨμαςα. Πα απξςελΨρμαςα Ωςαμ εκπληκςικΧ,
δεδξμΨμηπ ςηπ εσκαιοΪαπ ρςα παιδιΧ μα εκτοΧρξσμ ρσμαιρθΩμαςα, εμςσπόρειπ και μα
ενχςεοικεϋρξσμ ρςξιυεΪα ςηπ μξσρικΩπ.
Πξ παιδΪ εκτοΧζεςαι μΨρχ ςξσ ρόμαςξπ, ακξϋγξμςαπ μξσρικΩ, αμαπςϋρρξμςαπ μιμηςικΨπ
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ μπξοξϋμ μα ενελιυθξϋμ ρςη δοαμαςικΩ εκςΨλερη - Ψκτοαρη μΨρχ Χλλχμ
μξοτόμ ςΨυμηπ (ζχγοατικΩ, υξοϊπ, ατΩγηρη, κ.λ.π.). Οςξμ ςξμΨα ςχμ εικαρςικόμ η
ρσμαιρθημαςικΩ εομημεΪα για ςημ αμΧπςσνη ςηπ παιδικΩπ ςΨυμηπ σπξρςηοΪζει ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ και
η ςευμξςοξπΪα ςηπ παιδικΩπ ςΨυμηπ εΪμαι εμδεικςικΧ ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ κϊρμξσ, ςηπ
ποξρχπικϊςηςαπ, ςξσ υαοακςΩοα και ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ καςΧρςαρηπ εμϊπ παιδιξϋ. ΏμςικεΪμεμα,
ρσμαιρθΩμαςα, Χμθοχπξι, ρημαμςικΧ γεγξμϊςα, ρσυμΧ ςξμΪζξμςαι ρςη ζχγοατικΩ εμϊπ παιδιξϋ
μΨρχ ςηπ, σπεοβξλικΧ, παοαμξοτχμΨμηπ, εκτοαρςικΩπ υοΩρηπ υοόμαςξπ, μεγΨθξσπ, ρυΩμαςξπ,
γοαμμΩπ, στΩπ και ρσμξλικΩπ αμςιμεςόπιρηπ.
Ώπϊ ςα βαρικϊςεοα υαοακςηοιρςικΧ ςξσ αμθοόπξσ κοΪμεςαι η δσμαςϊςηςα πξσ Ψυει μα βιόμει εσοϋ
τΧρμα ρσμαιρθημαςικόμ εμπειοιόμ με απεοιϊοιρςεπ απξυοόρειπ πξσ σπΧουξσμ μεςανϋ ςχμ δσξ
πϊλχμ ςχμ ρσμαιρθημαςικόμ καςαρςΧρεχμ. ΟημαμςικξΪ παοΧγξμςεπ, χρςϊρξ, ρςημ αιρθηςικΩ ςηπ
μξσρικΩπ ακοϊαρηπ εΪμαι η μξσρικΩ παιδεΪα ςξσ αςϊμξσ, η ηλικΪα, ςξ κξιμχμικξπξλιςιρμικϊ
σπϊβαθοξ. ΗλεΪμξμςαπ, διατξοεςικΧ ρσμαιρθΩμαςα ποξκαλξϋμςαι με ςημ ακοϊαρη εμϊπ μξσρικξϋ
κξμμαςιξϋ, ςα ξπξΪα αμςιμεςχπΪζξμςαι χπ εμπειοΪα πεοιζΩςηςη.

Διραγχγή
Δ ικαμϊςηςα μα εκδηλόμει καμεΪπ ςα ρσμαιρθΩμαςΧ ςξσ με κξιμχμικΧ απξδεκςϊ ςοϊπξ απαιςεΪ
οϋθμιρη ςηπ Ψκτοαρηπ
ςχμ ρσμαιρθημΧςχμ πξσ μιόθει (M. Cole, S. R. Cole, 2002). Πα
μεξγΨμμηςα δεμ εμταμΪζξσμ ςΨςξια ικαμϊςηςα. Αμχρςξπξιξϋμ ςα ρσμαιρθΩμαςΧ ςξσπ Χμερα,
αμενΧοςηςα απϊ ςιπ ρσμθΩκεπ. Ώπϊ ςιπ ποόςεπ εβδξμΧδεπ ςηπ ζχΩπ ασςξΪ πξσ τοξμςΪζξσμ ςα
μχοΧ αουΪζξσμ μα διαμξοτόμξσμ ςη ρσμαιρθημαςικΩ Ψκτοαρη ςχμ βοετόμ. Ιια μελΨςη
ΏμεοικαμΪδχμ μηςΨοχμ ςηπ μεραΪαπ ςΧνηπ πξσ Ψπαιζαμ με ςα βοΨτη ςξσπ, βοΩκε ϊςι ξι μηςΨοεπ
ρσυμΧ εμΪρυσαμ ςιπ θεςικΨπ ρσμαιρθημαςικΨπ εκτοΧρειπ ςχμ μχοόμ ςξσπ με ςξ μα ςιπ μιμξϋμςαι.
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Μι μηςΨοεπ ρπΧμια μιμξϋμςαμ εκτοΧρειπ αομηςικόμ ρσμαιρθημΧςχμ (Malatesta C. Z., et al.,
1986).
Οςξ ποόςξ ρςΧδιξ ςηπ αμΧπςσνηπ ςα βοΨτη εΪμαι ικαμΧ μα διακοΪμξσμ αμΧμερα ρε εσςσυιρμΨμα
και λσπημΨμα ποϊρχπα και μα αμςαπξκοιθξϋμ, εκτοΧζξμςαπ αμΧλξγα ρσμαιρθΩμαςα, ρε Ψμα
εσςσυιρμΨμξ με υαοΧ Ω με λϋπη ρε Ψμα λσπημΨμξ ποϊρχπξ αμςΪρςξιυα, κ.λ.π. (Termine, N. T. &
Izard, C. E. 1988).
Οϋμτχμα με ςημ θεχοΪα ςηπ Fredrickson, ςα θεςικΧ ρσμαιρθΩμαςα και ρσγκεκοιμΨμα η υαοΧ, ςξ
εμδιατΨοξμ, η εσυαοΪρςηρη, η πεοητΧμια και η αγΧπη, διεσοϋμξσμ ςξσπ ξοΪζξμςεπ ςηπ ρκΨφηπ
ςχμ αμθοόπχμ πξσ ςα βιόμξσμ, εμπλξσςΪζξσμ ςξ ξπλξρςΧριξ ςχμ διαθΨριμχμ δοΧρεχμ ρσμπεοιτξοόμ ςξσπ και εμιρυϋξσμ ςξσπ ποξρχπικξϋπ τσρικξϋπ, μξηςικξϋπ, κξιμχμικξϋπ,
φσυξλξγικξϋπ πϊοξσπ και ςιπ αμςξυΨπ ςξσπ. ΒπΪρηπ ρε Ψμα πιξ μακοξποϊθερμξ και γεμικϊ
επΪπεδξ ξδηγξϋμ ρε μια διαοκΩ βΪχρη θεςικόμ ρσμαιρθημΧςχμ και ρε μια ρσμευϊμεμη διεϋοσμρη
μΨρχ εμϊπ μηυαμιρμξϋ μιαπ αςΨομξμηπ αμελιρρϊμεμηπ αλσρΪδαπ (Upward Spiral) και με ασςϊμ ςξμ
ςοϊπξ ρσμβΧλλξσμ ρςημ ποξρχπικΩ αμΧπςσνη, χοΪμαμρη και ξλξκλΩοχρη (Fredrickson 2001).
Δ ρσμαιρθημαςικΩ αμςαπϊκοιρη ςχμ παιδιόμ απΨμαμςι ρςξ ακξσρςικϊ εοΨθιρμα απξςελεΪ θΨμα
ιδιαιςΨοξσ εμδιατΨοξμςξπ. Μι εοεσμηςΨπ Ψυξσμ επικεμςοχθεΪ ρςη ρσμαιρθημαςικΩ αμςαπϊκοιρη
ςχμ παιδιόμ ρε κξιμχμικΨπ αλληλεπιδοΧρειπ, αμςιδοΧρειπ ρε πεοιρςΧρειπ πξσ ποξκαλξϋμ πξικΪλα
ρσμαιρθΩμαςα (ΏλεσοιΧδξσ, 2000).

Ζ επίδοαρη ςηπ μξσρικήπ
Ναλιϊςεοξι θεχοηςικξΪ ϊπχπ ξ μξσρικξλϊγξπ Ηξϋκ (Cooke,1959), για παοΧδειγμα
αμςιλαμβΧμξμςαι ςξ ρσμαΪρθημα χπ Ψμα ξσριόδεπ μΨοξπ ςηπ μξσρικΩπ Ψμμξιαπ κι ϊυι χπ μια
απξμoμχμΨμη «αμςΪδοαρη» ρε Ψμα «εοΨθιρμα». Δ ποϊρληφη ςηπ μξσρικΩπ, χπ αμςΪδοαρη ρε
ρσγκεκοιμΨμη πεοΪρςαρη, Ψυει ςη δϋμαμη μα ποξκαλΨρει διαμξηςικΨπ, ρχμαςικΨπ και πμεσμαςικΨπ
αμςιδοΧρειπ ρςξμ Χμθοχπξ, μα ρσγκιμΩρει ςξμ ακοξαςΩ, μα κιμηςξπξιΩρει αιρθΩρειπ, αιρθΩμαςα,
ρόμα, μσαλϊ και ταμςαρΪα, πΨοα ϊμχπ απϊ ξοιρμΨμεπ γεμικεϋρειπ δεμ γμχοΪζξσμε ακϊμη με
ακοΪβεια ςξ πχπ και με πξιξ ςοϊπξ επιδοξϋμ πΧμχ μαπ ςα διατξοεςικΧ εΪδη μξσρικΩπ.
Μ ΙΨγιεο (Meyer, L. ΐ. 1959) σπξρςηοΪζει πχπ η μξσρικΩ εΪμαι ενποερριξμιρςικΩ (expressionist),
βαρΪζεςαι δηλαδΩ ρςα ρσμαιρθΩμαςα πξσ εγεΪοξμςαι ρςξμ ακοξαςΩ απϊ ςιπ δξμικΨπ ιδιϊςηςεπ ςηπ
μξσρικΩπ (D. Hargreaves 2004). ΒπξμΨμχπ Χοοηκςα ρσμδεδεμΨμξ με ςη μξσρικΩ εΪμαι ςξ
ρσμαΪρθημα.
Δ τιλϊρξτξπ Langer ποερβεϋει πχπ η πληοΨρςεοη Ψκτοαρη ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ ϊφηπ ςηπ
αμθοόπιμηπ εμπειοΪαπ ρσμαμςΧςαι ρςα ρϋμβξλα ςηπ ςΨυμηπ.
Ώμ και ςα ρσμαιρθΩμαςα Ψυξσμ μελεςηθεΪ απϊ ειδικξϋπ, ρςημ ποαγμαςικϊςηςα δεμ γμχοΪζξσμε
ακϊμη με ακοΪβεια ςξ γιαςΪ Ψυξσμε ρσμαιρθΩμαςα, ςξ πχπ ποξκαλξϋμςαι ασςΧ Ω ςξ γιαςΪ ςα
ρσμαιρθΩμαςα εμταμΪζξμςαι μα διΨπξσμ ςημ αμςΪληφη και ςη ρσμπεοιτξοΧ μαπ, ρςξ βαθμϊ βΨβαια
πξσ ςξ κΧμξσμ ( ΟακαλΧκ, 2004).

Ρσμδσαρμϊπ μξσρικήπ ζχγοατικήπ και ρσμαιρθημαςική αμςαπϊκοιρη
Οςξμ ςξμΨα ςχμ εικαρςικόμ η ρσμαιρθημαςικΩ εομημεΪα για ςημ αμΧπςσνη ςηπ παιδικΩπ ςΨυμηπ
σπξρςηοΪζει ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ και η ςευμξςοξπΪα ςηπ παιδικΩπ ςΨυμηπ εΪμαι εμδεικςικΧ ςξσ
ρσμαιρθημαςικξϋ κϊρμξσ, ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ, ςξσ υαοακςΩοα και ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ
καςΧρςαρηπ εμϊπ παιδιξϋ. ΏμςικεΪμεμα, ρσμαιρθΩμαςα, Χμθοχπξι, ρημαμςικΧ γεγξμϊςα, ρσυμΧ
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ςξμΪζξμςαι ρςη ζχγοατικΩ εμϊπ παιδιξϋ μΨρχ ςηπ, σπεοβξλικΧ, παοαμξοτχμΨμηπ, εκτοαρςικΩπ
υοΩρηπ υοόμαςξπ, μεγΨθξσπ, ρυΩμαςξπ, γοαμμΩπ, στΩπ και ρσμξλικΩπ αμςιμεςόπιρηπ.
ΒοεσμηςΨπ ϊπχπ ξι Stratton και Zalanowski ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ςηπ Pennsylvania, ρε μελΨςη ςξσπ
ενΨςαραμ ςξ ρσμδσαρμϊ ςηπ μξσρικΩπ και ςηπ ζχγοατικΩπ, ρε ρυΨρη με ςα ρσμαιρθΩμαςα.
Πϊρξ ξι πΪμακεπ ζχγοατικΩπ ϊρξ και η μξσρικΩ εΪυαμ ρςξιυεΪα καςαθλιπςικΧ και υαοξϋμεμα και
εΪυαμ ποξηγξσμΨμχπ ανιξλξγηθεΪ απϊ ειδικξϋπ. ςαμ ξι ακοξαςΨπ κοΪθηκαμ μα βαθμξλξγΩρξσμ
ςϊρξ ςξσπ πΪμακεπ ζχγοατικΩπ ϊρξ και ςη μξσρικΩ ξ ςϋπξπ ςηπ μξσρικΩπ πξσ επΨβαλε ρςξσπ
ακοξαςΨπ κΧπξια φσυξλξγικΩ διΧθερη ςαΪοιαζε απϊλσςα με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ειδικόμ
(ΟακαλΧκ, 2004).
Αια ςημ επΪςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ αμςαπϊκοιρηπ ςχμ παιδιόμ απϊ ςη μξσρικΩ
ακοϊαρη ρςημ εικαρςικΩ δημιξσογΪα, ποαγμαςξπξιΩθηκαμ παοΧλληλεπ ΔιαθεμαςικΨπ εογαρΪεπ, ρε
ρυξλεΪα Ώ/θμιαπ και ΐ/θμιαπ Βκ/πρηπ λόοιμαπ δΪμξμςαπ χπ εοΨθιρμα διΧτξοα μξσρικΧ θΨμαςα.
Πα απξςελΨρμαςα Ωςαμ εκπληκςικΧ, ατξϋ δϊθηκε η εσκαιοΪα ρςα παιδιΧ μα εκτοΧρξσμ
ρσμαιρθΩμαςα, εμςσπόρειπ και μα ενχςεοικεϋρξσμ ρςξιυεΪα ςηπ μξσρικΩπ.
ΒπιλΨναμε για ςιπ αμΧγκεπ ςηπ εογαρΪαπ ασςΩπ, απϊ ςξ υόοξ ςηπ ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ ςημ
Δ1‟ ςΧνη ςξσ 1ξσ Νειοαμαςικξϋ Δημξςικξϋ ΟυξλεΪξσ λόοιμαπ. Έυξμςαπ ρξβαοΧ σπϊφη ςξ
δεδξμΨμξ, ϊςι μεοικξΪ Ωυξι μαπ αγγΪζξσμ πεοιρρϊςεοξ απϊ κΧπξιξσπ Χλλξσπ θΨραμε ρε ακοϊαρη
ραμ Ιξσρικϊ θΨμα ςξ υξοεσςικϊ ασςξρυεδιαρμϊ απϊ ςξ Φαμϊγελξ ςηπ Σζξκϊμςα ςξσ Ι. ΣαςζιδΧκι.
Πξσπ ποξςεΪμξσμε μα εκτοΧρξσμ ςιπ εμςσπόρειπ και ρσγκιμΩρειπ ςηπ ρςιγμΩπ.
Οςξ επϊμεμξ ρςΧδιξ ζηςΩραμε, εμθαοοϋμξμςαπ ςα παιδιΧ μα ζχγοατΪρξσμ ρε Ψμα τϋλλξ υαοςΪ,
ϊςι ταμςΧρςηκαμ και ρςξ βαθμϊ πξσ ασςϊ Ωςαμ ετικςϊ. Οςημ αουΩ Ωςαμ διρςακςικΧ. Οςη ρσμΨυεια
Χουιραμ μα νεδιπλόμξσμ, ρκΨφειπ, καθόπ η ταμςαρΪα ςξσπ εμεογξπξιεΪςαι και κΧπξια ζερςΧ
ρσμαιρθΩμαςα αουΪζξσμ μα νευϋμξμςαι, μα απξςσπόμξμςαι ρςξ υαοςΪ μςοξπαλΨπ ελπΪδεπ αυμΧ μα
διαγοΧτξμςαι, εμό ςοστεοΧ υοχμαςιρμΨμεπ με παρςΨλ απξυοόρειπ Χουιραμ μα διαγοΧτξμςαι
πΧμχ ρςιπ λεσκΨπ υΧοςιμεπ επιτΧμειεπ. Πα απξςελΨρμαςα Ωςαμ εκπληκςικΧ και η υαοΧ και
ικαμξπξΪηρη πξσ Ψδειναμ ςα παιδιΧ απεοΪγοαπςη.
Οςξ υόοξ ςηπ
ΔεσςεοξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ επιλΨναμε ςιπ ςΧνειπ Ώ‟ και Α‟ ΑσμμαρΪξσ.
Βνχςεοικεϋθηκαμ ςα ρσμαιρθΩμαςα και απξδϊθηκαμ ξι μξσρικΨπ εικϊμεπ απϊ ςημ Πξιμεμική
ρσμτχμία ςξσ L.V. Beethoven και Χλλα διΧτξοα ρςσλ και εΪδη ςοαγξσδιόμ. Μι μαθηςΨπ ςηπ Ώ΄
γσμμαρΪξσ μπϊοεραμ μα ζχγοατΪρξσμ και μα αιρθαμθξϋμ ςιπ αμςΪθεςεπ εικϊμεπ ςηπ πεοιγοατικΩπ
μξσρικΩπ ςξσ Beethoven και μα ποξρδιξοΪρξσμ με ςξ ρυΨδιξ και ςξ υοόμα ασςϊ πξσ πιθαμϊμ
θΨλει μα πεοιγοΧφει ξ ρσμθΨςηπ. Πα ρυΨδια ςχμ μαθηςόμ ςηπ Α΄ γσμμαρΪξσ εμπμεϋρςηκαμ και
απϊ ςη μξσρικΩ πξσ ςα Ϊδια ςα παιδιΧ επΨλεναμ αλλΧ και απϊ ςξσπ ρςΪυξσπ ςχμ ςοαγξσδιόμ ϊπχπ
ειπόθηκε απϊ ςξσπ Ϊδιξσπ ςξσπ μαθηςΨπ.
ΑεμικΧ πιρςεϋεςαι ϊςι η ςΨυμη απξςελεΪ μια Ψκτοαρη ρσμαιρθημΧςχμ και ιδεόμ, καθόπ και μια
ποξρπΧθεια παοαγχγΩπ μιαπ εικϊμαπ. Ναοϊλξ πξσ εκπαιδεσμΨμξι καλλιςΨυμεπ Ϊρχπ ποξρπαθξϋμ
ερκεμμΨμα μα μεςαδόρξσμ ρσμαΪρθημα, πξλλξΪ φσυξλϊγξι πΪρςεσαμ για καιοϊ ϊςι ξ καθΨμαπ,
εκπαιδεσμΨμξπ Ω ϊυι ρςημ ςΨυμη, μπξοεΪ αρσμεΪδηςα μα εκτοΧρει κΧςι απϊ ςη ρσμαιρθημαςικΩ ςξσ
καςΧρςαρη ϊςαμ ςξσ ζηςηθεΪ μα ρυεδιΧρει Ω μα υοχμαςΪρει μια εικϊμα (Ακλσμ ςϊμαπ, Ώμςζελα
Οιλκ, 1997).
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ΏΖΗΏΠΒΞΖΚΔ - ΟΝΡΞΖΔΜΡΘΏ ΗΜΞΏΗΖΏΚΖΠΔ

Ζ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρςημ μξσρική εκπαίδεσρη
Οεοίληφη
Πξ ταιμϊμεμξ, πξσ απαρυϊληρε ςιπ αουΨπ ςξσ 20ξσ αιόμα ςιπ ΔμχμΨμεπ ΝξλιςεΪεπ ςηπ ΏμεοικΩπ, και
πξσ ρΩμεοα ρε ϊλεπ ρυεδϊμ ςιπ υόοεπ εΪμαι ποαγμαςικϊςηςα, ακξϋει ρςημ ξμξμαρΪα
πξλσπξλιςιρμικϊςηςα. Δ παιδεΪα με εογαλεΪξ ςηπ ςξμ πξλσπξλιςιρμικϊ υαοακςΩοα ςηπ κΧθε υόοαπ,
ρςϊυξ Ψυει μα ποξρεγγΪρει ςιπ διατξοεςικΨπ πληθσρμιακΨπ ξμΧδεπ ςηπ κξιμχμΪαπ ςηπ. Δ μξσρικΩ, με
ςη ρειοΧ ςηπ, ρςηοιζϊμεμη ρςη διαπξλιςιρμικΩ παιδαγχγικΩ δΪμει ρςξσπ μαθηςΨπ ςη δσμαςϊςηςα μα
καςαλΧβξσμ ςη μξσρικΩ ρκΨφη ςξσ δικξϋ ςξσπ πξλιςιρμξϋ αλλΧ και ςχμ Χλλχμ κξιμχμικόμ
ξμΧδχμ, αμξΪγξμςαπ μΨξσπ ξοΪζξμςεπ για ςημ αομξμικΩ ρσμϋπαονη και καςαμϊηρη μεςανϋ ςχμ
αμθοόπχμ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ.
Μ μξσρικϊπ παιδαγχγϊπ, μεσοαλγικϊ κϋςςαοξ ςηπ εκπαιδεσςικΩπ διαδικαρΪαπ, χπ ποξρχπικϊςηςα
και χπ Χμθοχπξπ ρσμβΧλει ςα μΨγιρςα ρςξ ταιμϊμεμξ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ. Ώσςϊ γΪμεςαι
ιδιαΪςεοα εμταμΨπ, ϊςαμ ξ εκπαιδεσςικϊπ ποξρπαθεΪ μα ποξρεγγΪρει ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ με
δημιξσογικξϋπ ςοϊπξσπ και μα δημιξσογΩρει μια ξμΧδα Ψςξιμη μα μξιοαρςεΪ ςιπ αμΩλιαρςεπ γμόρειπ
ςχμ μελόμ ςηπ.

Διραγχγή
Έμαπ ρϋμςξμξπ ξοιρμϊπ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ δΪμεςαι χπ η ρσμϋπαονη πληθσρμιακόμ
ξμΧδχμ με διατξοεςικΨπ παοαδϊρειπ, θοηρκεσςικΨπ πεπξιθΩρειπ και ανΪεπ. Πξ ταιμϊμεμξ ςηπ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ εΪμαι ιδιαΪςεοα Ψμςξμξ ςιπ ΔμχμΨμεπ ΝξλιςεΪεπ ςηπ ΏμεοικΩπ, ρςημ ΏγγλΪα,
ρςημ ΏσρςοαλΪα, και ρςξμ δσςικϊ κϊρμξ. Δ διαμϊοτχρη ςχμ κξιμχμιόμ βΧρη ασςξϋ ςξσ
ιδιαΪςεοξσ υαοακςηοιρςικξϋ ποαγμαςξπξιΩθηκε μεςΧ ςημ κιμηςικϊςηςα μεγΧλχμ μεςαμαρςεσςικόμ
οεσμΧςχμ ρςιπ δεκαεςΪεπ ςξσ 19ξσ αιόμα με ςημ ποξξπςικΩ και ελπΪδα για καλϋςεοεπ ρσμθΩκεπ
διαβΪχρηπ. Οςημ ΒλλΧδα ζει μεγΧλξπ αοιθμϊπ μεςαμαρςόμ, μειξμϊςηςεπ πξλιςιρςικόμ ξμΧδχμ, με
ςιπ δικΨπ ςξσπ ανΪεπ, ρσμΩθειεπ, ςα δικΧ ςξσπ πξλιςιρςικΧ υαοακςηοιρςικΧ, αλλΧζξμςαπ ςη
μξοτξλξγικΩ δξμΩ ςηπ ελλημικΩπ κξιμχμΪαπ. ΝξλλξΪ εΪμαι εκεΪμξι πξσ απξδΪδξσμ ςημ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςα χπ ςξ απξςΨλερμα ςηπ παγκξρμιξπξΪηρηπ και παοΧλληλα ςηπ νεμξτξβΪαπ.
Δ παιδεΪα θα ποΨπει μα υοηριμξπξιεΪ ςξμ πξλσπξλιςιρμικϊ υαοακςΩοα ςηπ υόοαπ χπ μΨρξ
ποξρΨγγιρηπ ςχμ διατξοεςικόμ πξλιςιρςικόμ ξμΧδχμ, βξηθόμςαπ Ψςρι ςξσπ μΨξσπ μα γμχοΪρξσμ
ςξμ κϊρμξ μΨρα ρςξμ ξπξΪξ μεγαλόμξσμ μα ρσμειδηςξπξιΩρξσμ ϊςι, Ψρςχ και αμ ξι Χμθοχπξι
μεςανϋ ςξσπ δεμ Ψυξσμ Ϊδιεπ ρσμΩθειεπ, θοηρκεσςικΧ πιρςεϋχ και ανΪεπ, μπξοξϋμ μα ζξσμ
ειοημικΧ, δεΪυμξμςαπ ρεβαρμϊ ξ Ψμαπ ποξπ ςξμ Χλλξμ, ατξϋ ποόςα ϊμχπ αμςλΩρξσμ ςημ
απαοαΪςηςη γμόρη για ςξμ ςοϊπξ ζχΩπ ςξσπ.

ξ τιλξρξτικϊ σπϊβαθοξ μέρα ρςξ ξπξίξ αμαπςϋυθηκε
Πξ ταιμϊμεμξ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ απαρυϊληρε ςιπ ΔμχμΨμεπ ΝξλιςεΪεπ ςηπ ΏμεοικΩπ πξλϋ
Ψμςξμα απϊ ςξμ εικξρςϊ αιόμα, υχοΪπ ασςϊ μα ρημαΪμει ϊςι και Χλλεπ υόοεπ δεμ παοξσρΪαραμ ςξ
Ϊδιξ ταιμϊμεμξ. Οςιπ ΔΝΏ αμαπςϋυθηκε, καλλιεογΩθηκε, και αμςιμεςχπΪρςηκε ςαυϋςεοα,
ποξκειμΨμξσ ςα απξςελΨρμαςα μα χτελΩρξσμ ξλϊκληοη ςημ αμεοικΧμικη κξιμϊςηςα. ΖρςξοικΧ ςηπ
Ψυξσμ απξδξθεΪ πξλλΧ ξμϊμαςα ρςημ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα, πξσ βαρΪζξμςαι ρε δϋξ βαρικΨπ
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αμςιλΩφειπ: ρςημ αμαγμόοιρη πξικιλΪαπ πξλιςιρμόμ, και ρςξ ϊςι ξι μαθηςΨπ ποΨπει μα
καςαμξΩρξσμ ςξμ κϊρμξ και ςξ κοΧςξπ μΨρα ρςξ ξπξΪξ ζξσμ.
Ώπϊ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1920, ςα δημϊρια ρυξλεΪα παοΨδιδαμ μαθΩμαςα «διαπξλιςιρμικΩπ
παιδαγχγικΩπ» με ρκξπϊ ξι μαθηςΨπ μα καςαμξΩρξσμ ςξ εθμικϊ σπϊβαθοξ ςχμ κξσλςξϋοχμ, ξι
ξπξΪεπ αμςιποξρχπεϋξμςαμ απϊ μειξμϊςηςεπ μεςαμαρςόμ ρςιπ ΔΝΏ. Πη δεκαεςΪα ςξσ 1960, ξ ϊοξπ
αλλΧζει ρε «εθμικΨπ ρπξσδΨπ», ϊπξσ ρσμπεοιλαμβΧμξμςαι ρςημ παιδαγχγικΩ λξγξςευμΪα και
ποξρθΨςξσμ ςημ αΪρθηρη ςηπ ασςξεκςΪμηρηπ ςχμ μειξμξςΩςχμ. Μ ϊοξπ «πξλσπξλιςιρμικϊςηςα»
υοηριμξπξιΩθηκε ρςξ ςΨλξπ ςηπ δεκαεςΪαπ ςξσ 1960, αμςαπξκοιμϊμεμξπ ρςημ αμςΪληφη ςχμ
παιδαγχγόμ ϊςι ςα παιδιΧ, και ϊυι μϊμξ ξι μειξμϊςηςεπ ςχμ μεςαμαρςόμ, Ψυξσμ αμΧγκη μα
διδαυςξϋμ ςιπ διΧτξοεπ κξσλςξϋοεπ ςηπ υόοαπ ςξσπ. Πη δεκαεςΪα ςξσ 1970, ξι παιδαγχγξΪ
νεκιμξϋμ μα ρσλλΨγξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ σλικϊ για ςη ρχρςΩ διδαρκαλΪα. ΠΨλξπ, ςξ 1980 ρςξμ
ξοιρμϊ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ πεοιλαμβΧμξμςαι διατξοΨπ ρςξ γΨμξπ, ρςημ πξλιςικΩ και
ξικξμξμικΩ καςΧρςαρη ςηπ υόοαπ (Volk, 1998).
H πξλσπξλιςιρμικΩ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ ρςη διΧοκεια ςχμ υοϊμχμ Ψυει παοξσριαρςεΪ με
διΧτξοξσπ ϊοξσπ, ϊπχπ «διεθμεΪπ ρυΨρειπ ρςη μξσρικΩ», «πξλσεθμικΩ μξσρικΩ». Μ ρημεοιμϊπ
ϊοξπ αματΨοεςαι ρςη διδαρκαλΪα εμϊπ εσοΨχπ τΧρμαςξπ μξσρικόμ κξσλςξϋοχμ πξσ
πεοιλαμβΧμξμςαι ρςα μξσρικΧ αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα ςχμ ρυξλεΪχμ. Πξ εμδιατΨοξμ ερςιΧζεςαι
κσοΪχπ ρςα εθμξπξλιςιρςικΧ υαοακςηοιρςικΧ, παοΧ ρςξσπ ξοιρμξϋπ πξσ διαςσπόμξμςαι για ςημ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρςημ παιδαγχγικΩ ρΩμεοα. Έςρι, η κΧθε μξσρικΩ κξσλςξϋοα
αμςικαςξπςοΪζει ςξμ ςοϊπξ ζχΩπ και ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ αμθοόπχμ, δημιξσογόμςαπ απξδξυΩ
Ω απϊοοιφη απϊ ςξσπ σπξλξΪπξσπ. Μι παιδαγχγξΪ ξδηγξϋμςαι ρςξ ρσμπΨοαρμα ϊςι
απξρςαριχπξιημΨμξι απϊ ςξμ Δσςικϊ πξλιςιρμϊ, η μξσρικΩ κΧθε κξσλςξϋοαπ εΪμαι μια αμθοόπιμη
ποΧνη. Ωρςϊρξ, η μξσρικΩ δεμ εΪμαι Ψμα μΩμα πξσ πΧμςα εμόμει ςξσπ αμθοόπξσπ, αλλΧ βξηθΧει
ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ ςασςϊςηςαπ και ρςημ Ψκτοαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ κΧθε πξλιςιρμξϋ (Elliot,
1989). Δ μξσρικΩ εκτοΧζει ςιπ αμΧγκεπ ςχμ αμθοόπχμ, ςιπ τιλξδξνΪεπ ςξσπ, πξσ δεμ εΪμαι
διατξοεςικΨπ απϊ εκεΪμεπ ςχμ αμθοόπχμ ςηπ Δϋρηπ.

Θρςξοικϊ πλαίριξ
To 1916 η ΏμεοικαμΪδα Satis Coleman, δαρκΧλα πιΧμξσ ρςξ παμεπιρςΩμιξ ςηπ Columbia,
παοξσρΪαρε μια θεχοΪα, μΨρα απϊ ςημ ξπξΪα πηγΧζει η αμςΪληφη ϊςι η μξσρικΩ εκπαΪδεσρη
ποΨπει μα νεκιμΧει με ςξσπ Ωυξσπ ςχμ ξογΧμχμ. Αια ασςϊ ςξ λϊγξ, δημιξϋογηρε μια ςΧνη ϊπξσ ςα
παιδιΧ εμθαοοϋμξμςαμ μα διαλΨνξσμ και μα καςαρκεσΧρξσμ μια πξικιλΪα κοξσρςόμ, εγυϊοδχμ
και πμεσρςόμ ξογΧμχμ, πξσ ρςη ρσμΨυεια μπξοξϋραμ μα γοΧφξσμ και μα παοξσριΧρξσμ ςη
μξσρικΩ ςξσπ.
Οςα μαθΩμαςα πιΧμξσ πξσ η Ϊδια παοΨδιδε ρσμπεοιελΧμβαμε ςοαγξϋδι, υξοϊ, και καςαρκεσΩ
μξσρικόμ ξογΧμχμ. Δ Ϊδια θεχοξϋρε πξλϋ ρημαμςικϊ ςα παιδιΧ μα παΪνξσμ ϊογαμα πξσ ςα Ϊδια
Ψυξσμ καςαρκεσΧρει. Οςα ϊογαμα ρσμπεοιλαμβΧμξμςαι ασλξΪ, ρξσηδικΨπ καμπΧμεπ, κιμΨζικα
Ηξμγκ, αεοϊτχμα και υξοδϊτχμα ϊογαμα. ΙαζΪ με ςημ καςαρκεσΩ ξογΧμχμ παοΨδιδε ιρςξοικΧ
ρςξιυεΪα ςξσ εκΧρςξςε πξλιςιρμξϋ, και ξδηγξϋρε ςα παιδιΧ ρε μξσρεΪα ξογΧμχμ απϊ ϊλξ ςξμ
κϊρμξ. Πα βιβλΪα πξσ Ψκδχρε, Creative Music in the House, Bell ,The Drum Book, The Marimba
Book – πεοιλΧμβαμαμ ιρςξοικϊ σλικϊ, τχςξγοατΪεπ, ρκΪςρα, με ρςϊυξ ςιπ ξδηγΪεπ για καςαρκεσΩ
μξσρικόμ ξογΧμχμ.
Ώπϊ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1960 η ποξρξυΩ ρςοΨτεςαι ρςη μελΨςη μξσρικΩπ νΨμχμ πξλιςιρμόμ. Πα
κξλΨγια και ςα παμεπιρςΩμια παοαδΪδξσμ μαθΩμαςα εθμξμξσρικξλξγΪαπ. Μι παιδαγχγξΪ, ατξϋ
μελΨςηραμ ςημ μξσρικΩ ϊλχμ ςχμ πεοιϊδχμ, ςξ ρςιλ, ςη τϊομα, ςξ εΪδξπ, και ςημ κξσλςξϋοα,
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ποξυόοηραμ ρςη ρϋμθερη αμαλσςικόμ ποξγοαμμΧςχμ. Οςξ ςΨλξπ εκδϊθηκαμ εγυειοΪδια μξσρικΩπ
νΨμχμ πξλιςιρμόμ, πξσ πεοιλΧμβαμαμ ασθεμςικΨπ εκδξυΨπ τχμηςικόμ και ξογαμικόμ μξσρικόμ
παοαδειγμΧςχμ.
Πημ Ϊδια επξυΩ ρσμΨβαλε ρημαμςικΧ η αμθοχπιρςικΩ παιδαγχγικΩ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξΪα ϊλα ςα
παιδιΧ Ψυξσμ δικαΪχμα ρςη μξσρικΩ διδαρκαλΪα και εκςΨλερη. Δ όθηρη για Ψμα ποαγμαςικΧ
απξςελερμαςικϊ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα δΪμεςαι ςξ 1972, ϊπξσ ρσμςελεΪςαι η μξμξθεςικΩ
σπξρςΩοινη ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςημ εκπαΪδεσρη. ΝαοΨυξμςαι, Ψςρι, ρςξσπ μαθηςΨπ
εσκαιοΪεπ γμόρηπ ςηπ πξλιςιρςικΩπ κληοξμξμιΧπ ςξσπ, αλλΧ και Χλλχμ εθμικόμ ξμΧδχμ. Ώπϊ ςη
μξμξθεςικΩ σπξρςΩοινη επχτελξϋμςαι και ξι εκπαιδεσςικξΪ, καθόπ ςξσπ παοΨυξμςαι
επιμξοτχςικΧ ποξγοΧμμαςα και ρσμεογαρΪεπ με ξογαμιρμξϋπ και αμθοόπξσπ πξσ δεΪυμξσμ
ιδιαΪςεοξ εμδιατΨοξμ ρε εθμικΨπ ξμΧδεπ. Jordan (1992: 736-737).

Ζ εταομξγή ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςημ παιδαγχγική και ςη μξσρική
παιδαγχγική
Δ Ψοεσμεπ ρςξμ ςξμΨα ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ νεκΪμηραμ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1970, με απξςΨλερμα
η βιβλιξγοατΪα ρςη γεμικΩ παιδαγχγικΩ και ρςη μξσρικΩ παιδαγχγικΩ μα εΪμαι εκςεςαμΨμη. Μ
ξογαμιρμϊπ Education Resources Information Center (ERIC), απϊ ςξ 1972 εΪυε ρσλλΨνει δϋξ
υιλιΧδεπ ρςξιυεΪα πξσ ρυεςΪζξμςαμ με ςημ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρςημ παιδαγχγικΩ, και Ψοεσμεπ
απϊ ςη δεκαεςΪα ςξσ 1980 και 1990. Μι Ψοεσμεπ πξσ διενΩυθηραμ και ξ μεγΧλξπ αοιθμϊπ
εοεσμηςόμ πξσ ρσμμεςεΪυαμ, Ψδειναμ ϊςι σπΩουε μεγΧλη αμΧγκη εϋοερηπ σλικξϋ για ςημ ςΧνη και
ςημ εκπαΪδεσρη ςξσ δαρκΧλξσ. Πα θΨμαςα ςχμ εοεσμόμ πξικΪλαμ, για παοΧδειγμα Ψοεσμεπ για
ςημ εταομξγΩ καςΧλληλχμ μεθϊδχμ διδαρκαλΪαπ. ΝξλλΧ πεοιξδικΧ ερςΪαζαμ ςξ εμδιατΨοξμ ςξσπ
ρε θΨμαςα ϊπχπ ςξ παοαπΧμχ, παοξσριΧζξμςαπ ποχςξπξοιακΨπ μεθϊδξσπ.
Δ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα εμρχμαςόθηκε ρςη γεμικΩ παιδαγχγικΩ με ςοειπ ςοϊπξσπ. Μ ποόςξπ,
βαρΪρςηκε ρςη ρσμειδηςξπξΪηρη ςηπ πξικιλξμξοτΪαπ ςχμ μαθηςόμ ρςημ ςΧνη, καθόπ μΨρα απϊ ςη
μελΨςη ςχμ κξσλςξϋοχμ, ξι Ϊδιξι αμαπςϋρρξσμ καςαμϊηρη για ςξσπ αμθοόπξσπ πξσ απαοςΪζξσμ
ςξ ΏμεοικΧμικξ Ψθμξπ, κεοδΪζξμςαπ ςημ ασςξεκςΪμηρη, και μαθαΪμξμςαπ μα ρσμσπΧουξσμ με ςξσπ
Χλλξσπ. Μ δεϋςεοξπ ςοϊπξπ, βαρΪρςηκε ρςημ παγκϊρμια ρσμεΪδηρη και ρςημ αμΧπςσνη ςχμ
διεθμόμ ρυΨρεχμ. ΠΨλξπ, ξ ςοΪςξπ και ποϊρταςξπ ςοϊπξπ ρςηοΪζεςαι ρςημ παγκϊρμια λξγικΩ, πξσ
δΪμει Ψμταρη ρςη ρυΨρη πξσ αμαπςϋρρει ξ Χμθοχπξπ με ςξ πεοιβΧλλξμ μΨρα ρςξ ξπξΪξ ζει. Μι
μαθηςΨπ μπξοξϋμ μα μΧθξσμ απϊ ςξσπ Χλλξσπ αμθοόπξσπ ςξμ ςοϊπξ ζχΩπ ρςξ δικϊ ςξσπ υόοξ.
Δ λξγικΩ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ παιδαγχγικΩ, βαρΪζεςαι κσοΪχπ ρςημ
καλλιΨογεια και ϋπαονη ρεβαρμξϋ ςχμ μαθηςόμ, απΨμαμςι ρςη μξσρικΩ Χλλχμ κξσλςξϋοχμ,
ποξκειμΨμξσ μα μπξοΨρξσμ μα ρεβαρςξϋμ και ςη δικιΧ ςξσπ μξσρικΩ κξσλςξϋοα. ΒπΪρηπ,
βαρΪζεςαι ρςξ οϊλξ ςηπ μξσρικΩπ ρςημ κξιμχμΪα, ϊπξσ ξι μαθηςΨπ μελεςξϋμ μια κξσλςξϋοα για μα
μπξοΨρξσμ μα καςαμξΩρξσμ ςξσπ αμθοόπξσπ πξσ ςημ απαοςΪζξσμ και αμςιποξρχπεϋξσμ ςη
μξσρικΩ ςηπ. Ιϊμξ ϊςαμ μΧθξσμ μα παΪζξσμ ςα μξσρικΧ ϊογαμα ςηπ εκΧρςξςε κξσλςξϋοαπ θα ςημ
Ψυξσμ καςαμξΩρει πλΩοχπ και ξι Ϊδιξι θα Ψυξσμ ενελιυθεΪ. ΠΨλξπ, μεγΧλη ρημαρΪα δΪμεςαι ρςημ
αιρθηςικΩ εμπειοΪα, ρϋμτχμα με ςημ ξπξΪα μϊμξ ϊςαμ ακξϋρξσμ, παΪνξσμ και γοΧφξσμ μξσρικΩ,
Ψυξσμ βιόρει ςημ αιρθηςικΩ κξσλςξϋοα (Volk, 1998).
To ποόςξ διΧρςημα Ωςαμ πξλϋ δϋρκξλξ για ςξσπ παιδαγχγξϋπ μα διδΧρκξσμ ςημ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρςη μξσρικΩ, γιαςΪ ϊλα ςα ποξγοΧμμαςα εκεΪμα ςα υοϊμια επικεμςοόμξμςαμ
ρςη μξσρικΩ ςηπ Δϋρηπ, και ξι δΧρκαλξι δεμ Ωςαμ εκπαιδεσμΨμξι ρε Χλλξσ εΪδξσπ μξσρικΨπ εκςϊπ
απϊ ςη δικιΧ ςξσπ. ΝοξκειμΨμξσ μα διδΧνξσμ ρχρςΧ θα Ψποεπε μα Ψυξσμ σλικϊ γμχρςικϊ,
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δοαρςηοιϊςηςεπ, παοαδξριακΧ ςοαγξϋδια, τχμηςικϊ και ξογαμικϊ ακξσρςικϊ σλικϊ. Μ Lee Cloud
Ψγοαφε για ςα παιδιΧ ςοαγξϋδια ρςξ βιβλΪξ The World of Musics, πξσ εκδϊθηκε ςξ 1989.
ΝξλλξΪ επΪρημξι ξογαμιρμξΪ βξΩθηραμ ςξσπ παιδαγχγξϋπ όρςε η διδαρκαλΪα ςξσπ μα γΪμει
απξςελερμαςικΩ. ΒΧμ κΧπξιξπ δεμ Ψυει μεγαλόρει μΨρα ρε μια κξσλςξϋοα εΪμαι πξλϋ δϋρκξλξ μα
ςημ καςαλΧβει, και ακϊμα και αμ ςημ Ψυει καςαλΧβει Ω ςημ Ψυει ζΩρει ασςϊ δεμ ρημαΪμει ϊςι με
επιςσυΪα θα απξρπΧρει και ςημ ποξρξυΩ ςχμ μαθηςόμ ςξσ. Ώσςϊ Ϊρχπ απξςελεΪ και ςξ πιξ
ρημαμςικϊ ποϊβλημα ρςη διδαρκαλΪα ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ, γιαςΪ ακϊμα και αμ
ξι μξσρικξΪ παιδαγχγξΪ μελεςξϋμ Ψμα πξλιςιρμϊ για πξλλΧ υοϊμια, ρςξ ςΨλξπ ρσμειδηςξπξιξϋμ ϊςι
ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςιπ ξπξΪεπ εταομϊζξσμ, δεμ εταομϊζξμςαι για ϊλξσπ ςξσπ πξλιςιρμξϋπ. Αια
ασςϊ, ρημαμςικϊ μΨοξπ ςξσ μα διδΧρκειπ εΪμαι μα κΧμειπ ςξσπ μαθηςΨπ μα πιρςΨφξσμ ϊςι μπξοξϋμ
μα μΧθξσμ και μα βιόρξσμ ςξμ κΧθε πξλιςιρμϊ πξσ διδΧρκξμςαι απξςελόμςαπ εμεογϊ μΨοξπ ςξσ.
Ιϊμξ ϊςαμ ςα παιδιΧ ρΨβξμςαι ςξμ δικϊ ςξσπ πξλιςιρμϊ, εΪμαι ρε θΨρη μα ρεβαρςξϋμ ςξμ πξλιςιρμϊ
ςχμ Χλλχμ εθμικόμ ξμΧδχμ, και ποξκειμΨμξσ ξ δΧρκαλξπ μα κεοδΪρει ςξ ρεβαρμϊ ςχμ μαθηςόμ
ςξσ, θα ποΨπει μα δξσλΨφει ρϋμτχμα με ςιπ αμΧγκεπ ςξσ καθεμϊπ. Mark (1996: 188-191).

Οοακςικά ποξβλήμαςα πξσ παοξσριάζξμςαι καςά ςημ εταομξγή ςηπ
πξλσπξλιςιρμικήπ μξσρικήπ εκπαίδεσρηπ
Πα ποακςικΧ ποξβλΩμαςα ρςημ εταομξγΩ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ,
παοξσριΧζξμςαι ρςημ εταομξγΩ ςχμ αμαλσςικόμ ποξγοαμμΧςχμ, αλλΧ και ρςημ αμςΪληφη ςξσ
ςοϊπξσ διδαρκαλΪαπ πξλλόμ εκπαιδεσςικόμ. ΏουικΧ, ξι παιδαγχγξΪ ποξρπαθξϋμ μα
ιρξρςαθμΩρξσμ ςημ παοξυΩ γμόρεχμ ςξσ δσςικξϋ πξλιςιρμξϋ, με ςιπ κξσλςξϋοεπ Χλλχμ υχοόμ.
ΏοκεςΨπ ϊμχπ τξοΨπ παοαπξμιξϋμςαι για ςημ Ψλλειφη υοϊμξσ διδαρκαλΪαπ, με απξςΨλερμα μα
παοαμελξϋμ ςξσπ Χλλξσπ πξλιςιρμξϋπ. ΒπΪρηπ, ρημαμςικϊ οϊλξ παΪζει και η ποξεςξιμαρΪα ςχμ
παιδαγχγόμ, η ασθεμςικϊςηςα ςχμ μξσρικόμ παοαδειγμΧςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμ, ξι μΨθξδξι, ςα
σλικΧ, η επιλξγΩ ρσγκεκοιμΨμχμ μξσρικόμ μεθϊδχμ.
Οςιπ πεοιρρϊςεοεπ, ϊυι δσςικΨπ
κξσλςξϋοεπ, η μξσρικΩ Ψυει Χμερη ρυΨρη με ςξ υξοϊ, ςξ δοΧμα, και Χλλα ρςξιυεΪα. ΡτΪρςαμςαι
πξλλΧ εοχςΩμαςα για ςξ πϊςε ξι εκπαιδεσςικξΪ θα εΪμαι ρε θΨρη μα διδΧνξσμ και μα
αμςιμεςχπΪρξσμ, με κξιμϊ σπϊβαθοξ, Ψμα παοαδξριακϊ ςοαγξϋδι απξμξμχμΨμξ απϊ ςξ πλαΪριξ
ςηπ κξσλςξϋοαπ ςξσπ. Πξ ποϊβλημα πξσ παοξσριΧζεςαι ρςξ δημξςικϊ ρυξλεΪξ ρυεςΪζεςαι με ςημ
ικαμϊςηςα αμςΪληφηπ ςχμ μαθηςόμ. λα ςα παιδιΧ Ψυξσμ δικαΪχμα ρςημ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ
αμεναοςΩςχπ ςαλΨμςξσ και κξσλςξϋοαπ. Νιξ ρσγκεκοιμΨμα, ξ Palmer αματΨοει ϊςι: «ξ
πεοιξοιρμϊπ ςηπ μξσρικϊςηςαπ ςχμ αμθοόπχμ είμαι πεοιξοιρμϊπ ςηπ κξσλςξϋοαπ ςξσπ και είμαι
πιξ ξσριαρςικϊπ απϊ ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ αμθοόπιμηπ διάμξιαπ και ςηπ μξσρικήπ ικαμϊςηςαπ».
ΠΨλξπ, Ψμα ακϊμα ποϊβλημα πξσ εμταμΪζεςαι ρςξσπ μαθηςΨπ εΪμαι η ρσμαιρθημαςικΩ ρςΧρη πξσ
απξκςξϋμ, ϊυι ςϊρξ χπ ποξπ ςα κΪμηςοα για ςημ εκμΧθηρη εμϊπ πξλιςιρμξϋ, ϊρξ χπ ποξπ ςημ
καλλιΨογεια ςχμ αμςιδοΧρεόμ ςξσπ ρςξ αουικϊ ρςΧδιξ ςηπ καςαμϊηρηπ (Jordan, 1992).

Αμάπςσνη αμαλσςικόμ μξσρικόμ ποξγοαμμάςχμ ρςα πλαίρια ςηπ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρική – Οοξεςξιμαρία για ςη διδαρκαλία ςηπ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρική εκπαίδεσρη
Νληθόοα εοεσμόμ ποαγμαςξπξιΩθηκαμ για ςη ρυημαςξπξΪηρη και ρχρςΩ εταομξγΩ αμαλσςικόμ
ποξγοαμμΧςχμ, αλλΧ και για ςημ εϋοερη επιμξηςικόμ σλικόμ πξσ θα ατξοξϋρε Ψμα
ρσγκεκοιμΨμξ πληθσρμϊ Ω ξμΧδα αμθοόπχμ, ρσγκεκοιμΨμηπ ηλικΪαπ. Μ Palmer, Ωθελε μα
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ειρΧγει ςη διδαρκαλΪα μξσρικΩπ διατϊοχμ κξσλςξϋοχμ ρςξ δημξςικϊ και ςη μΨρη εκπαΪδεσρη,
Ψδειυμε ϊμχπ μια ιδιαΪςεοη αμηρσυΪα για ςα σλικΧ πξσ θα υοηριμξπξιξϋμςαμ, ςιπ μεθϊδξσπ, και ςα
βιβλΪα διδαρκαλΪαπ. Μι Adams και John Dewey, αμΨτεοαμ ϋρςεοα απϊ Ψοεσμεπ, ϊςι ςα ποόςα
υοϊμια ςα ρυξλεΪα δεμ δΪδαρκαμ με ρχρςϊ ςοϊπξ ςξσπ μαθηςΨπ μεςαμΧρςεπ. Μι Ϊδιξι θεχοξϋραμ
ϊςι δεμ ποΨπει μα σιξθεςξϋμ μια ρσγκεκοιμΨμη τϊομα διδαρκαλΪαπ. Μ Adams ποϊςειμε μα
διδΧρκξμςαι ξι νΨμεπ γλόρρεπ και ξι δΧρκαλξι μα επιδιόκξσμ ςη γμόρη ρςξιυεΪχμ πξσ ατξοξϋμ
ςημ κξσλςξϋοα ςχμ μαθηςόμ ςηπ ςΧνηπ. Μ Dewey, ρσμηγξοξϋρε σπΨο ςη διδαρκαλΪαπ ςηπ
ιρςξοΪαπ, ςηπ γεχγοατΪαπ, και ςηπ λξγξςευμΪαπ ρςξσπ ακαδημαψκξϋπ υόοξσπ πξσ πεοιλΧμβαμαμ
διεθμεΪπ ρπξσδΨπ, και ποϊςειμε για ςξμ ςοϊπξ διδαρκαλΪαπ ςχμ μεςαμαρςόμ ςη διαπξλιςιρμικΩ
εκπαΪδεσρη.
Οςη διδαρκαλΪα ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςη μξσρικΩ, εκςϊπ απϊ ςξ θεχοηςικϊ πλαΪριξ
εμρχμαςόμξμςαι και δοαρςηοιϊςηςεπ. Μ ξογαμιρμϊπ MENC, πξσ νεκΪμηρε μα αρυξλεΪςαι με ςημ
πξλσπξλιςιρμικΩ δοαρςηοιϊςηςα απϊ ςξ 1929, απξςελεΪ ςξμ κϋοιξ εκποϊρχπξ ςξσ ξογαμιρμξϋ
ISME (International Society for Music Education), ποξχθόμςαπ Χμερα ςημ πξλσπξλιςιρμικΩ
μξσρικΩ με εκδϊρειπ βιβλΪχμ, ξογαμόρειπ διαρκΨφεχμ, κ.Χ (Volk, 1998).

Διεθμείπ και διαπξλιςιρμικέπ ρπξσδέπ
Μ ξοιρμϊπ ςηπ διαπξλιςιρμικϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ κξσλςξϋοχμ, διαςσπόμεςαι χπ η ρσμμεςξυΩ ρε
εμπειοΪεπ Χλλχμ πξλιςιρμόμ, εμό η διαπξλιςιρμικϊςηςα ρςη μξσρικΩ ξοΪζεςαι χπ παιδαγχγικΩ
μΨθξδξπ ϊπξσ επιςοΨπει ρε αμθοόπξσπ διατξοεςικΩπ κξσλςξϋοαπ μα αμαπςϋνξσμ ςη μεςανϋ ςξσπ
καςαμϊηρη.
Οςιπ ΔΝΏ μεςΧ ςξμ Νοόςξ Ναγκϊρμιξ πϊλεμξ, ρςα ρυξλεΪα ειρΩυθηραμ μαθΩμαςα πξσ ατξοξϋραμ
ςιπ διεθμεΪπ ρυΨρειπ. Ιια απϊ ςιπ αλλαγΨπ πξσ ποαγμαςξπξΪηρε η Ναγκϊρμια ΜμξρπξμδΪα
Ναιδαγχγικόμ ΟυΨρεχμ, πξσ ιδοϋθηκε ςξ 1925, Ωςαμ ξι διαπξλιςιρμικέπ ρυέρειπ. Πημ Ϊδια
πεοΪξδξ εταομϊρςηκε Ψμα ποϊγοαμμα διαπξλιςιρμικόμ ρπξσδόμ ερςιΧζξμςαπ ςημ ποξρξυΩ ςξσ
ρςημ αμΧγκη επικξιμχμΪαπ και καςαμϊηρηπ μεςανϋ ςχμ κξσλςξϋοχμ ςχμ ΔΝΏ, ιδιαΪςεοα ςηπ
δεϋςεοηπ γεμιΧπ.
Πα απξςελΨρμαςα ςηπ διαπξλιςιρμικϊςηςαπ ρςημ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ, παοξσριΧζξμςαι χπ
εμτΧμιρη ςχμ εμμξιόμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι απϊ ςξμ δΧρκαλξ, καςΧ ςη διΧοκεια ςηπ εμπειοΪαπ ςξσ
με ςξ θΨμα. Μι Ψμμξιεπ πξσ μεςατΨοξμςαι απϊ ςξμ παιδαγχγϊ ποξπ ςξσπ μαθηςΨπ εΪμαι ξι
παοαδϊρειπ, ξι ιδΨεπ, και η μξσρικΩ πξσ δημιξσογεΪ μια κξιμϊςηςα αμθοόπχμ. λεπ ασςΨπ ξι
Ψμμξιεπ μεςατΨοξμςαι απϊ γεμιΧ ρε γεμιΧ μαζΪ με ςα σλικΧ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςημ
απαοςΪζξσμ (Kimberlin & Euba, 1995).

Ζ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρε άλλεπ υόοεπ, εκςϊπ Αμεοικήπ
Πξ ταιμϊμεμξ ςηπ πξλσπξλιςιρμικϊςηςαπ παοξσριΧζεςαι και ρε Χλλεπ υόοεπ, εκςϊπ ςχμ ΔΝΏ,
ϊπχπ ρςη Ι. ΐοεςαμΪα, ΑεομαμΪα, ΏσρςοαλΪα, ΗαμαδΧ, ΏογεμςιμΩ, ΖμδξμηρΪα, ΙαλαιρΪα,
ΚαμΪμπια, ΚιγηοΪα, ΓΧμπια, ΐϊοια ΏτοικΩ, ιλιππΪμεπ, ρυεδϊμ ρε ξλϊκληοξ ςξμ κϊρμξ.
ΝαοακΧςχ παοξσριΧζεςαι η κΧθε ποξαματεοθεΪρα υόοα πιξ αμαλσςικΧ ρϋμτχμα με ςημ Ψοεσμα
ςηπ Volk (1998).
Λεγάλη Βοεςαμία: ΏπξςελεΪςαι απϊ μεςαμαρςεσςικΧ κϋμαςα, ιδιαΪςεοα απϊ ςξμ Νοόςξ Ναγκϊρμιξ
πϊλεμξ. Οςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη για ποόςη τξοΧ παοξσριΧρςηκε εμδιατΨοξμ ςξ 1960, για ςημ
Ώτοξ-ΏμεοικΧμικη μξσρικΩ jazz και ςημ pop μξσρικΩ. Έοεσμα ςξσ 1987, δεΪυμει ϊςι ξι δΧρκαλξι
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θεχοξϋμ απαοαΪςηςη ςημ αματξοΧ Χλλχμ πξλιςιρμόμ, αλλΧ και ςη μξσρικΩ ςξσπ ιρςξοΪα. Οςα
ρυξλεΪα διδΧρκεςαι η μξσρικΩ ςηπ ΏτοικΩπ, ΗαοαψβικΩπ, και ΖμδξμηρΪαπ. Ώπϊ ςξ 1993, λΪγα
ρυξλεΪα παοΨυξσμ καλλιςευμικξϋπ κϋκλξσπ ρπξσδόμ, με καςαρκεσΩ αριαςικόμ ξογΧμχμ, μξσρικΩ
και υξοϊ.
Ασρςοαλία: Πξ Ψθμξπ ςηπ ΏσρςοαλΪαπ «υςΪρςηκε» απϊ μεςαμΧρςεπ, ξι ξπξΪξι αμαζηςξϋραμ
καλϋςεοεπ ρσμθΩκεπ διαβΪχρηπ. Μι εθμικϊςηςεπ πξσ ςημ απαοςΪζξσμ εΪμαι Άγγλξι, ΖολαμδξΪ,
ΖςαλξΪ, Έλλημεπ, Πξϋοκξι, κ.Χ. ΏουικΧ, η μξσρικΩ παιδαγχγικΩ ςηπ ΏσρςοαλΪαπ βαρΪρςηκε ρςξ
μξμςΨλξ ςηπ Ι. ΐοεςαμΪαπ. Ώπϊ ςξ 1950 και μεςΧ, ρςα ρυξλεΪα διδΧρκξμςαι παοαδξριακΧ
ςοαγξϋδια, αλλΧ και παοαδξριακξΪ ΒσοχπαψκξΪ υξοξΪ ρςξ μΧθημα ςηπ μξσρικΩπ. Έςρι, απϊ ςξ
1970 η πξλσπξλιςιρμικΩ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ αμαπςϋρρξμςαι ιδιαΪςεοα.
Αογεμςιμή: Δ ΏογεμςιμΩ εΪμαι γμχρςΩ χπ ΖρπαμικΩ απξικΪα. ςαμ ςξ 1816 η ΏογεμςιμΩ
απελεσθεοόθηκε, η μξσρικΩ ςηπ Δϋρηπ εΪυε γΪμει αμαπϊρπαρςξ κξμμΧςι ςηπ ζχΩπ ςξσπ, και μαζΪ
με ςα ςξπικΧ παοαδξριακΧ ςοαγξϋδια διδΧρκξμςαμ ρςα ρυξλεΪα. Ώπϊ ςξ 1910, η εκπαΪδεσρη ςχμ
παοαδξριακόμ ςοαγξσδιόμ και υξοόμ εΪμαι σπξυοεχςικΩ.
Θμδξμηρία: Πα ρυξλεΪα ςηπ ΖμδξμηρΪαπ διδΧρκξσμ ςξ Δσςικϊ ςξμικϊ ρϋρςημα. Πα παιδιΧ μαθαΪμξσμ
μα διαβΧζξσμ, μα παΪζξσμ ϊογαμα ςξσ δσςικξϋ κϊρμξσ και ςξσ πξλιςιρμξϋ ςηπ ΖμδξμηρΪαπ, μα
ςοαγξσδξϋμ Ψμα οεπεοςϊοιξ πξσ πεοιλαμβΧμει δεκαΨνι εθμικΧ ςοαγξϋδια ςηπ υόοαπ. Δ μΨθξδξπ
διδαρκαλΪαπ πξσ εταομϊζεςαι βαρΪζεςαι ρςξ δσςικϊ ςοϊπξ. Έςρι, ςα παιδιΧ ρε ρσμδσαρμϊ με ςη
δικΩ ςξσπ ςξπικΩ κληοξμξμιΧ, μεγαλόμξσμ ρε Ψμα πξλσπξλιςιρμικϊ πεοιβΧλλξμ.
Μαμίμπια, Μιγηοία, Εάμπια: Οςη ΚαμΪμπια και ΓΧμπια διδΧρκεςαι η μξσρικΩ και ξι υξοξΪ ςηπ
ΏτοικΩπ. Ώπϊ ςξ 1922 η ΚαμΪμπια σιξθΨςηρε ρςη μξσρικΩ παιδαγχγικΩ ςη διδαρκαλΪα ςχμ
μξσρικόμ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ. μχπ, η μεγαλϋςεοη ποξρξυΩ δϊθηκε ρςη μξσρικΩ ςηπ Δϋρηπ. Οςη
ΓΧμπια ξ ρςϊυξπ ςηπ μξσρικΩπ εκπαΪδεσρηπ επικεμςοόμεςαι ρςημ παοαδξριακΩ μξσρικΩ, ρςα
παοαδξριακΧ ςοαγξϋδια και ϊογαμα. Οςη ΚιγηοΪα, η μξσρικΩ εκπαΪδεσρη δεμ θεχοξϋμςαμ
ρημαμςικΩ. Ώπϊ ςξ 1962 ρςξ ρυξλικϊ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα πεοιλαμβΧμξμςαι ςοαγξϋδια ςηπ
υόοαπ. Volk (1998: 127-153).

Λξσρικά ποξγοάμμαςα ρςημ ποχςξβάθμια και δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη
Μι Rodrignes και Sherman (1983) διενΩγαγαμ μελΨςη ποξκειμΨμξσ μα βξηθΩρξσμ ςη διδαρκαλΪα
ςχμ εκπαιδεσςικόμ. ΙελΨςηραμ ςοειπ κξσλςξϋοεπ-μαϋοξσπ Ώμεοικαμξϋπ, Ζμδξϋπ Ώμεοικαμξϋπ,
Ζρπαμξϋπ Ώμεοικαμξϋπ. Έδχρε πληοξτξοΪεπ πξσ ατξοξϋραμ ςη μξσρικΩ κΧθε πξλιςιρμξϋ,
γεμικΨπ πληοξτξοΪεπ για ςξμ ςοϊπξ εκςΨλερηπ ςχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ και δοαρςηοιϊςηςεπ για
ςημ ςΧνη.
Μ Heidsiek (1966) ρϋλλενε ασθεμςικΩ μξσρικΩ απϊ ςξσπ Luiseno Ζμδξϋπ ρςη Κϊςια Ηαλιτϊομια,
εμρχμαςόμξμςΧπ ςημ ρε αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ για ςα ρυξλεΪα ςηπ
πεοιξυΩπ. ΐοΩκε 15 ςοαγξϋδια, ςα ξογΧμχρε ρε ξυςό κετΧλαια, και απϊ ςα ξπξΪα δΪμξμςαμ
πληοξτξοΪεπ για ςημ καθημεοιμΩ και κξιμχμικΩ ζχΩ ςχμ αμθοόπχμ.
Μ Freebern (1969) διενΩγαγε μια μελΨςη, η ξπξΪα υοηριμξπξιΩθηκε χπ ξδηγϊπ Ψοεσμαπ
πεοιλαμβΧμξμςαπ ςιπ κξσλςξϋοεπ ςιπ ΖμδΪαπ, ΗΪμαπ, ΖαπχμΪαπ και ΩκεαμΪαπ. Οςημ ΨοεσμΧ ςξσ Ψδιμε
πληοξτξοΪεπ για ςημ κΧθε κξσλςξϋοα, ιρςξοικΧ και γεχγοατικΧ ρςξιυεΪα, αματξοΨπ ρςημ ςΨυμη,
ςημ αουιςεκςξμικΩ, ςξ δοΧμα, ςη λξγξςευμΪα.
Μ Anderson (1970) μελΨςηρε ςη διδαρκαλΪα δϋξ κξσλςξϋοχμ, ςηπ ΖαπχμικΩπ και ςηπ ΖμδΪαπ,
εταομϊζξμςΧπ ςημ ρςα ρυξλεΪα ςηπ ΏμεοικΩπ. Δ διδαρκαλΪα πεοιλΧμβαμε ιρςξοικΧ ρςξιυεΪα,
πεοιγοατΨπ τχμηςικόμ και ξογαμικόμ τξομόμ, δοαρςηοιϊςηςεπ για παιδιΧ, ϊπχπ ςοαγξϋδι,
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εκςΨλερη μξσρικόμ ξογΧμχμ, ακοϊαρη και ρςη ρσμΨυεια ηυξγοΧτηρη, ποξβξλΩ διαταμειόμ και
βΪμςεξ.
Δ Okimoto (1974) αρυξλΩθηκε με ςη μξσρικΩ ςχμ μεςαμαρςεσςικόμ κξσλςξϋοχμ ρςη ΣαβΧη,
ΖαπχμΪα, ΗΪμα, ιλιππΪμεπ. ΒρςΪαρε ρςιπ εθμικΨπ μξσρικΨπ ασςόμ ςχμ υχοόμ, και ποξρπΧθηρε μα
ςιπ υοηριμξπξιΩρει χπ εμαλλακςικΨπ ςηπ παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ.
Ώπϊ ςα μΨρα ςηπ δεκαεςΪαπ ςξσ 1970 ξι μελΨςεπ πξσ διενΧγξμςαι απξκςξϋμ «αρςικϊ» υαοακςΩοα.
Μι Reyes και Schramn (1975) αμακΧλσφαμ ςξ οϊλξ ςηπ μξσρικΩπ αλληλεπΪδοαρηπ ςχμ Ιαϋοχμ
Ώμεοικαμόμ και Ζρπαμόμ ςηπ ΚΨαπ Ρϊοκηπ, ρςξ Ώμαςξλικϊ Harlem. Πα ρςξιυεΪα Ψοεσμαπ πξσ
ρσλλΨναμ βαρΪρςηκαμ ρςη ζχμςαμΩ μξσρικΩ. Δ Ψοεσμα ςξσ Lampkins (1976) αρυξλΩθηκε με ςημ
ιρςξοΪα ςξσ μξσρικξϋ ρυξλεΪξσ Lakeside, ςημ καλλιΨογεια ςηπ καςαμϊηρηπ και διδαρκαλΪαπ ςηπ
Ώτοξ-ΏμεοικΧμικηπ μξσρικΩπ. Δ Ψοεσμα ςχμ Diaz και Cruz (1979) εοεϋμηρε ςα μξσρικΧ
ποξγοΧμμαςα και ςη ρυΨρη ςξσπ με ςα δΪγλχρρα και διαπξλιςιρμικΧ ποξγοΧμμαςα ςχμ δημξςικόμ
και γσμμαρΪχμ ςξσ ΟικΧγξ. ΠΨλξπ, η Ψοεσμα ςξσ Merril και Mirsky (1988) μελΨςηρε ςα μξσρικΧ
παιυμΪδια ςχμ παιδιόμ ςερρΧοχμ εθμικόμ ξμΧδχμ γσμμαρΪξσ (Jordan, 1992).

Δπίλξγξπ
ΏμενΧοςηςα απϊ μεθϊδξσπ διδαρκαλΪαπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ ποΨπει μα κΧμει ςη διατξοΧ ρςημ ςΧνη.
Δ πξλσπξλιςιρμικΩ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ δεμ μπξοεΪ μα ποαγμαςξπξιηθεΪ εΧμ ξ μξσρικϊπ
παιδαγχγϊπ χπ ποξρχπικϊςηςα και χπ Χμθοχπξπ δεμ ρσμβΧλει με ϊλξ ςξσ ςξ είμαι. ΒΪμαι
ποϊκληρη για ςξ μξσρικϊ παιδαγχγϊ μα ποξρπαθΩρει μα αλλΧνει ςημ απξκλειρςικϊςηςα πξσ
καςΨυει η ΔσςικΩ μξσρικΩ, ρςα αμαλσςικΧ ποξγοΧμμαςα διδαρκαλΪαπ, εμρχμαςόμξμςαπ ςη
διδαρκαλΪα ςχμ μξσρικόμ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ. Πξμ εκπαιδεσςικϊ ποΨπει μα ςξμ διακοΪμει αμξιυςϊ
πμεϋμα και μα εΪμαι δεκςικϊπ ρε μΨεπ μεθϊδξσπ και ποξςΧρειπ. Δ καλΩ διδαρκαλΪα δΪμει ρςξσπ
μαθηςΨπ ςη δσμαςϊςηςα μα καςαλΧβξσμ ςη μξσρικΩ ρκΨφη ςξσ δικξϋ ςξσπ πξλιςιρμξϋ αλλΧ και
ςχμ Χλλχμ ρσμαμθοόπχμ ςξσπ. Δ πξλσπξλιςιρμικΩ μξσρικΩ παιδαγχγικΩ αμξΪγει μΨξσπ ξοΪζξμςεπ
και δΪμει εσκαιοΪεπ για ςημ αομξμικΩ ρσμϋπαονη και καςαμϊηρη μεςανϋ ςχμ αμθοόπχμ ϊλξσ ςξσ
κϊρμξσ.
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Οοϊγοαμμα Ρσμέδοιξσ
Οαοαρκεσή 20 Αποιλίξσ 2007
13:00 - 16:30

ΝοξρΨλεσρη - ΒγγοατΨπ

16:30 - 17:30

Έμαονη απϊ ςιπ ΣξοχδΪεπ ΘεξμςεΪξσ ΟυξλΩπ και Ιξσρικξϋ ΑσμμαρΪξσ ΏγοιμΪξσ

17:30 - 18:00

ΣαιοεςιρμξΪ

18:00 - 20:30

ΒμαοκςΩοια ΟσμεδοΪα με ρσζΩςηρη:
Αγχγή, Δκπαίδεσρη, Λξσρική: Αμαζηςόμςαπ ςιπ βάρειπ εμϊπ διαλϊγξσ
Ποξεδοεϋξσρα: ΙαοΪα ΏογσοΪξσ
ΘΒΚΖΏ ΟΒΞΑΔ, ΗΩΚΟΠΏΚΠΖΚΜΟ ΣΞΡΟΏΖΔΔΟ

20:30 - 21:30

ΝαοξσρΪαρη καλλιςευμικξϋ ποξγοΧμμαςξπ απϊ ςημ ΒρςξσδιαμςΪμα ΚΨχμ:
«ΠανΪδι ρςη Ομϋομη»

Ράββαςξ 21 Αποιλίξσ 2007
09:00 - 09:30

Οοξρέλεσρη

09:30 - 10:30

Ρσμεδοία: ςξυξθερία και Οογάμχρη ςηπ Μξσρικήπ Εκπαίδεσρηπ ρςημ ελλημική
ποαγμαςικόςηςα
Ποξεδοεϋξσρα: ΟμαοΧγδα Σοσρξρςϊμξσ
Θ. ΟςΧμξσ, L. Custodero: Αμαζηςόμςαπ έμα «άλλξ» μάθημα μξσρικήπ:
Ζ μελέςη ςηπ εμπειοίαπ οξήπ
Γ. ΔιξμσρΪξσ: Πξιξι παοάγξμςεπ επηοεάζξσμ ςξ πόπ διδάρκξσμε μξσρική;
Ι. ΗξκκΪδξσ: Λξμςέλα Αμάπςσνηπ Ποξγοαμμάςχμ πξσδόμ Λξσρικήπ:
Ζ τιλξρξτία ςξσπ και ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσπ
Κ. ΟαλςεοΩπ: Ζ Δσέλικςη Εόμη, χπ εσκαιοία ποξόθηρηπ ςχμ καλόμ Σευμόμ ρςξ Δλλημικϊ
Δημξςικϊ υξλείξ

09:30 - 10:30

Παοάλληλη ρσμεδοία: υξλείξ και Νέεπ ςευμξλξγίεπ
Ποξεδοεϋξσρα: ΏμαρςαρΪα ΑεχογΧκη
Ι. Ηξσςρξϋμπα: Λξσρικξπαιδαγχγική επιμϊοτχρη και εν απξρςάρεχπ πξλσμξοτική
εκπαίδεσρη
Δ. ΐαοελΧπ: Ζ υοήρη μξσρικξϋ εκπαιδεσςικξϋ λξγιρμικξϋ ρςξ μάθημα ςηπ μξσρικήπ
Ι. ΐιβΪςρξσ, Κ. Θαμποξπξϋλξσ, Δ. ΗξμεςΧπ: Σα εογαλεία ςξσ μέξσ διαδικςϋξσ και η υοήρη
ςξσπ ρςξ ςηλεμάθημα «μέθξδξπ ρυεδίχμ εογαρίαπ»
ςξσ Παμελλήμιξσ υξλικξϋ Δικςϋξσ
Α. ΚικξλαΎδξσ: Λξσρική Ποάνη, σμεογαςικϊςηςα και ΣΠΔ: Δνχςική ποϊκληρη ή
ποξκληςική ρσμϋπαονη ρςξ ελλημικϊ ρυξλείξ ςξσ 21ξσ αιόμα;

10:30 - 11:50

Ρσμεδοία: Εηςήμαςα Διδακςικήπ Θ
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Νοξεδοεϋχμ: Κικϊλαξπ ΟαλςεοΩπ
Σ. Οιδηοξπξϋλξσ: ΒταομξρμΨμεπ ΙξσρικΨπ ΟπξσδΨπ ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη:
Νοϊκληρη με ποξξπςικΩ
Β. ΝεοακΧκη: Δ ρσμεογαςικΩ μΧθηρη ρςημ ςΧνη ςηπ μξσρικΩπ
Α. ΠρΪοηπ: Aσςξρυεδιαρμϊπ – ΠΨυμη – Δημιξσογικϊςηςα
Β. ΣαςζηκχμρςαμςΪμξσ: Ιημ ςξ πεςΧπ, παΪνε μξσρικΩ με νϋλξ, αλξσμΪμιξ, υαοςΪ!
Ώ. Πηλιακξϋ - ΗξλιΧδη: ΙξσρικΩ ΏσςξαμςΪληφη, ΏσςξεκςΪμηρη και ΗξιμχμικΩ ΟσμπεοιτξοΧ
παιδιόμ ρυξλικΩπ ηλικΪαπ
ΐ. Ναπαγιαμξπξϋλξσ: ΔημιξσογΪα παιδικΩπ υξοχδΪαπ ρςημ ρϋγυοξμη εκπαΪδεσρη. ΙξσρικξΪ
– γμχρςικξΪ - κξιμχμικξΪ ρςϊυξι
11:50 - 12:30

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: Δμαλλακςικέπ Δκπαιδεσςικέπ Δταομξγέπ και πξλσμξοτική Δν
απξρςάρεχπ Δκπαίδεσρη
Νοξεδοεϋχμ: Ώμςόμηπ ΘιξμαοΧκηπ
ΒιρηγηςΨπ: ΐ. ΣαςζημικΩςα, Ν. ΏμαρςαριΧδηπ

10:30 - 12:30

Α΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
ΕχμΧπ Ιαοϊπξσλξπ: ΙξσρικΩ ΏμΧλσρη… ρε Νοόςη ΐαθμΪδα! ΒιραγχγικΨπ Ψμμξιεπ ρςη δξμΩ
ςξσ θΨμαςξπ και ρςιπ απλΨπ μξσρικΨπ τϊομεπ με βΧρη ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικΧ
ςξσ μξσρικξϋ Ωυξσ
ΟςΨλιξπ Νελαργϊπ: Έμαπ οΧπεο πξσ λεγϊςαμ μηοξπ: Δ υοΩρη ςξσ οσθμξϋ ρςημ ςΨυμη ςηπ
ποξτξοικΩπ ατΩγηρηπ
ΜλσμπΪα Ώγαλιαμξϋ: ΣαοςξμΨμιξι ρχλΩμεπ: απϊ ςξμ κΧδξ ςηπ αμακϋκλχρηπ ρςξ
μξσρικξκιμηςικϊ παιυμΪδι
Amelia Oldfield: Music activities to develop basic skills in small groups

12:30 - 13:00

Διάλειμμα

13:00 - 14:00

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: α μέα διδακςικά πακέςα ρςξ Λάθημα ςηπ Λξσρικήπ: Απϊ ςημ Γ΄
έχπ ςημ Ρ΄ Δημξςικξϋ
Νοξεδοεϋξσρα: ΑεχογΪα ΙαοκΨα
ΒιρηγηςΨπ: Η. ΏπξρςξλΪδξσ, Σ. ΓεπΧςξσ, Δ. Οξσγιξϋλ, Ι. Εεξδχοακξπξϋλξσ, Α.
Ναπαμςόμηπ, Σ. Ναοαρκεσξπξϋλξσ, Α. Ναοπαοξϋρη, Δ. Οαλκιςζϊγλξσ, Ζ. Οπεςριόςηπ

14:00 - 15:00

Ρςοξγγσλή οάπεζα: Ζ εομημεία ςηπ έμμξιαπ ςηπ μξσρικξκιμηςικήπ αγχγήπ μέρα απϊ ςξ
ποίρμα ςηπ παμςευμίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ Orff
Νοξεδοεϋξσρα: ΒλΨμη Πρξϋςρια ΘξσλΧκη
ΒιρηγηςΨπ: Κ. ΙαρςοξκΧλξσ, Ώ. ΟλΧβικ, Θ. ΟςΧμξσ, Ι. ιλιΧμξσ, Ώ. ΝαπΧ

13:00 - 15:00

Β΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
Έτη ΐεςξσλΧκη: ΐιχμαςικΨπ αρκΩρειπ εμδσμΧμχρηπ διαποξρχπικόμ ρυΨρεχμ ρςξ
υξοχδιακϊ ρϋμξλξ
ΑεχογΪα ΑκαμΧ, Β. Γηριμξπξϋλξσ, ΙαοΪα ΗξκκΪδξσ
Μ ΙξλδΧβαπ: δΨκα δημιξσογικΧ βΩμαςα για ςη δημιξσογΪα μιαπ παοΧρςαρηπ
ΒΘΖΟΟΏΐΒΠ ΝΒΞΏΗΏΗΔ
Δ δοαρςηοιξπξΪηρη ςηπ ςΧνηπ ςηπ μξσρικΩπ ρε μικοΨπ ξμΧδεπ

15:00 - 16:00

ΓΔΣΛΑ

16:00 - 18:00

Ρσμεδοία με ρσζήςηρη: Μξσρικξπαιδαγχγική και Ειδική Αγχγή
Ποξεδοεϋξσρα: ΘεσκξθΨα ΗαοςαρΪδξσ
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B. Stige: Participation in music - personal strategies or interaction ritual? - experiences
from music therapy with suggested implications for music education
Ώ. Oldfield: Music therapy with primary age school children with a wide range of
difficulties
Π. Βσαγγελξπξϋλξσ: Ιξιμέπ ιδιϊςηςεπ ρςημ ακξσρςική απξκχδικξπξίηρη ςξσ παιδιξϋ με
ειδικέπ αμάγκεπ
Σ. Ώδαμξπξϋλξσ: Λξσρικξθεοαπεία και μξσρική ρςημ ειδική αγχγή: Αμαγκαιϊςηςεπ και
ποξξπςικέπ
Ν. Ηαμπϋληπ - Ζ. Οπεςριόςηπ - Σ. ΟςαμαςΪξσ: Ο οϊλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςηπ μξσρικήπ ρςξ
ρυεδιαρμϊ και ςημ σλξπξίηρη ρσμεογαςικόμ μαθημάςχμ για ϊλξσπ ςξσπ μαθηςέπ
Δ. ΏμςχμακΧκηπ: Σξ ϋρςημα Orff ρςη Λξσρική Παιδαγχγική και ρςη Λξσρικξθεοαπεία
Ι. ΏογσοΪξσ - Ν. Εχμϊπξσλξπ: Ζ ρσμβξλή ςξσ μξσρικξϋ παιυμιδιξϋ ρςημ παιδαγχγική ςηπ
έμςανηπ ςχμ ΑΛΔΑ
16:00 - 18:00

Γ΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
S. Perkiö: The wisdom of traditional children΄s songs and games
Ι. ΗαββαδΧ: Πξλϋςευμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ ςάνη: Δπιμξόμςαπ διδακςικά μέρα
εμπμεσρμέμξι απϊ ςξμ μξμςέομξ ςευμξλξγικϊ πξλιςιρμϊ
Κ. ΜικξμξμΪδξσ Οςαϋοξσ: Σα παιδιά, ξι πξλλαπλξί ςϋπξι μξημξρϋμηπ και ςξ μάθημα ςηπ
Λξσρικήπ: Λια ποϊςαρη για ρυεδιαρμϊ μαθημάςχμ Λξσρικήπ ρςημ Ποχςξβάθμια
Δκπαίδεσρη
Ι. ιλιΧμξσ: Σξ Πξλσμξοτικϊ ποϊρχπξ ςηπ Παιδαγχγικήπ θέρηπ ςξσ Carl Orff

18:00 - 19:00

Ρσμεδοία: Ζηςήμαςα Διδακςικήπ ΙΙ – Ανιξλόγηρη
Ποξεδοεϋξσρα: ΙαοΪα Ηξσςρξϋμπα
ΐ. ΠσοξβξλΧ: Λξσρικξ-υξοεσςικϊπ οσθμϊπ, ασςϊ-έκτοαρη και αιρθηςική αγχγή
Κ. ΙαρςοξκΧλξσ. Δ. Σαςζηυαοιρςϊπ: Ρσθμική Ακοίβεια και οσθμική διαςηοιριμϊςηςα ρε
παιδιά ηλικίαπ 6-9 εςόμ
Ο. Νεςοξπξϋλξσ, Ι. ΓιΧκα: Ζ μξσρική και ξ υξοϊπ χπ ρςξιυεία ςξσ λαψκξϋ πξλιςιρμξϋ μιαπ
πεοιξυήπ
Ε. ΗξσςρξσπΪδξσ: Ανιξλϊγηρη ςηπ μξσρικήπ δημιξσογικϊςηςαπ ρςημ ποχςξβάθμια
εκπαίδεσρη
Α. ΗσοιακΪδξσ -Κεξτϋςξσ: Ζ ανιξλϊγηρη ςξσ μαθηςή ρςξ μάθημα ςηπ μξσρική ενεςάζξμςαπ
ςημ ανιξπιρςία ςχμ τϋλλχμ ασςξανιξλϊγηρηπ ςχμ μαθηςόμ

19:00- 19:40

Ρσμεδοία: Εθμξγοατώμςαπ ρςξμ «ρυξλικό ήυξ»
Ποξεδοεϋχμ: ΝΧμξπ Ναμϊπξσλξπ
Β. Εεξδξρξπξϋλξσ: Ο εκπαιδεσςικϊπ ςηπ μξσρικήπ χπ μέλξπ ςηπ ρυξλικήπ και ςξπικήπ
κξιμϊςηςαπ: μια εθμξμξσρικξλξγική ποξρέγγιρη
ΐ. Οσοακξϋλη: Δθμξ-εκπαιδεσςέπ: Όςαμ η εθμξμξσρικξλξγία ρσμαμςά ςη μξσρική
εκπαίδεσρη
Δ. ΟαοοΩπ: «ιχπηοέπ Δογαρίεπ», «διάπλαριπ» και «άρκηριπ ςηπ ακξήπ»:Σξ ηυηςικϊ ςξπίξ
ρςξ ελλημικϊ ρυξλείξ ςξσ 20ξσ αιόμα

19:40 - 20:20

Ρσμεδοία: Αουαιξελλημική γοαμμαςεία και Μξσρική
Ποξεδοεϋχμ: ΔημΩςοηπ ΟαοοΩπ
Σ. ΠρξκαμΩ: Ζ γέμμηρη ςηπ μξσρικήπ απϊ ςξ Λϋθξ

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 208
Σ. ΞΧπςηπ: «…διαπξοήρειεμ αμ ςιπ…» (Πξλ. 1337b 27-28) Χήγμαςα Λξσρικήπ Παιδαγχγικήπ
ρςα «Πξλιςικά» ςξσ Αοιρςξςέλη
Β. ΏγγελΪδξσ, Ο. ΏγγελΪδξσ: Παίζξμςαπ με ςξ μϋθξ και ςη μξσρική ρςημ Αουαία Δλλάδα
18:00 - 20:00

Δ΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
ΐ. Ναπαγιαμμξπξϋλξσ
Ζ διαδικαρία ςηπ ποϊβαπ ρε μια ρυξλική υξοχδία
Σ. ΝαοπαοΧ, ΐ. ΠρξσγκοΧμη
Οι 4 Δπξυέπ ςξσ Βιβάλμςι: ποξςάρειπ δημιξσογικήπ ακοϊαρηπ
Δ. ΏμςχμακΧκηπ
Ηαλαρραγκαλιά: Λια μξσρικξπαιδαγχγική εταομξγή μάθηρηπ
και αμάπςσνηπ για παιδιά ποξρυξλικήπ και ποόςηπ ρυξλικήπ ηλικίαπ
Θ. Ξξμςξϋλη
Παιυμιδίρμαςα ρςξ βσθϊ: Λξσρικξκιμηςική ποξρέγγιρη ρςξ ϋρςημα Carl Orff

20:30 - 21:30

Λξσρικϊ Γσμμάριξ Αλίμξσ: Λξσρικξθεαςοική παοάρςαρη: «Λεςαμάρςεπ»

Ισοιακή 22 Αποιλίξσ 2007
09:30 - 10:00

Οοξρέλεσρη

10:00 - 11:00

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: Σξ μξσρικξπαιδαγχγικό ρύρςημα Kodaly μποξρςά ρςιπ
ποξκλήρειπ ςξσ 21ξσ αιώμα
Ποξεδοεϋχμ: ΙιυΧληπ ΝαςρΨαπ
Διρηγηςέπ: A. Batta, ΐ. ΝαςοικΪδηπ, Β. Δαμιαμξϋ

11:00-12:00

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: διδαρκαλία ςηπ Μξσρικήπ ρςημ Κύποξ: Από ςημ Ποχςξβάθμια ρςημ
Σοιςξβάθμια Εκπαίδεσρη
Ποξεδοεϋξσρα: ΚαςΧρα ΜικξμξμΪδξσ Οςαϋοξσ
Διρηγηςέπ: Β. ΞξσρριΧ, Θ. ΣαοαλΧμπξσπ, Ι. ΟκξοδΩ

10:00 - 12:00

Δ΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
Ν. Ηαμπϋληπ - Α. Οπεςριόςηπ - Σ. ΟςαμαςΪξσ: σμδημιξσογία - ρσμεογαρία - ρσμεκπαίδεσρη
με επίκεμςοξ ςη Λξσρική Αγχγή
Δ. ΗαοαπΧμξσ: Διραγχγή ρςη διδαρκαλία ςξσ οσθμξϋ με βάρη ςη μέθξδξ Dalcroze.
Ποακςικέπ εταομξγέπ για ςημ ποχςξρυξλική ηλικία
Δ. Ιαςθαιξπξϋλξσ: Λαθαίμξσμε Λξσρική μαζί με ςξμ Αίρχπξ
Ώ. ΙπξςξμΧκηπ: ϋγυοξμεπ μξσρικέπ ποξκλήρειπ ρςξ υόοξ ςηπ ςευμξλξγίαπ – Ο οϊλξπ και η
ρςάρη ςξσ μξσρικξϋ απέμαμςι ρε ασςέπ

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

12:30 - 13:45

Ρσμεδοία: Ζηςήμαςα Διδακςικήπ & Εταομξγώμ
Ποξεδοεϋξσρα: ΓχΩ ΔιξμσρΪξσ
Β. ΝοχςξπαπΧπ: ςεοεϊςσπα και μξσρικέπ ποξςιμήρειπ - μια έοεσμα ρε μαθηςέπ ςηπ Δ και Σ
δημξςικξϋ
Β. Ηαοξϋμπαλη: Ακοξάρειπ Δσοχπαψκήπ Έμςευμηπ Λξσρικήπ ρςημ ςάνη. Ιοιςήοια επιλξγήπ
έογχμ. Οογάμχρη
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Β. ΗξφαλΪδξσ, Ι. ΚςΨλλα: Maurice Ravel: Σξ Παιδί πξσ παιδιά διδάρκει. Παοξσρίαρη και
διδαρκαλία ςξσ έογξσ ςξσ «Σξ Παιδί και ςα Λάγια» ρε ϊλεπ ςιπ βαθµίδεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ
Ο. Νελαργϊπ: Ραφχδξί και ςοξβαδξϋοξι: Ζ ςέυμη ςηπ ποξτξοικήπ ατήγηρηπ και η μξσρική
Η. ΔξγΧμη: Λια ποϊςαρη για ςημ εκπαίδεσρη μηπιαγχγόμ για ςη υοήρη ςηπ μξσρικήπ ρςξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ: έοεσμα και διδακςική ποάνη
Ώ. σςΪκα: Αμαζηςόμςαπ ρςϊυξσπ και πεοιευϊμεμξ ρςη διδακςική ςξσ πιάμξσ ρςα Λξσρικά
υξλεία
Β. ΗοξκΪδη, Ο. ΘΨκκαπ: Ζ υοήρη ςηπ διαθεμαςικϊςηςαπ ρςα γμχρςικά αμςικείμεμα ςηπ
Οικιακήπ Οικξμξμίαπ και ςηπ Λξσρικήπ χπ τξοέαπ αμάπςσνηπ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςχμ
μαθηςόμ και ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ παοάδξρηπ
13:45-14:45

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: υεδιαρμόπ και Τλξπξίηρη εκπαιδεσςικώμ ποξγοαμμάςχμ:
Διεθμείπ και Εθμικέπ ποξξπςικέπ
Ποξεδοεϋξσρα: ΗχμρςαμςΪμα ΔξγΧμη
Διρηγηςέπ: Β. Ιακοξπξϋλξσ, Ι. ΏογσοΪξσ, Ν. Ηαμπϋληπ,
ΐ. Οχςηοξπξϋλξσ, Ώ. Γιακξϋλη

12:30 - 14:30

Ρ΄ Ξμάδα Οαοάλληλχμ Δογαρςηοίχμ
Δ. ΟαοοΩπ: «Φξοδίζξμςαπ ςξ πεοιβάλλξμ»: διαθεμαςική μεθξδξλξγία
με ηυηςικέπ επξπςικέπ καςαρκεσέπ εμπμεσρμέμεπ απϊ ςημ Ακξσρςική Οικξλξγία
Ι. ΝαςρΨαπ: Διδακςικά εογαλεία ςξσ σρςήμαςξπ Kodaly για ςξμ Δάρκαλξ ςξσ δημξςικξϋ
Ι. Ησμηγξϋ – λΧμπξσοα: Ρσθμικξί, μελχδικξί και κιμηςικξί καμϊμεπ
Η. ΠρΪςρα: ϋμθερη Σοαγξσδιξϋ απϊ παιδιά

14:45 - 16:30

Ρσμεδοία: Λξσρική, Δκπαίδεσρη και θερμικά ζηςήμαςα
Ποξεδοεϋχμ: ΚΪκξπ ΝαΎζηπ
Ώ. ΣαοκιξλΧκηπ, Β. ΗοΪκη: Μ οϊλξπ ςηπ ΙεγΧληπ ΙξσρικΩπ ΐιβλιξθΩκηπ ςηπ ΒλλΧδξπ
«ΘΪλιαμ ΐξσδξϋοη» ρςημ εκπαιδεσςικΩ διαδικαρΪα
ΗξσοΩ ΙαοΪα: ΙξσρικΩ: πξλιςιρςικξΪ ξογαμιρμξΪ και εκπαΪδεσρη
Ώ. ΗαοαγιΧμμηπ, Η. ΗαοαγιΧμμη, Ώ. ξϋοξσ, Ο. ΚΪκαπ: Πξ μξσρικϊ ρυξλεΪξ… ποξκλΩρειπ,
ποξβλΩμαςα, ποξξπςικΨπ
Ο. ΙαζΨοα - ΙΧμαλη: Δ θΨρη ςξσ μαθΩμαςξπ ςηπ ΙξσρικΩπ ρςξ Βλλημικϊ Δημξςικϊ ΟυξλεΪξ
ςξσ 21ξσ αι. : ποξρΨγγιρη ρςιπ ρϋγυοξμεπ εκπαιδεσςικΨπ μεθϊδξσπ Ω αμαγκαΪα
ρσμβιβαρςικΩ ποξραομξγΩ;
Α. Οιςόςηπ, Θ. Ακϊμςζξσ: Μ κΪμδσμξπ απόλειαπ ςηπ ακξΩπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ μξσρικΩπ - αμΧλσρη
και ρςοαςηγικΨπ αμςιμεςόπιρηπ
ΖΒΙΏ: ΙξσρικξπαιδαγχγικΨπ δοΧρειπ ςξσ Ζμρςιςξϋςξσ Έοεσμαπ ΙξσρικΩπ και ΏκξσρςικΩπ

14:45 - 15:45

Ρσμεδοία: «Διάλξγξι ςευμόμ» ρςημ Δκπαίδεσρη
(ΏΪθξσρα 1) Νοξεδοεϋχμ: Εεϊδχοξπ ΑοαμμαςΧπ
Α. Νξλσζόη: ΏμΧγμχρη και αμςαπϊκοιρη: μια ποϊςαρη για ςη διδαρκαλΪα ςηπ
σπεοοεαλιρςικΩπ πξΪηρηπ
Β. Θσοόμη: ΔιδαρκαλΪα Βλλημϊτχμχμ Ποαγξσδιόμ ρε δϋξ ΜλξΩμεοα ΔημξςικΧ ΟυξλεΪα
Ι. ΙασοΪδξσ: Θξγξςευμικϊ κεΪμεμξ και θεαςοικϊ παιυμΪδι: Ιια πξλσπξλιςιρμικΩ ρσμΧμςηρη
Ζ. ΙακοΩπ, Δ. ΙακοΩ: Μ οϊλξπ ςηπ μξσρικΩπ ρςη φσυικΩ σγεΪα ςχμ μΨχμ: Ψοεσμα ρςιπ
αμςιλΩφειπ ςχμ μΨχμ

15:45-16:30

Ρςοξγγσλή ςοάπεζα: «Διάλξγξι ςευμόμ» ρςημ Δκπαίδεσρη
Ποξεδοεϋχμ: ΚΪκξπ Ακϊβαπ
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16:30 - 17:00

Διάλειμμα

17:00 - 17:15

Εσγιά με ςραμπξϋμα και ςξσμπάκι

17:15 - 18:00

«Ιαςά ταμςαρίαμ Θαςοξί»: μξσρικξθεαςοική παοάρςαρη απϊ ςξ 2ξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ
Πέμςη

18:00 - 18:45

«ConcertoPedia» απϊ ςημ oμάδα μεςαήυχμ & μεςαμξσρικήπ - metasound project

18:45 - 18:15

Απξλξγιρμϊπ - Ρσμπεοάρμαςα - Κήνη Δογαριόμ
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Βσυαοιρςξϋμε για ςη ρσμμεςξυΩ ςξσπ με καλλιςευμικΨπ εκδηλόρειπ
ςξσπ παοακΧςχ τξοεΪπ και ποϊρχπα:

Κεϊμςειξ Ρυξλή, Δημξςικϊ Άγιξπ Διξμϋριξπ, δ/μρη: ΒιοΩμη Ηαμπξϋοη
Οειοαμαςικϊ Λξσρικϊ Ρυξλείξ Αγοιμίξσ, δ/μρη: ΙαοΪα Ιαμαρξϋλα
Δρςξσδιαμςίμα Μέχμ, δ/μρη: ΚΪκξπ ΝαπαθαμαρΪξσ
Λξσρικϊ Ρυξλείξ Αλίμξσ, σπεϋθσμη:ΔΩμηςοα Ιηλιόμη
2ξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ Πέμςη, δ/μρη: Ώμςόμηπ ΗσομπΧςρξπ
Ξμάδα Λεςαήυχμ και Λεςαμξσρικήπ, δ/μρη: ΔημΩςοηπ ΟαοοΩπ
Οαοαδξριακή ζσγιά, Ηόρςαπ Δαοδαμϊπ
Ηαι ιδιαΪςεοα ϊλξσπ ςξσπ αταμεΪπ εθελξμςΨπ ςξσ ρσμεδοΪξσ.
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Βιξγοατικά ςχμ ρσγγοατέχμ
H Ξλσμπία Αγαλιαμξϋ εΪμαι πςσυιξϋυξπ ςξσ ΠΒΏΏ ΏθΩμαπ, με ειδικϊςηςα «ΒλλημικξΪ
ΝαοαδξριακξΪ ΣξοξΪ». ΡπξφΩτια διδΧκςχο ρςξ .Ν.Τ. (ΒΗΝΏ). Νςσυιξϋυξπ ΏομξμΪαπ, απϊτξιςξπ
ςηπ «Διεςξϋπ ΙεςαπςσυιακΩπ Βπιμϊοτχρηπ ΙξσρικξκιμηςικΩπ ΏγχγΩπ C. Orff», ςελειϊτξιςξπ
υξοξθεοαπΨσςοια. Έυει παοακξλξσθΩρει ρεμιμΧοια 420 χοόμ ρςξ Orff Institute (Univesität
Mozarteum) και ρεμιμΧοια υξοξϋ και θεΧςοξσ ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ. Έυει μαθηςεϋρει
κξμςΧ ρςξσπ Ιϊρυξ και Διακξγιόογη (ραμςξϋοι) και ςξσπ ΗλαπΧκη και ΑεσγελΩ (παοαδξριακΧ
κοξσρςΧ). Έυει διδΧνει ρε ποξγοΧμμαςα ςχμ ΝαμεπιρςημΪχμ Dortmund και Bohum ΑεομαμΪαπ, ρε
ΝΒΗ και Χλλα επιμξοτχςικΧ ποξγοΧμμαςα εκπαιδεσςικόμ. Έυει ρσμεογαρθεΪ χπ υξοξγοΧτξπ με
ςξ ΔΔΝΒΕΒ ΘαμΪαπ, και ςιπ καλλιςευμικΨπ εςαιοΪεπ «ΟΝΖΓΏ», «ΏΖΩΞΖΏ» και «ΕεαςοικΨπ μξοτΨπ ςξσ
κϊρμξσ». Ώπϊ ςξ 1994 χπ ςξ 2001 Ωςαμ σπεϋθσμη ςηπ ρυξλΩπ μξσρικΩπ ποξπαιδεΪαπ ςξσ
Δημξςικξϋ ΩδεΪξσ ΘαμΪαπ. ΟσμμεςεΪυε ρςημ ρσγγοατικΩ ξμΧδα ςχμ βιβλΪχμ σρικΩπ ΏγχγΩπ Ώ΄,
ΐ΄, Α΄, Δ΄, Δημξςικξϋ με βΧρη ςξ ΔΒΝΝΟ και ςα ΏΝΟ (2003) . ΟσμεογΧζεςαι με ρυξλΨπ υξοξϋ και
χδεΪα. ΒΪμαι διξοιρμΨμη ρςημ ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη και απξρπαρμΨμη ρςξ ΠΒΏΏ ΏθΩμαπ.
Δ Ιαςεοίμα Απξρςξλίδξσ γεμμΩθηκε ρςημ ΏθΩμα και εΪμαι Βκπαιδεσςικϊπ ΙξσρικΩπ ρςημ
ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη. Έυει ΔΪπλχμα ΝιΧμξσ, ΝςσυΪξ ΩδικΩπ και ΝςσυΪξ ξϋγκαπ (Βλλημικϊ
ΩδεΪξ Ώθημόμ). ΒΪμαι Νςσυιξϋυξπ ΏγγλικΩπ ιλξλξγΪαπ (1984), ιλξρξτΪαπ – ΝαιδαγχγικΩπ –
ΤσυξλξγΪαπ (2000) και ΡπξφΩτια ΔιδΧκςχο ςξσ Ηαπξδιρςοιακξϋ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ.
ΒογΧρςηκε ρςημ ςηλεξπςικΩ εκπξμπΩ «Μ Ηϊρμξπ ςηπ ΙξσρικΩπ» και Ψυει διδΧνει μξσρικΩ ρςξ
Ιξμςερρξοιαμϊ ΗΨμςοξ ΝοξρυξλικΩπ ΔλικΪαπ, ρςη ΙξσρικΩ ΟυξλΩ ΖλιρΪχμ, ρςξ Ώςςικϊ ΩδεΪξ
Σξλαογξϋ και ρςξ Ιξσρικϊ ΑσμμΧριξ – Θϋκειξ ΝαλλΩμηπ. ΡπΩονε μΨλξπ ςηπ ΟσμςακςικΩπ
ΒπιςοξπΩπ ςξσ πεοιξδικξϋ «ΙξσρικΩπ ΝοΧνιπ» και αοθοξγοατεΪ ρςξ παιδικϊ πεοιξδικϊ
«ΟσμεογαρΪα». ΟσμμεςεΪυε ρε ΜμΧδα Οϋμςανηπ ΝοξγοαμμΧςχμ Οπξσδόμ ΙξσρικΩπ για ςημ
ΝοχςξβΧθμια και ςη ΔεσςεοξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη (1997), ρε ΜμΧδα ΟσγγοατΩπ πξσ καςΨθερε
ποϊςαρη ρςξ Ναιδαγχγικϊ Ζμρςιςξϋςξ για ςα ΐιβλΪα ΙξσρικΩπ για ςημ Β΄ και Ος΄ Δημξςικξϋ
(1999) καθόπ και ρςημ ΜμΧδα ΟσγγοατΩπ ςξσ Διδακςικξϋ ΝακΨςξσ «ΙξσρικΩ Β΄ Δημξςικξϋ» πξσ
εγκοΪθηκε απϊ ςξ Ναιδαγχγικϊ Ζμρςιςξϋςξ (2003).
Δ Λαοία Αογσοίξσ σπηοεςεΪ ρςημ ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη καςΧ ςημ ςελεσςαΪα δχδεκαεςΪα χπ
μξσρικϊπ. ΒΪμαι πςσυιξϋυξπ ςηπ ΟυξλΩπ Ώμθοχπιρςικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ναςοόμ με
ειδΪκεσρη ρςξμ Βλλημικϊ Νξλιςιρμϊ. Ώπϊ ςξ 2004 εΪμαι απξρπαρμΨμη ρςη θΨρη ςηπ σπεσθϋμξσ
ΏγχγΩπ ΡγεΪαπ ΝΒ ΝειοαιΧ με Ψμςξμη δοαρςηοιϊςηςα ρςξ υόοξ ςχμ Ηαιμξςϊμχμ ΔοΧρεχμ. ΒΪμαι
Νοϊεδοξπ ςξσ Διεθμξϋπ ΒογαρςηοΪξσ Αια Πη ΙξσρικΩ ΒκπαΪδεσρη και Έοεσμα (International
culture federation 21st Century) καθόπ και Νοϊεδοξπ ςηπ Έμχρηπ Βκπ/κόμ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ
ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ (ΒΒΙΏΝΒ). Έυει ςημ εσθϋμη και ςημ επιμΨλεια ςχμ παιδαγχγικόμ
εκδϊρεχμ ςηπ ΒΒΙΏΝΒ καθόπ και πεοιξδικόμ εκδϊρεχμ ποξγοαμμΧςχμ ςξπικΩπ και εθμικΩπ
εμβΨλειαπ για ςημ εκπαΪδεσρη, ςξμ πξλιςιρμϊ και ςημ σγεΪα. ΟσμμεςΨυει ρε ρσμΨδοια και ρσμπϊρια
ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ, καθόπ και ρε εοεσμηςικΧ ποξγοΧμμαςα παοξσριΧζξμςαπ πξικΪλξ
ρσγγοατικϊ Ψογξ.
Δ Λαοιάμμα Βιβίςρξσ εΪμαι ΗαθηγΩςοια ΏγγλικΩπ γλόρραπ ρςη δεσςεοξβΧθμια εκπαΪδεσρη και
ρΩμεοα εογΧζεςαι ρςξ Ναιδαγχγικϊ Ζμρςιςξϋςξ. ΒΪμαι κΧςξυξπ Ιεςαπςσυιακξϋ Διπλόμαςξπ απϊ ςξ
Βλλημικϊ Ώμξικςϊ ΝαμεπιρςΩμιξ. ΒπΪρηπ εΪμαι ΑεμικΩ ΑοαμμαςΨαπ ςηπ ΝαμελλΩμιαπ Έμχρηπ
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Ηαθηγηςόμ ΏγγλικΩπ ςηπ Δημϊριαπ ΒκπαΪδεσρηπ (ΝΒΗΏΔΒ) και εκδϊςηπ ςξσ πεοιξδικξϋ Aspects
Today ςηπ ΝΒΗΏΔΒ. Έυει κΧμει ειρηγΩρειπ ρε επιρςημξμικΧ ρσμΨδοια και διακοαςικΧ ποξγοΧμμαςα
και Ψυει δημξριεϋρει Χοθοα και εογαρΪεπ πΧμχ ρε θΨμαςα ΒκπαιδεσςικΩπ ΠευμξλξγΪαπ,
ΠηλεκπαΪδεσρηπ και ΏμαπςσνιακΩπ εκπαΪδεσρηπ.
Ζ Δσγεμία Γάκη εογΧζεςαι χπ μξσρικϊπ ρςξ 1ξ Νειοαμαςικϊ Δημξςικϊ ΟυξλεΪξ λόοιμαπ. Έυει
πςσυΪξ ενξμξΪχρηπ ΝαιδαγχγικΩπ ΟυξλΩπ, ΝΠΔΒ., ΝςσυΪξ ΝαιδαγχγικΩπ ΏκαδημΪαπ, πςσυΪξ
ΏμςΪρςινηπ, βεβαΪχρη τξΪςηρηπ Ιεςαπςσυιακξϋ ΠμΩμαςξπ Οπξσδόμ ΝΠΔΒ., ΝαμεπιρςΩμιξσ Δ.
ΙακεδξμΪαπ. ΟσμμεςΨυει ρε εκπαιδεσςικΧ και μξσρικξπαιδαγχγικΧ ρεμιμΧοια καθόπ και ρςη
ΕεαςοικΩ ΜμΧδα Οσλλϊγξσ ΝοχςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ λόοιμαπ.
Δ Lori Custodero εΪμαι καθηγΩςοια μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ ρςξ Teachers College, Columbia
University. Δ εμπειοΪα 25 υοϊμχμ με μικοΧ παιδιΧ, γξμεΪπ και δαρκΧλξσπ ρε διΧτξοα μξσρικΧ
πεοιβΧλλξμςα καθξδηγεΪ ςημ ΨοεσμΧ ςηπ, η ξπξΪα επικεμςοόμεςαι ρςη μελΨςη ςχμ παιδιόμ απϊ ςη
βοετικΩ χπ ςημ ποξετηβικΩ ηλικΪα, και ςχμ εμηλΪκχμ μξσρικόμ, δαρκΧλχμ, και γξμιόμ. Έυει
παοξσριΧρει και δημξριεϋρει εογαρΪεπ ςηπ ρε θΨμαςα μξσρικΩπ ποϊκληρηπ, εμαρυϊληρηπ και
ρημαρΪαπ ρςη ρυξλικΩ ςΧνη, ςημ παιδικΩ υαοΧ, και ςξ ξικξγεμειακϊ πεοιβΧλλξμ. ΡπΩονε
ποξρκεκλημΨμη εκδϊςηπ για Ψμα ςεϋυξπ ςξσ πεοιξδικξϋ Journal of Zero to Three με ςΪςλξ "The
Musical Lives of Babies and Families". Έυει σπηοεςΩρει ρε διΧτξοεπ επαγγελμαςικΨπ θΨρειπ,
μεςανϋ ςχμ ξπξΪχμ ρςημ ποξεδοΪα ςξσ Music Educators National Conference's Special Research
Interest Group for Early Childhood και ρςημ ποξεδοΪα ςξσ International Society for Music
Education's Early Childhood Commission. Ώσςϊμ ςξμ καιοϊ αρυξλεΪςαι με ςημ αμΧπςσνη
ποξγοαμμΧςχμ για μικοΧ παιδιΧ και ςξσπ γξμεΪπ ςξσπ ρε ρσμεογαρΪα με ςξ ποϊγοαμμα Jazz at
Lincoln Center και ςημ ιλαομξμικΩ ςηπ ΚΨαπ Ρϊοκηπ.
Δ Εχή Διξμσρίξσ εΪμαι ΘΨκςξοαπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ ρςξ ΠμΩμα Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ
ΖξμΪξσ ΝαμεπιρςημΪξσ. Οπξϋδαρε ΝαιδαγχγικΩ (Ναιδαγχγικϊ ΠμΩμα Κηπιαγχγόμ, ΏΝΕ) και
ΙξσρικΩ (ΝιΧμξ, Ώμόςεοα ΕεχοηςικΧ και ΐσζαμςιμΩ ΒκκληριαρςικΩ ΙξσρικΩ). Έυει Ιεςαπςσυιακϊ
(MA) και Διδακςξοικϊ ΔΪπλχμα (PhD) ρςη ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ απϊ ςξ Institute of Education ςξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ ςξσ ΘξμδΪμξσ. Δημξριεϋρειπ ςηπ πεοιλαμβΧμξσμ Ψοεσμεπ ρςξμ υόοξ ςηπ μξσρικΩπ
παιδαγχγικΩπ ρυεςικΧ με ςη διδαρκαλΪα ςηπ ελλημικΩπ παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ, ςα ΙξσρικΧ
ΟυξλεΪα ςηπ ΒλλΧδαπ, ςημ επΪδοαρη ςηπ παγκξρμιξπξΪηρηπ ρςημ ελλημικΩ μξσρικΩ και μξσρικΩ
εκπαΪδεσρη, ςημ εκμΧθηρη ςηπ μξσρικΩπ ρε υόοξσπ εμςϊπ και εκςϊπ ςξσ ρυξλικξϋ υόοξσ και
Χλλα. Έυει διδΧνει ρςημ ποξρυξλικΩ και ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη ρςη ΙεγΧλη ΐοεςαμΪα και ρε
ρεμιμΧοια ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ.
Δ Ιχμρςαμςίμα Δξγάμη εΪμαι ΘΨκςξοαπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ (σπϊ διξοιρμϊ) ρςξ ΠμΩμα
Βπιρςημόμ ςηπ ΝοξρυξλικΩπ ΏγχγΩπ και ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΏοιρςξςΨλειξσ ΝαμεπιρςημΪξσ
ΕερραλξμΪκηπ. Ωπ μξσρικξπαιδαγχγϊπ Ψυει εογαρθεΪ ρςξ ΠμΩμα Βπιρςημόμ ςηπ ΝοξρυξλικΩπ
ΏγχγΩπ και ςξσ Βκπαιδεσςικξϋ Ουεδιαρμξϋ (ΠΒΝΏΒΟ) και ρςξ Ναιδαγχγικϊ ΠμΩμα ΔημξςικΩπ
ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΏιγαΪξσ και ρςξ ΝαμεπιρςΩμιξ Ένεςεο ΏγγλΪαπ ρε ποξπςσυιακΧ,
μεςαπςσυιακΧ καθόπ και ςμΩμαςα ενξμξΪχρηπ και επιμϊοτχρηπ μεξδιϊοιρςχμ δαρκΧλχμ και
μηπιαγχγόμ. Έυει διδΧνει χπ μηπιαγχγϊπ ρςη δημϊρια και ιδιχςικΩ εκπαΪδεσρη και χπ μξσρικϊπ
ρςημ ιδιχςικΩ εκπαΪδεσρη. Έυει δόρει οεριςΧλ πιΧμξσ ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ και
αρυξλεΪςαι με ςη ρϋμθερη μξσρικΩπ για θεαςοικΨπ και κξσκλξθεαςοικΨπ παοαρςΧρειπ. Δημξριεϋει
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Χοθοα ςηπ ρε διεθμΩ πεοιξδικΧ και ρσμΨδοια μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ. ΒΪμαι επιρςημξμικΩ
σπεϋθσμξπ για ςημ ΒλλΧδα, ρςξ Βσοχπαψκϊ Νοϊγοαμμα COMENIUS 3: Ιξσρικξπαιδαγχγικϊ
ΔΪκςσξ (meNet),( A European Communication Network of Knowledge Management for Music
Education). ΒΪμαι μΨλξπ ρε διεθμεΪπ ξογαμιρμξϋπ για ςη μξσρικΩ και ςη ποξρυξλικΩ εκπαΪδεσρη.
Πα εοεσμηςικΧ ςηπ εμδιατΨοξμςα ατξοξϋμ ρε βιχμαςικξϋπ ςοϊπξσπ διδαρκαλΪαπ ςηπ μξσρικΩπ
ρςξ ρυξλεΪξ, μξσρικΩ δημιξσογικϊςηςα και αμαρςξυαρςικΩ ρκΨφη χπ μΨρξ διΧοθοχρηπ ςηπ
μξσρικΩπ διδαρκαλΪαπ.
Δ Υοσράμθη Εεπάςξσ γεμμΩθηκε ρςη Ιελβξϋομη ΏσρςοαλΪαπ και εΪμαι Βκπαιδεσςικϊπ ΙξσρικΩπ
ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη. ΒΪμαι κΧςξυξπ ΝςσυΪξσ ΝιΧμξσ (ΩδεΪξ Ώθημόμ 1994) και
Διπλόμαςξπ ΝιΧμξσ (ΏθΩμαιξμ ΩδεΪξ – ATHENEUM 1997) με ΗαθηγΩςοια ςημ ΣΧοι ΗλαδΧκη. ΒΪμαι
ςελειϊτξιςη ρςξ ΠμΩμα ΝξλιςικΩπ ΒπιρςΩμηπ και ΖρςξοΪαπ ρςξ ΝΧμςειξ ΝαμεπιρςΩμιξ. ΡπΩονε
ΟσμεογΧςοια εοεσμΩςοια ρςημ Έοεσμα ΝεδΪξσ για ςη ΙξσρικΩ ΏγχγΩ ςξσ Ναιδαγχγικξϋ
Ζμρςιςξϋςξσ (1999), μΨλξπ ςηπ ΜμΧδαπ Οϋμςανηπ και Βιρηγηςόμ ςξσ ΐιβλΪξσ ΗαθηγηςΩ Ώ΄ ΠΧνηπ
ΒμιαΪξσ ΘσκεΪξσ για ςξ μΧθημα ςηπ ΙξσρικΩπ (ΜΒΔΐ) (1999), μΨλξπ ΜμΧδαπ ΟσγγοατΩπ πξσ
καςΨθερε ποϊςαρη ρςξ Ναιδαγχγικϊ Ζμρςιςξϋςξ για ςα ΐιβλΪα ΙξσρικΩπ για ςημ Β΄ και Ος΄
Δημξςικξϋ (1999) και μΨλξπ ςηπ ΑοαμμαςεΪαπ ΟςΩοινηπ ςηπ ΜμΧδαπ ΒογαρΪαπ για ΕΨμαςα
ΙξσρικΩπ ΝληοξτξοικΩπ – Βν απξρςΧρεχπ μΧθηρηπ – Οϋγυοξμα μΨρα επικξιμχμΪαπ ςξσ
ΡπξσογεΪξσ ΒθμικΩπ ΝαιδεΪαπ και ΕοηρκεσμΧςχμ. ΏπξςελεΪ μΨλξπ ςηπ ΜμΧδαπ ΟσγγοατΩπ ςξσ
Διδακςικξϋ ΝακΨςξσ «ΙξσρικΩ Β΄ Δημξςικξϋ» πξσ εγκοΪθηκε απϊ ςξ Ναιδαγχγικϊ Ζμρςιςξϋςξ
(2003).
Δ Αικαςεοίμη Ειακξϋλη εΪμαι εκπαιδεσςικϊπ ΙξσρικΩπ ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη απϊ ςξ
1998. ΑεμμΩθηκα ρςη ΘΧοιρα ςξ 1974. ΒΪμαι Νςσυιξϋυξπ ςξσ Ναιδαγχγικξϋ ΠμΩμαςξπ
Κηπιαγχγόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλΪαπ (ΐαθμϊπ: ΘΪαμ Ηαλόπ). ΒΪμαι Νςσυιξϋυξπ ΐσζαμςιμΩπ
ΙξσρικΩπ ςξσ Δημξςικξϋ ΩδεΪξσ ΘΧοιραπ (ΐαθμϊπ: Άοιρςα). ΒΪμαι κΧςξυξπ ςξσ Proficiency ςξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ ςξσ Camgridge. ΒΪμαι κΧςξυξπ ςξσ Mittelstufe απϊ ςξ Goethe Institut. ΗΧμει
μεςαπςσυιακΨπ ρπξσδΨπ ρςημ «ΜογΧμχρη και ΔιξΪκηρη ςηπ ΒκπαΪδεσρηπ» ρςξ Ναιδαγχγικϊ ΠμΩμα
ΔημξςικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλΪαπ. ΗαςΧ ςξ Ψςξπ 2004 παοακξλξϋθηρε ςξ
Νοϊγοαμμα ΒνειδΪκεσρηπ «ΙεθξδξλξγΪα και ποΧνη ςηπ ποϊςσπηπ διδαρκαλΪαπ ςηπ ΙξσρικΩπ ρςημ
ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη» ρςξ ΝαμεπιρςΩμιξ ΙακεδξμΪαπ. Ώπϊ ςξμ Μκςόβοιξ ςξσ 2006 Ψυει
αμαλΧβει ςα καθΩκξμςα ςηπ Ρπεϋθσμηπ Νξλιςιρςικόμ ΕεμΧςχμ και Ηαλλιςευμικόμ Ώγόμχμ ρςημ
ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη ςξσ Κ. ΝιεοΪαπ.
Δ Διοήμη Ηεξδξρξπξϋλξσ εΪμαι ΔιδΧκςχο ΒθμξμξσρικξλξγΪαπ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ.
ΜλξκλΩοχρε ςη διδακςξοικΩ ςηπ διαςοιβΩ με σπξςοξτΪα απϊ ςξ ΖΗΡ (Ψπειςα απϊ ενεςΧρειπ).
Ρπεϋθσμη εοεσμηςικξϋ ςξμΨα ρςξ Βθμξμξσρικξλξγικϊ ποϊγοαμμα ςηπ ΝεοιτΨοειαπ ΗοΩςηπ και ςξσ
Ζμρςιςξϋςξσ Ιερξγειακόμ Οπξσδόμ (Ζ.Π.Β.) Crinno Music II: «Δ μξσρικΩ παοΧδξρη ςηπ λϋοαπ ρςημ
κοηςικΩ δημξςικΩ μξσρικΩ ςξσ Κ. Ξεθϋμμηπ» (2004-2006). ΒπΪρηπ, καςΧ ςα Ψςη 1998-2003
παοΩγαγε εοεσμηςικϊ Ψογξ ρςα ενΩπ εοεσμηςικΧ ποξγοΧμμαςα: «ΕαλΩςαπ: Δ βιξλιρςικΩ
παοΧδξρη ρςημ κοηςικΩ δημξςικΩ μξσρικΩ» (Ζ.Ι.Ο. – Ναμ/μιξ Ώθημόμ), «ΏουαΪα – ΐσζαμςιμΩ –
ΝαοαδξριακΩ μξσρικΩ» (Ζ.Ι.Ο.), «Βμπλξσςιρμϊπ ςξσ ΏουεΪξσ ΝαοαδξριακΩπ ΙξσρικΩπ» (Ναμ/μιξ
Ώθημόμ). Ώπϊ ςξ 1998 Ψυει διδΧνει ρε Ώ.Β.Ζ., Ώ.Ο.Β.Ζ. και Π.Β.Ζ. ςηπ ημεδαπΩπ. Έυει γοΧφει και
εκδόρει δϋξ επιρςημξμικΨπ μξμξγοατΪεπ, Ψυει εκδόρει Χοθοα ρε επιρςημξμικΧ πεοιξδικΧ και Ψυει
λΧβει μΨοξπ με ειρηγΩρειπ ρε διεθμΩ κ.Χ. ρσμΨδοια. Πα εοεσμηςικΧ και διδακςικΧ ςηπ
εμδιατΨοξμςα ερςιΧζξμςαι ρςα ενΩπ: α΄) Έοεσμα πεδΪξσ ρςημ ΗοΩςη και ςη Ξξϋμελη, β΄)

ΝοακςικΧ 2ξσ ΝαμελλΩμιξσ ΟσμεδοΪξσ ΒΒΙΏΝΒ – ΠΜΙΜΟ B
ρελΪδα 215

ΙξοτξλξγΪα ςηπ ελλημικΩπ παοαδξριακΩπ μξσρικΩπ, γ΄) ΓηςΩμαςα μεθξδξλξγΪαπ ςηπ Ψοεσμαπ,
δ΄) ΓηςΩμαςα ασςξρυεδιαρμξϋ και ποξτξοικϊςηςαπ, ε΄) “ΔμικΩ και ηςικΩ” ποξρΨγγιρη.
Μ Οαμαγιόςηπ Ιαμπϋληπ γεμμΩθηκε ρςξ Άρςοξπ ΗσμξσοΪαπ ςξ 1967. Οπξϋδαρε παιδαγχγικΧ ρςξ
Ναιδαγχγικϊ ΠμΩμα ΔημξςικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ και μξσρικΩ (πςσυΪξ
ΩδικΩπ) ρςξ Ώπξλλόμιξ ΩδεΪξ. Έυει μεςεκπαιδεσςεΪ, ρςξ ΙαοΧρλειξ ΔιδαρκαλεΪξ Ώθημόμ, ρςη
γεμικΩ αγχγΩ, και σπηοεςεΪ απϊ ςξ 1994 ρςη δημϊρια εκπαΪδεσρη. Ώπϊ ςξ 1994 Ψυει κΧμει πλΩθξπ
ειρηγΩρεχμ ρε Ν.Β.Η., Ζ.Β.Η., ΔιδαρκαλεΪα, ημεοΪδεπ, ρεμιμΧοια και ρσμΨδοια (ελλημικΧ,
εσοχπαψκΧ και διεθμΩ). Έυει γοΧφει μαζΪ με ςξμ κ. Ζ. Οπεςριόςη ςα βιβλΪα «Πξ εογαρςΩοι ςηπ
μξσρικΩπ» και «Δ αϊοαςη ξουΩρςοα ρσμξδεϋει ςα ςοαγξϋδια μαπ» πξσ Ψυξσμ εκδξθεΪ απϊ ςα
ΒλλημικΧ ΑοΧμμαςα, (2000 και 2002). ΏοθοξγοατεΪ ρε επιρςημξμικΧ πεοιξδικΧ και εΪμαι μΨλξπ
ςηπ ρσμςακςικΩπ ξμΧδαπ ςξσ επιρςημξμικξϋ πεοιξδικξϋ ςηπ ΒΒΙΏΝΒ «ΙξσρικΩ ρε ποόςη
βαθμΪδα». Ώπϊ ςξ 2000 εΪμαι μϊμιμξπ ρσμεογΧςηπ ρςξ παιδαγχγικϊ πεοιξδικϊ ΝαοΧθσοξ ρςημ
ΒκπαΪδεσρη. Ώπϊ ςξμ Μκςόβοιξ ςξσ 2005 εΪμαι σπξφΩτιξπ διδΧκςξοαπ ρςξ παμεπιρςΩμιξ
Jyväskylä ςηπ ιλαμδΪαπ με σπξςοξτΪα ςξσ Ζ.Η.Ρ. Πα εοεσμηςικΧ ςξσ εμδιατΨοξμςα
πεοιλαμβΧμξσμ ςημ καςαρκεσΩ ασςξρυΨδιχμ μξσρικόμ ξογΧμχμ, ςημ παιδαγχγικΩ διΧρςαρη ςχμ
Πευμξλξγιόμ ΝληοξτξοΪαπ και Βπικξιμχμιόμ και ςη δημιξσογικϊςηςα ρςημ ποχςξβΧθμια
εκπαΪδεσρη.
Δ Λαίη Ιξκκίδξσ γεμμΩθηκε ρςη ΕερραλξμΪκη. Οπξϋδαρε ΗλαρρικΩ ΗιθΧοα, Ώμόςεοα ΕεχοηςικΧ
(πςσυΪα Βιδικξϋ ΏομξμΪαπ, ΏμςΪρςινηπ και ΒμξογΧμχρηπ) και ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ. ΒΪμαι
πςσυιξϋυξπ ςξσ Ναιδαγχγικξϋ ΠμΩμαςξπ Κηπιαγχγόμ ςξσ Ώ.Ν.Ε., κΧςξυξπ Ιεςαπςσυιακξϋ
ΠΪςλξσ Οπξσδόμ ρςιπ ΏμθοχπιρςικΨπ ΒπιρςΩμεπ (Ώ.Ν.Ε.) και διδΧκςχο ρςξ πεδΪξ ςηπ ΟσγκοιςικΩπ
ΙξσρικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΔσςικΩπ ΙακεδξμΪαπ. ΒΪμαι μΨλξπ ςξσ Δ.Ο. ςηπ
ΗαλλιςευμικΩπ-ΝαιδαγχγικΩπ ξμΧδαπ ''ΒΘΏΠΒ ΚΏ ΝΏΖΛΜΡΙΒ'' και καλλιςευμικΩ διεσθϋμςοια ςηπ
εςαιοεΪαπ «ΕεαςοικΩ ΏμαζΩςηρη». Έυει εκπξμΩρει ποϊγοαμμα μξσρικΩπ και θεαςοικΩπ αγχγΩπ για
ϊλεπ ςιπ βαθμΪδεπ ςηπ ΒκπαΪδεσρηπ. Έυει ρσμμεςΧρυει ρε πξλλΧ ρσμΨδοια, ημεοΪδεπ και ρεμιμΧοια
χπ ειρηγΩςοια και εμφσυόςοια ρε θΨμαςα καλλιςευμικΩπ παιδεΪαπ και μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ.
ΒΪμαι μΨλξπ ςηπ ΒΒΙΒ, ςηπ ΒΒΙΏΝΒ, ςηπ OMEP, ςηπ EAS, ςηπ ISME και ςηπ ASCD. ΡπηοεςεΪ ρςημ
ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη ρςξ μξμϊ ΗξζΧμηπ και διδΧρκει χπ ΒιδικΩ ΒπιρςΩμχμ ρςξ Ναιδαγχγικϊ
ΠμΩμα ΔημξςικΩπ ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΔσςικΩπ ΙακεδξμΪαπ, ρςξ μΧθημα ςηπ
ΔιδακςικΩπ ςηπ ΙξσρικΩπ και ρε μαθΩμαςα επιλξγΩπ ρυεςικΧ με ςημ ΏιρθηςικΩ ΝαιδεΪα.
Δ Αμθξϋλα Ιξλιάδη-ηλιακξϋ εΪμαι πςσυιξϋυξπ ςξσ ΠμΩμαςξπ ιλξρξτΪαπ, ΝαιδαγχγικΩπ και
ΤσυξλξγΪαπ (καςεϋθσμρη ΤσυξλξγΪαπ), καθόπ και ςξσ Ναιδαγχγικξϋ ΠμΩμαςξπ ΔημξςικΩπ
ΒκπαΪδεσρηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ. Πασςϊυοξμα, εΪμαι Νςσυιξϋυξπ ΝιΧμξσ (απϊτξιςξπ ςξσ
Βθμικξϋ ΩδεΪξσ) και Διπλχμαςξϋυξπ ξϋγκαπ (απϊτξιςξπ ςξσ Βλλημικξϋ ΩδεΪξσ).
Ιεςεκπαιδεϋςηκε ρςημ ΏγγλΪα και εΪμαι κΧςξυξπ ςξσ Ιεςαπςσυιακξϋ ΠΪςλξσ Master of Arts in
Music Education απϊ ςξ University of Reading. ΒΪμαι σπξφΩτια διδΧκςξοαπ ρςξ ΠμΩμα Ιξσρικόμ
Οπξσδόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ και ςξ θΨμα ςηπ διδακςξοικΩπ ςηπ διαςοιβΩπ εμπΪπςει ρςα
πεδΪα ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ και ΤσυξλξγΪαπ. Ώπϊ ςξ 2000 εογΧζεςαι χπ εκπαιδεσςικϊπ ρςξ
Ιξσρικϊ ΟυξλεΪξ Ξϊδξσ με αμςικεΪμεμξ ςη διδαρκαλΪα ςξσ ΝιΧμξσ και χπ καθηγΩςοια
ΙξσρικξκιμηςικΩπ ΏγχγΩπ ρςξ Βλλημικϊ ΩδεΪξ (ΝαοΧοςημα Ξϊδξσ). Έυει εογαρςεΪ χπ
μξσρικξπαιδαγχγϊπ ρε παιδικξϋπ ρςαθμξϋπ, χπ εμφσυόςοια εκπαιδεσςικόμ ρςα πλαΪρια ςξσ
ΝοξγοΧμμαςξπ «ΙΒΘΖΚΏ», χπ καθηγΩςοια ΙξσρικΩπ ρςα ΝοξγοΧμμαςα ΝοξαιοεςικΩπ ΙξσρικΩπ
ΝαιδεΪαπ για ςα ΔημξςικΧ ΟυξλεΪα, χπ καθηγΩςοια ΝιΧμξσ, αλλΧ και χπ ιλϊλξγξπ ρςη
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ΔεσςεοξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη. Έυει ρσμμεςΧρυει ρε ΟσμΨδοια και ρε εοεσμηςικΧ ποξγοΧμμαςα ςξσ
Ναιδαγχγικξϋ ΠμΩμαςξπ Ώθημόμ.
Μ Δημήςοηπ Ιξμεςάπ εΪμαι σπξφΩτιξπ διδΧκςχο ςξσ Ν.Π.Κ. ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΖχαμμΪμχμ. ΒΪμαι
ΑοαμμαςΨαπ ςξσ ΔΟ ςηπ Έμχρηπ Νληοξτξοικόμ ΒλλΧδαπ. Έυει εογαρςεΪ χπ Οϋμβξσλξπ
ΝληοξτξοικΩπ εθμικόμ και διακοαςικόμ ποξγοαμμΧςχμ, σπεϋθσμξπ επιδξςξϋμεμχμ
εμδξεπιυειοηριακόμ ποξγοαμμΧςχμ καςΧοςιρηπ, σπεϋθσμξπ ΙηυαμξογΧμχρηπ ΐιβλιξθηκόμ ςξσ
ΠΒΖ ΔπεΪοξσ και ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΖχαμμΪμχμ. ΟΩμεοα εογΧζεςαι χπ ΗαθηγηςΩπ ΝληοξτξοικΩπ
ΠΒΖ και ΐ/θμιαπ ΒκπαΪδεσρηπ. Έυει κΧμει ειρηγΩρειπ ρε επιρςημξμικΧ ρσμΨδοια και διακοαςικΧ
ποξγοΧμμαςα και Ψυει εκπξμΩρει μελΨςεπ πΧμχ ρε θΨμαςα ΒκπαιδεσςικΩπ ςευμξλξγΪαπ, φητιακόμ
βιβλιξθηκόμ, αμΧλσρηπ αλγξοΪθμχμ, ΒμδξεπιυειοηριακΩπ ΗαςΧοςιρηπ, Βν απξρςΧρεχπ μΧθηρηπ,
ΝεοιβαλλξμςικΩπ εκπαΪδεσρηπ, ΏμΧπςσνηπ Νληοξτξοιακόμ ΟσρςημΧςχμ.
H Αικαςεοίμη-Ρπσοιδξϋλα Ιξοακιαμίςη εΪμαι τξιςΩςοια, ρςξ πΨμπςξ Ψςξπ, ςξσ ςμΩμαςξπ
Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ΖξμΪξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΗΨοκσοαπ. ΏκξλξσθεΪ ςημ καςεϋθσμρη ςχμ Ιξσρικόμ
Βπιρςημόμ (ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ).
Δ Λαοία Ιξσςρξϋμπα εΪμαι ΘΨκςξοαπ ρςξ ΠμΩμα ΒπιρςΩμηπ σρικΩπ ΏγχγΩπ και Ώθληςιρμξϋ
(Π.Β..Ώ.Ώ.) ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ. Νςσυιξϋυξπ ςξσ ΠΒΏΏ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ (1989),
MA ρςιπ ΟπξσδΨπ Σξοξϋ απϊ ςξ University of Surrey, UK (1991), διδακςξοικϊ ρςημ ΒθμξυξοξλξγΪα
απϊ ςξ University of London (1997), με σπξςοξτΪα ςξσ Ζδοϋμαςξπ «Ώ. Ο. ΩμΧρηπ» και
μεςαπςσυιακϊ ςΪςλξ ρςημ ΏμξικςΩ και εν ΏπξρςΧρεχπ ΒκπαΪδεσρη απϊ ςξ Βλλημικϊ Ώμξικςϊ
ΝαμεπιρςΩμιξ (1999). ΝαοΧλληλα, Ψυει ειδικεσςεΪ ρςξ ρϋρςημα ρημειξγοατΪαπ κΪμηρηπ και υξοξϋ
ςξσ Laban ρςξ Labanotation Institute ςηπ ΏγγλΪαπ. Έυει εογαρςεΪ ςοΪα υοϊμια ρε διαπξλιςιρμικϊ
ρυξλεΪξ και χπ Οϋμβξσλξπ-ΗαθηγΩςοια ρςξ Βλλημικϊ Ώμξικςϊ ΝαμεπιρςΩμιξ ρςα αμςικεΪμεμα ςηπ
ΏμξικςΩπ και εν ΏπξρςΧρεχπ ΒκπαΪδεσρηπ και ςηπ ΒλλημικΩπ ΙξσρικΩπ και Σξοξϋ. ΟσμμεςεΪυε ρε
πξλλΧ ρσμΨδοια και ρσμπϊρια ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ, καθόπ και ρε εοεσμηςικΧ
ποξγοΧμμαςα και παοξσριΧζει πξικΪλξ ρσγγοατικϊ Ψογξ. Πα εμδιατΨοξμςΧ ςηπ ερςιΧζξμςαι ρςημ
εθμξυξοξλξγΪα και εθμξγοατΪα ςξσ υξοξϋ και γεμικϊςεοα ρςιπ αμθοχπιρςικΨπ-κξιμχμικΨπ
επιρςΩμεπ και ςξ υξοϊ, ςη ρημειξγοατΪα ςξσ υξοξϋ, αλλΧ και ρε θΨμαςα εκπαιδεσςικόμ
καιμξςξμιόμ.
Δ Ηεαμό Ιξσςρξσπίδξσ εΪμαι διδΧρκξσρα ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ και ΔιδακςικΩπ ςηπ ΙξσρικΩπ ρςξ
ΠμΩμα Βπιρςημόμ ςηπ ΝοξρυξλικΩπ ΏγχγΩπ και ςξσ Βκπαιδεσςικξϋ Ουεδιαρμξϋ ςξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ ΏιγαΪξσ. ΏπξτξΪςηρε απϊ ςξ ΠμΩμα Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ Βθμικξϋ και
Ηαπξδιρςοιακξϋ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ ςξ 1997 με βαθμϊ Χοιρςα και αμαγξοεϋςηκε διδΧκςχο
ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ απϊ ςξ ΝαμεπιρςημΪξσ Surrey ΙεγΧληπ ΐοεςαμΪαπ ςξ 2006. ΒΪμαι κΧςξυξπ
πςσυΪξσ και διπλόμαςξπ πιΧμξσ με βαθμϊ Χοιρςα παμφητεΪ απϊ ςξ Βθμικϊ ΩδεΪξ. Έυει διδΧνει ρε
ρεμιμΧοια μξσρικΩπ παιδαγχγικΩπ ρςημ ΏγγλΪα, και Ψυει ρσμμεςΧρυει ρε εσοχπαψκΧ και διεθμΩ
ρσμΨδοια με ποχςϊςσπεπ αμακξιμόρειπ. Έυει επΪρηπ δημξριεϋρει εοεσμηςικΨπ μελΨςεπ ρε διεθμΩ
επιρςημξμικΧ πεοιξδικΧ. ΒΪμαι μΨλξπ επιρςημξμικόμ ξογαμόρεχμ για ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη
ϊπχπ International Society for Music Education (ISME), Society for Education and Music
Psychology Research (SEMPRE), European Network for Music Educators and Researchers for
Young Children (MERYC). Πα εοεσμηςικΧ ςηπ εμδιατΨοξμςα πεοιλαμβΧμξσμ ςη μξσρικΩ αμΧπςσνη
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ςξσ παιδιξϋ, ςημ ποξεςξιμαρΪα ςχμ εκπαιδεσςικόμ μξσρικΩπ και ςη δημιξσογικΩ διδαρκαλΪα ςηπ
μξσρικΩπ ρςημ ποξρυξλικΩ και ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη.
Δ Μίκη Καμποξπξϋλξσ εΪμαι σπξφΩτια διδΧκςχο ρςξ Centre for Interactive Systems
Engineering, London South Bank University με σπεϋθσμξσπ καθηγηςΨπ ςη Δο Xristine Faulkner και
ςξμ Νοϋςαμη Fintan Culwin. ΐοΪρκεςαι ρε εκπαιδεσςικΩ Χδεια απϊ ςξ ΑοατεΪξ Ώ/θμιαπ Βκπ/ρηπ
ΏυαΎαπ. ΒΪμαι κΧςξυξπ Ιεςαπςσυιακξϋ Διπλόμαςξπ και Ιεςαπςσυιακξϋ ΠΪςλξσ ρςιπ ΠΝΒ ρςημ
ΒκπαΪδεσρη απϊ ςξ Ζμρςιςξϋςξ ΒκπαΪδεσρηπ, ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ςξσ ΘξμδΪμξσ. Έυει δημξριεϋρει
βιβλΪα, Χοθοα και εογαρΪεπ ρςιπ επιρςΩμεπ ςηπ ΔιΧδοαρηπ Ώμθοόπξσ-ΙηυαμΩπ ρε ρυΨρη με ςημ
ΏμξικςΩ και Βν ΏπξρςΧρεχπ ΒκπαΪδεσρη.
Δ Διοήμη Κσοόμη γεμμΩθηκε ρςξ ΞΨθσμμξ ςηπ ΗοΩςηπ ςξ 1980. Οπξϋδαρε ρςξ Ιξσρικϊ ΟυξλεΪξ
Ξεθϋμμξσ ϊπξσ πΩοε ςα ποόςα μαθΩμαςα ρςη μξσρικΩ, ρςξ ακξομςεϊμ και ςα ποόςα εοεθΪρμαςα
ρςιπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ. ΒιρΩυθη ρςξ Ζϊμιξ ΝαμεπιρςΩμιξ – ΠμΩμα Ιξσρικόμ Οπξσδόμ
(ΗΨοκσοα) ςξ ΟεπςΨμβοη ςξσ 1998 και απξτξΪςηρε ςξ ΟεπςΨμβοη ςξσ 2003 κΧμξμςαπ μια Ψοεσμα
για ςξμ ςοϊπξ πξσ υοηριμξπξιεΪςαι ςξ ακξομςεϊμ ρε Ψνι ελλημικΨπ μξσρικΨπ παοαδϊρειπ. ΝΩοε
δΪπλχμα ΏομξμΪαπ και ΏμςΪρςινηπ απϊ ςξ Ζϊμιξ ΩδεΪξ και ςξ ΩδεΪξ Ϊλιππξπ ΚΧκαπ αμςΪρςξιυα.
ΟΩμεοα διδΧρκει μξσρικΩ για ςΨςαοςη ρσμευΩ υοξμιΧ ρε ΜλξΩμεοα ΔημξςικΧ ρυξλεΪα ρςξ
ΞΨθσμμξ.
Δ Δήμηςοα Λακοή, διδΧκςχο επΪ στηγερΪα, εογΧζεςαι χπ παιδαγχγϊπ και χπ φσυξλϊγξπ ρςη
δεσςεοξβΧθμια και ςοιςξβΧθμιαπ ΒκπαΪδεσρη. Έυει ρπξσδΧρει ΑαλλικΩ ιλξλξγΪα, ΜικιακΩ
ΜικξμξμΪα, ΝαιδαγχγικΧ – ΤσυξλξγΪα ρε διΧτξοα παμεπιρςΩμια ςηπ ΑαλλΪαπ, ϊπχπ Paris X –
Nanterre, Bourgogne, και ςξ Σαοξκξπειϊ ΝαμεπιρςΩμιξ. Έυει μεςαπςσυιακϊ ρςιπ επιρςΩμεπ ςηπ
ΏγχγΩπ απϊ ςξ παμεπιρςΩμιξ ςηπ Bourgogne, μεςαπςσυιακϊ ρςιπ ΒσοχπαψκΨπ ΟπξσδΨπ απϊ ςξ
παμεπιρςΩμιξ Paris VIII. ΒΪμαι αοιρςξϋυξπ διδΧκςξοαπ ςηπ ΤσυξλξγΪαπ ςηπ Ecole Pratique des
Hautes Βtudes ΑαλλΪαπ και αοιρςξϋυξπ διδΧκςξοαπ ΑοαμμΧςχμ και Ώμθοχπιρςικόμ επιρςημόμ
Paris X –Nanterre ΑαλλΪαπ. ΒΪμαι επΪρηπ κΧςξυξπ μεςαδιδακςξοικξϋ διπλόμαςξπ ρςημ ΤσυξλξγΪα
απϊ ςημ Ecole Pratique des Hautes Βtudes ΑαλλΪαπ. Έυει ρσμεογαρςεΪ ρε εοεσμηςικΧ
ποξγοΧμμαςα ρςημ ΒλλΧδα (ΝαμεπιρςΩμιξ Ώθημόμ) και ρςξ ενχςεοικϊ (ΑαλλΪα - ΝξοςξγαλΪα). Πξ
εοεσμηςικϊ και ρσγγοατικϊ ςηπ Ψογξ επικεμςοόμεςαι ρςη ΔιδακςικΩ ςχμ Ώμθοχπιρςικόμ
μαθημΧςχμ και ρςη ΤσυξλξγΪα ςχμ Ώςξμικόμ Διατξοόμ και ςηπ ξικξγΨμειαπ.
Μ Θχάμμηπ Λακοήπ εογΧζεςαι ρςημ ΠοιςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη απϊ ςξ 1997. Οπξϋδαρε εσοχπαψκΩ
μξσρικΩ, βσζαμςιμΩ μξσρικΩ, μξσρικξλξγΪα, διεϋθσμρη υξοχδΪαπ, διεϋθσμρη ξουΩρςοαπ και
διεϋθσμρη ϊπεοαπ, ρςη ΑαλλΪα, ΑεομαμΪα, ΏσρςοΪα, ΏγγλΪα, ΠρευΪα, ΒλλΧδα, ΐξσλγαοΪα και
ΞχρΪα. ΒΪμαι πςσυιξϋυξπ ςευμξλϊγξπ πξλιςικϊπ μηυαμικϊπ (ΠΒΖ-Ώ) και πςσυιξϋυξπ μξσρικΩπμξσρικξλξγΪαπ ςξσ παμεπιρςημΪξσ Paris-IV Sorbonne ΑαλλΪα. ΒΪμαι αοιρςξϋυξπ διδακςϊ ςηπ Ecole
Pratique des Hautes Βtudes ΑαλλΪαπ ρςη ΚεσοξφσυξλξγΪα- ΟσμπεοιτξοΨπ. Έυει ρσμμεςΧρυει ρε
πξλλΧ παγκϊρμια τερςιβΧλ χπ μαΨρςοξπ, εμό ςξ καλλιςευμικϊ ςξσ Ψογξ Ψυει λΧβει βοαβεΪα απϊ
τξοεΪπ κοαςόμ ςηπ ΏμεοικΩπ, ςηπ Βσοόπηπ και ςηπ ΏτοικΩπ. Πξ εοεσμηςικϊ και ρσγγοατικϊ ςξσ
Ψογξ επικεμςοόμεςαι κσοΪχπ ρςημ ΤσυξλξγΪα – ΙξσρικΩ, ρςη ΟσγκοιςικΩ ΙξσρικξλξγΪα και ρςη
ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ. ΔΪδανε ρςξ ΠμΩμα ςηπ ΚξρηλεσςικΩπ ΐ‟ ςξσ ΠΒΖ-Ώ ςξ μΧθημα «ΒιργχγΩ ρςη
ΙξσρικξθεοαπεΪα.
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Μ Ηχμάπ Λαοϊπξσλξπ γεμμΩθηκε ρςημ ΏθΩμα ςξ 1963. Έκαμε ρπξσδΨπ πιΧμξσ, κλαρρικξϋ
ςοαγξσδιξϋ και θεχοΪαπ ςηπ ΙξσρικΩπ ρςξ Βλλημικϊ ΩδεΪξ και ρςξ ποϊςσπξ Νειοαμαςικϊ ΩδεΪξ,
απξκςόμςαπ πςσυΪα αμχςΨοχμ θεχοηςικόμ μαθημΧςχμ και ξλξκλΩοχρε ςιπ εγκϋκλιεπ ρπξσδΨπ
ςξσ, λαμβΧμξμςαπ ΔΪπλχμα Οϋμθερηπ με καθηγηςΩ ςξμ ΐ. ϊρςεο. ΝαοΧλληλα, παοακξλξσθεΪ για
ςοΪα Ψςη μαθΩμαςα ΙξσρικΩπ ΏμΧλσρηπ και ΙξσρικΩπ ςξσ 20ξϋ αιόμα, σπϊ ςημ επΪβλεφη ςξσ
μξσρικξλϊγξσ Αιόογξσ Γεοβξϋ. Ναοακξλξϋθηρε επΪρηπ μαθΩμαςα ΏμΧλσρηπ και Οϋγυοξμηπ
ΙξσρικΩπ με ςξμ Εεϊδχοξ ΏμςχμΪξσ και ςξμ ΣΧοη ΛαμθξσδΧκη, εμό ρε ρεμιμΧοια μελΨςηρε ςξ
μξσρικξπαιδαγχγικϊ ρϋρςημα Kodaly. ΒπΪ ρειοΧ εςόμ δΪδανε μξσρικΩ θεχοΪα, ΙξοτξλξγΪα,
ΏμΧλσρη και Οϋμθερη ρςημ ΩδειακΩ εκπ/ρη. ΒΪμαι καθηγηςΩπ μξσρικΩπ ρςημ Ώ/βΧθμια δημϊρια
εκπ/ρη. Πα Ναμ/μιακΧ Ψςη 1996-97 και 1997-98, δΪδανε ςξ μΧθημα „ΙξσρικΩ ΏμΧγμχρη και
Ρπαγϊοεσρη‟ ρςξ ΠμΩμα Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ Ναμ/μΪξσ Ώθημόμ. Έυει γοΧφει μξσρικΩ για
διΧτξοα ρϋμξλα, υξοχδΪα, ξουΩρςοα, μεοικΧ Ψυξσμ παιυθεΪ ρε διΧτξοεπ ρσμασλΪεπ, εμό Ψυει
πΧοει μΨοξπ ρε διεθμεΪπ διαγχμιρμξϋπ ρϋμθερηπ. Αια πΧμχ απϊ δόδεκα υοϊμια εογΧρςηκε χπ
μαΨρςοξπ ιδοϋξμςαπ, διδΧρκξμςαπ και διεσθϋμξμςαπ υξοχδιακΧ, ξουηρςοικΧ και τχμηςικΧ
ρϋμξλα. Έυει γοΧφει και παοξσριΧρει ξουηρςοικΩ και υξοχδιακΩ ρυξλικΩ μξσρικΩ και Ψυει
εκπξμΩρει με ςξσπ μαθηςΨπ ςξσ ρυξλεΪξσ ςξσ διΧτξοα πξλιςιρςικΧ ποξγοΧμμαςα. Έυει διδΧνει
ρςα Ν.Β.Η. και ρε Χλλα ρεμιμΧοια επιμϊοτχρηπ, εμό Ψυει πΧοει μΨοξπ ρε ρσμΨδοια χπ ειρηγηςΩπ
με αμςικεΪμεμξ ςη ΙξσρικΩ ΏμΧλσρη και Ψυει δημξριεϋρει διΧτξοα ρυεςικΧ Χοθοα.
Δ Λάοθα Λασοίδξσ εΪμαι μηπιαγχγϊπ –εμφσυόςοια, σπξφΩτια διδΧκςξοαπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ
ΕερραλΪαπ. Έυει εογαρςεΪ ρε παιδικξϋπ ρςαθμξϋπ και ρςΨκια δημιξσογικΩπ απαρυϊληρηπ με
αμςικεΪμεμξ ςξ θεαςοικϊ παιυμΪδι και ςξ κξσκλξθΨαςοξ. Οε ρσμεογαρΪα με ςξ ΝαμεπιρςΩμιξ
ΕερραλΪαπ Ψυει αμεβΧρει θεαςοικΨπ παοαρςΧρειπ ρε δικϊ ςιπ κεΪμεμξ και ρκημξθερΪα –
εγκεκοιμΨμεπ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπΩ ςξσ ΡπξσογεΪξσ- ρε ξογαμχμΨμεπ παοαρςΧρειπ για
ρυξλεΪα ρςξ ΐϊλξ και ρε πξλλΨπ πϊλειπ ςηπ ΒλλΧδαπ. ΒΪμαι ιδοϋςοια ςχμ παιδαγχγικόμ ξμΧδχμ
Είπι –Εάπι και Έλα υαμξγέλα, ξμΧδεπ πξσ αρυξλξϋμςαι με εκπαιδεσςικΧ ποξγοΧμμαςα και
ξογΧμχρη εκδηλόρεχμ για παιδιΧ. Ιε ςιπ ξμΧδεπ ςηπ Ψυει πΧοει μΨοξπ ρε τερςιβΧλ εθμικξϋ και
παμεσοχπαψκξϋ επιπΨδξσ και αςξμικΧ Ψυει παοξσριΧρει ειρηγΩρειπ ρε ημεοΪδεπ και επιρςημξμικΧ
ρσμΨδοια.
Δ Δέρπξιμα Λπξσλμςή γεμμΩθηκε ρςα ΤαυμΧ ΒσβξΪαπ ςξ 1978. ΒΪμαι Νςσυιξϋυξπ ςξσ
ΠμΩμαςξπ Κηπιαγχγόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΖχαμμΪμχμ, ϊπξσ εκπξμεΪ ςη διδακςξοικΩ ςηπ
διαςοιβΩ με σπξςοξτΪα ςξσ Ζδοϋμαςξπ „ΝοξπξμςΪπ‟. ΒΪμαι επΪρηπ Νςσυιξϋυξπ ΝιΧμξσ και
Ώμόςεοχμ Εεχοηςικόμ (ΏομξμΪα, ΏμςΪρςινη, β΄ Ψςξπ ξϋγκαπ). Έυει λΧβει μΨοξπ ρε πξλλΧ
ρσμΨδοια και ρεμιμΧοια εκ ςχμ ξπξΪχμ και ξ ΙξμξεςΩπ Ηϋκλξπ Οπξσδόμ ςχμ
Ιξσρικξπαιδαγχγικόμ ΟσρςημΧςχμ C.Orff και Dalcroze ςηπ ΟυξλΩπ Ιχοαψςη. Έυει διδΧνει
ΙξσρικΩ ΏγχγΩ ρε ΩδεΪα, Ναιδικξϋπ Οςαθμξϋπ και ΚηπιαγχγεΪα, εμό απϊ ςξ 2003 εογΧζεςαι χπ
Κηπιαγχγϊπ ρςημ Δημϊρια ΝοξρυξλικΩ ΒκπαΪδεσρη. ΒΪμαι μΨλξπ ςηπ Β.Β.Ι.Β, ςηπ ISME και
ςηπ Β.Β.Ι.Ώ.Ν.Β . Πα εοεσμηςικΧ ςηπ εμδιατΨοξμςα ατξοξϋμ ρςιπ ρσμαιρθημαςικΨπ
αμςιδοΧρειπ ρςη μξσρικΩ, παιδιόμ ποξρυξλικΩπ και ρυξλικΩπ ηλικΪαπ, ϊπχπ επΪρηπ και
ζηςΩμαςα καλλιΨογειαπ ςηπ ρσμαιρθημαςικΩπ μξημξρϋμηπ μΨρχ ςηπ μξσρικΩπ.
Δ Γεχογία Μικξλαΐδξσ γεμμΩθηκε ςξ 1966 ρςη ΕερραλξμΪκη ρςημ ΒλλΧδα. Πξ 1993 διξοΪρςηκε
χπ καθηγΩςοια ΙξσρικΩπ ρςημ ΝοχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη. To 1996 απΨκςηρε ΔΪπλχμα ΝιΧμξσ απϊ
ςξ Ιακεδξμικϊ ΩδεΪξ ΕερραλξμΪκηπ. Πξμ ΟεπςΨμβοιξ ςξσ 2000 απΨκςηρε ΙΧρςεο ρςημ Οϋγυοξμη
μξσρικΩ απϊ ςξ παμεπιρςΩμιξ ςξσ Αιξοκ ρςημ Ι. ΐοεςαμΪα. Πξμ εβοξσΧοιξ ςξσ 2006
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ξλξκλΩοχρε ςημ διδακςξοικΩ ςηπ διαςοιβΩ ρςημ ΙεςαπςσυιακΩ ρυξλΩ Ναιδαγχγικόμ ςξσ
ΙποΪρςξλ ςηπ Ι. ΐοεςαμΪαπ εοεσμόμςαπ ςη ρσμεογαςικΩ μΧθηρη και ςημ υοΩρη ςχμ ΠΝΒ ρςημ
μξσρικΩ εκπαΪδεσρη. ΒΪμαι επιρκΨπςηπ ΒοεσμΩςοια ρςημ ΙεςαπςσυιακΩ ρυξλΩ Ναιδαγχγικόμ ςξσ
ΙποΪρςξλ. ΒπΪρηπ, εΪμαι εοεσμΩςοια ρςξ ΒογαρςΩοιξ ΤσυξακξσρςικΩπ ςξσ ΠξμΨα Κεσοξεπιρςημόμ
ςηπ ΖαςοικΩπ ΟυξλΩπ ςξσ ΏοιρςξςΨλειξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλξμΪκηπ. Πα εοεσμηςικΧ ςηπ
εμδιατΨοξμςα πεοιλαμβΧμξσμ εκμΧθηρη παιδιόμ δημξςικξϋ, εκμΧθηρη εμηλΪκχμ, ρσμεογαςικΩ
μΧθηρη και ΠΝΒ, και ΙξσρικΩ ΒκπαΪδεσρη και ΠΝΒ.
Δ Αμαρςαρία Οαπά εΪμαι απϊτξιςη ςξσ ΠμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΏοιρςξςελεΪξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλξμΪκηπ και σπξφΩτια διδΧκςξοαπ ςξσ ΠμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ
Βθμικξϋ Ηαπξδιρςοιακξϋ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ, με θΨμα ςημ ανιξπξΪηρη ςηπ μξσρικξκιμηςικΩπ
αγχγΩπ Orff ρςημ ελλημικΩ εκπαΪδεσρη (επιβλΨπχμ καθηγηςΩπ: Κ. ΙαλιΧοαπ). Έυει
παοακξλξσθΩρει μαθΩμαςα κλαρικΩπ κιθΧοαπ ρςξ Δημξςικϊ ΩδεΪξ ΘΧοιραπ (Ώ΄ αμχςΨοα) και
θεχοηςικόμ ρςξ Ιακεδξμικϊ ΩδεΪξ (πςσυΪξ αομξμΪαπ). Έυει πΧοει μΨοξπ ρε κϋκλξσπ μαθημΧςχμ
μξσρικΩπ και μξσρικξκιμηςικΩπ αγχγΩπ και ρεμιμΧοια με ρυεςικΧ θΨμαςα ρςημ ΒλλΧδα και ςη
ΑεομαμΪα. ΒπΪρηπ Ψυει αρυξληθεΪ για υοϊμια με ςξ υξοϊ (κλαρικϊ, μξμςΨομξ, jazz, ελλημικξϋπ
παοαδξριακξϋπ υξοξϋπ) και Ψυει ρσμμεςΧρυει ρε πξλλΨπ υξοχδΪεπ και μξσρικΧ ρυΩμαςα. Ώπϊ ςξ
1996 εογΧζεςαι ρςημ ποχςξβΧθμια εκπαΪδεσρη ραμ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικΩπ αγχγΩπ.
H Υοσρή Οαοπαοά εΪμαι πςσυιξϋυξπ ςξσ ΠμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΏοιρςξςελεΪξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλξμΪκηπ, διπλχμαςξϋυξπ πιΧμξσ και πςσυιξϋυξπ θεχοηςικόμ και βσζαμςιμΩπ
μξσρικΩπ. ΒογΧζεςαι ρςημ ΝοχςξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη ρςη ΕερραλξμΪκη χπ καθηγΩςοια μξσρικΩπ.
Δ Γεχογία Οαοπαοξϋρη εΪμαι απϊτξιςξπ ςξσ ΠμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ Ώ.Ν.Ε. και
πςσυιξϋυξπ αομξμΪαπ, χδικΩπ, εμξογΧμχρηπ, αμςΪρςινηπ και τξϋγκαπ. Έυει διδΧνει μξσρικΩ ρςημ
ποχςξβΧθμια και δεσςεοξβΧθμια εκπαΪδεσρη, ρε δημϊρια Ζ.Β.Η. και θεχοηςικΧ ςηπ μξσρικΩπ ρε
ΩδεΪα ςηπ ΝΧςοαπ. Ώπϊ ςξ 1998, διδΧρκει χπ Βιδικϊ Διδακςικϊ Νοξρχπικϊ (Β.Β.ΔΖ.Ν.) ςα
μαθΩμαςα «ΔιδακςικΩ ςηπ ΙξσρικΩπ Ζ , ΖΖ» ρςξ ΠμΩμα Βπιρςημόμ ςηπ ΒκπαΪδεσρηπ και ςηπ ΏγχγΩπ
ρςημ ΝοξρυξλικΩ ΔλικΪα ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ναςοόμ και θεχοηςικΧ ςηπ μξσρικΩπ ρςξ Δημξςικϊ
ΩδεΪξ Ναςοόμ. ΒΪμαι σπξφΩτια διδΧκςξοαπ ςξσ ΠμΩμαςξπ ΗξιμχμιξλξγΪαπ ρςξ ΝΧμςειξ
ΝαμεπιρςΩμιξ.
Δ Δλιρράβες Οεοακάκη εΪμαι πςσυιξϋυξπ ςξσ ςμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ
Ώθημόμ και σπξφΩτια διδΧκςχο ρςξμ ςξμΨα ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ ρςξ Ϊδιξ ΝαμεπιρςΩμιξ.
Έυει διδΧνει ρςημ ποχςξβΧθμια (ποϊγοαμμα «ΙελΪμα») και απϊ ςξ 1998 μΨυοι ρΩμεοα ρςη
δεσςεοξβΧθμια εκπαΪδεσρη. Έυει ρσμεογαρςεΪ με ςξ ΗΨμςοξ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΔΩμξσ
Άμτιρραπ (1998-2003) και ςξ Δημξςικϊ ΩδεΪξ ΖςΨαπ (2000-2003) . Πημ πεοΪξδξ 1997-2003
ρσμεογΧρςηκε με ςη ΙεγΧλη ΙξσρικΩ ΐιβλιξθΩκη ςηπ ΒλλΧδξπ ΘΪλιαμ ΐξσδξϋοη ρςιπ πεοιγοατΨπ
βιβλΪχμ. ΒΪμαι πςσυιξϋυξπ κιθΧοαπ ςξσ Βθμικξϋ ΩδεΪξσ και Ψυει ρπξσδΧρει αμόςεοα θεχοηςικΧ.
Ήςαμ μΨλξπ ςηπ υξοχδΪαπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ (1992-1997) με ρσμμεςξυΨπ ρε πξλλΨπ
ρσμασλΪεπ ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ. Έυει πΧοει μΨοξπ ρε πλΩθξπ ρεμιμαοΪχμ, ρσμεδοΪχμ
και ημεοΪδχμ μξσρικξπαιδαγχγικξϋ, κιθαοιρςικξϋ και θεαςοικξϋ πεοιευξμΨμξσ. ΟσμμεςΨυει με
ειρηγΩρειπ ρε ρσμΨδοια ςηπ ΒλλΧδαπ (ΐΨοξια:2002, ΝειοαιΧπ:2002, Οϋοξπ:2004, ΏθΩμα: 2005,
ΣαλκΪδα:2005, ΘαμΪα:2005, ΐϊλξπ:2006, ΝειοαιΧπ: 2006) και ςξσ ενχςεοικξϋ (Exeter:2003), εμό
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Χοθοα ςηπ μξσρικξπαιδαγχγικξϋ πεοιευξμΨμξσ Ψυξσμ δημξριεσςεΪ ρε ελλημικΧ πεοιξδικΧ
(ΙξσρικΩ ΒκπαΪδεσρη και ΝξλστχμΪα).
Δ Ιαςεοίμα Οξσλαοάκη εΪμαι απϊτξιςξπ ςξσ ΠμΩμαςξπ Ιξσρικόμ Οπξσδόμ ςξσ ΏΝΕ. Οπξϋδαρε
επΪρηπ Ώμόςεοα ΕεχοηςικΧ (πςσυΪξ ξϋγκαπ). ΔιξοΪρςηκε χπ καθηγΩςοια ΙξσρικΩπ ρςημ
ΔεσςεοξβΧθμια ΒκπαΪδεσρη ςξ 1995. Ώπϊ ςξ 2000-2004 απξρπΧρςηκε ρςξ Ναιδαγχγικϊ ΠμΩμα
Κηπιαγχγόμ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Δσς. ΙακεδξμΪαπ ρςη λόοιμα. ΔΪδανε ρςξ ςμΩμα
ΐοετξμηπιξκξμΪαπ ςξσ ΖΒΗ λόοιμαπ. Έυει παοακξλξσθΩρει μξσρικξπαιδαγχγικΧ ρεμιμΧοια με
ςημ κα ΏμαλΪα ΓαυαοιΧδη. Ήςαμ σπεϋθσμη για ςημ μξσρικΩ επιμΨλεια δϋξ παοαρςΧρεχμ για
παιδιΧ ρςξ Ν. Π. Κηπιαγχγόμ λόοιμαπ. Έυει ποξρτΨοει εθελξμςικΩ εογαρΪα ρςξ ΗΨμςοξ
ΔημιξσογικΩπ Ώπαρυϊληρηπ ςηπ Ρδοξϋραπ λόοιμαπ. ΒΪμαι μΨλξπ ςξσ ρσμβξσλΪξσ ςηπ μπΧμςαπ
ςηπ λόοιμαπ.
Μ Ηεξυάοηπ Πάπςηπ γεμμΩθηκε ρςα ΖχΧμμιμα και ρπξϋδαρε ιλξρξτΪα-ΝαιδαγχγικΩ και
ΤσυξλξγΪα ρςημ ιλξρξτικΩ ΟυξλΩ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΖχαμμΪμχμ και μξσρικΩ ρςξ Δπειοχςικϊ
ΩδεΪξ «ΠρακΧλχτ». Ώκξλξϋθηραμ ρπξσδΨπ ρςξσπ ςξμεΪπ ΙξσρικΩ ΝαιδαγχγικΩ, ΙξσρικξλξγΪα
και ιλξρξτΪα ρςξ ΝαμεπιρςΩμιξ ςξσ ΙξμΧυξσ, ϊπξσ και απΨκςηρε ςξμ ςΪςλξ Magister ςξ 2002.
ΒΪμαι σπξφΩτιξπ ΔιδΧκςξοαπ ρςξ Ϊδιξ ΝαμεπιρςΩμιξ ρςξ ςμΩμα ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. ΡπΩονε
για ςοΪα υοϊμια σπϊςοξτξπ ςξσ «Ζδοϋμαςξπ ΏιρθηςικΩπ Ναμαγιόςη και Έτηπ ΙιυελΩ». Οςξ Ιϊμαυξ
Ωςαμ σπεϋθσμξπ ποξγοΧμμαςξπ για ποξρυξλικΩ αγχγΩ (TreFam). Οςημ Ϊδια πϊλη ρσμμεςεΪυε χπ
μξσρικϊπ ρε αοκεςΨπ ρσμασλΪεπ ΒλλημικΩπ μξσρικΩπ και παοξσρΪαρε, ρςα πλαΪρια ρειοΧπ
διαλΨνεχμ ςξσ ΠμΩμαςξπ Κεξελλημικόμ Οπξσδόμ ςξσ εκεΪ ΝαμεπιρςημΪξσ, ςξ οεμπΨςικξ
ςοαγξϋδι. Ώπϊ ςξ 2004 εΪμαι Ψκςαςξπ επιρςημξμικϊπ ρσμεογΧςηπ ρςξ ΠμΩμα ΘαψκΩπ και
ΝαοαδξριακΩπ ΙξσρικΩπ ςξσ ΠΒΖ ΔπεΪοξσ, ϊπξσ και εΪμαι σπεϋθσμξπ ςχμ εογαρςηοΪχμ ΙξσρικΩπ
ΝαιδαγχγικΩπ. Ηϋοιξι ςξμεΪπ Ψοεσμαπ εΪμαι η μξσρικΩ αγχγΩ ρςημ αουαΪα ΒλλΧδα, η ρσρςημαςικΩ
μξσρικΩ παιδαγχγικΩ, η αιρθηςικΩ ςηπ μξσρικΩπ και η διδακςικΩ ξογΧμξσ.
Μ Μικϊλαξπ Ραλςεοήπ γεμμΩθηκε ςξ 1956 ρςξ ΙξρυΧςξ ΏςςικΩπ. ΒΪμαι Ουξλικϊπ Οϋμβξσλξπ ρςη 2η
ΝεοιτΨοεια Ν.Β. ΝειοαιΧ και διδΧκςχο ςξσ ΠμΩμαςξπ ΝξλιςικΩπ ΒπιρςΩμηπ και ΖρςξοΪαπ ςξσ
ΝαμςεΪξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ηξιμχμικόμ και Νξλιςικόμ Βπιρςημόμ, με ενειδΪκεσρη ρςιπ ΒκπαιδεσςικΨπ
ΝξλιςικΨπ, ΒκπαιδεσςικΩ ΖδεξλξγΪα και ΖρςξοΪα ςηπ ΒκπαΪδεσρηπ. Έυει δημξριεϋρει δεκΧδεπ Χοθοα
για ζηςΩμαςα εκπαιδεσςικΩπ πξλιςικΩπ και ιδεξλξγΪαπ, καθόπ και θΨμαςα ςα ξπξΪα ρυεςΪζξμςαι με
ςιπ διδακςικΨπ ποακςικΨπ και ςημ εκπαΪδεσρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ. ΏρυξλεΪςαι, παοΧλληλα, και με
ςη λξγξςευμΪα. ΠελεσςαΪξ επιρςημξμικϊ ςξσ Ψογξ εΪμαι ςξ βιβλΪξ Διαοκήπ Δκπαίδεσρη
Δκπαιδεσςικόμ: αμαζηςόμςαπ ςξμ αμαρςξυαρςικϊ επαγγελμαςία, εκδϊρειπ Σανιδεσςήπ 2006.
Μ Δημήςοηπ Ραοοήπ εΪμαι μξσρικϊπ με ξογαμικΩ θΨρη ρςξ Βιδικϊ Δημξςικϊ ΟυξλεΪξ ΒΘΒΝΏΝ
ΏγοιμΪξσ. Οπξϋδαρε ΔιξΪκηρη ΒπιυειοΩρεχμ και ειδικεϋςηκε (ΙΏ) ρςημ ΝξλιςιρςικΩ ΝξλιςικΩ ςημ
ΔιξΪκηρη και ςημ ΒπικξιμχμΪα, ρςοΨτξμςαπ ςξ εμδιατΨοξμ ςξσ ρςη ρυΨρη κξσλςξϋοαπ και
εκπαΪδεσρηπ μΨρα απϊ ςημ δσμαμικΩ ςηπ ρϋγυοξμηπ, μξσρειακΩπ κξσλςξϋοαπ. Έςρι, αοκεςΨπ
εοεσμηςικΨπ ποξρπΧθειεπ νεκΪμηραμ μΨρα απϊ ςη ρυξλικΩ καθημεοιμϊςηςα. Ωρςϊρξ, μΨρα απϊ Ψμα
ΒογαρςΩοιξ ΠευμξλξγΪαπ και Νξλιςιρμξϋ αμΨπςσνε χπ διδΧρκχμ ρςξ Π.Θ.Ν.Ι ςξσ ΠΒΖ ΔπεΪοξσ
ρυεςικΨπ εοεσμηςικΨπ εταομξγΨπ, κξιμξπξιόμςαπ ςεπ ρε ρυεςικΨπ δημξριεϋρειπ και αμακξιμόρειπ.
Οπξϋδαρε ρςξ Π.Β.ΙΒ.ΝΜ. ςξσ ΝαμςεΪξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ, ϊπξσ και δΪδανε ρςξ Νξλιςιρςικϊ
ΒογαρςΩοιξ αμςικεΪμεμα ΙξσρικΩπ και ΒπικξιμχμΪαπ. ΒκεΪ, ερςΪαρε ρςα ηυξγϊμα ρόμαςα, ςξ
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ηυηςικϊ ςξπΪξ (ΏκξσρςικΩ ΜικξλξγΪα) και ςιπ ασςξρυΨδιεπ ηυηςικΨπ καςαρκεσΨπ. Δ διδακςικΩ με
ςξσπ «πμεσρΪκοξσρςξσπ ρχλΩμεπ» και ςα «αμαρςξυαρςικΧ κοξσρςΧ», η αμΧπςσνη εμϊπ «φητιακξϋ
Χβακα», η ρϋμποανη ηυξγϊμχμ καςαρκεσόμ μΨρα απϊ μια «ξμΧδα μεςαΩυχμ», η εταομξγΩ μιαπ
θεχοΪαπ ςηπ κοξϋρηπ, η διδακςικΩ ςηπ οσθμξκιμηςικΩπ, εκκιμξϋμ χπ εοεσμηςικΨπ αμαζηςΩρειπ απϊ
ςη θηςεΪα ρςξ ΒογαρςΩοιξ ασςϊ, ςημ πεοΪξδξ 2004-5 και ρςη ρσμΨυεια αμαπςϋρρξμςαι ρε
εογαρςηοιακΨπ εογαρΪεπ ρε ϊλη ςη υόοα. Ιε ςη θεχοΪα ςηπ ποξτξοικϊςηςαπ και ςξσ
εγγοαμμαςιρμξϋ χπ αμαλσςικϊ εογαλεΪξ, (θΨμα ςηπ μεςαπςσυιακΩπ εογαρΪαπ), ερςΪαρε ρςιπ
ρϋγυοξμεπ υοΩρειπ ςηπ εικϊμαπ. Βιδικϊςεοα ρ‟ ϊςι ατξοΧ ςιπ ηλικΪεπ μΧθηρηπ ρςοΧτηκε ρςξ κϊμικ
χπ ρςξιυεΪξ εγγοαμμαςιρμξϋ. ΒκπξμεΪ διδακςξοικΩ διαςοιβΩ (σπξςοξτΪα Ζ.Η.Ρ.) μελεςόμςαπ ςημ
πξλιςιρμικΩ διΧρςαρη ςξσ Ωυξσ ρςημ εκπαΪδεσρη. Ώπϊ ςξ 1999 δοαρςηοιξπξιεΪςαι ρςημ
ακαδημαψκΩ υοΩρη και αμΧπςσνη ςξσ διαδικςϋξσ με ρημεοιμΩ εμαοκςΩοια ξικξρελΪδα ςξ
www.cmc.gr.
Δ Υοιρςίμα Ριδηοξπξϋλξσ γεμμΩθηκε ρςημ ΗξμξςημΩ. ΒΪμαι κΧςξυξπ Ιaster of Music ςξσ LCM ςξσ
ΝαμεπιρςημΪξσ Πhames Valley με ειδικεϋρειπ ΝιΧμξ, ΙξσρικΩ ΔχμαςΪξσ, ΟσμξδεΪα, ΏμΧλσρη και
ΙξσρικΩ ςξσ 20ξσ αιόμα και διαςοιβΩ ρςημ ΤσυξλξγΪα ςηπ ΙξσρικΩπ ΒκςΨλερηπ, Νςσυιξϋυξπ ςξσ
ΠμΩμαςξπ ιλξρξτΪαπ ΝαιδαγχγικΩπ και ΤσυξλξγΪαπ ςηπ ιλξρξτικΩπ ΟυξλΩπ ςξσ Ώ.Ν.Ε.,
Διπλχμαςξϋυξπ ΝιΧμξσ ςξσ TVU, ςχμ ΩδεΪχμ Ιξσρικϊ ΗξλΨγιξ, Οϋγυοξμξ ΕερραλξμΪκηπ, και
Νςσυιξϋυξπ ΏομξμΪαπ, ΏμςΪρςινηπ, ξϋγκαπ. Πημ καλλιςευμικΩ ςηπ πξοεΪα ρσμθΨςξσμ ρσμμεςξυΨπ
ρε ρεμιμΧοια πιΧμξσ, οεριςΧλ, ρσμασλΪεπ μξσρικΩπ δχμαςΪξσ και ρσμεογαρΪεπ με Δ.Μ.Ε, Οϋλλξγξ
Ηξμςοαμπαριρςόμ και ΗΕΐΒ. ΟσγγοατικΩ ςηπ παοξσρΪα απξςελξϋμ ςα «ΖρςξοικΧ και ΒομημεσςικΧ
ΟςξιυεΪα για ςιπ 32 ΟξμΧςεπ για ΝιΧμξ ςξσ L.v.Beethoven», ςχμ εκδϊρεχμ Ι. Ι. Ι. ΔΪδανε ρςξ
Junior Music School ςξσ TVU, ςξ Ιξσρικϊ ΟυξλεΪξ, ςημ ποχςξβΧθμια διαπξλιςιρμικΩ εκπαΪδεσρη
και ρε ΩδεΪα ςηπ ΕερραλξμΪκηπ. Ναοακξλξϋθηρε ημεοΪδεπ και ρσμΨδοια για ςη διδαρκαλΪα ςηπ
μξσρικΩπ και αρυξλΩθηκε με ςημ σλξπξΪηρη πξλιςιρςικόμ ποξγοαμμΧςχμ. ΔιδΧρκει χπ
απξρπαρμΨμη ρςξ ΠμΩμα ΙξσρικΩπ ΒπιρςΩμηπ και ΠΨυμηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΙακεδξμΪαπ.
Μ Θχάμμηπ Ρπεςριόςηπ γεμμΩθηκε ρςημ Βομιϊμη ΏογξλΪδξπ και εΪμαι πςσυιξϋυξπ ςηπ ΙαοαρλεΪξσ
ΝαιδαγχγικΩπ ΏκαδημΪαπ.
Ιεςεκπαιδεϋςηκε ρςξ Ι.Δ.Δ.Β. ρςημ ΒιδικΩ ΏγχγΩ και
παοακξλξϋθηρε επιμξοτχςικΧ ποξγοΧμμαςα ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ απϊ ςξ 1979 μΨυοι
ρΩμεοα, ρςξμ ςξμΨα ςηπ ΒιδικΩπ ΏγχγΩπ και ΒκπαΪδεσρηπ. ΒΪμαι ακϊμα πςσυιξϋυξπ ςχμ
ΝαμεπιρςημΪχμ ΝαμςεΪξσ (ΝξλιςικΨπ ΒπιρςΩμεπ και Ιεςαπςσυιακϊ ρςξ Διξικηςικϊ ΔΪκαιξ), Ώθημόμ
(ΕεξλξγΪα) και Ιξσρικόμ Οπξσδόμ (ΐσζαμςιμΩ, ΒσοχπαψκΩ, ΙξσρικξπαιδαγχγικΩ). Έυει
δημξριεϋρει βιβλΪα, Χοθοα, μελΨςεπ και Ψοεσμεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκπαΪδεσρη παιδιόμ με ειδικΨπ
αμΧγκεπ, ςη μξσρικΩ αγχγΩ και μξσρικξθεοαπεΪα. ΒπΪκεμςοξ ςχμ εμδιατεοϊμςχμ ςξσ εΪμαι η
Ψμςανη και η ρσμεκπαΪδεσρη αςϊμχμ με ε.ε.α., ξι παιδαγχγικΨπ και διδακςικΨπ ποξρεγγΪρειπ
παιδιόμ και ετΩβχμ με κιμηςικΨπ αμαπηοΪεπ, ξι μαθηριακΨπ δσρκξλΪεπ και θΨμαςα
μξσρικξπαιδαγχγικΩπ. ΔιδΧρκει ρςξ Ι.Δ.Δ.Β. ρςα Ν.Β.Η και ρσμμεςΨυει χπ σπεϋθσμξπ
ΝοξγοαμμΧςχμ, ειρηγηςΩπ Ω ανιξλξγηςΩπ ρε ποξγοΧμμαςα ΒΝΒΏΒΗ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ
για ςημ επιμϊοτχρη και καςΧοςιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ Ώ/θμιαπ και ΐ/θμιαπ εκπαΪδεσρηπ. Έυει
κΧμει πλΩθξπ ειρηγΩρεχμ ρε ρεμιμΧοια και ρσμΨδοια ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ και εΪμαι
μΨλξπ επιρςημξμικόμ, ξογαμχςικόμ και καλλιςευμικόμ επιςοξπόμ. Ώπϊ ςξ 1992 χπ ςξ 2006
σπηοΨςηρε χπ Ουξλικϊπ Οϋμβξσλξπ ΒιδικΩπ ΏγχγΩπ ρςημ ΏθΩμα. ΟΩμεοα σπηοεςεΪ χπ Βιδικϊπ
Οϋμβξσλξπ ςξσ Ρ.Ν.Β.Ν.Ε.
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Μ Υοήρςξπ Ρςαμαςίξσ γεμμΩθηκε ρςημ ΏθΩμα ςξ 1969 και ρπξϋδαρε πιΧμξ ρςξ Βθμικϊ και ρςξ
Βλλημικϊ ΩδεΪξ, πΩοε πςσυΪξ αομξμΪαπ και αμςΪρςινηπ εμό διδΧυςηκε jazz πιΧμξ και αομξμΪα.
ΒογΧζεςαι χπ εκπαιδεσςικϊπ μξσρικΩπ ρςη Ώ‟/θμια ΒκπαΪδεσρη εμό παοΧλληλα αρυξλεΪςαι με ςη
ρϋμθερη και εμξουΩρςοχρη μξσρικΩπ για ςα CDs ςξσ πεοιξδικξϋ «ΝαοΧθσοξ ρςημ ΒκπαΪδεσρη»,
για ςαιμΪεπ κιμξσμΨμχμ ρυεδΪχμ και για CDs πξσ ρσμξδεϋξσμ παιδικΧ βιβλΪα. Έυξσμ εκδξθεΪ
παοαμϋθια πξσ Ψγοαφε με ςη ρσμεογαρΪα μαθηςόμ ςξσ καθόπ Ψυει επΪρηπ δημιξσογΩρει ςη
παιδικΩ ξουΩρςοα «Μι ΝειρμαςΧοηδεπ». ΝοξκοΪθηκε ρςξμ παμελλΩμιξ διαγχμιρμϊ ρϋμθερηπ
παιδικξϋ ςοαγξσδιξϋ «Άορη χμόμ» πξσ ξογΧμχρε ξ «ΏθΩμα 2004» και η «ΜουΩρςοα ςχμ
ΣοχμΧςχμ». Έυει κΧμει ςημ εμξουΩρςοχρη, ςημ καςαρκεσΩ μξσρικόμ ξογΧμχμ απϊ αμςικεΪμεμα
καθημεοιμΩπ υοΩρηπ καθόπ και ςη διεϋθσμρη ξουΩρςοαπ ρςη θεαςοικΩ παοΧρςαρη «πεοα ςηπ
πεμςΧοαπ» K.Weill / B.Brecht. ΟσμμεςΨυει ρε ρσμασλΪεπ και ηυξγοατΩρειπ για ςξ θΨαςοξ, ςξμ
κιμημαςξγοΧτξ, ςη διρκξγοατΪα, ςη ςηλεϊοαρη και ςη διατΩμιρη. ΟσμμεςΨυει ρε ρσμασλΪεπ και
ηυξγοατΩρειπ εμό διδΧρκει μξσρικΩ ρςξ ΒογαρςΩοι ΔημιξσογικΩπ Ώπαρυϊληρηπ «ΝαιδΪχμ
ΔοΧρειπ».
Δ Κελξϋδα Ρςάμξσ εΪμαι μξσρικξπαιδαγχγϊπ – εοεσμΩςοια και διδΧρκει χπ ΘΨκςξοαπ ρςξ ΠμΩμα
ΙξσρικΩπ ΒπιρςΩμηπ και ΠΨυμηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΙακεδξμΪαπ. ΒογΧρςηκε χπ ΒπΪκξσοη
ΗαθηγΩςοια ρςξ ΠμΩμα ΙξσρικΩπ ςξσ Νξλιςειακξϋ ΝαμεπιρςημΪξσ ςηπ ΚεβΧδα, ϊπξσ Ωςαμ επΪρηπ
διεσθϋμςοια ςξσ Ναμεπιρςημιακξϋ ΝοξγοΧμμαςξπ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ ΐοετόμ, ΚηπΪχμ και Ναιδιόμ
και σπεϋθσμη ΝοξγοΧμμαςξπ Βπιμϊοτχρηπ Βκπαιδεσςικόμ ρςη ΙΨθξδξ Orff-Schulwerk.
ΝοαγμαςξπξΪηρε διδακςξοικΨπ ρπξσδΨπ ρςξ Νξλιςειακϊ ΝαμεπιρςΩμιξ ςξσ ΙΪςριγκαμ ςχμ Δ.Ν.Ώ.
ρςξμ ςξμΨα ςηπ ΙξσρικΩπ ΝαιδαγχγικΩπ. Έκαμε ποϊρθεςεπ ειδικΨπ ρπξσδΨπ ρςη ΕεχοΪα ςηπ
ΙξσρικΩπ ΙΧθηρηπ ςξσ E. Gordon, ρςξ μξσρικξπαιδαγχγικϊ ρϋρςημα Orff-Schulwerk, και ρςη
ΔιδακςικΩ ΙεθξδξλξγΪα ΙξσρικΩπ Suzuki. Έυει δημξριεϋρει ρε ελλημικΧ και διεθμΩ πεοιξδικΧ και
Ψυει παοξσριΧρει επιρςημξμικΨπ εογαρΪεπ ρε διεθμΩ και παγκϊρμια ρσμΨδοια. ΒΪμαι μΨλξπ ςξσ
Διξικηςικξϋ ΟσμβξσλΪξσ ςηπ Δλλημικήπ Έμχρηπ για ςη Λξσρική Δκπαίδεσρη (Β.Β.Ι.Β.), και μΨλξπ
ςηπ ΒπιρςημξμικΩπ ΒπιςοξπΩπ ςξσ πεοιξδικξϋ International Journal of Music Education: Practice,
καθόπ και ςξσ πεοιξδικξϋ Λξσρικξπαιδαγχγικά ςηπ Β.Β.Ι.Β. Έυει ςιμηθεΪ με διΧτξοα βοαβεΪα
και σπξςοξτΪεπ, μεςανϋ ςχμ ξπξΪχμ σπξςοξτΪα ςξσ ιδοϋμαςξπ «Ώ. ΩμΧρηπ» και ςξσ ιδοϋμαςξπ
Fulbright.
O Brynjulf Stige, εΪμαι καθηγηςΩπ μξσρικξθεοαπεΪαπ ρςημ ΏκαδημΪα ςξσ Grieg, ΝαμεπιρςΩμιξ ςξσ
Bergen, καθόπ και επικεταλΩπ Ψοεσμαπ ρςξ Βοεσμηςικϊ ΗΨμςοξ ΙξσρικξθεοαπεΪαπ ςηπ ΏκαδημΪαπ
ςξσ Grieg (GAMUT). Μ Stige Ψυει δημξριεϋρει ρυεςικΧ με διΧτξοα θΨμαςα ϊπχπ:
μξσρικξθεοαπεσςικϊπ
ασςξρυεδιαρμϊπ,
μξσρικΩ
εκπαΪδεσρη,
πξλιςιρμικξ-κεμςοικΩ
μξσρικξθεοαπεΪα (culture-centered music therapy) και μξσρικξθεοαπεΪα ρςημ κξιμϊςηςα
(community music therapy). Έυει εκδϊρει ςΨρρεοα βιβλΪα ρςα ΚξοβηγικΧ και ςοΪα ρςα ΏγγλικΧ.
Πα ςελεσςαΪα εΪμαι: Culture-Centered Music Therapy (2002), Contemporary Voices in Music
Therapy (2002, επιμΨλεια με ςημ Carolyn Kenny) και Elaborations toward a Notion of Community
Music Therapy (2003). Μ Stige εΪμαι Κξοβηγϊπ ρσμςΧκςηπ ςξσ Nordic Journal of Music Therapy
και ρσμ-επιμεληςΩπ ρϋμςανηπ (μαζΪ με ςημ Carolyn Kenny) ςξσ Voices: A World Forum for Music
Therapy.
Μ Γιόογξπ ρίοηπ εΪμαι ειδικϊπ παιδαγχγϊπ, απϊτξιςξπ ςξσ Ναιδαγχγικξϋ ΠμΩμαςξπ ΒιδικΩπ
ΏγχγΩπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΕερραλΪαπ με ρσμμεςξυΩ ρε διεθμΩ ποξγοΧμμαςα αμςαλλαγΩπ:
University of Örebro (Department of Education) /Sweden χπ σπϊςοξτξπ ςξσ ποξγοΧμμαςξπ
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ERASMUS και University of Wisconsin-Oshkosh (College of Education and Human Services) /USA.
ΒπΪρηπ, εΪμαι κΧςξυξπ διπλόμαςξπ Ηλαρρικόμ Ηοξσρςόμ, Grade 5 ρςξ Electone και πςσυΪξσ
Aμόςεοχμ Εεχοηςικόμ. ΗαςΧ καιοξϋπ Ψυει αμαλΧβει ςη μξσρικΩ επιμΨλεια και ρσμξδεΪα
θεαςοικόμ Ψογχμ, εμό ρσμποΧςςει με διΧτξοα μξσρικΧ ρυΩμαςα χπ πιαμΪρςαπ/keyboardist και
κοξσρςϊπ. Πα ςελεσςαΪα υοϊμια ρσμεογΧζεςαι χπ κοξσρςϊπ με ςημ ΟσμτχμικΩ ΜουΩρςοα ΐϊλξσ,
εμό παοΧλληλα αρυξλεΪςαι με ςη μξσρικΩ εκπαΪδεσρη και θεοαπεΪα αςϊμχμ με Ω υχοΪπ ειδικΨπ
αμΧγκεπ.
Δ Υαοίκλεια ρξκαμή εΪμαι ΘΨκςχο ΙξσρικΩπ και ΒπικξιμχμΪαπ ρςξ ΠμΩμα ΒπικξιμχμΪαπ, ΙΨρχμ
και Νξλιςιρμξϋ ςξσ ΝαμςεΪξσ ΝαμεπιρςημΪξσ. Έυξσμ δημξριεσςεΪ μελΨςεπ και Χοθοα ςηπ κσοΪχπ
ρςξσπ ςξμεΪπ ςηπ δημξςικΩπ παοΧδξρηπ, ςηπ αουαΪαπ ελλημικΩπ μσθξλξγΪαπ ρε ρυΨρη με ςη
μξσρικΩ και ςχμ μξσρικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ ελλημικΩπ γλόρραπ. Έυει λΧβει μΨοξπ με
αμακξιμόρειπ ςηπ ρε διεθμΩ ρσμΨδοια και Ψυει δόρει διαλΨνειπ με θΨμαςα μξσρικΩπ κξσλςξϋοαπ
και γλόρραπ. Μι δημξριεϋρειπ ςηπ ατξοξϋμ ζηςΩμαςα ρυεςικΧ με ςημ μξσρικϊςηςα ςηπ ελλημικΩπ
γλόρραπ, ςξσπ ςοϊπξσπ επικξιμχμΪαπ ρςξ υξοεσςικϊ ςοαγξϋδι, ςη μξσρικΩ εμπειοΪα. Πα
ςελεσςαΪα υοϊμια η ΨοεσμΧ ςηπ ερςιΧζεςαι ρςιπ ρημαρΪεπ και ςα ρϋμβξλα ςξσ Ωυξσ ρςξμ αουαΪξ
και μεϊςεοξ ελλημικϊ πξλιςιρμϊ. ΒΪμαι σπεϋθσμη ςξσ μξσρικξϋ ΒογαρςηοΪξσ ςξσ ΠμΩμαςξπ
ΒπικξιμχμΪαπ, ΙΨρχμ και Νξλιςιρμξϋ ρςξ ξπξΪξ Ψυει ρσμεογαρςεΪ με διακεκοιμΨμξσπ
ποξρκεκλημΨμξσπ καλλιςΨυμεπ. Ώπϊ ςιπ εκδϊρειπ ΏλενΧμδοεια κσκλξτξοεΪ ςξ βιβλΪξ ςηπ με ςΪςλξ
«Δ κοασγΩ ςηπ ΙΨδξσραπ, απϊ ςξμ μϋθξ ρςη μξσρικΩ».
Δ Βαριλική σοξβξλά εΪμαι ΒπΪκξσοη ΗαθηγΩςοια ρςξ ΠμΩμα ΒπιρςΩμηπ σρικΩπ ΏγχγΩπ και
Ώθληςιρμξϋ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ Ώθημόμ. Έυει βαρικϊ πςσυΪξ ρςη σρικΩ ΏγχγΩ. ΙεςαπςσυιακΨπ
ρπξσδΨπ ρςξ ΠμΩμα ιλξλξγΪαπ ρςξμ ΠξμΨα ΒθμξμξσρικξλξγΪαπ-ΕεαςοξλξγΪαπ ςηπ ιλξρξτικΩπ
ρυξλΩπ ςξσ Ναμ/μΪξσ ΗοΩςηπ και διδακςξοικϊ δΪπλχμα ρςη ΣξοξλξγΪα απϊ ςξ ΠμΩμα Ιξσρικόμ
Οπξσδόμ ςξσ Ναμ/μΪξσ Ώθημόμ. Έυει εογαρθεΪ πΧοα πξλλΧ υοϊμια ρε ϊλεπ ςιπ βαθμΪδεπ ςηπ
ΒκπαΪδεσρηπ (ΝοχςξβΧθμια-ΔεσςεοξβΧθμια-ΠοιςξβΧθμια) και εΪμαι Οϋμβξσλξπ - ΗαθηγΩςοια ρςξ
Βλλημικϊ Ώμξικςϊ ΝαμεπιρςΩμιξ ρςξ αμςικεΪμεμξ ςηπ ΒλλημικΩπ ΙξσρικΩπ και Σξοξϋ. Πα
εοεσμηςικΧ ςηπ πεδΪα ατξοξϋμ ρςη ΔξμικΩ και ΙξοτξλξγικΩ ποξρΨγγιρη ςξσ Σξοξϋ, ρςημ
ΏμΧλσρη και ΗοιςικΩ ςξσ Σξοξϋ, καθόπ και ρςα πεδΪα ςηπ ςελεςξσογΪαπ-μαγεΪαπ και ςξσ
ρσμβξλιρμξϋ ρςξ πλαΪριξ ςχμ Ώμθοχπιρςικόμ –Ηξιμχμικόμ επιρςημόμ. ΟσμμεςεΪυε ρε πξλλΧ
ρσμΨδοια και ρσμπϊρια και Ψυει διδΧνει ρε πξικΪλα ΟεμιμΧοια. ΒΪμαι μΨλξπ επιρςημξμικόμ
Βςαιοειόμ ρςημ ΒλλΧδα και ςξ ενχςεοικϊ και Ψυει γοΧφει πξικΪλα Χοθοα ρυεςικΧ με ςξμ Βλλημικϊ
υξοϊ ρε επιρςημξμικΧ πεοιξδικΧ. ΝαοΧλληλα, ρσμμεςεΪυε ρε εοεσμηςικΧ ποξγοΧμμαςα και Ψυει
γοΧφει ςοειπ μξμξγοατΪεπ.
H Δλέμη Υαςζηκχμρςαμςίμξσ γεμμΩθηκε ρςη ΕερραλξμΪκη ςξ 1973 και ρπξϋδαρε μξσρικΩ ρςξ
Ιακεδξμικϊ ΩδεΪξ ΕερραλξμΪκηπ. ΒΪμαι κΧςξυξπ πςσυΪξσ και διπλόμαςξπ πιΧμξσ, καθόπ και
πςσυΪχμ ϊλχμ ςχμ αμόςεοχμ θεχοηςικόμ. ΏπξτξΪςηρε απϊ ςξ ΠμΩμα ΙξσρικΩπ ΒπιρςΩμηπ και
ΠΨυμηπ ςξσ ΝαμεπιρςημΪξσ ΙακεδξμΪαπ ςξ 2003 και εκςελεΪ ςη διαςοιβΩ ςηπ ρςξ Διαςμημαςικϊ
Ιεςαπςσυιακϊ Νοϊγοαμμα Οπξσδόμ, ρςξ ΠμΩμα ΒπιρςΩμηπ σρικΩπ ΏγχγΩπ και Ώθληςιρμξϋ, ρςξ
ΏοιρςξςΨλειξ ΝαμεπιρςΩμιξ. ΒΪμαι εκπαιδεσςικϊπ ΙξσρικΩπ ΏγχγΩπ ρςημ Ώ/θμια ΒκπαΪδεσρη εδό
και δΨκα υοϊμια. Έυει αρυξληθεΪ με καςαρκεσΨπ μξσρικόμ ξογΧμχμ απϊ Χυοηρςα σλικΧ κι Ψυει
κΧμει ρεμιμΧοια κι εογαρςΩοια ρςξ ΠΒΏΏ ςξσ ΏΝΕ, ρςξ μΧθημα «ΡγεΪα και ΏμαφσυΩ».
ΝαοξσρΪαρε επιρςημξμικΨπ εογαρΪεπ και Ωςαμ ειρηγΩςοια ρε διημεοΪδεπ με θΨμα ςημ ποξρυξλικΩ
μξσρικΩ αγχγΩ και ςημ μξσρικξκιμηςικΩ αγχγΩ.

